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Abstract 
Author: Viktor Högberg & Jimmie Larsson 

Title: There is no I in team – the dominance of major sports in TT’s reporting 

Location: Linnaeus University  

Language: Swedish  

Number of pages: 83 

The purpose of this study is to show which content that is most common in the Swedish 

News Agency TT Nyhetsbyrån’s sports coverage. It also shows if the coverage is 

concentrated to for example any special sports, clubs, people or topics. 

This study uses a quantitative content analysis and the result is based on texts from 28 

systematically selected days during one year. In total, the study includes 906 texts.  

 

The result of this study shows that the sports content of TT Nyhetsbyrån’s news feed is 

mainly concentrated to two sports, football/soccer and ice hockey. Several studies of 

other Sports Media show the same result as this study in terms of news content.  

 

One of the conclusions is that the sports coverage is focused on athletes and teams at a 

professional level. Only a few sports, almost entirely practiced by men, is represented in 

the reporting. There are also other attributes that seem important for the news coverage. 

One of the most common attributes is that a big part of the news texts includes Swedish 

Athletes. Another important attribute is that the news can be related to a country that is 

close to Sweden in culture.  
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1 Introduktion 

I det här kapitlet presenteras studiens område och det förklaras varför studien är viktig. 

Dessutom beskrivs arbetets disposition och bakgrundsinformation ges till aktörer, 

organisationer och delar av journalistiken som är relevanta för området.  

 
1.1 Inledning 

Konståkning eller bandy? Friidrott eller golf? Nationellt eller internationellt? 

Idrottsvärlden är omfattande och det är omöjligt och antagligen också ointressant för ett 

medium att rapportera om all idrott som utövas överallt i världen. 
 

TT Nyhetsbyrån är Sveriges största nyhetsbyrå (URL: Sjölin & Carlsson, 2013).  

Redaktionen sänder dagligen ut sporttexter till dagstidningar och en rad andra medier i 

Sverige. Medierna har sedan möjlighet att publicera materialet i sina utgåvor. 
 

Genom sin nyhetsvärdering sätter TT Nyhetsbyrån i viss utsträckning agendan för vilket 

riksmaterial som uppmärksammas i de medier som är tidningens kunder (Hadenius, 

1971: 54). Enligt oss går det att argumentera för att TT som enskild aktör har en viktig 

roll i vilket material som svenska medier publicerar på sina sportsidor och därmed vad 

landets mediepublik får ta del av. I stort sett samtliga svenska medier abonnerar på TT:s 

material, enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2008: 292). Enligt vår uppfattning 

hämtar många lokala medier mer eller mindre allt sitt riksmaterial från TT. Därför 

minskar förmodligen sannolikheten för att en idrottshändelse på riksnivå 

uppmärksammas i lokala medier om inte TT rapporterar om händelsen.  
 

Sportmaterial har funnits i dagstidningar i över hundra år (Wallin, 1998: 195-203). 

Numera har några tidningar till och med dagliga bilagor om sport (Dahlén, 2008: 99). 

Vissa idrottstävlingar och matcher följs av miljontals människor på tv. Sveriges Radio 

sänder i princip dagligen direkt från olika idrottsevenemang runt om i Sverige och i 

bland också från platser utanför Sverige. Oavsett vilken inställning man har till sport går 

det inte att blunda för att genren utgör en betydande del av medierapporteringen. 
 

Den finns forskning om innehållet i sportjournalistik och om hur den uppfattas av till 

exempel publiken eller journalisterna själva. Även TT Nyhetsbyrån förekommer i viss 

tidigare forskning. Men vi menar att det finns en kunskapslucka att fylla genom att ta 
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reda på vilket sportmaterial som faktiskt produceras hos TT Nyhetsbyrån. I en 

idrottsvärld som rymmer så många olika idrotter, aktiviteter och idrottsaktörer är det 

viktigt att se vad som hamnar i en nyhetsbyrås blickfång. Är TT:s sportutbud så pass 

brett att kunderna själva kan välja och vraka mellan olika sporter inom herr- och 

damidrott? Eller är det journalistiska innehållet samlat kring bara en liten del av 

idrotten? Helt enkelt – vilket sportmaterial sänder TT Nyhetsbyrån ut till de medier som 

utgör kunderna? 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats har delats in i sex olika kapitel. I det inledande kapitlet presenteras 

studiens område och varför det är viktigt att studera innehållet i TT:s sportmaterial. 

Dessutom beskrivs uppsatsens disposition och läsaren ges en kortfattad presentation av 

aktörer och delar av journalistiken som är relevanta för studien. I det andra kapitlet 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom ämnet. I 

kapitel tre redogörs för studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa frågor motiveras 

sedan. I det efterföljande kapitlet beskrivs den metod som använts i studien, studiens 

urval, hur materialet har samlats in, den pilotstudie som genomförts och vilka variabler 

som använts i undersökningen. Här diskuteras också kring studiens generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat och de olika 

forskningsfrågorna analyseras. Här appliceras teorier och tidigare forskning som 

presenterats i tidigare kapitel. I det sjätte och avslutande kapitlet dras slutsatser kring 

studien. Dess syfte och forskningsfrågor besvaras och studiens författare diskuterar 

resultatet. Förslag till framtida forskning inom ämnet presenteras.  

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Sportjournalistik i Sverige 

Redan år 1710 skrev Göran Vallerius det som kommit att kallas för det första svenska 

fotbollsreferatet. Referatet skrevs i Vallerius resedagbok under en Englandsresa och 

publicerades inte i någon tidning (Sandblad, 1982: 30). Dagstidningarnas intresse för att 

rapportera om sport väcktes en bit in på 1900-talet när idrotten blev mer 

tävlingsinriktad. Men termerna “sport” och “idrott” började användas mer frekvent i 

svenska tidningar redan under 1880-talet. 1890 hade de ledande tidningarna infört en 
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särskild sportvinjett där de samlade sitt idrottsliga material. Enligt Dahlén gav detta 

idrotten en förhöjd status i tidningarna (2008: 71). 

 

Kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet var det vanligt att tidningarnas 

allmänreportrar skötte sportbevakningen (Wallin, 1998: 228). Men Ulf Wallin nämner 

att en ökad konkurrens i början av 1900-talet fick tidningarna att satsa mer på genren 

och anställa särskilda sportreportrar. Wallin benämner inledningen av 1900-talet som 

sportjournalistikens genombrott i Sverige. Vidare skriver han att tidningarna i allt högre 

grad tog in sport för att bli konkurrenskraftiga under början 1900-talet (Wallin, 1998: 

195-203). 
 

År 2000 startade Aftonbladet en sportbilaga, Sportbladet, och strax därefter följde 

konkurrenten Expressen efter. Även morgontidningen Dagens Nyheter startade en 

veckobaserad sportbilaga år 2002 (Dahlén, 2008: 99). Den specialinriktade 

idrottspressen var före dagstidningarna med sportrapportering. Dahlén skriver att starten 

kan dateras till 1874, när Tidskrift i gymnastik grundades (2008: 73-77).  

 

1.3.2 Nyhetsbyrå 

En nyhetsbyrå är, enligt Nationalencyklopedin, ett företag som samlar in, producerar 

och förmedlar nyheter till press, radio, tv, företag och intresseorganisationer (URL: 

Carlsson, årtal saknas). Nyhetsbyråer har funnits sedan början på 1800-talet då enskilda 

personer förmedlade nyheter med hjälp av telegraf och brev (Hadenius, 1971: 15). En 

av huvudfunktionerna var att förmedla information om priser och säljförhållanden till 

företag som under industrialismen blev allt mer benägna att nå en internationell 

marknad. Byrån Agence Havas grundades 1835 i Paris, Associated Press i New York 

1848 och tre år senare startades Reuters i London (URL: Carlsson, årtal saknas).  

1867 startades Svenska Telegrambyrån och 1892 tillkom Stockholmspressens telegram- 

och annonsbyrå. Under första världskriget tillkom ytterligare två svenska byråer, 

Stockholms Telegrambyrå och Presscentralen. Efter första världskriget slogs flera 

byråer samman och 1921 togs De förenade byråerna över av flera svenska tidningar i 

en gemensam affär och namnet ändrades till Tidningarnas Telegrambyrå. Bristen på 

konkurrens fick några landsortstidningar att gemensamt starta Presstelegrambolaget, 

som senare slogs samman med TT (Hadenius, 1971: 15-17).  
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1.3.3 TT Nyhetsbyrån 

När nyhetsbyrån Tidningarnas Telegrambyrå, TT, grundades 1921 var TT en av två 

svenska byråer som ägdes av medieföretagen själva. Den andra var 

Presstelegrambolaget. Några månader senare slogs de båda nyhetsbyråerna samman 

och 1 januari 1922 var TT Sveriges enda verksamma nyhetsbyrå (Hadenius, 1971: 18).  

Ursprungligen fanns tre specialavdelningar inom TT: utrikesbyrån, Stockholmsbyrån 

och inrikesbyrån. 1924 tillkom radioavdelningen och 1947 även sportavdelningen 

(Hadenius, 1971: 26). 2013 har TT Nyhetsbyrån, som byrån numera heter, 110 

journalister och särskilda bild-, grafik- och tv-redaktioner (URL: Sjölin & Carlsson, 

2013). TT har uppdraget att sakligt och opartiskt förmedla nyheter snabbt och korrekt 

(URL: TT Nyhetsbyrån 1, 2011).  
 

1.3.3.1 TT:s ägare 
TT Nyhetsbyråns moderbolag, TT-gruppen, ägs av ett antal olika medieföretag i 

Sverige: Aftonbladet, 20 procent, Svenska Dagbladet, 10 procent, Stampen, 10 procent, 

Expressen, 10 procent, Dagens Nyheter, 10 procent, Sydsvenska Dagbladet, 10 procent, 

NT Media, 10 procent, VLT, 5 procent, Upsala Nya Tidning, 5 procent, Pres(s)gruppen 

TT Intr., 5 procent, MittMedia, 5 procent (URL: TT Nyhetsbyrån 2, 2013).  
 

1.3.3.2 TT:s kunder 

Enligt Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2008: 292) tar nästan alla 

svenska dagstidningar emot TT:s material. På TT-gruppens hemsida uppmärksammas 

några av företagets kunder, exempelvis Svenska Dagbladet, Värmlands Folkblad, 

Hallandsposten och Sydsvenskan (URL: TT Nyhetsbyrån 3, 2013). 
 

1.3.3.3 Nyhetsproduktionen på TT 

Barbara Czarniawska beskriver TT:s nyhetsproduktion som en “cirkulär process”. Hon 

menar att TT får information från andra nyhetsbyråers, tidningars och webbsidors 

artiklar. Detta kan resultera i att TT skriver egna versioner av dessa texter där 

ursprungskällan omnämns. Därefter sänder TT ut sina egna texter i sitt flöde och TT:s 

kunder kan börja använda materialet i sin rapportering (Czarniawska, 2009: 47-48).  
 

1.3.4 Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundet, RF, är en moderorganisation under vilken idrottens 

medlemsförbund i Sverige är samlade. RF grundades 31 maj 1903 (Lindroth & 
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Norberg, 2002: 29). Organisationens uppgift är att företräda idrotten. Därför 

representerar RF idrotten i kontakt med olika myndigheter. RF arbetar också med att 

utveckla sina medlemsförbund och med att samordna värdegrunden inom svensk idrott 

(URL: Riksidrottsförbundet 1, 2013). Inom Riksidrottsförbundet finns 70 

specialförbund med olika idrotter (URL: Riksidrottsförbundet 2, 2013).  
 

1.3.5 Publikidrott i Sverige 

Allsvenskan i fotboll och elitserien/SHL i ishockey på herrsidan är de svenska 

idrottsserier som lockar mest publik, enligt en undersökning från Sveriges Television. 

Här redovisas publiksnitten för de populäraste ligorna 2011: 1) Fotboll, herr, 

allsvenskan, 7326, 2) ishockey, herr, elitserien/SHL, 6393, 3) speedway, herr, elitserien, 

2898, 4) ishockey, herr, allsvenskan, 2607, 5) fotboll, herr, Superettan, 2423, 6) bandy, 

herr, elitserien, 1562, 7) handboll, herr, elitserien, 1338, 8) speedway, herr, allsvenskan, 

1040, 9) innebandy, herr, Superligan, 1014, 10) basket, herr, Basketligan, 996. 

Damernas högstaligor i fotboll och ishockey placerar sig inte på denna lista men hade 

under säsongen 2011 ett publiksnitt på 924 respektive 100 personer (URL: SVT, 2012). 

 

2 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för flera olika teoretiska modeller och utgångspunkter. 

Inledningsvis förklaras några olika nyhetsvärderingskriterier. Vidare återges teorier 

om nationalism i idrott, sportjournalistiken som institution och genus i 

sportjournalistik. Därefter presenteras tidigare studier som är relevanta för studien.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Nyhetsvärdering 

Författarna till denna studie avser att applicera nyhetsvärderingsteorier i studien för att 

få en förståelse för varför innehållet i TT Nyhetsbyråns sportrapportering ser ut som det 

gör. Nyhetsvärdering är den urvalsprocess som görs då personal på ett nyhetsmedium 

avgör om något blir en nyhet eller ej (Hvitfelt, 1985: 20-21). Redan på 1920-talet 

definierade Walter Lippman vad som utmärker en nyhet. Enligt Bengt Johansson 

menade Lippman att nyheter ska väcka känslor hos mottagaren och ge möjlighet till 

identifikation (2004: 223). 
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Marina Ghersetti hävdar att det finns vissa gemensamma egenskaper som leder fram till 

att en specifik nyhet produceras (2012: 205). Denis McQuail skriver att journalisterna 

själva tenderar att “använda en professionell känsla för vad som har ett nyhetsvärde och 

vad de tror att deras publik är intresserad av” (McQuail, 2010: 355-356).  
 

Tony Harcup och Deirdre O’Neill har moderniserat en nyhetsvärderingsteori från 1965 

av Johan Galtung och Mari Ruge. I ursprungsstudien av Galtung och Ruge studerades 

innehållet i utrikesnyheter (Harcup & O’Neill, 2001: 262-264; Johansson, 2004: 223-

224). Harcup och O’Neill gjorde en empirisk analys av nyheter i tre brittiska 

dagstidningar och med beaktande av tidigare forskning. Därefter presenterade de en lista 

med tio kriterier av vad som blir nyheter. De menar att en händelse måste passa in på 

minst ett kriterium för att bli en nyhet (Harcup & O’Neill, 2001: 261, 278-279). 
 

1) Maktelit: Händelsen handlar om personer, företag eller organisationer som anses ha 

stor makt i samhället (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Harcup menar även att ju större 

makt en person eller organisation har, desto större är sannolikheten att någonting blir en 

nyhet (Harcup, 2004: 35). 
 

2) Kändisar: Händelsen handlar om personer som på ett eller annat sätt redan är kända 

för publiken (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Kändisar har alltid varit intressanta och 

haft ett högt nyhetsvärde (Harcup, 2004: 35). 
 

3) Underhållning: Händelsen handlar om exempelvis sex, nöje, djur eller har en 

humoristisk ton, roliga bilder eller en vitsig rubrik. Även draman och händelser som 

väcker känslor ses som intressanta (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Tragiska nyheter 

kan passa in i kategorin, även om en tragisk händelse inte är underhållande i ordets 

bemärkelse (Harcup, 2004: 35-37). 
 

4) Överraskning: Händelsen handlar om något som är annorlunda eller oväntat (Harcup 

& O’Neill, 2001: 279). 
 

5) Negativa nyheter: Händelsen handlar om någonting negativt, till exempel tragedier 

eller konflikter mellan olika parter (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Harcup hävdar att 

journalisterna ibland nästan skapar en negativ nyhet genom att söka efter kritiska 

kommentarer till händelser som inträffat (Harcup, 2004: 37). 
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6) Positiva nyheter: Händelsen handlar om någonting som upplevs tilltalande, till 

exempel att en person räddats ur en svår situation (Harcup & O’Neill, 2001: 279).  
 

7) Omfattning: Händelsen handlar om något som har stor betydelse för antingen många 

inblandade människor just nu eller något som kan ha stor påverkan och betydelse 

framöver (Harcup & O’Neill, 2001: 279). 
 

8) Relevans: Händelsen handlar om ämnen, grupper eller nationer som kan antas vara 

relevanta för mediets publik (Harcup & O’Neill, 2001: 279).  
 

9) Uppföljning: Händelsen handlar om någonting som redan är rapporterat i olika 

medier. Det kan antingen vara i form av artiklar som återges från ett annat medium eller 

en påbyggnadsartikel på en händelse mediet redan rapporterat om (Harcup & O’Neill, 

2001: 279; Harcup, 2004: 37). 
 

10) Mediets agenda: Händelsen handlar om ämnen som passar väl in i mediets agenda 

(Harcup & O’Neill, 2001: 279). Harcup menar att dessa nyheter gynnar vissa 

kommersiella intressen eller lyfts fram för att få publiken att känna identifikation med 

mediet (Harcup, 2004: 37). 
 

Även följande nyhetsvärderingskriterier, definierade av Johan Galtung och Mari Ruge, 

är relevanta för studien:  

– Koppling till person: Händelser skrivs ibland som ett resultat av en persons 

handlande, vilket gör händelsen mer intressant än om den beskrivs på något annat vis 

(Harcup & O’Neill, 2001: 262-264). 

– Koppling till elitnation: En händelse som rör en politisk, ekonomisk eller kulturell 

elitnation ses som mer intressant än andra nationer och har större chans att bli nyheter 

(Harcup & O’Neill, 2001: 262-264). 
 

Henk Prakkes nyhetsvärderingsteori anses även den vara relevant för ändamålet.  

– Närhet i tid, kultur och rum:  

Henk Prakke har i Kommunikation der Gesellschaft: Einführung in die funktionale 

Publizistik från 1969, som återges av Johansson (2004: 224-225), betonat hur avstånd i 

tid, kultur och rum har betydelse för om en händelse presenteras i medierna eller inte. 

Med detta menas att en händelse som många människor kan känna igen sig i och som 
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inträffar nära geografiskt, kulturellt och tidsmässigt med störst sannolikhet blir en nyhet. 

Vidare innebär teorin att sannolikheten att händelsen presenteras i medierna blir mindre 

om händelsen skedde för länge sedan, händelsen inträffat långt borta och få personer är 

berörda (Ghersetti, 2012: 212-213; Johansson, 2004: 223-224). Vad som är kulturellt 

nära Sverige och svensk mediepublik har ingen given definition, men enligt Ulf Wallin 

syftar detta begrepp främst till de övriga nordiska länderna, övriga Europa och 

Nordamerika. Han menar att dessa platser står oss kulturellt närmre än andra platser i 

världen (Wallin, 1998: 108). Detta innebär att länder som redan förekommer i olika 

mediers rapportering med stor sannolikhet kommer att göra det även i fortsättningen, 

enligt Marina Ghersetti (2012: 212-213). 

 

Prakkes modell sammanfattar de viktigaste dimensionerna för vad som har ett 

nyhetsvärde ur ett västerländskt perspektiv, även om modellen helt utelämnar 

“sensationer” och “ovanliga händelser” (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008: 303-

304). 
 

Figur 1: Prakkes dimensioner 

 

Källa: Bengt Johansson återger Henk Prakkes dimensioner för nyhetsvärde (2004: 225). 

Ursprungligen publicerad i Henk Prakkes Kommunikation der Gesellschaft: Einführung 

in die funktionale Publizistik år 1969.  
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2.1.2 Nationalism i idrott 

Enligt Billy Ehn har idrotten blivit ett av de allra mest känsloframkallande områdena för 

nationalism. Ehn skriver att svenska idrottares prestationer under mästerskap 

nationaliseras och blir en symbol för Sverige. Han menar att idrottarnas prestationer 

talar direkt till många svenskars känslor (Ehn, 1993: 204). 
 

Peter Dahlén menar även han att idrott skapar känslor och föreställningar av nationell 

identitet och att medierna genom sin sportrapportering skapar nationella hjältar (2008: 

430-433). 
 

Grant Jarvie menar att det finns flera argument för att koppla samman sport till 

nationsbyggande. 

De argument som uppsatsförfattarna bedömer som relevanta för den här studien är 

följande, översatt till svenska: 

– Sport fungerar som en form av kulturell nationalism. 

– Sport hjälper till att bygga nationell identitet och patriotism. 

– Sport bidrar till att bygga det nationella medvetandet. 

– Nationell support inom sporten har uppstått som en naturlig reaktion på utvecklingen 

av global eller internationell idrott (Jarvie, 2003: 540-541). 
 

2.1.3 Sportjournalistiken som institution 

I boken Sport och medier, en introduktion benämner Peter Dahlén sportjournalistiken 

som en institution. Med institution menas de normer och regler som strukturerar 

människors agerande, vilket i det aktuella fallet handlar om sportjournalisters handlande 

och under vilka förutsättningar dessa arbetar, enligt Dahlén (URL: Brante, årtal saknas; 

Dahlén, 2008: 92). 
 

Dahlén skriver att sportjournalistiken främst styrs av kommersiella värden och särskilt 

riktar sig till en manlig publik. Han hämtar stöd för sin teori från Mark Douglas Lowes 

och boken Inside the sport pages som bland annat bygger på en etnografisk fältstudie av 

sportreportrars arbete på en tidning. Lowes hävdar i boken att elitidrotten fungerar som 

underhållning för publiken. Enligt Lowes präglas sportmediernas rapportering till stor 

del av ekonomiska faktorer. Peter Dahlén menar att mediernas sportbevakning främst 

koncentreras till den professionella idrotten, de största sporterna och de klubbar som är 
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störst prestations- och prestigemässigt. Detta är det innehåll som klubbarnas och 

utövarnas stora supporterskaror antas vilja ta del av. Dessa supporterskaror består till 

stor del av män. Detta gör att medierna genom att skriva mycket om dessa klubbar och 

sporter riktar sig till en särskild publik: männen (Dahlén, 2008: 92, 96; Lowes, 1999: 9-

10). 
 

Precis som medierna drivs många professionella idrottsklubbar i vinstsyfte och därmed 

förekommer en sorts symbios mellan idrottsklubbarna och sportredaktionerna. 

Klubbarna har ett behov av att synas i medierna då de vill öka intresset kring laget och 

nå ut till en stor publik. Detta är möjligt genom medierna, som i sin tur vill rapportera 

om det som läsarna vill ta del av. Dahlén skriver utifrån Lowes att medierna fungerar 

som en mötesplats mellan klubbarna och läsarna (Dahlén, 2008: 96-97; Lowes, 1999: 9-

11). 
 

Genom att koncentrera rapporteringen till de populäraste idrotterna och klubbarna når 

mediet en viss typ av publik. Enligt teorin gynnar det mediets möjlighet att tjäna pengar 

på annonsintäkter eftersom annonsörerna blir mer benägna att betala mer pengar för 

annonsutrymmet när de når sin specifika målgrupp. Lowes anser att annonsutrymmet 

intill artiklar om ”major league sports” är idealiskt för detta ändamål. Med ”major 

league sports” menar Lowes de främsta herrligorna i amerikansk fotboll, baseboll, 

basket och ishockey i Nordamerika (Dahlén, 2008: 93; Lowes, 1999: 10, 21-23). Dahlén 

menar att medierna även vill nå en stor publik. Om mediet lyckas med detta, att få 

många läsare som tillhör ”rätt” målgrupp, kan det mediet maximera sina annonsintäkter 

eftersom annonsörerna är beredda att betala för en stor och anpassad publik, enligt 

Dahlén (2008: 93). 
 

Dahléns teori om sportjournalistik som institution, vilken till viss del bygger på Lowes 

tankar, skiljer sig från Lars Nords och Jesper Strömbäcks definition av journalistik som 

institution. Nord och Strömbäck menar att journalistiken främst har demokratiska 

uppgifter som exempelvis att förmedla information och vara en plattform för debatt, 

vilket kan jämföras med sportjournalistiken som enligt Lowes fungerar som en 

mötesplats för de stora idrottarna/klubbarna och deras supportrar (Lowes, 1999: 9-10; 

Nord & Strömbäck, 2012: 16-18). 
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2.1.4 Maskulin hegemoni 

Nationalencyklopedin beskriver hegemoni som den ledande klassen som dominerar och 

bestämmer över någonting (URL: Nationalencyklopedin 2, årtal saknas). Begreppet 

myntades ursprungligen av filosofen Antonio Gramsci. Han menade att det går att 

“hävda och upprätthålla” en framskjuten roll i samhället, vilket de ledande grupperna 

gör med hänsyn till den kulturella dynamiken i samhället (Connell, 1996: 101). Med 

hegemonisk maskulinitet menas att männen, eller snarare patriarkatet, är den överlägsna 

klassen och att detta är legitimerat. Det innebär, enligt Connell, att männens ledande 

position i samhället upprätthålls. På samma sätt upprätthålls kvinnornas svaga 

samhällsposition i förhållande till männen (Connell, 1996: 101). 

 

Connell menar att hegemoni kommer till om det finns en koppling mellan makten hos 

olika institutioner i samhället och rådande kulturella ideal. Connell nämner de högsta 

nivåerna inom näringslivet och militären som två exempel. Dessa institutioner anses 

vara stora maskulina kollektiv. En förutsättning för att den ledande klassen ska fortsätta 

dominera är att den har stor auktoritet. Hegemoni är emellertid föränderligt och kan 

komma att ändras genom att den ledande klassens ställning utmanas av nya grupper. 

Exempelvis kan en maskulin hegemoni, där män alltså är överlägsna, utmanas av 

kvinnor (Connell, 1996: 101).  

 

Enligt Connell har idrott blivit ett tydligt exempel på maskuliniteten som råder inom 

manskulturen. Idrotten påstås dessutom vara tävlingsinriktad och hierarkisk bland män 

och anses vara en institution där kvinnor i många fall är exkluderade. Connell menar att 

detta är ett bevis på de tydliga sociala relationer som råder inom idrotten, alltså att 

männen är överlägsna och den bestämmande klassen (Connell, 1996: 80-81). 

 

Peter Dahlén hävdar att det råder en obalans mellan könen ända från ungdomsidrotten 

upp till elitidrotten. Herrar har högre status inom idrott: mer makt, större resurser och 

större prestige (Dahlén, 2008: 464). 
 

2.1.5 Tillämpning av teorier 

Enligt Nationalencyklopedin är en teori olika antaganden eller påståenden som på något 

vis beskriver gällande omständigheter (URL: Prawitz, årtal saknas). I den här studien 

innebär det att teorierna appliceras för att försöka förklara ett resultat och dess orsaker.  
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För att förklara att resultatet ser ut som det gör används bland annat teorier för 

nyhetsvärdering. Genom att jämföra ett specifikt resultat i studien med kriterierna går 

det att ge en rimlig förklaring till att utbudet är format som det är. Ett exempel på detta 

är Harcups och O’Neills andra kriterium, kändisar. Om kända personer, enligt gjord 

definition, förekommer i en stor del av nyheterna som omskrivs kan kriteriet vara en 

förklaring till att utbudet ser ut som det gör. 

 

Håkan Hvitfelt anser att nyhetsurvalsprocessen skiljer sig mellan medier med olika 

slags publik, egenskaper och även mellan olika sorters händelser (Hvitfelt, 1985: 20). 

Den här studiens författare upplever att några av de nämnda nyhetsvärderingskriterierna 

främst riktar sig mot allmän nyhetsjournalistik. Med tanke på att materialet specifikt 

handlar om sport och läses av sportintresserade måste betydelsen och påverkan som en 

text för med sig, enligt oss, placeras i en sportkontext. Detta innebär exempelvis att en 

text om svenska fotbollslandslaget kan anses relevant eftersom den förmodligen 

intresserar ett stort antal sportintresserade. Sett ur ett allmänt samhällsperspektiv skulle 

fotbollslandslaget troligtvis inte vara relevant i samma utsträckning. 

 

På samma sätt kan nyhetsvärderingskriteriet “maktelit” i en sportkontext innehålla 

personer i idrottsvärlden med stort inflytande, antingen i Sverige eller internationellt. I 

den här studien har kriterierna elit- och maktpersoner förts samman då dessa i många 

fall avser samma personer. Med elit- och maktpersoner avses en landslagsidrottare, 

huvud- eller assisterande tränare, sportchef, klubbdirektör, idrottsdomare eller 

spelaragent samt klubbägare, president, politiker, vd eller styrelseperson i 

idrottsrelaterat sammanhang. Dessutom räknas personer med inflytande som bedöms 

likvärdigt i idrottsvärlden. 

 

Galtung och Ruges nyhetsvärderingskriterium om politiska, ekonomiska och kulturella 

elitnationer måste anpassas för att kunna appliceras inom sport. En möjlighet är att göra 

detta utifrån en prestationsbaserad rankinglista där de främsta nationerna är att betrakta 

som elitnationer. En sådan rankinglista finns inom herrfotboll där Europeiska 

fotbollförbundet, UEFA, rankar de inhemska ligorna inom respektive medlemsförbund. 

Förenklat baseras listan på hur bra lagen inom respektive liga presterar i UEFA:s 

internationella turneringar. De högst rankade länderna är Spanien, England, Tyskland 
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och Italien (URL: UEFA 2, 2014). Dessa länder skulle därmed kunna betraktas som 

elitnationer inom fotboll. 

 

Sportjournalistik som institution är en annan av studiens teorier. Denna teori kan 

förklara vad som brukar känneteckna innehållet, vilket är intressant oavsett vad 

resultatet i denna studie visar. Dahléns tanke om att sportjournalistiken handlar om de 

största idrottsklubbarna, prestations- och prestigemässigt, är intressant. För att göra det 

möjligt att undersöka idrottsklubbars prestation och prestige och sedan jämföra det med 

vilka klubbar som uppmärksammas i TT:s sportrapportering har begreppen prestation 

och prestige operationaliserats. Nationalencyklopedin förklarar ordet “prestige” som 

“anseende, samhällelig värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, 

tillskriven eller förvärvad” (URL: Nationalencyklopedin 1, årtal saknas). Författarna till 

den här studien anser att det är svårt att helt korrekt mäta prestige då detta är en 

värdering. Utifrån “anseende” och “knuten till ett kollektiv” kan ett sätt att mäta prestige 

enligt oss vara att jämföra hur mycket publik de olika lagen har på sina hemmamatcher. 

 

Teorin om idrottsnationalism försöker förklara att sportjournalistik kretsar kring 

nationella idrottares prestationer i mästerskap. I den här studien ger teorin en förklaring 

till publikens förhållande till nationens landslagsidrottare och andra nationella idrottare. 

I analysdelen ska teorin ställas mot resultatet för TT:s andel texter om svenska 

landslagsidrottare. 

 

Maskulin hegemoni används för att analysera de eventuella skillnader eller 

motsättningar som finns i bevakningen av herr- respektive damidrott, framför allt i 

mängd men också gällande ämne. Detta görs genom att utgå från idrotten som en av 

samhällets institutioner och där männen enligt teorin kan anses vara den ledande 

klassen.  
 

2.2 Tidigare forskning 

Det tycks inte finnas någon tidigare forskning om innehållet i TT:s sportrapportering. 

Däremot finns forskning med sportjournalistiken som forskningsfält och om dess 

innehåll. Det finns även viss forskning om TT som nyhetsbyrå. 
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2.2.1 Sporten i spalterna 

Ulf Wallin har i sin bok Sporten i spalterna analyserat innehållet på sju svenska 

tidningars sportsidor under perioden 1895 till 1995. Tidningarna som undersöktes var 

Aftonbladet, Arbetarbladet, Arbetet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Jönköpings-

Posten och Norrbottens-Kuriren. Med hjälp kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys 

förklarar Wallin hur sportjournalistiken har utvecklats under 100 år och varför den 

utvecklats som den har gjort (1998: 21-30). 
 

Undersökningsmaterialet bestod av innehållet i varje tidning under tre veckor vart 

tionde år med start 1895. Wallin valde ut en höstvecka, en vintervecka och en 

sommarvecka och höll sig till samma veckor genom hela undersökningsperioden (1998: 

27-28). Författaren slår fast att sportmaterialet har ökat mellan 1895 och 1995 sett till 

hur stor del sporten tar av det totala utrymmet i tidningarna (Wallin, 1998: 59). 

Fotboll var den klart mest förekommande idrotten i tidningarnas sportrapportering. 

Fotboll fick 27 procent av allt sportutrymme i de undersökta tidningarna 1995 och 

sporten har fått mest utrymme i tidningarna varje årtionde sedan 1915 (Wallin, 1998: 

68). 
 

Fotboll och ishockey stod tillsammans för 49 procent av sportutrymmet i de undersökta 

tidningarna år 1995. Ishockey fick 22 procent av sportutrymmet det året. Trea var 

friidrott med 7 procent av utrymmet, strax före tennis med 6 procent. Totalt förekom 54 

sporter i rapporteringen 1995 (Wallin, 1998: 68-72). 

 

Ulf Wallin tar fasta på Thomas Östbergs avhandling “Sportjournalistik: en 

innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991” när han analyserar sitt resultat. 

Östberg lyfter fram olika förklaringar till att utbudet på tidningarnas sportsidor ser ut 

som det gör. Wallin har utvecklat dessa till nedanstående kriterier: 
 

1) Den idrottsliga verkligheten. Hit hör tävlingsintensiteten i sporten. Idrotter där 

matcher och tävlingar är frekvent förekommande med många spelomgångar är också 

oftare förekommande på sportsidorna. 
 

2)  Läsarnas intresse. Det handlar om idrotter som redaktionen tror att läsarna vill ta del 

av. Hit hör att fotboll och ishockey på elitnivå oftast lockar mer publik än andra 

idrottsevenemang. Även idrotter som många läsare utövar kan ses som extra intressanta. 
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3) Svenska internationella framgångar på elitnivå. Wallin menar att idrotter där svenskar 

lyckas internationellt får en ökad rapportering för att läsarna vill ta del av det (1998: 74-

76). 
 

Wallin anger även att lokala framgångar nationellt och internationellt, journalisternas 

intressen och ägarnas inflytande spelar roll för sportmaterialet (1998: 76-77).  
 

Sportinnehållet har genom åren nästan uteslutande bestått av elitidrott, exempelvis till 

89 procent år 1995. Majoriteten av sporttexterna som ingick i studien handlade om 

herridrott. Av all idrott som rapporterades i tidningarna 1995 var 72 procent om manlig 

elitidrott, medan tolv procent handlade om kvinnlig. Andelen elitidrott ökade, med 

undantag för några få årtionden, stadigt från 1895 till 1995. En procent av innehållet 

1995 handlade om manlig breddidrott, tre procent om en både elit- och breddidrott och 

sex procent om skol- och ungdomsidrott (Wallin: 1998: 87). Wallin skriver även att 

intresset för personer blivit allt vanligare i sportrapporteringen och att innehållet år 1995 

till 92 procent var delvis eller helt personorienterat (1998: 99). 
 

Wallins undersökning visar att idrottstexterna i 49 procent av alla undersökta fall år 

1995 handlade om tävlingar och blandade ämnen. Blandat är i det här fallet en 

kombination av tävlingstexter med de aktivas kommentarer. Tio procent av materialet 

var förhandstexter inför tävlingar och matcher, sex procent handlade om skador eller 

bråk och fyra procent om spelarövergångar. Många olika ämnen förekom i 

rapporteringen (Wallin, 1998: 79). 
 

Wallin undersökte också var den rapporterade idrotten utspelade sig. De undersökta 

tidningarna har historiskt sett skrivit allra mest om idrott som utspelar sig i Sverige och 

1995 kunde 70 procent av innehållet härröras till svensk nationell idrott. Bland 

rapporterad idrott från utlandet kom 13 procent av innehållet från idrottsevenemang i 

Västeuropa (Wallin, 1998: 109). Det visar, enligt Wallin, att sportjournalistiken har 

liknande principer som nyhetsjournalistiken i det avseendet, eftersom USA och 

Västeuropa bedöms som kulturellt nära Sverige. Samtidigt kan svårigheter med att 

kunna rapportera från exempelvis öststaterna spela in i varför bevakningen fokuseras till 

vissa geografiska områden (Wallin, 1998: 251). 
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2.2.2 2003 års Publicistiska bokslut, del 2: Sportens olika sidor 

Ulrika Andersson har undersökt sportmaterialet i tre svenska landsortstidningar från år 

2003: Piteå-Tidningen, Västerbottens-Kuriren och Östgöta Correspondenten. På så vis 

ville hon få kunskap om vilka idrotter som omskrivs, vilken tävlingsmässig nivå det är 

på idrotten/idrottaren som bevakas, om det är herr- eller damidrott med mera 

(Andersson, 2004: 4-8). 

 

Andersson valde ut fyra enskilda månader från 2003: januari, april, juni och september. 

Därefter skapades en syntetisk vecka i respektive månad. Detta gjordes för att skapa en 

“någorlunda jämn spridning över hela månadens utgivning”. Materialet i de olika 

urvalsperioderna räknades in i definierade kategorier (Andersson, 2004: 7-8). 

Resultatet i studien visade att herridrott var klart mest bevakat på de tre 

lokaltidningarnas sportsidor. 85 procent av texterna handlade om herridrott och 15 

procent om damidrott. Fotboll, ishockey, motorsport, handboll, innebandy och trav tog 

störst plats på sidorna med särskild sportvinjett. Cirka 30 procent av sporttexterna 

handlade om fotboll och cirka 15 procent handlade om ishockey. Hälsa, motion samt 

barn och vuxnas träning och motion gavs minimalt utrymme. Fokus låg på lokala och 

regionala sportnyheter, enligt undersökningen (Andersson, 2004: 20, 23-24, 36-37). 

 

2.2.3 Allmänt om genus i sportjournalistik 

Det skrivs mer om damidrott i medierna än någonsin tidigare, enligt Jay Coakley och 

Elizabeth Pike. De menar att könsfördelningen i sportmedierna har blivit allt jämnare 

sedan 1970-talet. Damidrottens mediala uppmärksamhet är ändå fortfarande marginell i 

förhållande till bevakningen av herridrott (Brookes, 2002: 124; Coakley & Pike, 2009: 

270). Brookes menar att fördelningen mellan herr- och damidrott i sportmedier kan 

variera beroende på om tidsperioden inkluderar ett stort mästerskap som OS eller om 

mätningen enbart avser en särskild sport eller ett evenemang (Brookes, 2002: 127-128). 
 

Bissell skriver om skillnader i rapporteringen mellan manlig och kvinnlig tennis på 

internationell proffsnivå. Hon menar att kvinnliga tennisspelare får mycket mindre 

medial uppmärksamhet trots att damerna i stort sett är lika många som männen på 

elitnivå och att tävlingarna i stort sett är lika många. Själva rapporteringen skiljer sig 

också. I stället för att fokusera på idrottsliga prestationer tenderar bevakningen av 
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kvinnlig proffstennis att handla om hur damspelarna klär sig och om deras privatliv 

(Bissell, 2006: 171). 
 

2.2.4 Den tysta fabriken 

Det finns flera böcker om TT Nyhetsbyrån som beskriver hur arbetet på redaktionen går 

till. I Den tysta fabriken har Barbara Czarniawska undersökt produktionsprocessen på 

TT och utgår från TT:s roll som nyhetsproducent. Studien är gjord genom tolv 

intervjuer med personer med olika roller i TT:s nyhetsproduktion, däribland en av TT:s 

kunder, och genom observationer i TT:s lokaler och i respondenternas datorer 

(Czarniawska, 2009: 9-12). Några av respondenterna menar att det skett förändringar i 

arbetet de senaste åren och att en kommersialisering pågår på TT, vilket inte varit fallet 

tidigare (Czarniawska, 2009: 20). En respondent anser att förhållandet till kunderna har 

ändrats: “Nu försöker vi göra saker som vi tror att våra kunder vill ha. Förr gjorde vi 

saker som vi tyckte att våra kunder borde ha. Förut träffade vi inte kunder på samma 

sätt som nu” (Czarniawska, 2009: 22). 

 

Czarniawska berättar om en dag på nyhetsredaktionen och hur personer med olika roller 

arbetar för att få ut nyheter till kunderna. TT sänder ut telegram som kunderna kan ta 

del av via något som kallas för nyhetslinan. Czarniawska beskriver denna lina som ett 

halvfabrikat eftersom kunderna har möjlighet att ändra i telegrammen (Czarniawska, 

2009: 47). Czarniawska och respondenterna diskuterar varför TT sänder ut de nyheter 

de gör. Enligt respondenterna krävs att nyheten har ett riksintresse och att den ska vara 

intressant för många människor (Czarniawska, 2009: 98). 

 

3 Syfte och forskningsfrågor 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. Dessutom motiveras 

forskningsfrågorna var för sig. 

 

Syftet med undersökningen är att studera vilket innehåll som är vanligast 

förekommande i TT:s sportrapportering. Studien ska ge kunskap om hur koncentrerat 

nyhetsbyråns sportinnehåll är sett till idrotter, klubbar, personer, närhet, ämnen och kön. 

Därmed ska studien visa vilket material de abonnerande medierna och i förlängningen 

mediepubliken får ta del av.  
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Utifrån syftet har fem forskningsfrågor utformats. Dessa har i sin tur specificerats och 

konkretiserats i ett antal underfrågor. Underfrågorna ses som ett hjälpmedel för att 

besvara de önskade delarna inom respektive huvudfråga.  

 

1) I vilken utsträckning förekommer olika idrotter och idrottslag i TT:s 

sportrapportering? 

1a) Hur mycket rapporterar TT om olika idrotter?  

1b) Är TT:s sportrapportering koncentrerad till några särskilda idrottslag på klubbnivå? 

1c) I vilken utsträckning skriver TT om landslag och vilka landslag är det som 

omskrivs? 

 

2) Vilka ämnen och nivåer handlar TT:s sportinnehåll om?  

2a) Vilka ämnen förekommer i TT:s sportrapportering och skiljer det sig mellan olika 

idrotter?  

2b) Vilka tävlingsmässiga nivåer skriver TT om? 

 

3) Är TT:s sportrapportering personorienterad?  

3a) I vilken utsträckning omnämns personer i TT:s sportmaterial?  

3b) I hur stor del av texterna där personer omnämns förekommer elit- eller 

maktpersoner? 
 

4) I hur stor utsträckning rapporterar TT om sporthändelser som inträffar nära 

Sverige och dess invånare? 

4a) I vilka geografiska områden utspelar sig idrotterna TT rapporterar om? 

4b) Hur ofta förekommer svenskar i TT:s sportrapportering? 

 

5) Hur skiljer sig innehållet inom dam- och herridrott i TT:s sportrapportering? 

5a) Vilka skillnader går att utläsa i hur mycket TT rapporterar om olika idrotter på herr- 

respektive damsidan? 

5b) Skiljer sig ämnena i TT:s sporttexter beroende på om de handlar om herr- eller 

damidrott?  

5c) Finns det några likheter och skillnader i hur mycket svenska idrottare förekommer i 

rapporteringen från olika geografiska områden i herr- respektive damidrott? 
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3.1 Motivering till valet av forskningsfrågor:  

Att undersökningen fokuserar på just TT Nyhetsbyrån och dess sportinnehåll beror på 

TT:s roll som inflytelserik nyhetsförmedlare till många svenska sportmedier. TT 

Nyhetsbyrån sätter i viss utsträckning agendan för vilket sportmaterial som 

mediepubliken får ta del av, enligt Stig Hadenius (1971: 54). Då TT är anlitat av nästan 

alla medier i Sverige (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008: 292) utgör mediernas 

publik tillsammans den svenska mediepubliken. Att TT har koppling, visserligen 

indirekt via sina kunder, till i princip hela den svenska mediepubliken är något som 

enligt studiens författare ytterligare visar TT:s inflytelserika roll. Det kan därmed anses 

vara högst motiverat att undersöka vilka nyhetsval TT Nyhetsbyrån gör i sitt 

sportmaterial. Med hänsyn till Hadenius påstående om att TT i viss mån sätter agendan 

(1971: 54), går det enligt denna studies författare även att spekulera i om TT via sina 

nyhetsval i viss mån även påverkar vad kunderna anser är viktigt. Detta är något som 

ytterligare påvisar betydelsen av att undersöka TT:s sportmaterial.  

 

Forskningsfrågorna har formulerats av två skäl: för att konkretisera vad som menas med 

“innehållet” och för att det ska bli möjligt att mäta skillnader och likheter i områden 

som anses relevanta. Med hänsyn till teorier och tidigare forskning i ämnet har frågorna 

valts ut. 

 

Vi är övertygade om att i stort sett samtliga texter i sportrapporteringen på ett eller annat 

vis anknyter till en specifik idrott. Därför är det intressant att se vilka idrotter 

bevakningen handlar om. I princip alla teorier vi har tagit del av på området menar att 

sportjournalistiken är koncentrerad till ett fåtal idrotter. Peter Dahlén menar dessutom 

att bevakningen kretsar kring de allra största klubbarna (2008: 96). Genom att besvara 

fråga 1b önskar vi se om TT:s sportrapportering kretsar kring framgångsrika idrottslag 

eller om mindre lag också ges utrymme hos en nyhetsbyrå som sänder ut sitt material 

till många olika redaktioner i hela landet. Wallin påstår att nationella 

landslagsframgångar i utlandet är intressanta för publiken (1998: 74-76). Därför är det 

av intresse att se hur TT tagit fasta på detta och därmed hur stor andel av texterna som 

har landslagskoppling och vilka specifika landslag som förekommer i rapporteringen. 

 

I en studie av TT:s sportinnehåll är det även relevant att undersöka vilka ämnen texterna 

fokuserar på och om de uppmärksammade ämnena skiljer sig mellan olika idrotter. Det 
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är intressant att se då det visar vilka typer av idrottshändelser som värderas högst i 

sportutbudet. Studien visar inte vad TT har valt att inte rapportera om, men enligt oss 

går det att se tendenser genom att studera det som faktiskt förekommer i nyhetsutbudet. 

För att möjliggöra ett sådant moment undersöks den huvudsakliga vinkeln, exempelvis 

spelarövergångar, privatliv eller idrottspolitik. Tidigare forskning av Ulf Wallin visar att 

bevakningen främst riktar in sig på tävlingar och matcher men att även andra ämnen 

förekommer i rapporteringen (Wallin, 1998: 79). Dessutom menar Peter Dahlén (2008: 

92) och flera andra forskare att sportjournalistik nästan uteslutande handlar om 

elitidrott. Det är därför intressant att se om TT, som nyhetsbyrå, bevakar flera olika 

nivåer inom idrotten för att tillfredsställa sina olika typer av kunder lokalt, regionalt och 

nationellt. Exempel på olika typer av kunder är morgontidningar, kvällspress, 

onlinemedier, tv och radio. 

 

Ulf Wallin har i sin studie upptäckt att sportrapporteringen generellt blir allt mer 

personorienterad (1998: 99), vilket även stämmer överens med ett av Johan Galtungs 

och Mari Ruges nyhetsvärderingskriterier (Harcup & O’Neill, 2001: 262-264). Enligt 

oss är personifieringen ett intressant fenomen eftersom vi vill se hur stor del av 

sportrapporteringen som fokuserar på idrottsutövarna själva. För att få kunskap om hur 

det ser ut i TT:s sportinnehåll används några av variablerna från Wallins studie.  

 

Ett viktigt nyhetsvärderingskriterium är dessutom att elit- och maktpersoner ofta 

förekommer i nyhetsrapporteringen (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Då vi även 

undersöker om sportrapporteringen kan kopplas till elitidrott är det intressant att se om 

det är elitpersoner som lyfts fram även här eller om mindre kända personer 

uppmärksammas i bevakningen. 
 

Teorier om nyhetsvärdering visar att saker som inträffar nära oss, på olika sätt, har 

större sannolikhet att bli nyheter än saker som inträffar långt bort. Därför är det 

intressant att se om TT faktiskt rapporterar om sportnyheter som inträffar nära Sverige 

och dess invånare. Dessutom undersöks om det finns några skillnader i hur mycket 

nationell respektive internationell idrott TT rapporterar om från olika delar av världen. 

Närheten till svenskar, vilket delvis kan kopplas samman med Henk Prakkes dimension 

om kulturell närhet, tar avstamp i teorierna om nationalism inom idrotten och hur 

nationella idrottares internationella framgångar kan beröra en hel nation (Ehn, 1993: 
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204). Förekomsten av svenskar i rapporteringen utomlands undersöks för att visa om 

den nationella tillhörigheten kan antas ha betydelse för vad TT rapporterar om. Tidigare 

forskning om sportjournalistik i Sverige visar också att läsare vill ta del av rapportering 

om svenskar som lyckas internationellt (Wallin, 1998: 74-76). 
 

Flera studier och teorier pekar på att herridrott syns betydligt mer än damidrott i 

medierna. Vi vill se om TT som nyhetsbyrå står för en mer jämlik rapportering mellan 

herr- och damidrott, sett till mängd och ämnen. Enligt vissa studier kan det finnas 

skillnader i vilka ämnesområden som uppmärksammas inom herr- och damidrott 

(Bissell, 2006: 171). Dessutom vill vi undersöka om herr- och damidrott 

uppmärksammas i olika utsträckning från händelser som utspelas i utlandet.  

 

4 Metod 
I detta avsnitt förklaras den metod som använts i studien, dess urval, hur materialet har 

samlats in, vad som avses med ”materialet” och resultatet från den pilotstudie som 

gjorts presenteras. Dessutom redovisas de variabler som använts i undersökningen och 

resonemang förs kring studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet.  
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Studien av TT Nyhetsbyråns sportinnehåll har gjorts med kvantitativ metod, 

innehållsanalys, vilket innebär att materialet redovisas med siffror eller saker som kan 

räknas. På detta vis kan studien visa eventuella samband i det undersökta materialet 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003: 156-157). I en kvantitativ innehållsanalys 

arbetar forskaren med variabler som ger möjlighet till en förklaring av vad ett material 

innehåller. Innehållsanalys fungerar, enligt Åsa Nilsson, bra även om det är ett stort 

material (Nilsson, 2000: 111), vilket exempelvis är fallet i vår studie om TT:s 

sportinnehåll. Den kvantitativa innehållsanalysen har i den här studien gett en generell 

bild av TT:s sportinnehåll utifrån de enskilda texter som undersökts. Innehållsanalysen 

ska vara objektivt och systematiskt utförd, bygga på variabler som är möjliga att 

beskriva kvantitativt. Innehållet ska dessutom vara uppenbart, enligt Nilsson (2000: 

113-114). För studien om TT:s sportinnehåll innebär detta att alla ska kunna utläsa 

samma resultat ur analysenheterna. För att en text ska kodas som en fotbollstext ska det 

inte finnas några tvivel om att texten handlar om just fotboll.  
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4.2 Urval 

För att kunna undersöka innehållet i TT Nyhetsbyråns sportrapportering gjordes ett 

systematiskt urval. Det är ett urval där analysenheterna väljs direkt från en urvalsram. 

Den första enheten väljs ut slumpmässigt och de nästkommande väljs ut i en 

systematisk följd, där exempelvis var tjugonde enhet i populationen tas med för att bli 

en del av urvalet (Bryman, 2008: 185).  
 

I studien har texter mellan perioden 1 november 2012 och 31 oktober 2013 granskats. 

För att få en rättvis bild av innehållet i TT:s sportrapportering ansåg vi att det var viktigt 

att samtliga årstider representerades i undersökningen. Detta med hänsyn till de 

skillnader som finns i vilka tidsperioder som olika idrotter utövas. Totalt undersöktes 

906 texter från fyra syntetiska veckor, alltså 28 dagar. Vi menar att det är ett tillräckligt 

omfattande material för att kunna ge en rättvis bild av innehållet i TT:s sportutbud. 
 

En syntetisk vecka är ett sätt att återskapa det “normala innehållet” i ett medium, enligt 

Østbye, Knapskog, Helland & Larsen. Enligt dem ska en syntetisk vecka bestå av 

“måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå” eller liknande. En syntetisk 

vecka motverkar att en specifik händelse, som en stor idrottstävling, ger en snedvriden 

bild av innehållet i rapporteringen (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003: 220). 

Vissa idrottstävlingar arrangeras på specifika veckodagar under en begränsad del av 

året, vilket gör det syntetiska urvalet särskilt lämpligt.  
 

Studiens startdatum togs fram genom att en av de 14 första dagarna i november 2012 

slumpmässigt valdes till att bli startdatumet och den första dag där TT:s sportmaterial 

togs med i studien. Detta gjordes med hjälp av en inbyggd slumptalsgenerator i 

kalkylprogrammet Microsoft Excel. Därefter undersöktes var 13:e dag i ordningen tills 

fyra hela syntetiska veckor, 28 dagar, uppnåtts. Varje veckodag förekom vid fyra 

tillfällen. På så sätt säkerställdes att de fyra syntetiska veckorna löpte över 351 dagar 

från första till sista undersökta dag, vilket innebar att dagar från alla årstider och 

säsonger garanterades plats i urvalet. 351 dagar motsvarar inte exakt ett helt år, men att 

undersöka var 13:e dag är det närmsta det går att komma ett helt år för att samtidigt 

garantera fyra syntetiska veckor. Genom att slumpmässigt välja ett datum mellan 1 

november och 14 november 2012 som startdatum säkerställdes att alla enheter i 

populationen fick en känd chans att komma med i urvalet. 
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I vårt fall blev söndag 4 november 2012 studiens startdatum. Utifrån systemet att 

undersöka var 13:e dag blev de undersökta dagarna som följer: 2012: 4 november, 17 

november, 30 november, 13 december, 26 december. 2013: 8 januari, 21 januari, 3 

februari, 16 februari, 1 mars, 14 mars, 27 mars, 9 april, 22 april, 5 maj, 18 maj, 31 maj, 

13 juni, 26 juni, 9 juli, 22 juli, 4 augusti, 17 augusti, 30 augusti, 12 september, 25 

september, 8 oktober, 21 oktober. 

 

Anledningen till att ett “brutet” undersökningsår valdes i stället för ett traditionellt 

kalenderår var att resultatet i så liten utsträckning som möjligt skulle påverkas av de tre 

största idrottsmästerskapen: olympiska sommar- och vinterspelen samt fotbolls-VM för 

herrar. Enligt Ulf Wallin är dessa tre arrangemang så stora att de skulle “snedvrida 

resultatet och därmed inte ge en representativ bild av den normala sportrapporteringen” 

(Wallin, 1998: 27). Samma risk upplevdes med studien om TT:s sportrapportering. När 

studien påbörjades var det senast fullständiga kalenderåret 2012, ett år då de olympiska 

sommarspelen i London avgjordes. Kalenderåret 2012 var därmed inte aktuellt för 

studien.  

 

Under den valda tidsperioden arrangerades flera stora mästerskap, exempelvis fotbolls-

EM för damer, ishockey-VM för herrar och friidrotts-VM utomhus och friidrotts-EM 

inomhus. Dessa kan ha viss påverkan på innehållet i rapporteringen, men å andra sidan 

arrangeras idrottsmästerskap i åtskilliga idrotter varje år, bland annat i ishockey och 

friidrott. Studiens författare menar att dessa mästerskap måste ses som en naturlig del av 

sportrapporteringen. 
 

4.3 Definition av “sporttext” 

För att en text skulle ingå i vårt material, och därmed kunde anses vara en sporttext, var 

innehållet tvunget att handla om en idrott eller en idrottsperson med koppling till någon 

av de idrotter vars specialförbund ingick i Riksidrottsförbundets verksamhet. I de fall då 

en text handlat om en person var en koppling tvungen att finnas till personens 

nuvarande eller före detta idrottande, detta för att det skulle gå att urskilja vad som var 

sportinnehåll och inte. Exempelvis inkluderades en text om politikern Silvio Berlusconi 

endast i materialet om hans koppling som ägare till den italienska fotbollsklubben AC 

Milan nämndes i texten. 
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Korpidrott, skolidrott och akademisk idrott har specialförbund inom 

Riksidrottsförbundets verksamhet men texter som kopplats till dessa förbund kunde med 

fördel räknas till den idrott de faktiskt berörde. Korpfotboll placerades därmed i 

kategorin fotboll. Nivå mättes istället i en separat variabel. TT:s sportmaterial innehåller 

även annat än “sporttexter”, exempelvis faktarutor, trav- och spelresultat samt tabeller 

och resultat från olika tävlingar. Dessa inkluderades inte i studien då endast 

journalistiska texter har räknats som “sporttexter”. 
 

TT har en löpande rapportering under ett dygn och flera versioner av samma text eller 

händelse kan skickas ut i nyhetsflödet (Czarniawska, 2009: 114-115). Då det skulle bli 

missvisande att ta med flera versioner av samma, eller en liknande, text begränsade vi 

oss till att endast räkna sista versionen av en text i vårt urval. Även i de fall då både 

notis och artikel har producerats om samma händelse har denna princip använts. Detta 

innebär att den version som gjordes senast på dygnet räknades in i studien. I de fall då 

korta texter har producerats under exempelvis en pågående tävling/match eller en 

presskonferens och senare ersatts av en fullständig text där de korta styckena 

förekommit, har vi bortsett från de korta styckena. Samma sak gäller de texter som 

ibland producerats direkt efter avslutad tävling/match, detta med anledning av att dessa 

ersatts av en uppdaterad version från samma tävling/match. Ibland har idrottare flera 

tävlingslopp samma dag där TT har skrivit efter varje lopp. Om samma information gått 

att finna i slutversionen är det endast denna version som räknats. 
 

4.4 Insamling av material 

I studien har Mediearkivet använts för att samla in de artiklar som har utgjort materialet. 

Mediearkivet är ett nyhetsarkiv där publicerade alster från många olika tidningar 

automatiskt sparas. TT Nyhetsbyrån finns som en egen mediekanal i Mediearkivet, en 

tjänst som tillhandahålls av företaget Retriever som ingår i TT-gruppen (URL: TT 

Nyhetsbyrån 4, 2013). I ett tidigt skede i studien fick vi tillgång till TT:s nyhetsbank 

efter samtal med administrativ personal på TT. Anledningen till att materialet ändå 

samlades in via Mediearkivet berodde på tekniska begränsningar i sökfunktionen i TT:s 

nyhetsbank som gjorde att det inte gick att söka upp ett helt dygns sammanlagda 

sportmaterial. När materialet var insamlat, räknat och kodat fick vi efter ytterligare 

assistans från TT tillgång till ett annat användarkonto med en sådan funktion. 
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Detta konto användes då för att säkerställa att allt material från TT:s nyhetsbank 

verkligen hamnat i Mediearkivet. Två dagar jämfördes, den första och sista dagen i 

undersökningen, och det visade sig att samtliga texter i TT:s eget arkiv även publicerats 

i Mediearkivet. 

 

Vid insamling av materialet genererades en PDF-fil från varje enskild dag där de texter 

som stämde överens med definitionen av vad som är en sporttext manuellt urskiljdes 

från resterande delen av TT Nyhetsbyråns textflöde. I denna process exkluderades 

exempelvis spel- och travresultat, inrikes-, utrikes, och ekonominyheter. Processen där 

sportmaterialet urskiljdes från övriga TT-texter i Mediearkivet gjordes av studiens båda 

författare, var för sig, för att säkerställa att inget material missades. Att urvalsprocessen 

gjordes av två personer, där resultatet sedan jämfördes, minskade förmodligen risken för 

eventuellt missade texter i urvalet. Som tidigare beskrivits i denna studie sänder TT sitt 

material fortlöpande och i flera olika versioner. Genom jämförelsen kunde dubbletter 

som vid några enstaka tillfällen tagits med raderas. Vissa oklarheter upptäcktes i 

definitionen av vad som i studien ansågs vara en “sporttext”. Denna definition 

förtydligades. 
 

4.5 Pilotundersökning 

Annika Eliasson menar att det ofta är bra att göra en pilotstudie för att testa sina 

variabler innan kodningen inleds (Eliasson, 2013: 42-43). Denna studiens 

pilotundersökning gjordes på sportmaterial från TT, publicerat en helt annan dag än de 

som ingick i den egentliga undersökningen. I pilotundersökningen upptäcktes vissa 

värden som behövde förtydligas, bland annat fanns ett behov av att tydligaregöra 

gränserna mellan olika variabelvärden inom variablerna “huvudsakligt ämne” och 

“förekomst av personer”. Variabelvärden inom ovan nämnda variabler justerades och 

ytterligare texter kodades, tills dessa variabelvärden inte längre riskerade att orsaka 

några problem. På ytterligare ett par ställen i kodinstruktionen lades förtydliganden in 

för hur variabler skulle förstås och användas. Inga variabler lades till eller togs bort efter 

pilotundersökningen. 
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4.6 Metoddiskussion 

4.6.1 Generaliserbarhet 

I en kvantitativ studie är det ofta önskvärt att kunna generalisera resultatet till en hel 

population. För att detta ska kunna göras måste urvalet kunna sägas vara representativt 

(Bryman, 2008: 168-169). Det systematiska urval som har använts i den här studien 

gjordes för att skapa fyra syntetiska veckor från ett års rapportering, med ett 

slumpmässigt valt startdatum. Då studiens urval innehåller 906 texter från 28 dagar, 

systematiskt spridda över året, kan resultatet sägas vara representativt för det undersökta 

årets sportrapportering från TT. De 28 dagarna går därmed att generalisera till ett års 

sportrapportering hos TT. 

 

Under de studerade dagarna har ett antal olika mästerskap inträffat, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det är sannolikt att resultatet i någon utsträckning hade varit 

annorlunda om mästerskap i andra sporter hade arrangerats under året, alternativt på 

andra platser. Som tidigare skrivits utgör mästerskap en naturlig del av 

sportrapporteringen då det arrangeras mästerskap årligen, men att det ändå är viktigt att 

vara medveten om detta när resultatet generaliseras. 
 

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt. Är 

reliabiliteten hög ska undersökningen ge samma resultat om den genomförs igen under 

samma förhållanden och förutsättningar (Eliasson, 2013: 14). Vi anser att vår 

undersökning håller en hög reliabilitet. Undersökningen har gjorts enligt de kriterier 

som enligt Eliasson ger en grund för hög reliabilitet. Hon menar att forskarna bör vara 

noggranna med variablerna, förbereda undersökningen väl, gå igenom ordentligt 

tillsammans vad som ska göras och hur det ska göras samt vara noggranna vid 

inmatning och kodning av material (Eliasson, 2013: 15-16). 
 

Sporttexterna urskiljdes manuellt från exempelvis inrikes- och ekonomitexter. Detta 

skulle kunna innebära att texter som passar in i definitionen missas på grund av den 

mänskliga faktorn. För att säkerställa att allt material inkluderades i studien samlade 

båda författarna, oberoende av varandra, in samtliga texter. Därefter jämfördes resultatet 

och därmed upptäcktes texter som en person missat eller fått med i flera versioner. 
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Några av variablerna mäter vad som är huvudsakligen förekommande i en text. För att 

säkerställa att inga oklarheter fanns kring vad begreppet “huvudsakligen” verkligen 

innebar kodade båda studiens författare ett 60-tal antal analysenheter. Resultatet 

jämfördes sedan innan kodningen av materialet påbörjades. I ett fåtal analysenheter var 

det svårt att utläsa huruvida texterna var “huvudsakligen personorienterade” eller om 

personer bara “förekom”, och därmed hade en mindre roll i texten.  

 

När analysenheterna kodats och förekomsten av personer inte var given, gick studiens 

författare tillsammans igenom den aktuella texten noggrant och diskuterade var texten 

skulle placeras. Det går inte att säga att alla forskare till hundra procents säkerhet skulle 

koda samtliga texter på exakt samma vis inom variabeln personorientering. Då antalet 

texter som orsakade diskussion var förhållandevis få anses resultatet ändå vara 

tillförlitligt. Att vi varit noggranna i denna process och i variablernas definitioner är 

något som skapat en stabilitet i studien. Detta hade kunnat styrkas ytterligare med ett 

stabilitetstest, vilket innebär att analysenheterna räknats och kodats ännu en gång av en 

utomstående person (Bryman, 2008: 161). Ett högt samband hade påvisat studiens 

stabilitet ytterligare, men av tidsmässiga skäl kunde ett sådant test inte genomföras.  

 

4.6.3 Validitet 

Med validitet menas hur giltig undersökningen kan sägas vara, om studien mäter det 

den är avsedd att göra. För att garantera en hög validitet är det viktigt att 

frågeställningen är tydlig på ett tidigt stadium. Det gör det lättare att komma fram till 

vad det är som ska mätas i undersökningen (Eliasson, 2013: 16). För att säkerställa en 

hög validitet har variablerna utvecklats stegvis. Först skrevs syftet och sedan 

formulerades frågeställningar som stämde in på detta syfte. Därefter konkretiserades 

forskningsfrågorna innan underfrågor till varje frågeställning utvecklades. Det sista 

steget var att utforma variabler och variabelvärden till respektive underfråga. 
 

Ett sätt att få högre validitet är att göra operationaliseringen så lik de teoretiska 

definitionerna som möjligt. Ett annat är att ha flera indikatorer för de begrepp som finns 

i studien (Eliasson, 2013: 17). I vår studie om TT:s sportrapportering finns visserligen 

inte särskilt många indikatorer och variabler per fråga. Det skulle kunna tala emot 

validiteten. Men vi är tämligen säkra på att vi operationaliserat begreppen väldigt nära 

våra teoretiska definitioner. I exempelvis frågan om i vilken utsträckning olika idrotter 
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och idrottslag förekommer i rapporteringen mäts förekomsten av just idrotter och 

idrottslag med hjälp av dessa variabler.  

 

4.7 Variabler 

För att besvara studiens frågeställningar har ett antal olika variabler utformats. På 

följande sidor förklaras variablerna kortfattat. I kodinstruktionerna som återfinns i 

Bilaga B redovisas och förklaras variablerna mer utförligt, exempelvis med 

variabelvärden. 

 

Textens publiceringsdatum: Denna variabel avser att förklara vilket datum 

analysenheten publicerades. 

 

ID-nummer/sidnummer: Denna variabel används tillsammans med variabeln 

publiceringsdatum för att kunna identifiera varje enskild analysenhet. 

 

Herr- eller damidrott: Denna variabel avser att mäta om analysenheten berör idrott på 

herr- eller damsidan eller om det handlar om blandad idrott. Blandad idrott avser texter 

där både herr- och damidrott berörs eller där män och kvinnor tävlar tillsammans eller 

mot varandra i samma tävling. 

 

Idrott i huvudsak: Denna variabel avser att mäta vilken idrott analysenheten kan 

kopplas till. I vissa fall kan enheten kopplas till flera idrotter och då räknas den idrott 

som förekommer i huvudsak. Om analysenheten inte kan kopplas till någon idrott och 

heller inte kan anses vara “allmän” går den ej att utläsa. 

 

Typ av idrott: Denna variabel avser att mäta om idrotten i den aktuella analysenheten 

är en lagidrott eller individuell idrott. 

 

Texttyp: Denna variabel avser att mäta om analysenheten är en artikel eller notis. 

Notiser är alla texter upp till 600 tecken medan artiklar är de texter som är minst 601 

tecken långa. 

 

Klubblag i huvudsak: Denna variabel avser visa om ett idrottslag utgör en del av 

textens handling och i så fall vilket idrottslag analysenheten i huvudsak berör. Vid en 
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text om en match/tävling där minst två lag är inblandade avses det lag som 

huvudsakligen uppmärksammas i texten. Det kan vara antingen genom att texten 

handlar om laget självt eller om en deltagare i laget.  För att mäta om TT:s 

sportrapportering är koncentrerad till vissa typer av idrottslag har ett antal 

variabelvärden definierats: ”Svensk storklubb”, ”Annan klubb i Sverige”, ”Utländsk 

storklubb”, ”Annan utländsk klubb” och ”Texten rör inget klubblag”.  

 

Variabelvärdet “Svensk storklubb” gäller utvalda klubbar inom fotboll och ishockey på 

herrsidan och fotboll på damsidan i Sverige. 

Herr: Klubb som är bland de tio bästa genom tiderna i Sveriges främsta serier i fotboll 

och ishockey på herrsidan. Detta mäts med hjälp av en sammanställning över de tio 

mest framgångsrika lagen sedan 1920-talet (URL: Lindahl, 2013; URL: Svenska 

Ishockeyförbundet 1, 2013)  

 

Dam: Här har en annan definition av vad som är en storklubb använts vilket beror på 

förändringarna som skett inom damfotbollen genom åren, gällande vilka lag som är 

framgångsrika. Fyra av de tio historiskt främsta klubbarna spelar i dag inte längre i 

högstaligan. De damlag som i studien räknas som storklubbar är därför de tio främsta 

klubbarna under 2013 års säsong (URL: Svenska Fotbollförbundet 3, 2013; URL: 

Svenska Fotbollförbundet 4, 2013). 

 

Dessutom har de tio lag inom fotboll och ishockey, oavsett kön, som hade högst 

publiksnitt säsongen 2013 respektive 2012-2013 räknats som storklubbar (URL: 

Svenska Ishockeyförbundet 2, 2013; URL: Svenska Ishockeyförbundet 3, 2013; URL: 

Svenska Fotbollförbundet 1, 2013; URL: Svenska Fotbollförbundet 2, 2013). Detta med 

hänsyn till begreppet prestige som Dahlén presenterat (2008: 96). 

 

Variabelvärdet “Utländsk storklubb” är inom fotboll definierat utifrån två faktorer: 

Europeiska fotbollförbundets rankinglista över hur väl klubbarna presterat i 

internationella klubbtävlingar de senaste fem säsongerna och listan över de 

fotbollsklubbar i Europa som har högst publiksiffror (URL: UEFA, 2013; URL: 

Stadionwelt, 2013). Vi anser att de 25 främsta klubbarna på respektive lista kan kallas 

för utländska storklubbar. Till kategorin ”Utländsk storklubb” räknas även samtliga 

herrlag i de nordamerikanska högstaligorna i amerikansk fotboll, baseboll, basket och 



  
 

34 
 

ishockey. Dessa fyra ligor kallas, av Lowes, för ”Major league sports”. Lowes menar att 

lagen i dessa ligor har hundratusentals supportrar (1999: 9), vilket utifrån begreppet 

prestige gör att dessa klubbar är att betrakta som storklubbar.  

 

Anledningen till att inga klubbar i dessa nordamerikanska ligor urskiljs som mindre 

klubbar är att nyrekrytering av spelare i dessa ligor i viss utsträckning sker genom ett 

utjämningssystem, en så kallad ”draft”. Den går ut på att de sämst rankade lagen får 

förtur på de största talangerna för att jämna ut skillnaderna mellan lagen i ligorna. Med 

anledning av detta går det inte att utläsa vilka klubbar i dessa ligor som är större än de 

övriga.  

 

De lag som i studien stämmer in enligt ovanstående definition finns presenterade i 

Bilaga B.  

 

Landslagskoppling: Denna variabel skall ge svar på om ett landslag utgör en del i 

textens handling och i så fall om landslaget är svenskt eller utländskt. Vid en text om en 

match/tävling där minst två lag är inblandade avses det lag som främst uppmärksammas 

i texten. Det kan vara antingen genom att texten handlar om laget självt eller om en 

deltagare i laget. För att en text skall räknas som landslagsrelaterad krävs det att 

kopplingen till ett landslag nämns i texten. Då detta inte alltid sker trots att ett landslag 

är inblandat avser vi även räkna med texter som kan kopplas till en persons medverkan i 

en världscuptävling, mästerskap eller annan tävling där personen tävlar för ett landslag. 

 

Huvudsakligt ämne: Denna variabel avser att mäta det ämne som analysenheten 

huvudsakligen berör och texten är vinklad på. I vissa texter kan flera ämnen beröras och 

då räknas det ämne som huvudsakligen berörs. Texter där huvudämne inte framkommer 

definieras som att ämnet inte går att utläsa. Följande värden inkluderas i ämnen: 

tävling/match, förutsättningar/uppladdning inför tävling/match, privatliv, idrottspolitik, 

idrottsarenor, organisationers ekonomiska resultat, idrottskontrakt/övergångar, 

reklamkontrakt/sponsoravtal, skada/olycka/dödsfall, fusk/bestraffning, 

domarinsats/domslut i match/tävling, konflikt, supportrar, tv/övriga medier, 

rekord/utmärkelser, övrigt. Dessa ämnen förklaras i Bilaga B. 
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Tävlingsmässig nivå i det aktuella sammanhanget: Denna variabel avser att mäta om 

analysenheten berör elit-, bredd- eller ungdoms- och junioridrott. 

 

Förekomst av personer: Denna variabel avser att mäta personorienteringen i 

analysenheten. 

 

Person med svenskt medborgarskap: Denna variabel avser att mäta förekomsten av 

svenska medborgare i analysenheterna. 

 

Elit- eller maktperson: Denna variabel avser att mäta om analysenheten berör elit- 

eller maktpersoner.  

 

Nationell eller internationell idrott: Denna variabel avser att mäta om analysenheten 

berör nationell/regional eller internationell idrott oavsett geografisk plats. Nationell 

idrott är idrott där endast deltagare från ett land eller klubbar från ett lands seriesystem 

får deltaga i tävlingen/serien. Internationell idrott är idrott där deltagare eller lag från 

flera länder får deltaga i tävlingen/serien. 

 

Plats för aktualiteten: Denna variabel avser mäta den geografiska plats som 

aktualiteten främst berör. I stället för att dela in de geografiska platserna i länder har 

olika världsdelar valts som variabelvärden. Europa har emellertid delats in i mindre 

områden. För definiera dessa områden, utöver Sverige, Norge, Danmark och Finland, 

används Förenta Nationernas definition av olika områden i Europa (URL: United 

Nations, 2013).  

 

5 Resultat och analys 
Detta avsnitt är indelat i fem olika delar, en del per huvudfråga. I varje del redovisas de 

tabeller som hör till respektive delfråga och tabellerna förklaras. Efter varje 

huvudfråga analyseras underlaget till frågan i sin helhet. I analysmomenten appliceras 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskning som presenterades i kapitlet 

om teori och tidigare forskning.  
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5.1.1 Analysenheter 

I studien undersöks 906 analysenheter. En analysenhet är en text i TT:s sportmaterial. I 

några tabeller ingår ett färre antal analysenheter. Detta beror på att analysenheter som 

kodats med variabelvärdet ”går ej att utläsa” är exkluderade ur dessa tabeller.   

 

5.2 I vilken utsträckning förekommer olika idrotter och idrottslag? 

Tabell 1: Idrott och texttyp 
Tabellen nedanför visar vilka idrotter artiklarna och notiserna i TT:s sportrapportering 

handlar om. 
 

 Texttyp  
Idrott Artikel Notis Totalt 
Fotboll 38 % 37 % 38 % 
Ishockey 19 % 17 % 18 % 
Friidrott 7 % 4 % 6 % 
Golf 5 % 5 % 5 % 
Skidsport 5 % 3 % 5 % 
Basket 3 % 6 % 4 % 
Tennis 3 % 4 % 3 % 
Handboll 3 % 2 % 3 % 
Bandy 2 % 2 % 2 % 
Cykel 2 % 2 % 2 % 
Bilsport 1 % 2 % 1 % 
MC-sport 1 % 2 % 1 % 
Innebandy 1 % 2 % 1 % 
Ridsport 1 % 1 % 1 % 
Skidskytte 1 % 1 % 1 % 
Simning 1 % 1 % 1 % 
Orientering 1 % 1 % 1 % 
Boxning 1 % 1 % 1 % 
Konståkning 1 % 0 % 1 % 
Allmänt 1 % 1 % 1 % 
Övrig sport 3 % 6 % 4 % 
Totalt 100 % 

550 st 
100 %  
353 st 

100 % 
903 st 

 

Tabellen visar att fotboll är den vanligast förekommande idrotten i TT:s 

sportrapportering. Mer än en tredjedel, 38 procent, av alla sporttexter handlar 

huvudsakligen om fotboll. Ishockey förekommer näst flest gånger, ungefär hälften så 

ofta som fotboll. 
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56 procent av texterna i TT:s sportmaterial handlar om antingen fotboll eller ishockey, 

men bakom dessa två idrotter finns inga sporter som med säkerhet framkommer 

betydligt mer frekvent än andra sett över ett helt år. Idrotterna friidrott, golf, skidsport, 

basket, tennis och handboll är vanligast förekommande efter fotboll och ishockey. 

Artiklar är vanligare än notiser i TT:s sportrapportering. Det går inte att utläsa någon 

tydlig skillnad i om någon särskild sport förekommer betydligt oftare inom någon 

särskild texttyp.  

 

Tabell 2: Typ av idrott och texttyp 
Tabellen nedanför visar hur stor del av TT:s texter som handlar om lagidrott respektive 

individuell idrott och hur stor del av artiklar respektive notiser som handlar om lagidrott 

och individuell idrott.  
 

 Texttyp  
Typ av idrott Artikel Notis Totalt 
Lagidrott 72 % 72 % 72 % 
Individuell idrott 28 % 28 % 28 % 
Totalt 100 % 

537 st 
100 %  
348 st 

100 % 
885 st 

 

Tabellen visar att TT skriver mer om lagidrotter än om individuella idrotter i sin 

sportrapportering. Skillnaderna i bevakningsmängd av lagidrott och individuell idrott är 

lika stora oavsett texttyp. 

 

Tabell 3: Klubblag och idrott 
Tabellen nedanför visar vilka klubblag TT:s sporttexter handlar om och hur 

klubblagsrapporteringen är fördelad inom olika idrotter. Tabellen avser bara de texter 

som handlar om klubblag. 
 

 Idrott i huvudsak  
 
Klubblag i huvudsak 

 
Fotboll 

 
Ishockey 

 
Basket 

Övriga 
idrotter 

 
Totalt 

Svensk storklubb 30 % 51 % 0 % 0 % 31 % 
Utländsk storklubb 
Annan klubb i Sverige 
Annan utländsk klubb 

36 % 
12 % 
22 % 

24 % 
21 % 
4 % 

48 % 
52 % 
0 % 

3 % 
73 % 
24 % 

29 % 
24 % 
16 % 

Totalt 100 % 
256 st 

100 %  
130 st 

100 % 
27 st 

100 % 
59 st 

100 % 
472 st 
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Tabellen visar att fotbollsbevakningen främst är koncentrerad till de stora klubbarna. 

Rapporteringen kretsar i ungefär lika stor utsträckning kring storklubbar i Sverige och 

utomlands. Ishockeyrapporteringen är i ännu större utsträckning koncentrerad till 

storklubbar. Tre fjärdedelar av all klubblagsrapportering om ishockey rör en storklubb. 

Men till skillnad från inom fotbollen är svenska storklubbar den enskilt största 

bevakningsgruppen. Det går inte att tydligt säga att TT rapporterar mer om utländska 

storklubbar än om andra klubbar i Sverige. Det finns en mycket tydlig skillnad i 

rapporteringen mellan fotboll och ishockey. Andelen andra utländska klubbar är 

betydligt större inom fotbollen jämfört med inom ishockeyn. 

 

Inom basket existerar storklubbar endast utomlands. I vårt undersökta material handlar 

ingen text om andra utländska klubbar än storklubbar. Inom övriga idrotter förekommer 

bara storklubbar i två av sporterna, baseboll och amerikansk fotboll. Där går det främst 

att utläsa om rapporteringen kretsar kring klubbar i Sverige eller utomlands. Av tabellen 

förstås att svenska klubblag förekommer mer frekvent än utländska. Utländska 

storklubbar förekommer marginellt inom kategorin. Totalt sett, med alla idrotter 

inräknade, förekommer storklubbar i fler än hälften av texterna, trots att dessa endast 

går att finna i ett fåtal sporter. 

 

Tabell 4: Landslag och texttyp 
Tabellen nedanför visar hur stor del av TT:s texter som handlar om olika landslag och 

hur landslagsrapporteringen fördelas inom olika texttyper.  
 

 Texttyp  
Landslagskoppling Artikel Notis Totalt 
Landslag 37 % 28 % 33 % 
Inget landslag 63 % 72 % 67 % 
Totalt 100 % 

549 st 
100 %  
352 st 

100 % 
901 st 

 

Tabellen visar att ett svenskt eller utländskt landslag förekommer i en tredjedel av alla 

texter i TT:s sportmaterial. Både i artiklar och notiser är det vanligare att en text handlar 

om någonting annat än landslag. En större andel artiklar än notiser handlar om landslag.  
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Tabell 5: Specifikt landslag 
Tabellen visar hur stor del av TT:s sporttexter som handlar om olika landslag. Endast de 

specifika landslag som förekommer flest gånger förekommer på en egen rad i tabellen. 

Andra landslag placeras in i blandkategorier för herr-, dam- och blandidrott. 
 

Landslag Procent 
Svenskt landslag, fotboll, herr 9 % 
Utländskt landslag, fotboll, herr 8 % 
Svenskt landslag, ishockey, herr 
Svenskt landslag, fotboll, dam 
Svenskt landslag, friidrott, dam 
Svenskt landslag, friidrott, herr 
Utländskt landslag, fotboll, dam 
Svenskt landslag, ridsport, blandat 

8 % 
8 % 
5 % 
4 % 
3 % 
3 % 

Svenskt landslag, skidsport, herr 3  % 
Svenskt landslag, skidsport, dam 
Svenskt landslag, övrigt, blandat 

3 % 
11 % 

Svenskt landslag, övrigt, herr 
Svenskt landslag, övrigt, dam 
Utländskt landslag, övrigt, herr 
Utländskt landslag, övrigt, dam 
Utländskt landslag, övrigt, blandat 

10 % 
10 % 
9 % 
3 % 
2 % 

Kontinentalt landslag, herr & dam 1 % 
Totalt 100 % 

297 st 
 

Tabellen visar en förhållandevis jämn fördelning mellan vilka landslag som TT 

rapporterar om. Det går att utläsa fyra typer av landslag som omnämns i högre grad än 

andra. Dessa är svenska herrlandslag i fotboll och ishockey, utländska landslag i fotboll 

samt svenska damlandslag i fotboll. Även landslag inom andra populära idrotter, 

exempelvis friidrott och skidsport, är vanligt förekommande i rapporteringen. Det finns 

också en skillnad mellan hur ofta utländska landslag i kategorin övrigt omskrivs i 

rapporteringen. Utländska övriga landslag på herrsidan förekommer klart mer än 

motsvarigheten på damsidan.  

 

5.2.1 Analys, forskningsfråga 1 

Forskningsfråga 1: I vilken utsträckning förekommer olika idrotter och idrottslag i TT:s 

sportrapportering? 
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Studien visar att fotboll och ishockey dominerar TT:s sportutbud. Enligt Peter Dahlén 

koncentrerar medierna sitt sportinnehåll till de största idrotterna för att kunna nå en stor 

publik (Dahlén, 2008: 93). Med tanke på det resultat som den här studien visar är det 

tydligt att så även är fallet för TT Nyhetsbyrån. Fotboll och ishockey kan anses vara de 

största idrotterna med tanke på att de lockar mest publik (URL: SVT, 2013). 

Rapporteringen kretsar även kring framgångsrika och populära idrottslag, något som är 

fallet för sportjournalistik i stort (Dahlén, 2008: 96). I TT:s sportinnehåll märks detta 

särskilt tydligt i rapporteringen av klubblagsidrott inom fotboll och ishockey. 

Storklubbar dominerar bevakningen både inom fotboll och ishockey och med alla 

studiens texter inräknade. Detta trots att storklubbar enligt definitionen enbart 

förekommer i ett fåtal sporter, vilket måste tas med i beräkningen. Resultatet stärker 

teorierna om att rapporteringen kretsar kring stora klubbar i stora idrotter. 

 

Att fotboll och ishockey dominerar TT:s sportutbud stämmer överensstämmer med 

tidigare forskning om innehållet i sportjournalistik. Tidigare studier visar en 

förhållandevis jämn fördelning mellan fotboll och ishockey (Wallin, 1998: 68; 

Andersson, 2004: 20). Men i TT:s rapportering är skillnaden mellan sporterna stor – 

fotboll är klart mer förekommande än ishockey. Tillsammans utgör de båda idrotterna 

56 procent av TT:s sportutbud. Även med hänsyn till viss felmarginal visar resultatet att 

sporterna är de klart mest förekommande i TT:s rapportering. 56 procent är sju 

procentenheter mer än i Wallins studie om sportinnehåll i dagstidningar 1995.  

Skillnaden, som med hänsyn till felmarginalen visserligen kan vara högst marginell, 

beror främst på att andelen fotbollstexter är större i TT:s sportutbud än i Wallins studie. 

Ishockeyn får ungefär lika mycket utrymme. 

 

Resultatet visar att andra utländska fotbollsklubbar än storklubbarna har större 

genomslagskraft i TT:s sportrapportering än motsvarigheten inom ishockeyn. 

Skillnaden är 20 procentenheter. Wallin nämner den idrottsliga verkligheten som en 

anledning till att rapporteringen ser ut som den gör (Wallin, 1998: 74-76). I det här 

specifika fallet kan man, enligt oss, förklara detta med att den inhemska fotbollsligan i 

Sverige avgörs under sommarhalvåret och under vinterns speluppehåll finns i stället 

möjlighet för TT att rapportera om internationell fotboll: utländska storklubbar och 

andra utländska klubbar. I stort sett all ishockey avgörs under vinterhalvåret. 



  
 

41 
 

Konkurrensen om utrymmet under vinterhalvåret verkar göra att bevakningen 

koncentreras till storklubbar, både i Sverige och utomlands.  

 

Det finns ytterligare teoretiska förklaringar till att utbudet ser ut som det gör. Harcup 

och O’Neill menar att närvaron av kändisar är ett nyhetsvärderingskriterium som ökar 

sannolikheten att någonting blir en nyhet (Harcup & O’Neill, 2001: 279). Ur ett svenskt 

ishockeyperspektiv återfinns kändisar och de bästa spelarna främst i de svenska och 

nordamerikanska ligorna, vilket också är de platser varifrån TT rapporterar om 

ishockey. 

 

En tredjedel av TT:s sporttexter handlar om landslag, antingen svenska eller utländska. 

Peter Dahlén och Grant Jarvie menar att idrott skapar känslor och bygger upp en 

nationell identitet (Dahlén, 2008: 430-433; Jarvie, 2003: 540-541). Detta är förmodligen 

också anledningen till människors intresse för sina landsmäns idrottsframgångar och att 

texter som kan kopplas till ett landslag förekommer i en tredjedel av alla texter i TT:s 

sportinnehåll. Att människor är intresserade av svenska idrottares 

mästerskapsprestationer påstår även Billy Ehn (Ehn, 1993: 204). Det förklarar varför en 

tredjedel av alla texter i TT:s sportutbud handlar om landslag. Att läsa om 

landslagsprestationer kan därmed anses vara relevant och underhållande för publiken. 

Relevans och underhållning är två kriterier som ingår i Harcups och O’Neills 

nyhetsvärderingsteori om vad som krävs för att sannolikheten ska öka att någonting blir 

en nyhet (Harcup & O’Neill, 2001: 279). 

 

De landslag som omskrivs mest av alla finns inom de största sporterna, fotboll, ishockey 

och friidrott. Det är idrotter som överlag får stort utrymme i rapporteringen och därför 

är det naturligt att också de landslagen förekommer oftast i sporttexterna. I fotboll och 

friidrott förekommer svenska dam- och herrlandslag i liknande utsträckning. Bland 

texter om ishockey märks dock en tydlig skillnad. Samtidigt som herrlandslag i 

ishockey är förhållandevis vanligt förekommande i rapporteringen handlar bara ett fåtal 

texter om damlandslag i ishockey. Över huvud taget förekommer damishockey bara i ett 

fåtal texter i TT:s material. Samtidigt bör det tas hänsyn till att både friidrotts-EM 

inomhus för damer och herrar och fotbolls-EM för damer avgjordes i Sverige under den 

studerade perioden. Utifrån Henk Prakkes kriterium om att geografisk närhet ökar 

sannolikheten för att någonting uppmärksammas i medierna (Johansson, 2004: 224-225) 
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är det rimligt att landslagen inom dessa sporter därför bevakades i större utsträckning än 

damlandslaget i ishockey. 
 

Att svenska ishockeylandslag på herrsidan får mer utrymme än sina motsvarigheter på 

damsidan kan bero fördelningen mellan herr- och damidrott inom just ishockeyn i TT:s 

rapportering. Denna skillnad utvecklas vidare i tabell 14. Enligt Connell råder en 

maskulin hegemoni inom idrotten där männen är den ledande klassen och kvinnorna är 

underordnade (Connell, 1996: 101). Denna fördelning tycks extra tydlig inom 

landslagsrapporteringen om ishockey. 

 

5.3 Vilka ämnen och nivåer handlar TT:s sportinnehåll om?  

Tabell 6: Ämne och idrott 
Tabellen nedanför visar vilka ämnen som förekommer i sportrapporteringen och inom 

olika idrotter.  
 

 Idrott i huvudsak  
 
Ämne 

 
Fotboll 

 
Hockey 

Fri-
idrott 

 
Golf 

Skid-
sport 

Övriga 
idrotter 

Går ej  
att utläsa 

 
Totalt 

Tävling/match 34 % 45 % 51 % 66 % 49 % 49 % 0 % 43 % 
Förutsättningar 
Privatliv 
Idrottspolitik 
Org. ekonomi 
Idrottskontrakt 
Skador/olyckor 
Fusk/bestraffni. 
Konflikt 
Supportrar 
Rekord/utmärk. 
Övriga ämnen 

22 % 
1 % 
1 % 
2 % 
18 % 
5 % 
7 % 
1 % 
4 % 
1 % 
4 % 

13 % 
1 % 
1 % 
1 % 
20 % 
7 % 
4 % 
2 % 
2 % 
4 % 
0 % 

38 % 
0 % 
4 % 
0 % 
0 % 
1 % 
4 % 
2 % 
0 % 
0 % 
0 % 

28 % 
0 % 
0 % 
2 % 
0 % 
2 % 
0 % 
0 % 
0 % 
2 % 
0 % 

27 % 
2 % 
0 % 
0 % 
2 % 
13 % 
2 % 
0 % 
0 % 
0 % 
5 % 

18 % 
1 % 
2 % 
2 % 
9 % 
9 % 
4 % 
0 % 
0 % 
1 % 
5 % 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
33 % 
33 % 
0 % 
0 % 
0 % 
33 % 

21 % 
1 % 
2 % 
1 % 
13 % 
6 % 
5 % 
1 % 
2 % 
2 % 
3 % 

Totalt 100 % 
339 st 

100 %  
166 st 

100 % 
55 st 

100 % 
43 st 

100 % 
41 st 

100 % 
259 st 

0 % 
3 st 

100 % 
906 st 

 

Tabellen visar att TT i sin sportbevakning främst rapporterar om tävlingar och matcher 

och därefter förutsättningarna inför dessa. Tillsammans utgör dessa två ämnen en 

övervägande majoritet, 64 procent, av TT:s sportrapportering. Texter om idrottskontrakt 

är det tredje mest vanliga ämnet, medan det därefter är svårt att säga att något ämne är 

vanligare än något annat.  

 

Tävlingar och matcher är det enskilt vanligaste ämnet inte bara totalt, utan även separat 

inom fotboll, ishockey, friidrott, golf, skidsport samt övriga sporter. Ämnet förekommer 
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allra mest frekvent inom golf medan fotbolls- och ishockeyrapporteringen inte i samma 

utsträckning kretsar kring tävlingar och matcher. Förutsättningar och uppladdning är det 

näst mest förekommande ämnet inom samtliga sporter, förutom inom ishockeyn där 

rapportering om idrottskontrakt är vanligare. Detta ämne omskrivs ofta även inom 

fotboll. 

 

Tabell 7: Tävlingsmässig nivå 
Tabellen visar hur TT:s sporttexter är fördelade mellan olika idrottsliga nivåer. 
 

Tävlingsmässig nivå Procent 
Senioridrott - elit 96 % 
Senioridrott - bredd 
Ungdoms- och junioridrott 
Övrig nivå 

2 % 
2 % 
0 % 

Totalt 100 % 
896 st 

 

Tabellen visar att TT:s sportrapportering nästan uteslutande handlar om elitidrott. 

Rapportering om idrott på någon annan nivå förekommer endast till några få procent. 

Det går inte att säga att TT näst efter elitidrott rapporterar mer frekvent om idrott från 

någon specifik nivå. 

 

5.3.1 Analys, forskningsfråga 2 

Forskningsfråga 2: Vilka ämnen och nivåer handlar TT:s sportinnehåll om?  

 

Vissa ämnen förekommer i betydligt större utsträckning än andra i TT:s sportinnehåll. 

Texter om tävlingar/matcher förekommer i mer än 43 procent av alla texter, följt av 

förutsättningar inför matcher och idrottskontrakt. Politik inom idrott förekommer bara i 

ett fåtal texter, vilket är anmärkningsvärt när journalistiken enligt Nord och Strömbäck 

har demokratiska uppgifter, där politik ingår (Nord & Strömbäck, 2012: 16-18). Enligt 

Dahléns teori om sportjournalistiken som institution är detta dock inte märkligt då 

sportmedierna till viss del finns för att vara en mötesplats mellan supportrar och 

idrottsklubbar (Dahlén, 2008: 93). Det kan tyda på att klubbarnas supportrar besöker 

tävlingar och matcher och verkar mer benägna att ta del av nyheter kring sitt specifika 

lag än om idrottspolitiska frågor. 
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Ett av Harcups och O’Neills kriterier för att någonting ska bli en nyhet är relevans, 

vilket innebär att nyheterna handlar om ämnen som är väsentliga för publiken (Harcup 

& O’Neill, 2001: 279). Med tanke på att tävlingar och matcher åtminstone inom de 

största sporterna lockar intresserade människor till idrottsarenorna är det rimligt att säga 

att tävlingar, matcher och förutsättningar inför dessa är relevanta för den 

sportintresserade mediepubliken. Detta kan anses hänga samman med Harcups och 

O’Neills omfattningskriterium, som innebär att sannolikheten att någonting blir en 

nyhet ökar om händelsen har betydelse för många inblandade människor (Harcup & 

O’Neill, 2001: 279). Tävlingar, matcher och förutsättningar är huvudverksamheten 

inom elitidrotten och genom medierna följer klubbarnas stora supporterskaror hur det 

går för olika lag i tävlingar och matcher.  

 

Andelen texter om tävlingar, matcher och förutsättningar inom fotboll och ishockey är 

mindre än inom andra sporter. Det finns exempelvis en stor skillnad jämfört med golf 

där 66 procent av texterna handlar om tävlingar och matcher och 28 procent om 

förutsättningar. Inom fotboll och ishockey är rapporteringen utökad till flera olika 

bevakningsområden, vilket är anledningen till en mindre andel texter om tävlingar och 

matcher. Enligt Dahlén vill medierna nå en stor publik (2008: 93). Fotboll och ishockey 

är de idrotter med högst publiksnitt i Sverige (URL: SVT, 2012). Därför rimligt att 

hävda att intresset är särskilt stort för dessa två idrotter. Men antalet tävlingar och 

matcher inom fotboll och ishockey är begränsat och för att i så stor utsträckning som 

möjligt kunna erbjuda sporttexter till sina kunder måste TT rapportera om andra ämnen 

inom dessa idrotter. Bland ämnena som uppmärksammas utöver tävlingar, matcher och 

förutsättningar märks idrottskontrakt som förekommer i ungefär en femtedel av texterna 

om fotboll och ishockey.  

 

Studien visar att TT:s sportinnehåll nästan uteslutande handlar om elitidrott. 96 procent 

av innehållet handlar om idrott på hög nationell eller internationell nivå. Enligt Peter 

Dahlén är det just de största sporterna och idrottslagen som publiken vill läsa om (2008: 

96) och dessa finns i stor utsträckning på elitnivå. Peter Dahlén menar att medierna 

anpassar sitt innehåll för att locka den publik som passar annonsörernas målgrupp 

(2008: 93). Även om TT inte är beroende av lösnummer- eller annonsförsäljning tyder 

den stora andelen elitidrott i TT:s sportutbud på att innehållet anpassas efter det som 

publiken antas vilja ta del av, det vill säga elitidrott. Många av TT:s kunder, de 
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abonnerande medierna, säljer annonser och prenumerationer för att finansiera delar av 

sin verksamhet – och i förlängningen sitt abonnemang hos TT. 
 

Ulf Wallins studie visar att andelen elitidrott i de undersökta dagstidningarna ökade 

stadigt mellan 1895 till 1995. 1995 rörde 89 procent av texterna elitidrott (Wallin: 1998: 

87). TT:s material består alltså av elitidrott i ännu högre grad, 96 procent. Om detta 

beror på att medier generellt rapporterar mer om elitidrott nu än 1995 eller på att TT 

som enskilt medium bevakar elitidrott i ännu större utsträckning än de undersökta 

tidningarna är svårt att svara på. 

 

5.4 Är TT:s sportrapportering personorienterad?  

Tabell 8: Personorientering 
Tabellen nedanför visar hur stor del av texterna i TT:s sportrapportering som är 

personorienterade. 
 

Förekomst av personer Procent 
Ingen person förekommer 4 % 
Anonym person förekommer 
Person förekommer 
Huvudsakligen personorienterad 

2 % 
46 % 
48 % 

Totalt 100 % 
906 st 

 

Tabellen visar att en stor majoritet av TT:s sporttexter handlar om personer i någon 

utsträckning. Det är endast i några få procent av texterna som ingen person omnämns 

över huvud taget. Oftast nämns åtminstone en person med namn i varje text. 

Fördelningen mellan hur många texter som är huvudsakligen personorienterade jämfört 

med när personer enbart förekommer är jämn. Anonymiserade personer omnämns i liten 

utsträckning. 

 

Tabell 9: Förekomst av elitpersoner och personer 
Tabellen nedanför visar i hur stor del av sporttexterna som elitpersoner förekommer. 

Den visar även i vilken utsträckning elitpersoner förekommer, sett till olika typer av 

personorientering. Analysenheter där ingen person förekommer är inte medräknade.  
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 Förekomst av personer  
 
Elit- eller maktperson 

Anonym pers. 
förekommer 

Person 
förekommer 

Huvudsakl. 
personorient. 

 
Totalt 

Ja 23 % 89 % 90 % 88 % 
Nej, inga elit- el. maktpersoner 
Går ej att utläsa 

0 % 
77 % 

11 % 
0 % 

10 % 
0 % 

11 % 
1 % 

Totalt 100 % 
13 st 

100 %  
417 st 

100 % 
437 st 

100 % 
867 st 

 

Tabellen visar att elitpersoner förekommer i en stor del av texterna i TT:s sportmaterial. 

I 88 procent av texterna där personer förekommer omnämns elitpersoner. Det finns 

ingen märkbar skillnad i andelen elitpersoner beroende på om texterna är huvudsakligen 

personorienterade eller om personer bara förekommer. I texter där anonymiserad person 

förekommer går det oftast inte att utläsa om en elitperson finns med eller inte. 

 

5.4.1 Analys, forskningsfråga 3 

Forskningsfråga 3: Är TT:s sportrapportering personorienterad?  

 

Personer förekommer i en stor del av TT:s sportnyheter. 94 procent av texterna är 

antingen helt eller delvis personorienterade. Att personer är viktiga i nyhetsrapportering 

framgår tydligt i kriterier för nyhetsvärdering. Galtung och Ruge, som återges av 

Harcup och O’Neill, har hävdat att en händelse blir mer intressant om den beskrivs som 

en persons handlande (Harcup & O’Neill, 2001: 262-264). Av Harcups och O’Neills 

nyhetsvärderingskriterier handlar två av dem, maktelit och kändisar, om personer. 

Dessutom kan ett flertal av de andra kopplas till personers handlingar; underhållning, 

överraskning, negativa nyheter och positiva nyheter (Harcup & O’Neill, 2001: 279; 

Harcup, 2004: 35-27). Ulf Wallin kom i sin studie fram till att andelen texter som i 

någon utsträckning var personinriktade uppgick till 92 procent (1998: 99), vilket är 

siffror som liknar resultatet för TT:s sportmaterial. TT skiljer sig därmed inte från de 

undersökta tidningarna i Wallins studie. Personer kan med säkerhet sägas ha en viktig 

roll i TT:s rapportering om sport. 

 

I nästan 90 procent av det undersökta materialet förekommer en eller flera elitpersoner, 

antingen som en texts huvudperson eller i mindre utsträckning. I den här studien är 

Harcups och O’Neills nyhetsvärderingskriterier maktelit och kändisar sammanslagna till 

kriteriet elitpersoner. Det är tydligt att sådana personer oftast utgör en del av handlingen 

i TT:s sporttexter och att detta kriterium är viktigt i nyhetsförmedlingen. Vidare står det 
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klart att det mer eller mindre krävs att en person är en elitperson eller att en elitperson 

förekommer i sammanhanget för att aktualiteten skall bli omskriven i TT:s 

sportrapportering.  

 

Ehns påstående om att publiken vill läsa om idrottares prestationer i mästerskap 

(1993: 204) kan till viss del förklara personorienteringen. Detta med tanke på att 

publiken enligt teorin är intresserad av hur enskilda idrottare presterar. 

 

5.5 I hur stor utsträckning rapporterar TT om sporthändelser som inträffar 

nära Sverige och dess invånare? 

Tabell 10: Geografisk plats och idrott 
Tabellen visar vilka geografiska områden aktualiteterna TT skriver om i sina texter kan 

kopplas till. Tabellen visar också hur rapporteringen från olika geografiska områden är 

fördelad mellan olika idrotter.  
  
 Idrott i huvudsak  
Plats för 
aktualiteten 

 
Fotboll 

 
Hockey 

Fri-
idrott 

 
Golf 

Skid-
sport 

Övriga 
idrotter 

 
Totalt 

Sverige 46 % 69 % 60 % 12 % 34 % 53 % 51 % 
Danm., Finl., Norge 
Övriga Nordeuropa 
Västeuropa 
Sydeuropa 
Östeuropa 
Nordamerika 
Sydamerika 
Afrika 
Asien 
Oceanien 
Blandat 

2 % 
13 % 
10 % 
14 % 
4 % 
1 % 
3 % 
2 % 
3 % 
0 % 
2 % 

1 % 
0 % 
1 % 
0 % 
5 % 
24 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

4 % 
2 % 
2 % 
2 % 
17 % 
5 % 
0 % 
6 % 
2 % 
0 % 
0 % 

0 % 
9 % 
5 % 
0 % 
2 % 
55 % 
0 % 
5 % 
12 % 
0 % 
0 % 

10 % 
0 % 
24 % 
10 % 
7 % 
15 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

3 % 
4 % 
10 % 
6 % 
6 % 
14 % 
1 % 
0 % 
2 % 
1 % 
0 % 

2 % 
7 % 
8 % 
8 % 
5 % 
12 % 
2 % 
1 % 
2 % 
1 % 
1 % 

Totalt 100 % 
336 st 

100 %  
165 st 

100 % 
53 st 

100 % 
42 st 

100 % 
41 st 

100 % 
244 st 

100 % 
881 st 

 

Tabellen visar att ungefär hälften av texterna i TT:s sportrapportering kan kopplas till 

aktualiteter i Sverige. Sverige är också det vanligast förekommande geografiska 

området för fyra av de fem idrotter som TT skriver mest om samt kategorin “övriga 

idrotter”. Undantaget bland de fem mest omskrivna idrotterna är golf där bara ett fåtal 

texter handlar om aktualiteter som utspelas i Sverige. Flest texter om golf handlar i 

stället om händelser utspelade i Nordamerika. Inom skidsport är utlandsrapportering i 

majoritet, men Sverige är med 34 procent av skidsportrapporteringen ändå det enskilt 
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vanligaste geografiska området som definierats i studien. Inom fotboll handlar knappt 

hälften av rapporteringen om aktualiteter i Sverige. 

 

Med alla idrotter sammanräknade handlar den största delen av utlandsrapporteringen om 

nyheter runt om i Europa. Inom Europa är fördelningen förhållandevis jämn, men 

aktualiteter i detta geografiska område är vanligast förekommande även med nyheter 

från Sverige borträknat. Rapportering om händelser i Nordamerika är emellertid vanligt 

inom både golf och ishockey. Däremot förekommer nästan inga texter om friidrott eller 

fotboll från Nordamerika. Sportrapportering om aktualiteter från andra delar av världen 

än Europa och Nordamerika förekommer i liten utsträckning jämfört med 

rapporteringen från dessa världsdelar. 

 

Tabell 11: Nationell/internationell idrott och geografisk plats 
Tabellen visar hur stor andel av TT:s sporttexter som handlar om nationell respektive 

internationell idrott och hur detta är fördelat inom olika geografiska områden. 
 

   Plats för aktualiteten 
  

 
Sver. 

Dan. 
Finl. 
Norg. 

Övr. 
Nord-
europa 

 
Väst-
euro. 

 
Syd-
euro. 

 
Öst- 
europa 

 
Nord- 
amer. 

 
Övriga 
världen 

Går  
ej att 
utläsa 

 
 
Tot. 

Natio. 65 % 33 % 66 % 35 % 62 % 27 % 49 % 18 % 0 % 53 % 
Intern. 35 % 67 % 34 % 65 % 38 % 73 % 51 % 82 % 100 % 47 % 
Totalt 100% 

446 st 
100%  
21 st 

100 % 
56 st 

100% 
74 st 

100% 
66 st 

100 % 
48 st 

100 % 
109 st 

100 % 
50 st 

100 % 
27 st 

100% 
897 st 

 

Tabellen visar att det inte finns några större skillnader mellan i vilken utsträckning TT:s 

totala sportrapportering handlar om nationell respektive internationell idrott. Men 

däremot finns en del skillnader i bevakningen sett till den geografiska platsen. En 

majoritet av sporttexterna som handlar om aktualiteter i Sverige, 65 procent, handlar om 

nationell idrott. Den nationella idrotten är i övervägande majoritet också i rapportering 

från övriga Nordeuropa och Sydeuropa.  

 

I rapporteringen från Danmark, Finland, Norge, Västeuropa, Östeuropa och övriga 

världen förekommer internationell idrott i klart större utsträckning än nationell. 

Nordamerika är den enda världsdel där andelen nationell som internationell idrott är 

någorlunda jämn.  
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Tabell 12: Svensk person och geografisk plats 
Tabellen nedanför visar i hur stor del av texterna som svenska personer förekommer i 

rapporteringen från olika geografiska områden. Texter där ingen person förekommer är 

inte medräknade. Detta gäller även texter där geografisk plats inte gått att utläsa.  
 

 Plats för aktualiteten 
 
Svensk 
person 

 
 
Sver. 

Dan. 
Finl. 
Norg. 

Övr. 
Nord-
europa 

 
Väst-
europa 

 
Syd-
europa 

 
Öst- 
europa 

 
Nord- 
amerika 

 
Övriga 
världen 

 
 
Totalt 

Ja 94 % 55 % 37 % 72 % 34 % 68 % 66 % 44 % 75 % 
Nej 6 % 45 % 63 % 28 % 66 % 32 % 34 % 56 % 25 % 
Totalt 100 % 

431 st 
100%  
20 st 

100 % 
56 st 

100 % 
71 st 

100 % 
64 st 

100 
47 st 

100 % 
107 st 

100 
52 st 

100 % 
848 st 

 

Tabellen visar att svenskar förekommer i en stor majoritet av de sporttexter där personer 

i någon utsträckning förekommer. Med texter från alla geografiska platser inräknade är 

resultatet övertygande. Men den stora andelen svenskar beror till stor del på att svenskar 

förekommer i särskilt hög grad i texterna om idrott i Sverige. I utlandsrapporteringen är 

andelen svenskar i texterna inte lika stor. Det finns också stora skillnader beroende på 

vilken geografisk plats som avses. I Nordamerika, Västeuropa och Östeuropa 

förekommer svenskar i en majoritet av texterna. Men i texterna om aktualiteter i övriga 

Nordeuropa och Sydeuropa är det tvärtom vanligare att inga svenskar omnämns. 

 

5.5.1 Analys, forskningsfråga 4 

Forskningsfråga 4: I hur stor utsträckning rapporterar TT om sporthändelser som 

inträffar nära Sverige och dess invånare? 

 

De flesta aktualiteterna i TT:s sportrapportering utspelas i Sverige. TT är en svensk 

nyhetsbyrå och att ett medium rapporterar om händelser med geografisk närhet är något 

Prakke beskriver med en av sina dimensioner för nyhetsvärdering (Johansson, 2004: 

224-225). Med hänsyn enbart till den geografiska närheten borde händelser från 

Sveriges grannländer vara näst vanligast förekommande i rapporteringen eftersom dessa 

länder ligger närmast Sverige avståndsmässigt. Men i stället är det aktualiteter från 

Nordamerika och Västeuropa som förekommer oftast i utlandsrapporteringen. Det kan 

till viss del förklaras genom en annan av Prakkes dimensioner, den kulturella närheten. 

Enligt dimensionen kulturell närhet har händelser som anses vara kulturellt nära större 

chans att bli nyheter (Johansson, 2004: 224-225). Västeuropa och Nordamerika är 
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platser som är kulturellt nära Sverige och svenskar (Wallin, 1998: 108). De övriga 

nordiska länderna är också kulturellt nära men förekommer inte lika ofta i 

utlandsrapporteringen. Detta tyder på att inte enbart geografisk och kulturell närhet har 

betydelse för nyhetsrapporteringen. 

 

Mellan de olika idrotterna finns stora skillnader i var i världen de händelser som TT 

rapporterar om utspelar sig. TT rapporterar exempelvis mer om golf som utspelas i 

Nordamerika än i Sverige. Även inom ishockey är rapportering från Nordamerika 

vanlig. Andra idrotter koncentreras huvudsakligen till andra områden. Nordamerika 

ligger kulturellt nära Sverige. Där finns storklubbar inom flera sporter och där avgörs 

prestigefulla turneringar inom exempelvis golf och tennis. Dessutom visar tabell 12 att 

svenskar ofta förekommer i sportrapporteringen från Nordamerika. Dahlén menar att 

sportrapporteringen bidrar till att skapa nationella hjältar (2008: 430-433). När då 

många av dessa “hjältar” utövar sin idrott i Nordamerika menar den här studiens 

författare att det är logiskt att en del av rapporteringen fokuseras dit. Det finns 

exempelvis flera svenska golfspelare på den amerikanska proffstouren och många 

svenska landslagsmän spelar ishockey i nordamerikanska NHL. 

 

Även om idrott som utspelas i Sverige räknas bort förekommer svenskar i mer än 

hälften av alla TT:s sporttexter. Detta går att förklara med att idrott har blivit ett av de 

tydligaste områdena för nationalism i Sverige. Ehn hävdar att publiken engageras 

känslomässigt av idrottarnas prestationer. Dessutom menar Jarvie att sport hjälper till att 

skapa en nationell identitet. Publiken har alltså ett intresse av att ta del av sina 

landsmäns idrottsliga prestationer (Ehn, 1993: 204; Jarvie, 2003: 541). Svenskars 

prestationer inom idrotten kan anses vara kulturellt nära en svensk idrottspublik, vilket 

är ytterligare en förklaring till förekomsten av svenskar.  

 

14 procent av den totala sportrapporteringen handlar om händelser som utspelas i övriga 

Nordeuropa eller Sydeuropa. Detta trots att svenskar bara förekommer i 37 respektive 

34 procent av alla texter från dessa två områden. Det är siffror som talar emot 

betydelsen av svenskars närvaro och i stället aktualiserar teorin om storklubbars 

betydelse för sportrapporteringen. I övriga Nordeuropa och Sydeuropa finns länder som 

England, Spanien och Italien, vilka alla har populära fotbollsligor med flera klubbar 

som ingår i vår definition av vad som är en storklubb. Galtung och Ruge, som återges 
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av Harcup och O’Neill, lyfter fram elitnationer som ett nyhetsvärderingskriterium 

(Harcup & O’Neill, 2001: 262-264). Inom fotbollen är dessa tre nationers ligor bland 

Europas fyra främsta och måste därmed betraktas som elitnationer inom fotbollen 

(URL: UEFA 2, 2014). 

 

Tabell 11 visar förekomsten av nationell respektive internationell idrott på olika 

geografiska platser. I rapporteringen om övriga Nordeuropa och Sydeuropa, länder som 

har populära nationella fotbollsligor, upptar den nationella idrotten en större andel av 

rapporteringen än någon annanstans förutom i Sverige. Det är ytterligare ett argument 

som styrker påståendet om att medierna rapporterar mycket om stora och framgångsrika 

klubbar och att elitnationer är ett viktigt kriterium för nyhetsvärdering. 

 

5.6 Hur skiljer sig innehållet inom dam- och herridrott i TT:s 

sportrapportering? 

Tabell 13: Herr- och damidrott 
Tabellen nedanför visar hur texterna i TT:s sportrapportering är fördelade mellan herr- 

och damidrott.  
 

Herr-/damidrott  Procent 
Herridrott 74 % 
Damidrott 
Blandat 

16 % 
10 % 

Totalt 100 % 
898 st 

 
Tabellen visar att TT rapporterar överlägset mest om herridrott. Nästan 74 procent av 

alla sporttexter berör enbart herridrott. Damidrott förekommer i liten utsträckning, 16 

procent, i jämförelse med herridrotten. En mindre del av TT:s sportrapportering rör 

blandad idrott. 
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Tabell 14: Herr- och damidrott och idrott 
Tabellen nedanför visar hur mycket TT rapporterar om olika idrotter inom herr- och 

damidrott. 
 

 Idrott i huvudsak  
Herr-/ 
damidrott 

 
Fotboll 

 
Hockey 

 
Friidrott 

 
Golf 

 
Skidsport 

Övriga 
idrotter 

 
Totalt 

Herridrott 84 % 98 % 41 % 65 % 36 % 58 % 74 % 
Damidrott 
Blandat 

14 % 
2 % 

2 % 
0 % 

41 % 
18 % 

33 % 
2 % 

32 % 
32 % 

18 % 
24 % 

16 % 
10 % 

Totalt 100 % 
339 st 

100 %  
166 st 

100 % 
54 st 

100 % 
43 st 

100 % 
41 st 

100 % 
254 st 

100 % 
897 st 

 

Mellan de olika sporterna finns skillnader i hur stor del av rapporteringen som handlar 

om herr- respektive damidrott. Allra tydligast är skillnaden i de två sporter som 

omskrivs allra mest, fotboll och ishockey. Det förekommer nästan ingen rapportering 

alls om damishockey utan praktiskt taget all ishockeyrapportering handlar om herridrott. 

Inom fotbollen är herridrotten också i klar majoritet, även om den inte är lika stor. 

Inom skidsport och friidrott är fördelningen mellan herridrott och damidrott jämn. Där 

är andelen blandad idrott också större än inom andra idrotter. Med de fem vanligast 

förekommande sporterna borträknade är herridrotten fortfarande i majoritet, men 

skillnaden är mindre jämfört med inom fotbollen och ishockeyn.  

 

Tabell 15: Ämnen och herr- och damidrott 
Tabellen nedanför visar vilka ämnen som förekommer i TT:s sportrapportering inom 

herr- och damidrott.  
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Tabellen visar att det inte råder några större skillnader mellan vilka ämnen som 

omskrivs i herr- respektive damidrott. Inom både herr- och damidrott dominerar 

tävlingar och matcher som den enskilt största ämnesgruppen. Ämnet är något vanligare 

inom herridrott än damidrott. 

 

Den enda märkbara skillnaden mellan herr- och damidrott finns i ämnet förutsättningar 

och uppladdning som på damsidan förekommer nästan lika ofta som rapportering om 

tävlingar och matcher. Inom herridrotten utgör rapportering om förutsättningar och 

uppladdning inte lika stor del av innehållet. En skillnad finns också i förekomsten av 

texter som handlar om idrottskontrakt. Detta ämne är vanligare på herrsidan än 

damsidan. Även inom texter som handlar om både herr- och damidrott, i studien kallad 

blandad idrott, utgör rapportering om tävlingar/matcher och förutsättningar/uppladdning 

en majoritet av texterna. 

 

Tabell 16: Geografisk plats och herr- och damidrott 
Tabellen visar på vilka geografiska platser aktualiteterna i sportrapporteringen utspelar 

sig, fördelat inom texterna om herr- respektive damidrott. 

 

 
 
 

 Herr-/damidrott  
 
Ämne 

Herr-
idrott 

Dam-
idrott 

 
Blandat 

 
Totalt 

Tävling/match 46 % 40 % 33 % 44 % 
Förutsättningar 
Privatliv 
Idrottspolitik 
Org. ekonomi 
Idrottskontrakt 
Skador/olyckor 
Fusk/bestraffning 
Konflikt 
Supportrar 
Rekord/utmärkelse 
Övriga ämnen 

17 % 
1 % 
1 % 
1 % 
16 % 
5 % 
6 % 
1 % 
2 % 
1 % 
3 % 

33 % 
2 % 
1 % 
1 % 
8 % 
7 % 
2 % 
1 % 
3 % 
1 % 
1 % 

27 % 
0 % 
7 % 
1 % 
4 % 
10 % 
3 % 
1 % 
0 % 
4 % 
10 % 

20 % 
1 % 
2 % 
1 % 
13 % 
6 % 
5 % 
1 % 
2 % 
2 % 
3 % 

Totalt 100 % 
659 st 

100 %  
146 st 

100 % 
93 st 

100 % 
898 st 
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 Herr- och damidrott  
Plats för aktualiteten Herridrott Damidrott Blandat Totalt 
Sverige 47 % 62 % 59 % 51 % 
Danmark, Finland, Norge 
Övriga Nordeuropa 
Västeuropa 
Sydeuropa 
Östeuropa 
Nordamerika 
Övriga världen 
Blandat 

2 % 
8 % 
8 % 
9 % 
5 % 
14 % 
6 % 
1 % 

3 % 
2 % 
10 % 
3 % 
5 % 
11 % 
3 % 
1 % 

1 % 
6 % 
10 % 
4 % 
7 % 
4 % 
9 % 
0 % 

2 % 
7 % 
8 % 
7 % 
6 % 
12 % 
6 % 
1 % 

Totalt 100 % 
644 st 

100 %  
142 st 

100 % 
90 st 

100 
876 st 

 

Tabellen visar att TT:s sportrapportering är spridd över många olika geografiska 

områden. Sverige är den enskilda plats som förekommer oftast inom rapporteringen om 

både herr- och damidrott. Tendensen är extra tydlig inom damidrott där 62 procent av 

all sportrapportering handlar om nyheter från Sverige. Motsvarande siffra inom 

herridrott är 47 procent. Av de områden som definierats i den här studien är 

Nordamerika det område som är näst vanligast, både på herr- och damsidan. Bevakning 

från världsdelen Europa är fortfarande vanligast, men i studien är området uppdelat i 

flera mindre områden. Rapporteringen från övriga världen sker i så pass liten 

utsträckning att det inte går att se några tydliga tendenser för detta. Inom ”blandad 

idrott” är svenska aktualiteter också vanligast förekommande. Men det går inte att 

säkert säga vilken geografisk plats som därefter är vanligast. 

 

5.6.1 Analys, forskningsfråga 5 

Forskningsfråga 5: Hur skiljer sig innehållet inom dam- och herridrott i TT:s 

sportrapportering? 

 

Undersökningen visar att det finns stora skillnader i hur mycket och vad nyhetsbyrån 

rapporterar om inom herr- respektive damidrott. 16 procent av TT:s sporttexter handlar 

om damidrott, vilket kan jämföras med 74 procent herridrott. 10 procent är blandad 

idrott. Resultaten från undersökningen av TT:s material liknar tidigare studier om andra 

mediers innehåll. I Wallins studie handlade 73 procent av texterna om herridrott och 12 

procent om damidrott (Wallin, 1998: 87). Ulrika Anderssons studie visade att 85 

procent av sportinnehållet handlade om herridrott och 15 procent om damidrott 
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(Andersson, 2004: 23-24). Andersson har inte urskiljt blandidrott på samma sätt som det 

har gjorts i den här studien om TT:s innehåll. Skillnaderna mellan resultatet i den här 

studien och resultatet i undersökningarna av Wallin och Andersson är små. Med hänsyn 

till eventuella felmarginaler går det inte att säga att andelen herr- och damidrott skiljer 

sig nämnvärt mellan studierna.  
 

Enligt Connell kan en hegemoni bildas om det finns ett samband mellan makten hos 

olika institutioner och rådande kulturella ideal. Connell menar att idrott har blivit ett 

tydligt exempel på en maskulin hegemoni som i många fall är kvinnoexkluderande. 

Connell förklarar den maskulina hegemonin med att män är en överlägsen klass och att 

männens ledande position i samhället upprätthålls. Han menar att de sociala relationerna 

inom idrotten visar att männen är den bestämmande klassen (1996: 80-81, 101). Även 

inom TT:s sportrapportering tycks herridrotten vara överlägsen damidrotten, åtminstone 

om man ser till mängden texter om herr- respektive damidrott. Detta visar att TT verkar 

ha anammat den kultur som, enligt teorin om maskulin hegemoni, råder inom idrotten. 

Enligt detta synsätt tycks TT värdera herridrott högre än damidrott, även om det är 

viktigt att påpeka att den här studien inte visar hur könsfördelningen såg ut innan TT 

valde ut sina nyheter och därmed vad som valts bort. 
 

Av texterna i TT:s sportutbud som handlar om friidrott och skidsport förekommer dam- 

och herridrott i ungefär samma utsträckning. Annat är det i fotboll, ishockey och golf 

där herridrott förekommer klart mer. 84 procent av texterna om fotboll handlar om 

herridrott, precis som 65 procent av golftexterna och 98 procent av ishockeytexterna. 

Att herridrott är så pass vanligt i de två sporterna som förekommer allra mest är 

intressant. Peter Dahlén menar att medierna rapporterar om de klubbar och idrotter med 

störst prestige (2008: 96). Detta kan anses vara de idrotter som är populärast och 

kommersiellt säljbart. De högsta herrdivisionerna i fotboll och ishockey är de två 

enskilda ligor som drar klart mest publik till svenska idrottsarenor. Matcherna i 

damernas högsta serier i fotboll och ishockey lockar betydligt färre åskådare (URL: 

SVT, 2012) vilket rimligtvis tyder på ett mindre intresse för lagen i dessa serier. 
 

Enligt teorin om maskulin hegemoni råder en kraftig manlig dominans inom idrott. I 

TT:s sportutbud märks denna maskulina dominans främst inom fotboll och ishockey. 

TT som aktör inom institutionen sportjournalistik upprätthåller och legitimerar 

herridrottens starka ställning inom dessa idrotter genom att till stor del koncentrera 
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bevakningen till det manliga utövandet inom dessa idrotter. Dahlén nämner att herrar 

länge har haft en högre status inom idrott (2008: 464). Hegemoni uppstår enligt Connell 

om det finns en koppling mellan kulturella ideal och institutioners makt (1996: 101). 

Sett till åskådarantalen för de främsta publiksporterna i Sverige (URL: SVT, 2012) 

tycks den rådande kulturen vara att herridrott är populärare än damidrott. TT som aktör 

inom sportjournalistik samverkar med denna kultur genom att låta herridrott, framför 

allt inom fotboll och ishockey, ta mycket större plats än damidrotten i rapporteringen.  
 

Bissell menar i sin undersökning av rapportering om manlig och kvinnlig elittennis att 

ämnesområdena skiljer sig i bevakningen. Hon hävdar att bevakning av kvinnlig tennis i 

större utsträckning handlar om exempelvis klädsel och privatliv (Bissell, 2006: 171). 

Det är emellertid ingenting som stämmer överens med TT:s sportrapportering, varken 

inom kategorin övrigt där tennis ingår, någon annan specifik idrott eller generellt. 

Privatliv som ämne förekommer inte särskilt frekvent varken på herr- eller damsidan. 

Dessutom är ämnesfördelningen mellan könen i allra högsta grad liknande. Både 

rapportering om herr- och damidrott handlar främst om tävlingar och matcher och 

förutsättningar/uppladdning. Den enda skillnaden som går att utläsa är att andelen texter 

om just förutsättningar/uppladdning är högre på dam- än herrsidan. 
 

Connell menar att idrotten är hierarkisk och tävlingsinriktad bland män och att kvinnor i 

stor utsträckning är exkluderade (Connell, 1996, 80-81). Att damidrotten exkluderas i 

form av en mindre andel rapportering är fallet även i TT:s bevakning, men ingenting 

tyder på att rapporteringen om herridrott skulle vara mer tävlingsinriktad än 

rapporteringen om damidrott. En möjlig förklaring till den likheten kan vara att en stor 

del av TT:s sportrapportering handlar om elitidrott på såväl herr- som damsidan. 

 

En stor del av TT:s rapportering handlar om händelser som utspelar sig i Sverige, både 

på dam- och herrsidan. Texterna som handlar om damidrott handlar i större utsträckning 

om händelser i Sverige än de texter som handlar om herridrott, skillnaden är 15 

procentenheter. Texterna om herridrott handlar i stället i större utsträckning om 

händelser utanför Sverige, exempelvis de övriga europeiska områdena och 

Nordamerika. Vi har inte funnit någon teoretisk förklaring till varför andelen 

utlandsrapportering skiljer sig mellan herr- och damidrott men som nämnts tidigare i 

den här studien menar Peter Dahlén att sportrapporteringen till stor del handlar om 

idrottslag med hög status och stor prestige (2008: 96). Tillsammans med Dahléns teori 
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om att herrar inom den moderna tävlingsidrotten alltid har haft högre status och mer 

prestige inom idrotten än vad damer har haft går det att förklara varför 

utlandsrapporteringen förekommer i mindre utsträckning inom damidrott. En möjlig 

förklaring kan därför vara att prestigefulla idrottslag inte finns i samma utsträckning på 

damsidan.  
 

6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel besvaras syftet och forskningsfrågorna. Slutsatserna presenteras och en 

diskussion kring studiens resultat förs. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte är att belysa vilket innehåll som är vanligast förekommande i TT 

Nyhetsbyråns sportrapportering. På så vis ska studien visa om bevakningen är 

koncentrerad till några särskilda idrotter, ämnen, kön, platser och så vidare.  

 

De frågeställningar som studien är avsedd att besvara är: 

1) I vilken utsträckning förekommer olika idrotter och idrottslag i TT:s 

sportrapportering? 

2) Vilka ämnen och nivåer handlar TT:s sportinnehåll om?  

3) Är TT:s sportrapportering personorienterad?  

4) I hur stor utsträckning rapporterar TT om sporthändelser som inträffar nära Sverige 

och dess invånare? 

5) Hur skiljer sig innehållet inom dam- och herridrott i TT:s sportrapportering? 

 

Innehållet i TT:s sportmaterial domineras av texter om fotboll och ishockey. Mer än 

varannan sporttext handlar om någon av dessa två idrotter. Därefter är det jämnare 

mellan de olika idrotterna. Friidrott, golf, skidsport, basket och tennis förekommer 

förhållandevis ofta, men skillnaderna mellan idrotterna är små och det går därför inte att 

säga att någon av dessa idrotter är vanligare än någon annan, sett över ett helt år. 72 

procent av texterna handlar om lagidrott, majoriteten av dessa om storklubbar i Sverige 

och utlandet.  

 

Det är storklubbar inom fotboll och ishockey som förekommer oftast i rapporteringen 

om lagsport. En stor skillnad mellan fotbolls- och ishockeyrapporteringen är att i princip 
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inga andra ishockeylag än storklubbar förekommer i utlandsrapporteringen. I stället 

handlar en större del av ishockeyrapporteringen om svenska storklubbar.  

 

Landslag har en betydande roll i TT:s sportrapportering. En tredjedel av alla texter berör 

ett svenskt eller utländskt landslag. Allra vanligast förekommande är landslagen i de 

stora sporterna: fotboll och ishockey. De enskilda typer av landslag som förekommer 

oftast är svenska herr- och damlandslag i fotboll, utländska herrlandslag i fotboll och 

herrlandslag i ishockey. Även herr- och damlandslagen i friidrott och skidsport är 

vanligt förekommande i rapporteringen.  

 

TT:s sportinnehåll är tävlingsinriktat och elitistiskt. I princip allt sportinnehåll handlar 

om elitidrott. Rapporteringen handlar i stor utsträckning om ämnen och händelser som 

inträffar nära idrottsutövandet då innehållet främst handlar om tävlingar och matcher 

eller förutsättningar och uppladdning. Mer än 60 procent av rapporteringen handlar om 

något av dessa ämnen, medan bara en mycket liten del av texterna handlar om det som 

inträffar utanför själva idrottsarenorna, exempelvis idrottspolitik, privatliv eller 

utmärkelser. Det är tydligt att rapporteringen om fotboll och ishockey är bredare 

gällande ämnesområden. Där handlar rapporteringen om fler ämnen än inom andra 

sporter. Att rapportera om idrottskontrakt är vanligt förekommande inom ishockey och 

fotboll men inte lika vanligt inom andra idrotter.  

 

TT:s sportinnehåll är personorienterat. Idrottare, tränare eller andra personer omnämns i 

princip i varenda text. Texterna är helt personorienterade i ungefär samma utsträckning 

som de är delvis personorienterade. Personer utelämnas i ungefär fyra procent av alla 

texter. Det är tydligt att rapporteringen främst handlar om elitpersoner. I nästan nio av 

tio texter förekommer en elitperson. 

 

Sportrapporteringen handlar i hög grad om händelser som inträffar nära Sverige och 

dess invånare. Ungefär hälften av allt sportinnehåll handlar om idrott som utspelar sig i 

Sverige, en andel som dock varierar mycket beroende på specifik idrott. TT:s 

rapportering om utländsk idrott handlar främst om händelser i länder och områden som 

anses stå Sverige kulturellt nära, alltså övriga Europa och Nordamerika. Enbart några få 

procent av rapporteringen handlar om idrott i övriga delar av världen. Det visar att både 

den geografiska och kulturella närheten är viktig i sportrapporteringen. Svenska 
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idrottare förekommer också i en stor del av rapporteringen, främst i Sverige men också i 

en knapp majoritet av idrotten utspelad utomlands.  

 

Av idrott som utövas utanför Sverige verkar emellertid den geografiska närheten ha 

mindre betydelse. I stället är det främst svenskars förekomst som har betydelse. 

Huruvida det aktuella landet är att betrakta som elitnation har också betydelse. Studien 

visar att TT rapporterar om idrott från elitnationer även om andelen svenskar inte är 

särskilt stor i texter om dessa geografiska områden. 

 

Innehållet mellan herr- och damidrott skiljer sig främst genom att TT rapporterar 

betydligt mer om herridrott. 74 procent av alla texter handlar om herridrott, vilket kan 

jämföras med 16 procent som handlar om damidrott. Särskilt tydlig är skillnaden mellan 

herr- och damidrott inom de största idrotterna: fotboll och ishockey. Inom friidrott och 

skidsport är rapporteringen i princip jämlik mellan herr- och damidrott.  

 

Det finns inga stora skillnader mellan herr- och damidrott gällande vilka ämnen TT 

uppmärksammar i sin sportbevakning. Studien visar att TT är tävlingsinriktat både när 

det gäller bevakning av herr- och damidrott. Förutsättningar inför matcher är 

procentuellt sett vanligare inom dam- än herridrott. Däremot är idrottskontrakt ett något 

vanligare ämne inom herridrott.  

 

Undersökningen visar att utlandsrapportering är vanligast inom herridrott. Damidrott 

koncentreras i större utsträckning till Sverige. Lite mindre än hälften av alla texter om 

herridrott, 47 procent,  handlar om händelser i Sverige. Inom damidrott är motsvarande 

siffra 62 procent. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att TT:s sportrapportering främst är koncentrerad till 

herridrott, ett fåtal idrotter, stora klubbar och landslag inom främst de idrotter som 

förekommer allra mest. Rapporteringen är elitistisk och personorienterad. Den handlar 

främst om idrottares eller idrottsklubbars prestationer på idrottsarenorna. I majoriteten 

av texterna förekommer svenskar.  
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6.2 Diskussion 

Att TT:s bevakning handlar om så pass få idrotter är enligt oss överraskande, med tanke 

på att TT har många olika abonnerande kunder. Rimligen borde olika medier kunna ha 

olika önskemål om vilket material de vill ha från den nyhetsbyrå de abonnerar på 

material. Samtidigt visar vår studie liknande resultat som exempelvis både Ulf Wallins 

och Ulrika Anderssons tidigare studier om sportinnehåll i svenska tidningar. 

Czarniawska nämner en tilltagande kommersialisering på TT (2009: 20) och klart är att 

TT under det undersökta året har rapporterat om det som teorierna förklarar att 

mediepubliken vill läsa om: stora klubbar i stora idrotter på herrsidan (Dahlén, 2008: 

92; Lowes, 1999: 9-10). Detta kan anses styrka påståendet om att TT är 

kommersialiserat och kanske även anpassar sitt innehåll efter det nyhetsbyråns kunder 

efterfrågar. Enligt teorierna önskar sportmedier rapportera om idrott som passar en stor 

manlig målgrupp (Dahlén, 2008: 96). Vilken som är målgruppen för just TT:s kunder 

eller för TT självt har inte undersökts. Men eftersom TT:s sportinnehåll liknar innehåll i 

andra sportmedier är det rimligt att tro att TT skriver om det som flest kunder vill ha, 

snarare än att vara exceptionellt breda i bevakningen. Det är egentligen inte konstigt. 

Även om TT inte är beroende av annonsintäkter på samma vis som traditionella medier 

måste nyhetsbyrån naturligtvis ändå i viss utsträckning leverera det material som 

kunderna vill ha. Nöjda kunder gör att TT får större möjligheter att förlänga befintliga 

kundabonnemang och fortsätta utveckla sin verksamhet. 

 

Andelen elitidrott och andelen texter där personer omnämns i TT:s sportrapportering är 

stor. Att rapporteringen främst handlar om elitidrott finner vi inte särskilt märkligt då 

TT är en rikstäckande nyhetsbyrå. Det finns förmodligen mycket litet intresse bland en 

norrländsk lokaltidningspublik att läsa om lokalidrott i Jönköpingsområdet. För att 

kunderna ska vilja använda materialet måste TT, enligt oss, rapportera om saker som är 

relevanta och intressanta för en bred mediepublik i hela landet. Att en tredjedel av TT:s 

sportinnehåll handlar om landslag kan förklaras på ett liknande vis då sådan 

rapportering kan antas intressera människor i stor utsträckning över hela landet. 

Svenska idrottare är någonting som står landets befolkning nära och enligt teorierna om 

nationalism berörs svenskar av andra svenskars idrottsprestationer i mästerskap (Ehn, 

1993: 204). Det finns därmed en naturlig förklaring till att TT rapporterar om 

landslagsprestationer. 
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Att studien visar att personer förekommer i stor utsträckning i TT:s sportmaterial finner 

vi inte särskilt konstigt, även om studien visar oerhört stora siffror. Sport och idrott 

handlar om personer och deras prestationer, oavsett om idrotten utövas individuellt eller 

i lag. Elitpersoner är ett nyhetsvärderingskriterium som uppenbarligen används i stor 

utsträckning i sportrapporteringen, kanske till och ett med ett av de allra viktigaste 

nyhetsvärderingskriterierna. 

 

En intressant upptäckt i studien är att svenskars förekomst skiljer sig betänkligt 

beroende på geografisk plats för aktualiteten. Svenskar förekommer i ett stort antal 

texter oavsett geografisk plats. Kanske är det så att förekomsten av svenska idrottare är 

det allra mest centrala för vad som rapporteras. Billy Ehn fastslår att nationella idrottare 

är av intresse för många människor (1993: 204). En stor andel av mediepubliken hos 

TT:s kunder i hela Sverige har någonting gemensamt med samtliga svenska idrottare, 

nämligen nationaliteten. En tävling i Östeuropa verkar skapa ett direkt intresse för den 

svenska publiken om en svensk idrottare finns med i tävlingen. Det är förmodligen 

också tacksamt för TT att rapportera om svenska idrottare eftersom alla typer av kunder 

antagligen har publik som är intresserade av detta innehåll. Något som är värt att notera 

är emellertid att svenskars förekomst är hög i rapporteringen från flera av de 

geografiska områden som anses stå Sverige kulturellt nära, exempelvis Nordamerika 

och Västeuropa. Det kan tyda på att det snarare är svenskars förekomst som är av 

betydelse, än att områdena ligger nära Sverige på ett kulturellt plan. 

 

Det finns två undantag där svenskars medverkan inte tycks spela lika stor roll för 

rapporteringen från en geografisk plats. 14 procent av alla texter handlar om idrott som 

utövats i övriga Nordeuropa och Sydeuropa trots att förekomsten av svenskar är i klar 

minoritet i bevakningen från dessa områden. Inom de områdena är andelen nationell 

idrott i klar majoritet jämfört med internationell idrott, vilket inte är fallet i resten av 

världen förutom i Sverige. Det är något som vi tror kan förklaras med att det i övriga 

Nordeuropa och Sydeuropa finns både storklubbar och elitnationer. Fotbollsklubbar 

som Manchester United, Juventus och Real Madrid kommer från elitnationer som 

England, Italien och Spanien. Klubbarna spelar i respektive lands nationella fotbollsliga. 

Det är uppenbart att storklubbar som dessa är intressanta för rapporteringen oavsett om 

några svenskar spelar i dessa klubbar eller ej. 
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Inom vissa idrotter har texterna i stor utsträckning visat sig beröra både herr- och 

damidrott. Detta är fallet både inom kategorin övrig idrott och i vanligt förekommande 

idrotter som skidsport och friidrott. Inom skidsport finns lika många “blandtexter” som 

det finns renodlade texter om damidrott och nästan lika många som det finns renodlade 

texter om herridrott. Inom fotboll, ishockey och golf förekommer ”blandtexter” endast i 

undantagsfall. En tänkbar anledning är att herrar och damer i många fall tävlar på 

samma arena under samma dag inom skidsport och friidrott. Med anledning av att den 

här studien endast inkluderar TT:s sista version av en text har tävlingsresultat från en 

hel dags tävlingar på herr- och damsidan i vissa fall presenterats i samma text. 

 

I rapporteringen av skidsport och friidrott är fördelningen mellan herr- och damidrott 

jämn. Det kan tyda på att TT inte följer den, enligt teorierna, rådande maskulina 

hegemonin inom idrott. Det kan också tyda på att friidrott och skidsport som enskilda 

institutioner varken är kvinno- eller mansdominerande. Connell (1996: 101) menar att 

en hegemoni är föränderlig och kan ändras om den ledande klassen blir utmanad av 

andra grupper. Enligt oss kan det vara fallet i friidrott och skidsport där det de senaste 

åren har funnits flera internationellt framgångsrika idrottskvinnor som utmanat männen 

om utrymmet i rapporteringen. Återigen kan Ehns teori om nationalism användas som 

en förklaring. Han skriver att svenska idrottares prestationer i mästerskap nationaliseras 

och talar direkt till många svenskars känslor (Ehn, 1993: 204). Detta kan därmed tyda 

på att det till viss del kan vara prestationer och profiler, snarare än kön, som avgör vad 

som uppmärksammas inom dessa sporter.  

 

I den här studien har resultatet främst jämförts med Ulf Wallins och Ulrika Anderssons 

studier om innehållet i svensk sportjournalistik. Trots att det numera är 19 respektive 11 

år sedan studierna genomfördes är resultatet i den här studien om TT liknande 

beträffande andelen dam- och herridrott. Om TT på något vis får anses vara 

representativt för hela branschen ligger andelen damidrott i svensk sportjournalistik 

kvar på samma nivå som när Wallins och Anderssons studier genomfördes. Det ska 

dock sägas att studien om TT:s sportinnehåll inte är en replikation på någon av dessa två 

och därför kan inte heller resultaten jämföras helt och hållet. Att rapporteringen främst 

handlar om herridrott är inte särskilt märkligt då idrottspubliken uppenbarligen söker sig 

till herridrott, åtminstone enligt SVT:s genomgång av publiksnitt i Sverige (URL: SVT, 

2012). Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att damidrottens status knappast höjs om 
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den fortsätter stå i tydlig skugga av herridrotten. Att rapportera om damidrott kanske 

skulle öka intresset och få fler personer till både arenor och sportsidor. Enligt oss är 

TT:s främsta uppgift dock inte att som enskilt medium gå i bräschen för att höja 

damidrottens status, utan att tillgodose sina kunder. 

 

Något som har överraskat oss är den knappa betydelse som geografisk närhet verkar ha, 

åtminstone i rapporteringen från andra länder än Sverige. Grannländerna Danmark, 

Finland och Norge förekommer endast till några få procent. I stället är det andra 

geografiska områden som får mest utrymme i utlandsrapporteringen. Även med hänsyn 

till Prakkes dimension om kulturell närhet borde de nordiska grannländerna förekomma 

oftare i rapporteringen. I Norge, Danmark och Finland finns även en del svenska 

idrottare som exempelvis spelar i idrottslag från dessa länder. Förekomsten av svenskar 

bör därmed vara tämligen hög i dessa länder, men ändå utgör länderna en väldigt liten 

del av utlandsrapporteringen. Det kan bero på att de nordiska länderna saknar idrottslag 

och ligor av internationell toppnivå i de största idrotterna. Betydelsen av framgångsrika 

och prestigefulla klubbar har betonats av Peter Dahlén (2008: 92). Å andra sidan utgör 

de nordiska grannländerna ett relativt litet område. Det är kanske inte helt rättvist att 

ställa resultatet för området i relation till större områden som övriga Nordeuropa eller 

Nordamerika. Men andelen texter från de nordiska grannländerna är i klar minoritet.  

 

För att summera diskussionsavsnittet är resultatet i undersökningen en aning 

överraskande. Vi trodde att TT som rikstäckande nyhetsbyrå skulle vara bredare i sin 

rapportering för att kunna leverera olika typer av material till Sveriges medier. Men 

TT:s innehåll handlar mest om fotboll och ishockey på herrsidan. Dessa är två stora 

sporter som tillsammans utgör mer än hälften av innehållet och bidrar till att lagidrott är 

betydligt vanligare än individuell idrott i TT:s sportrapportering. Med andra ord är det 

dags att plocka fram den gamla sportklyschan och påstå att “laget före jaget” även gäller 

hos TT.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Författarna till den här studien anser att det vore intressant att undersöka hur 

journalisterna på TT:s sportredaktion värderar olika sorters händelser och matcher – vad 

blir en nyhet i TT:s sportflöde och vad blir inte det? En sådan undersökning skulle 

kunna inkludera kvalitativa intervjuer där journalister och nyhetschefer får svara på hur 
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de väljer att prioritera och värdera händelser som kan bli nyheter. Detta är en idé vi 

själva funderade på att genomföra innan vi fattade beslutet att göra en kvantitativ 

innehållsanalys. 

 

Den här studien har gett en bild av TT:s sportinnehåll under en specifik tidsperiod. Den 

säger ingenting om hur innehållet har förändrats med tiden. Ett förslag till framtida 

forskning är således att göra en longitudinell studie för att se om TT:s innehåll har 

ändrat karaktär från en tidpunkt till en annan. Det skulle gå att jämföra sportinnehållet i 

TT med innehållet på olika tidningars sportsidor för att se vilka skillnader och likheter 

som finns, exempelvis med morgon- och kvällspress. 

 

Vi har nämnt att TT har många olika kunder som ska förses med material. Det skulle 

vara intressant att undersöka vilken typ av TT-material som faktiskt efterfrågas och/eller 

publiceras. En sådan studie skulle kunna kompletteras med intervjuer med 

sportjournalister på andra tidningar för att studera deras inställning till TT, vilket 

material de anser att nyhetsbyrån bör producera och vilken roll journalisterna anser att 

TT har inom sportjournalistiken i Sverige. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Kodschema 

V1: Textens publiceringsdatum 
01 2012-11-04 
02 2012-11-17 
03 2012-11-30 
04 2012-12-13 
05 2012-12-26 
06 2013-01-08 
07 2013-01-21 
08 2013-02-03 
09 2013-02-16 
10 2013-03-01 
11 2013-03-14 
12 2013-03-27 
13 2013-04-09 
14 2013-04-22 
15 2013-05-05 
16 2013-05-18 
17 2013-05-31 
18 2013-06-13 
19 2013-06-26 
20 2013-07-09 
21 2013-07-22 
22 2013-08-04 
23 2013-08-17 
24 2013-08-30 
25 2013-09-12 
26 2013-09-25 
27 2013-10-08 
28 2013-10-21 
 
V2: ID-nummer/sidnummer:   
 
______________________ 
 
V3: Herr- eller damidrott? 
01 Herridrott 
02 Damidrott 
03 Blandat 
99 Går ej att utläsa 
 
 



  
 

II 
 

V4: Idrott i huvudsak 
01 Fotboll 
02 Ishockey 
03 Friidrott 
04 Skidsport 
05 Handboll 
06 Innebandy 
07 Simning  
08 Tennis 
09 Bandy 
10 Golf 
11 MC-sport 
12 Bilsport  
13 Gymnastik  
14 Skidskytte 
15 Basket 
16 Ridsport 
17 Triathlon  
18 Volleyboll  
19 Bågskytte 
20 Segling  
21 Skyttesport  
22 Orientering  
23 Cykel  
24 Curling 
25 Bordtennis  
26 Dans 
27 Budo och kampsport  
28 Styrkelyft  
29 Kanot  
30 Konståkning  
31 Skridsko  
32 Tyngdlyftning  
33 Rugby 
34 Karate 
35 Brottning  
36 Klättring  
37 Baseboll/softboll 
38 Bob och rodel 
39 Badminton 
40 Judo  
41 Fäktning 
42 Landhockey 
43 Handikappidrott 
44 Gång  



  
 

III 
 

45 Racerbåt 
46 Squash 
47 Boxning 
48 Vattenskidor 
49 Boule  
50 Amerikansk fotboll 
51 Dart  
52 Draghund 
53 Mångkamp 
54 Dragkamp 
55 Dövidrott 
56 Frisbee 
57 Issegling  
58 Casting  
59 Flygsport  
60 Bangolf 
61 Bowling 
62 Rodd 
63 Sportdykning 
64 Taekwondo 
65 Biljard 
66 Varpa 
67 Skateboard 
68 Allmänt om idrott 
99 Går ej att utläsa 
 
V5: Typ av idrott 
Denna variabel avser att mäta om idrotten i den aktuella analysenheten är en lagidrott 
eller individuell idrott. 
01 Lagidrott  
02 Individuell idrott 
99 Går ej att utläsa 
 
V6: Texttyp 
01 Artikel  
02 Notis  
99 Går ej att utläsa 
 
V7: Klubblag i huvudsak 
01 Svensk storklubb  
02 Annan klubb i Sverige 
03 Utländsk storklubb 
04 Annan utländsk klubb 
05: Artikeln rör inget klubblag 
99 Går ej att utläsa 



  
 

IV 
 

 
V8: Landslagskoppling 
01 Svenskt landslag 
02 Utländskt landslag 
03 Kontinentalt “landslag” 
04 Inget landslag berörs 
99  Går ej att utläsa 
 
V9: Huvudsakligt ämne  
01 Tävling/match 
02 Förutsättningar/uppladdning inför tävling/match 
03 Privatliv 
04 Idrottspolitik 
05 Idrottsarenor 
06 Organisationers ekonomiska resultat 
07 Idrottskontrakt/övergångar 
08 Reklamkontrakt/sponsoravtal 
09 Skador/sjukdom/ olycka utan dödlig utgång 
10 Dödsfall 
11 Fusk/dopning/disciplinära beslut/bestraffning 
12 Domarinsats/domslut i match/tävling 
13 Konflikt 
14 Supportrar 
15 Tv/övriga medier 
16 Rekord/utmärkelser 
17  Övrigt 
99 Går ej att utläsa 
 
V10: Tävlingsmässig nivå i det aktuella sammanhanget 
01 Senioridrott – elit 
02 Senioridrott – bredd 
03 Ungdoms- och junioridrott 
04 Övrig nivå 
99 Går ej att utläsa 
 
V11: Förekomst av personer 
01 Ingen person förekommer 
02 Anonymiserad person förekommer 
03 Person förekommer 
04  Huvudsakligen personorienterad 
99  Går ej att utläsa 
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V12: Person med svenskt medborgarskap omnämns 
01 Ja  
03 Nej 
99 Går ej att utläsa 
 
V13: Elit- eller maktperson förekommer 
01 Ja 
02 Nej, personerna som förekommer är inte elit- eller maktpersoner 
99 Går ej att utläsa 
 
V14: Nationell/internationell idrott 
01 Nationell/regional idrott 
02 Internationell idrott 
99 Går ej att utläsa 
 
V15: Plats för aktualiteten 
01 Sverige 
02 Danmark, Finland, Norge 
03 Övriga Nordeuropa  
04 Västeuropa 
05 Sydeuropa 
06 Östeuropa 
07 Nordamerika 
08 Sydamerika 
09 Afrika 
10 Asien 
11 Oceanien 
12  Blandat 
99  Går ej att utläsa 
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Bilaga B: Kodinstruktioner 

V1: Textens publiceringsdatum 
Denna variabel avser att förklara vilket datum analysenheten publicerades. 
01 2012-11-04 
02 2012-11-17 
03 2012-11-30 
04 2012-12-13 
05 2012-12-26 
06 2013-01-08 
07 2013-01-21 
08 2013-02-03 
09 2013-02-16 
10 2013-03-01 
11 2013-03-14 
12 2013-03-27 
13 2013-04-09 
14 2013-04-22 
15 2013-05-05 
16 2013-05-18 
17 2013-05-31 
18 2013-06-13 
19 2013-06-26 
20 2013-07-09 
21 2013-07-22 
22 2013-08-04 
23 2013-08-17 
24 2013-08-30 
25 2013-09-12 
26 2013-09-25 
27 2013-10-08 
28 2013-10-21 
 
V2: ID-nummer/sidnummer: 
För att möjliggöra identifikation av texterna i efterhand genereras sidnummer i den 
exporterade PDF-filen. När texterna samlas in är dokumentet paginerat och med hjälp 
av sidnummer och datum går det enkelt att identifiera varje enskild text i efterhand om 
det skulle behövas. 
 
V3: Herr- eller damidrott? 
Denna variabel avser att mäta om analysenheten berör idrott på herr- eller damsidan 
eller om det handlar om blandad idrott.  
01 Herridrott 
02 Damidrott 
03 Blandad idrott 
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Här avses texter som berör både herr- och damidrott och texter som berör 
idrotter eller tävlingar där herrar och damer tävlar tillsammans/mot 
varandra.  

99 Går ej att utläsa 
 
V4: Idrott i huvudsak 
Denna variabel avser att mäta vilken idrott analysenheten kan kopplas till. I vissa fall 
kan enheten kopplas till flera idrotter och då räknas den idrott som förekommer i 
huvudsak. Om analysenheten inte kan kopplas till någon idrott och heller inte kan anses 
vara “allmän” går den ej att utläsa. 
01 Fotboll 
02 Ishockey 
03 Friidrott 
04 Skidsport 
05 Handboll 
06 Innebandy 
07 Simning  
08 Tennis 
09 Bandy 
10 Golf 
11 MC-sport 
12 Bilsport  
13 Gymnastik  
14 Skidskytte 
15 Basket 
16 Ridsport 
17 Triathlon  
18 Volleyboll  
19 Bågskytte 
20 Segling  
21 Skyttesport  
22 Orientering  
23 Cykel  
24 Curling 
25 Bordtennis  
26 Dans 
27 Budo och kampsport  
28 Styrkelyft  
29 Kanot  
30 Konståkning  
31 Skridsko  
32 Tyngdlyftning  
33 Rugby 
34 Karate 
35 Brottning  
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36 Klättring  
37 Baseboll/softboll 
38 Bob och rodel 
39 Badminton 
40 Judo  
41 Fäktning 
42 Landhockey 
43 Handikappidrott 
44 Gång  
45 Racerbåt 
46 Squash 
47 Boxning 
48 Vattenskidor 
49 Boule  
50 Amerikansk fotboll 
51 Dart  
52 Draghund 
53 Mångkamp 
54 Dragkamp 
55 Dövidrott 
56 Frisbee 
57 Issegling  
58 Casting  
59 Flygsport  
60 Bangolf 
61 Bowling 
62 Rodd 
63 Sportdykning 
64 Taekwondo 
65 Biljard 
66 Varpa 
67 Skateboard 
68 Allmänt om idrott 
99 Går ej att utläsa 
 
V5: Typ av idrott 
Denna variabel avser att mäta om idrotten i den aktuella analysenheten är en lagidrott 
eller individuell idrott. 
01 Lagidrott  

Även tillfälliga lagsammansättningar av individuella idrottare för 
exempelvis en stafett. 

02 Individuell idrott 
99 Går ej att utläsa 
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V6: Texttyp 
Denna variabel avser att mäta om analysenheten är en artikel eller notis. 
01 Artikel  

Minst 601 tecken. 
02 Notis  

Maximalt 600 tecken.  
99 Går ej att utläsa 
 
V7: Klubblag i huvudsak 
Visar om ett idrottslag utgör en del i handlingen och i så fall vilket klubblag texten 
berör i huvudsak. Vid en text om en match/tävling där minst två lag är inblandade avses 
det lag som huvudsakligen uppmärksammas i texten. Det kan vara antingen genom att 
texten handlar om laget självt eller att texten är vinklad en spelare/ledare/person i eller 
kring laget. I uppsatsens metoddel presenteras tillvägagångssättet för hur klubbar 
delats in i följande variabelvärden. 
01 Svensk storklubb  

Lag som räknas: Fotboll, herr: Malmö FF, IFK Göteborg, AIK, IFK 
Norrköping, IF Elfsborg, Helsingborgs IF, Djurgårdens IF, Örgryte, 
GAIS, Halmstad BK, Kalmar FF, Östers IF, Hammarby.  
Fotboll, dam: LdB FC Malmö, Tyresö, Linköpings FC och 
Kopparbergs/Göteborgs FC, Umeå IK FF, KIF Örebro DFF, Piteå FF, 
Vittsjö GIK, Kristianstads DFF och Jitex BK.  
Ishockey, herr: Djurgårdens IF, Färjestad BK, Brynäs IF, MODO , 
Frölunda, AIK, Södertälje SK, HV71, Luleå HF, Leksands IF, Linköpings 
HC, Skellefteå AIK, IF Malmö Redhawks.  

02 Annan klubb i Sverige 
Oavsett sport, kön och serie. . Hit räknas även exempelvis racing- och 
cykel-stall. 

03 Utländsk storklubb 
Hit räknas samtliga lag i amerikanska fotbollsligan NFL, basebollens 
MLB , NHL i ishockey, NBA i basket samt följande fotbollslag: FC 
Barcelona, FC Bayern München, Real Madrid CF, Chelsea FC, 
Manchester United FC, SL Benfica, Arsenal FC, Valencia CF, Athletico 
Madrid, FC Porto, FC Inter, AC Milan, Olympique Lyon, FC Schalke 04, 
Tottenham Hotspur FC, Olympique de Marseille, FC Zenit, CSKA Moska, 
FC Basel, Juventus FC, Rubin Kazan, Ajax Amsterdam, Celtic FC, 
Schachtar Donetsk, Hannover 96, Liverpool FC, Paris St. Germain, 
Manchester City, Newcastle United, Borussia Mönchengladbach, 
Hamburger SV, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, FC Köln, Feyenoord 
Rotterdam, Glasgow Rangers och SSC Napoli. 

04 Annan utländsk klubb 
Oavsett sport och kön. Hit räknas även exempelvis racing- och cykel-stall. 

05: Artikeln rör inget klubblag 
99 Går ej att utläsa 
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V8: Landslagskoppling 
Denna variabel skall ge svar på om ett landslag utgör en del i textens handling och i så 
fall om landslaget är svenskt eller utländskt. För att en text skall räknas som 
landslagsrelaterad krävs det att kopplingen till ett landslag nämns i texten. Då detta 
inte alltid sker trots att ett landslag är inblandat avser vi även räkna med texter som 
stämmer in på kriteriet att texten kan kopplas till en persons medverkan i en 
världscuptävling, mästerskap eller annan tävling där personen tävlar för ett landslag. 
Vid en text om en match/tävling där minst två lag är inblandade avses det lag som 
huvudsakligen uppmärksammas i texten. Det kan vara antingen genom att texten 
handlar om laget självt eller om en deltagare i laget.  
01 Svenskt landslag 
02 Utländskt landslag 
03 Kontinentalt “landslag” 

Här avses lag där utövarna deltar i en kontinental tävling, exempelvis 
Solheim Cup i golf där ett mixat europeiskt “landslag” möter USA. För 
att inte särskilja lagen inom samma tävling räknas USA i detta specifika 
fall som ett kontinentalt “landslag”. 

04 Inget landslag berörs 
99  Går ej att utläsa 
 
V9: Huvudsakligt ämne  
Denna variabel avser att mäta det ämne som analysenheten huvudsakligen berör och 
texten är vinklad på. I vissa texter kan flera ämnen beröras och då räknas det ämne som 
huvudsakligen berörs. Texter där huvudämne inte framkommer definieras som att ämnet 
inte går att utläsa.  
01 Tävling/match 

Text som producerats efter tävlingen/matchen. Texten handlar om 
exempelvis resultat, prestationer, målskyttar eller andra matchrelaterade 
händelser.  

02 Förutsättningar/uppladdning inför tävling/match 
Text som handlar om exempelvis aktivas uppladdning inför en 
tävling/match eller förutsättningar för matchen. 

03 Privatliv 
Text som handlar om en persons liv utanför idrotten, exempelvis familj 
och fritid. 

04 Idrottspolitik 
Text som handlar om exempelvis politiska frågor, styrelsearbete, 
förbundsbeslut, demonstrationer, ägarstruktur, infrastruktur eller 
mästerskapsansökningar. Ej texter som handlar om idrottsarenor.  

05 Idrottsarenor 
Texten handlar exempelvis om ett arenabygge eller en fotbollsplans 
gräsunderlag.  

06 Organisationers ekonomiska resultat 



  
 

XI 
 

Text som handlar om exempelvis klubbars ekonomiska situation, 
årsredovisningar eller budgetunderskott. Ej direkt kopplat till 
spelarkontrakt. 

07 Idrottskontrakt/övergångar 
Texten handlar om exempelvis spelarlöner eller påstådda/bekräftade 
klubbyten.  

08 Reklamkontrakt/sponsoravtal 
Texten handlar om spelares eller klubbars reklam- och sponsoravtal. 

09 Skador/sjukdom/olycka utan dödlig utgång 
Om textens huvudsakliga ämne handlar om både dödsfall och skador 
räknas den in i variabelvärdet “dödsfall”. 

10 Dödsfall 
11 Fusk/dopning/disciplinära beslut/bestraffning 

Texten handlar om exempelvis dopning, åtal, filmning, böter och 
avstängning av spelare eller tränare.  

12 Domarinsats/domslut i match/tävling 
Text som handlar om en domares insats i en match, exempelvis en 
diskussion om ett felaktigt domslut. 

13 Konflikt 
Text som handlar om exempelvis ett bråk mellan spelare eller 
klubbrepresentanter. Ej supporterrelaterade bråk. 

14 Supportrar 
Text som handlar om supportrar i någon form, kan vara antingen positiv 
eller negativ vinkel, exempelvis supporteruppladdning eller huliganism. 
Hit räknas även biljettrelaterade texter med information om publiksiffror 
eller publiksnitt. 

15 Tv/övriga medier 
Texten handlar om ett annat medium, exempelvis en sändningsrättighet, 
en rekryterad expert eller ett annat mediums misstag/framgångar.  

16 Rekord/utmärkelser 
Texten handlar om exempelvis ett rekord, en utmärkelse eller en 
prisutdelning. 

17  Övrigt 
Texten handlar om ett ämne som inte kan räknas in i något av de 
ovanstående ämnena.  

99 Går ej att utläsa 
 
V10: Tävlingsmässig nivå i det aktuella sammanhanget 
Denna variabel avser att mäta om analysenheten berör elit-, bredd- eller ungdoms- och 
junioridrott. 
01 Senioridrott – elit 

Här avses ett evenemang som avgörs på hög nationell eller internationell 
nivå och lockar publik. Inom lagidrott avses de två högsta serierna i 
samtliga idrotter förutom i fotboll och ishockey, där vi avser 
förbundsserierna. Med förbundsserier menas i fotboll fem högsta serierna 
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på herrsidan och fyra på damsidan. I ishockey avses de tre högsta 
divisionerna på herrsidan och de två högsta på damsidan. Vi anser att 
denna särskiljning är rimlig med anledning av de ekonomiska resurser 
som finns i dessa idrotter. 
Vid evenemang där både elit och bredd förekommer, exempelvis 
Vasaloppet och Stockholm Marathon, räknas texten som elit om det inte 
tydligt framgår att deltagaren/personen som eventuellt förekommer i 
texten tävlar på annat än hög nationell nivå. 

 
02 Senioridrott – bredd 
03 Ungdoms- och junioridrott 

Hit räknas även samtliga ungdomslandslag. 
04 Övrig nivå 
99 Går ej att utläsa 
 
V11: Förekomst av personer 
Denna variabel avser att mäta personorienteringen i analysenheten. 
01 Ingen person förekommer 
02 Anonymiserad person förekommer 

Texten handlar om minst en enskild person som inte omnämns med namn 
eller uttalar sig. Exempel på detta kan vara texter om brottmål eller 
olyckor med dödlig utgång.  

03 Person förekommer 
Minst en person förekommer i texten, men texten handlar i huvudsak om 
någonting annat. Citat ej nödvändigt. 

04  Huvudsakligen personorienterad 
Texten handlar huvudsakligen om minst en person och dennes åsikter, 
prestationer eller handlingar. Citat ej nödvändigt.  

99  Går ej att utläsa 
 
V12: Person med svenskt medborgarskap omnämns 
Denna variabel avser att mäta förekomsten av svenska medborgare i analysenheterna. 
01 Ja  
03 Nej 
99 Går ej att utläsa 
 
V13: Elit- eller maktperson förekommer 
Denna variabel avser att mäta om analysenheten berör elit- eller maktpersoner. 
01 Ja 

Här avses en idrottare, huvudtränare eller assisterande tränare som har 
deltagit på a-landslagsnivå i ett internationellt mästerskap för sitt land 
eller en spelare som har deltagit i landslaget det senaste året, räknat från 
respektive texts publiceringsdag. I idrotter där landslagsverksamheten är 
begränsad, exempelvis inom golf, tennis, bil- och mc-sport, räknas 
personer som har tävlat på den högsta internationella nivån inom 
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respektive idrott. Huvudtränare, sportchefer, klubbdirektörer, 
idrottsdomare, spelaragenter samt ägare, presidenter, politiker, polis, 
räddningstjänstpersonal, vd eller styrelsepersoner i idrottsrelaterat 
sammanhang på nationell eller internationell nivå räknas som elit- eller 
maktpersoner. Dessutom räknar vi in personer med inflytande som 
bedöms likvärdigt i idrottsvärlden. 

02 Nej, personerna som förekommer är inte elit- eller maktpersoner 
99 Går ej att utläsa 
 
V14: Nationell/internationell idrott 
Här mäts om texten huvudsakligen handlar om nationell eller internationell idrott, 
oavsett geografisk plats.  
 
Följande definitioner gäller: 
För nationell tävling/serie: 
Vid individuell idrott: endast deltagare från ett land får deltaga i tävlingen/serien, 
exempelvis SM. 
Vid lagidrott: endast lag från ett lands nationella seriesystem får deltaga i 
tävlingen/serien, exempelvis allsvenskan eller italienska Serie A. För de högsta 
elitligorna i USA och Kanada finns gemensamma ligor mellan de båda länderna. Dessa 
ligor ingår i det nationella seriesystemet och räknas således som nationella. Samma sak 
gäller exempelvis KHL i Östeuropa och Premier League i England och Wales.  
 
För internationell tävling/serie: 
Vid individuell idrott: deltagare från flera länder får deltaga i tävlingen/serien, 
exempelvis världscupen i skidor, Vasaloppet eller Stockholm Marathon. 
Vid lagidrott: lag från flera länder får deltaga i tävlingen/serien, exempelvis 
Champions League, VM, landskamp och European Trophy. Tävlingen/serien är inte en 
del av ett nationellt seriesystem.  
01 Nationell/regional idrott 
02 Internationell idrott 
99 Går ej att utläsa 
 
V15: Plats för aktualiteten 
Den geografiska plats som aktualiteten främst berör. Vid tävling/match avses platsen 
där evenemanget utspelas. En text med flera geografiska områden räknas till 
“blandat”.  
01 Sverige 
02 Danmark, Finland, Norge 
03 Övriga Nordeuropa  

Storbritannien, Estland, Färöarna, Island, Irland, Lettland, Litauen. 
04 Västeuropa 

Belgien, Frankrike, Tyskland, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Nederländerna, Schweiz, Österrike. 

05 Sydeuropa 
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Albanien, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Gibraltar, 
Grekland, Italien, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbien, 
Slovenien, Spanien, Makedonien. 

06 Östeuropa 
Vitryssland, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Moldavien, Rumänien, 
Ryssland, Slovakien, Ukraina. 

07 Nordamerika 
08 Sydamerika 
09 Afrika 
10 Asien 
11 Oceanien 
12  Blandat 
 Texten berör flera geografiska områden. 
99  Går ej att utläsa 
 

 
 
 

 
 

 


