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Abstract 

 

 
Titel: “Hur många getingar får jämställdheten?” - En undersökning om hur unga läsare 
upplever jämställdheten inom Sportexpressens rapporteringar. 
 
Författare:  Pena Odar, Kevin. Karlsson, Marcus. 
 
Kurs, termin och år: JO081G Journalistik GR (C), Examensarbete. HT19. 
 
Antal ord: 12762 
 
Problemformulering och syfte: Enligt ett flertal studier är kvinnor underrepresenterade 
inom sportrapportering. De flesta av dessa studier är innehållsanalyser, men publikstudier är 
mer sällsynt. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur unga Sportexpressen-läsare 
upplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering. 
 
Metod och material: Den metod som användes i denna studie var den kvalitativa metoden 
fokusgruppsintervjuer. Det material som användes till denna studie var Sportexpressens 
webbsida samt transkriberingar och ljudinspelning i form av fokusgrupps-diskussionerna. 
 
Huvudresultat: Studien visade att de unga Sportexpressen-läsarna som deltog i studien 
ansåg att det existerar en viss ojämställdhet i Sportexpressens rapportering. Enligt deltagarna 
är den ojämställd sett till utrymme som ges till kvinnor respektive män i rapporteringen, sättet 
det skrivs om kvinnor respektive män samt att männens goda sportresultat hyllades mer än 
kvinnornas. 
 
Nyckelord:  Sportexpressen, rapportering, jämställdhet, män, kvinnor.  
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1. Introduktion och problemformulering 
 
Den 13 november 2009 intervjuade Gudrun Schyman och Thella Johnsson Sportbladets 
dåvarande webbchef Pontus Cedergren i P1, Sveriges Radio. Temat var sportjournalistikens 
porträttering av kvinnors idrottande. Under intervjun ställdes frågan “Är ni ointresserade av 
att skildra kvinnors idrott?” Frågan ifall Sportbladet var ointresserade av kvinnligt idrottande 
baserades på en sammanställning som gjordes innan intervjun. Undersökningen visade att på 
Aftonbladets sportbilagor var det män som syntes på bilderna mestadels av tiden. Hela 94 
procent var män och enbart sex procent var kvinnor. 
Pontus Cedergren svarade att det inte var Aftonbladets uppgift att bygga intresse, utan att 
deras uppgift var att rapportera kring intresset. Vidare förklarade han att 
nyhetskonsumenternas intresse för manlig lagidrott var större än kvinnlig lagidrott och att det 
var orsaken till varför män syns mer inom sportjournalistiken (Sveriges Radio, 2009).  
 
Tre år tidigare gjordes en liknande undersökning av Gunilla Jarlbro, professor inom medie- 
och kommunikationsvetenskap. Undersökningen baserades på Aftonbladets och Expressens 
sportbilagor. I sin studie räknade hon antalet bilder som representerades av manliga 
respektive kvinnliga idrottare. Gunilla Jarlbros resultat visade att 84 procent av bilderna var 
på manliga idrottare och tio procent på kvinnliga idrottare. Resterande bilder var på både 
kvinnor och män eller så kallade miljöbilder (Jarlbro, 2006, s. 87). Undersökningen visade 
tydligt att kvinnorna var underrepresenterade inom sportbilagorna hos de två tidningarna. 
 
Begreppet jämställdhet har kommit upp på tapeten när man tidigare tittat på hur kvinnlig 
respektive manlig sport har framställts. Åsikterna vi människor har kring just begreppet 
jämställdhet tar vi del av genom bland annat TV, olika upplevelser och genom tidningar 
(Westerberg, 1998, s. 25). Som Westerberg nämner tar människor upp åsikter, tankar och 
funderingar från media. Därför kan allmänhetens syn på jämställdhet inom idrott påverkas av 
sportjournalistikens rapportering, vilket även den så kallade gestaltningsteorins utgår ifrån, att 
media kan påverka människors tankar kring ett visst ämne. 
 
Om man har detta i åtanke, att media kan påverka människors tankar, är just 
jämställdhetsperspektivet en viktig aspekt att ta en närmare titt på. Flertal studier har påvisat 
att kvinnor är underrepresenterade inom sportjournalistikens rapporteringar samt att sättet 
som de porträtteras på skiljer sig från männens porträttering. En av dessa studier är till 
exempel Gunilla Jarlbros studie (2006) som nämndes ovan. Om en grupp människor är 
underrepresenterade samt att sättet de porträtteras och skrivs om skiljer sig från andra 
grupper, kan läsare tolka det som att den gruppen inte är lika viktig. I detta fall är den 
gruppen kvinnor. Människor kan påverkas av sportmedias brist på rapportering av kvinnligt 
idrottande. Därför är det tämligen intressant och viktigt att undersöka hur just dessa 
människor upplever jämställdheten i sportrapporteringen. 
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Denna studie går därför ut på att undersöka hur publikens syn på jämställdhet inom 
sportjournalistiken ser ut. Detta är intressant att studera då jämställdhet är ett stort och 
relevant diskussionsämne i dagens samhälle. Dessutom är det intressant att undersöka medias 
påverkan på människor, samt att publikstudier inom sportjournalistik som berör 
jämställdhetsperspektivet är få. 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga Sportexpressens-läsare uppfattar och 
upplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering kring manligt och kvinnligt 
idrottande. 
 
2.2 Frågeställningar 
På vilket sätt menar deltagarna att männens idrottande porträtteras gentemot kvinnornas? 
 
Hur skiljer sig unga tjejers- och killars upplevelse av Sportexpressens rapportering ur ett 
jämställdhetsperspektiv? 
 
3. Teori 
I detta avsnitt kommer de teorier som denna studie använts sig utav att presenteras. 
 
3.1 Gestaltningsteori 
Gestaltningsteorin , även kallad Framing Theory , är en teori vars utgångspunkt grundar sig 
i att de som kommunicerar genom en text , i detta fall journalister, väljer ut vissa delar av 
verkligheten för att sedan göra dem mer framträdande än andra (Entman, 1993, s. 52).  
 
År 1993 skrevs en vetenskaplig artikel vid namn Framing: Toward Clarification of a 
Fractured Paradigm  av medieprofessorn Robert Entman angående gestaltningar inom 
kommunikationsvetenskapen. Det var i denna text som Entman formulerade gestaltning på 
följande sätt: 
 
”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described ” 
(Entman 1993, s. 52) 
 
Entman menar att gestaltning kan delas upp i fyra olika egenskaper eller funktioner, där 
gestaltningen definierar ett problem , identifierar en eller flera orsaker till problemet , 
uttrycker värderingar eller moraliska bedömningar  och ger eventuella lösningar . Samtidigt 
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som vissa texter och meningar kan fylla någon eller alla de fyra funktioner, kan vissa texter 
och meningar inte fylla någon av de fyra funktionerna (Entman, 1993, s. 52). 
 
Förutom de fyra funktionerna som gestaltning kan delas upp i kan gestaltning ske på fyra 
olika platser; De som kommunicerar, texten, mottagaren och kultur . De som kommunicerar 
tar medvetet eller omedvetet gestaltningsbeslut när de bestämmer vad de ska skriva eller 
säga. Texten innehåller gestaltning i form av saknaden eller avsaknaden av särskilda ord, 
fraser, meningar, fakta och liknande. Mottagaren s sätt att tänka på kan eller kanske inte 
stämmer överens med gestaltningen i texten och inte heller syftet med de som kommunicerar 
gestaltning. Kulturen uppstår när flera av de som kommunicerar, texter och/eller mottagare 
delar en gemensam gestaltning. 
 
Ett annat perspektiv på gestaltningsteorin ges av Jesper Strömbäck i boken Den 
medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt . Han menar att 
nyhetsjournalistik oftast ses som en spegelbild av verkligheten. Vilket i sin tur betyder att om 
någon läser nyhetssidorna i tidningen ska de få en korrekt bild av verkligheten. Detta 
påstående har dock inget stöd i forskning. Eftersom verkligheten är obegränsad medan 
medierna har ett begränsat format som tvingar dem att göra olika val där viss information 
måste väljas bort, betyder det att all nyhetsjournalistik är en begränsad del av verkligheten. 
Den information som försvinner i denna process beror på de val som journalister tvingas till 
för att nyheten, eller den så kallade verkligheten, ska passa in i mediernas format (Strömbäck, 
2004, s. 41). 

I denna studie är detta spegelbildsperspektiv en viktig aspekt att ha i åtanke i studiens analys. 
Detta eftersom att, utifrån Strömbäcks spegelbildsperspektiv, en gestaltning med en ojämn 
representation av könen i en tidning kan bidra till en förenklad bild av verkligheten. Om 
exempelvis män är överrepresenterade i en tidnings sportdel kan det, med stöd av 
gestaltningsteorin, leda till att läsare får uppfattningen om att det inte finns några kvinnor 
som utövar sport eller att kvinnors sportresultat är irrelevant. En risk som återkommande 
gestaltningar där det ena könet är mer representerat än det andra medhaver är att läsare kan 
ledas till att tro att personer med en viss könstillhörighet är de enda kapabla till att utföra 
vissa typer av jobb, lösa olika problem etc. 

Strömbäck delar även upp gestaltningsteorin i tre olika skepnader.  Den första skepnaden 
handlar om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar, 
så kallade kognitiva scheman. Den andra skepnaden  beskriver hur  medier kan reproducera 
och sprida olika sätt att betrakta verkligheten på genom att gestalta verkligheten på ett visst 
sätt.  Den tredje skepnaden handlar om mediernas innehåll och vad innehållet egentligen 
representerar (Strömbäck, 2009, s. 119). 
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Då denna studie undersöker hur unga läsare upplever jämställdheten i Sportexpressens 
rapportering och är en publikstudie faller denna studie in under ramen för den första 
skepnaden. 

3.2 Nyhetsvärdering 
Nyheter speglar händelser som inträffar runt om i världen och som ska handla om någonting 
som har hänt i verkligheten, men även berättas på ett sanningsenligt sätt. Det har dock 
hävdats att nyheter inte är en spegling av verkligheten, utan att nyheter enbart är en version 
av en alltför komplex verklighet att spegla. Det är här nyhetsvärderingen kommer på tal. 
Nyhetsvärdering är en process där utvalda delar av verkligheten anpassas till 
nyhetsmediernas berättande (Ghersetti, 2012). Man kan säga att nyhetsvärdering handlar om 
vad som bör karakterisera en händelse för att den ska ses som nyhetsmässig (Johansson, 
2008). Nyheter ska vara aktuella, de ska vara av intresse för en bred publik samt att ju 
närmare händelsen inträffat rent geografiskt, desto mer relevant blir den att rapportera för den 
enskilda tidningens publik. 
 
Tidigare i denna studie nämndes Pontus Cedergren, tidigare webbchef på Sportbladet. Enligt 
Cedergren är det inte mediebolagens, eller i detta fall Sportbladets, ansvar och uppgift att 
bygga intresse för någonting, deras uppgift är enbart att rapportera kring intresset. Det är här 
som nyhetsvärderingen kommer in i bilden. Nyhetsvärdering lägger stor vikt på att anpassa 
nyheterna till publiken. Det är publikens intressen, kunskaper samt attityder som påverkar 
nyhetsutbudet, precis som Cedergren påpekade. Vad som blir en nyhet är därför inte 
slumpmässigt (Hvitfelt, 1985). Nyhetsvärdet hos idrottshändelser är inte heller något 
självklart utan blir istället en produkt av mänskliga överväganden beroende av de olika 
samhällsmässiga förhållandena som journalisten befinner sig i (Hvitfelt, 1985). 
 
Marina Ghersetti (2012) poängterar även att händelser som blir nyheter delar några 
gemensamma egenskaper och sammanfattar dem i fyra punkter. Den första punkten är närhet, 
Ghersetti menar att en händelse som inträffar just nu eller som nyligen har inträffat, och som 
tar plats i närheten rent geografiskt, gör det lättare för människor att relatera till 
informationen. Den andra punkten som benämns handlar om huruvida händelsen är 
avvikande eller inte eller om nyheten anses vara av sensationell karaktär. Den tredje punkten 
menar att nyheter kan tillskrivas ett högt nyhetsvärde om de behandlar elitpersoner i någon 
form. För denna studien kan det betyda högt ansedda idrottspersoner, idrottsföreningar på 
elitnivå eller landslag inom någon idrott. Den fjärde punkten handlar om en förenkling av 
innehållet. Det innebär att språket bör vara enkelt och att händelserna som återges ska vara 
lätta att förstå och relatera till. 
 
3.3 Genussystem 
En annan teori som är relevant för denna studie då den fokuserar på genus och kön är det så 
kallade genussystemet. 
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Ett av de stora namnen när genussystem diskuteras är genusvetaren Yvonne Hirdman. I den 
vetenskapliga texten Genussystemet –reflexioner kring kvinnors sociala underordning 
(Hirdman, 1988) menar Hirdman att det existerar ett genussystem i samhället som grundar sig 
på två principer. Den första principen är dikotomin. Hirdman kallar det för “isärhållandets 
tabu”. Enligt denna princip bör det manliga och det kvinnliga inte blandas. Den andra 
principen menar att det är det manliga som utgör normen, alltså etableras det som det normala 
och allmängiltiga. Enligt Hirdman finns det särskilda processer och mekanismer som bidrar 
till att männen vidhåller sin makt i genussystemet (Hirdman, 1988, s. 52). 
 
Genussystemet befäster sin plats i samhället genom vad Yvonne Hirdman kallar för ett 
genuskontrakt, en typ av osynlig överenskommelse som definierar kvinnor i förhållande till 
män. Hirdman menar att detta kontrakt består av två ojämna parter, i detta fall av en 
definierande (man) och en definierad (kvinna) (Hirdman, 1988, s. 52). 
 
Enligt Hirdman kan isärhållandet och förtrycket se olika ut beroende på tid och plats. Hon 
menar att även om yrken och platser kan vara till för bägge könen eller vara oberoende av 
kön överhuvudtaget, även om detta inte uppnås i verkligheten, är det ett steg på vägen. 
Hirdman formulerar fram en hypotes utifrån föränderligheten att ju mer intellekt och mindre 
biologi som bestämmer i samhället, desto bättre förutsättningar för ökad jämställdhet 
(Hirdman, 1988, s. 59). 
 
Genussystemets utgångspunkt går att identifiera inom sportvärlden då människor delas in i 
olika tävlingsklasser på basis av kön. 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer ett urval av relevant tidigare forskning att presenteras. Dessutom 
kommer vi att förklara hur vi tror att vi kan bidra till genusforskningen inom sportmedia 
genom vår studie. 

4.1 Jämställdhetsforskning inom sportmedia 

2005 undersökte Gunilla Jarlbro i boken Genus, makt och medier antalet bilder på manliga 
och kvinnliga idrottare i både Aftonbladet och Expressens sportbilagor. I denna undersökning 
kom Jarlbro fram till att kvinnliga idrottare var underrepresenterade i förhållande till manliga 
idrottare och att den kvinnliga representationen och deltagande var lägre än tidigare studier 
(Jarlbro 2006, s. 87). Enligt Jarlbro ses sportjournalistiken som helhet som “männens värld” 
(Ibid). 
 
Att könsfördelningen inom sportjournalistiken inte är jämställd har även Adam Johansson 
och Ann Åström påvisat i studien Kvinnor och män i sportsidorna, En undersökning av 
sportsidorna i Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet ur ett genusperspektiv  från 2015. 
Deras undersökning gick ut på att analysera sportartiklar från Örnsköldsviks Allehanda och 
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Sportbladet. De tittade på om artiklarna handlade om män eller kvinnor, vilken sport 
artiklarna handlade om, vem som skrivit artikeln samt hur mycket plats artikeln fick. De kom 
fram till att kvinnor var underrepresenterade i rapporteringen. De menar även att männen 
porträtteras som starka och självsäkra i sina artiklar medan kvinnornas artiklar handlade om 
saker som inte rörde deras idrott. 
 
I Johansson och Åströms studie refererar de även till en annan liknande studie gjord av Linda 
Robson och Karolin Wikengård (2008). Denna undersökning tittade på hur kvinnlig och 
manlig sport framställdes i lokaltidningen Barometern, och om rapporteringen skiljer sig åt. 
De genomförde en kvalitativ undersökning genom intervjuer samt en kvantitativ del. 
Resultatet av studien visade att Barometerns sportrapportering var mansdominerad. 
 
Studien Osportsligt - Om kvinnor och män i sportrapporteringen i två svenska dagstidningar 
under OS 2012 av Jennifer Hajdic & Hanna Kyhle. Deras undersökning gick ut på att se hur 
Göteborgs-Posten och Aftonbladet porträtterade män och kvinnor under OS 2012 på sina 
sportsidor. Deras studie visade att 60 procent av artiklarna de gick igenom handlade om män 
fastän att 60 procent av det svenska OS-laget bestod av kvinnor. Dessutom såg de ett mönster 
att kvinnor trivialiseras och hur deras prestationer inte var sedda som lika viktiga som 
männens. 
 
En annan studie som handlar mer om hur kvinnor porträtteras i media skrevs av Barbara 
Ravel och Marc Gareau vid namn French football needs more women like Adriana?: 
Examining the media coverage of France’s women’s national football team for the 2011 
World Cup and the 2012 Olympic Games . Denna studie undersökte hur två franska 
nyhetskanaler rapporterade om det franska damlandslaget i fotboll under VM 2011 och OS 
2012. De kom fram till att kvinnor i större utsträckning målas upp som just kvinnor och inte 
huvudsakligen som atleter. 
 
En anledning till varför denna studie ämnar sig åt publiken är för att det är sällsynt med 
publikstudier som behandlar just hur publiken upplever jämställdhet i sportmedia. Enligt 
Wenner (1989, s. 241) handlar oftast sportstudier om produktionsledet och vad det innebär att 
vara medierad idrottsstjärna, som individ eller som lag. Han menar att de få publikstudier 
som behandlar sport ofta är gjorda i studentmiljöer och fokuserar på typiska sportevenemang 
som exempelvis Olympiska Spel eller olika världsmästerskap. Detta är någonting som vi 
själva märkt under vår studies litteratur/forsknings inhämtning. Därför anser vi att vår studie 
fyller en forskningslucka i form av publikstudier som berör både sport och jämställdhet. 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår mår metod, samt dess genomförande och även 
studiens kvalité. 

5.1 Fokusgrupper 

Den metod som vi valt för att genomföra denna studie är den kvalitativa metoden 
fokusgruppsintervjuer. Anledningen till varför fokusgruppsintervjuer valts som metod för 
denna studie kan knytas till studiens syfte, att undersöka hur publiken ser på jämställdhet 
inom Sportexpressens rapportering. En fördel med att använda oss av fokusgrupper i 
förhållande till enskilda samtalsintervjuer är att intervjuarens roll minskar. Enligt Esaisson 
(Esaiasson, 2007, s. 362) är poängen med fokusgrupper att få igång en diskussion mellan 
deltagarna där olika frågor och/eller påståenden riktas mot varandra. Dessutom kan 
fokusgrupper hjälpa deltagare att öppna upp sig och dela med sig av sina tankar när de känner 
stöd av varandra, till skillnad från att sitta i avskildhet med en intervjuare. 

Fokusgruppsintervjuerna kommer att delas upp i tre grupper. En grupp bestående av enbart 
killar, en grupp bestående av enbart tjejer samt en blandad grupp med både tjejer och killar. 
Grupperna kommer att hålla sig relativt små, runt fyra till sex personer. Fördelen med att 
fördela den “stora” fokusgruppen på mindre grupper, är att alla i sina respektive grupper kan 
få komma till tals och diskutera mer om man är få i en grupp. I större grupper kan färre få 
komma till tals och detta kan leda till att enbart några stycken får ordet i gruppen. Detta är 
någonting som Victoria Wibeck nämner i boken Fokusgrupper: Om fokuserade 
gruppintervjuer som undersökningsmetod  (Wibeck, 2010, s. 61-62). Hon menar att en 
diskussion tappar tillgänglighet för deltagare, alltså att det kan bli svårt att komma till tals i 
en diskussion om ett flertal personer redan diskuterar, om en fokusgrupp innehåller fler än 
sex personer i en och samma grupp. Större fokusgrupper kan vara bidra till att olika typer av 
kallade subgrupper uppstår. Mindre grupper i den stora gruppen som enbart pratar och 
diskuterar med varandra (Ibid). Därför valde vi att hålla våra fokusgrupper relativt små sett 
till antalet deltagare. 

En avgränsning som gjorts i denna studie är att vi enbart kommer att fokusera på 
Sportexpressens rapporteringar. Anledningen till detta är för att många andra liknande studier 
som gjorts när de tittat på jämställdhet inom sportjournalistikens rapportering fokuserat på 
Sportbladets rapporteringar. Dessutom ansåg vi att det var svårt att undersöka 
sportjournalistikens rapporteringar som helhet. Därför valde vi att fokusera på 
Sportexpressens rapporteringar som verkar vara en relativt outforskad tidning i liknande 
studier samt att det kändes mer görbart. 
 
Material som kommer att användas i denna studie är Sportexpressens webbsida då deltagarna 
kommer att bli ombedda att titta och läsa igenom Sportexpressens webbsida i cirka tio 
minuter innan fokusgruppsdiskussionerna startar. Anledningen till varför de får denna tid på 
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sig till att titta och läsa igenom Sportexpressens webbsida är för att de ska få chansen att 
reflektera över hur de uppfattar jämställdheten i rapporteringen. Med det menar vi 
representationen i form av bilder, antalet artiklar och sättet Sportexpressen skriver om män 
respektive kvinnor. Detta förklaras för deltagarna innan deras tio minuter börjar så att de vet 
vad för typ av information som de kan reflektera över. 
 
När man ska genomföra fokusgruppsintervjuer finns det ett tio kvalitetsfaktorer som kan vara 
användbara att ha i åtanke. Dessa tio kvalitetsfaktorer beskrivs av Richard A Kreuger i 
artikeln Quality control in Focus Group Research  (Kreuger, 1993, s. 65-85). 
 
Den första kvalitetsfaktorn behandlar klarheten kring forskningens syfte. Enligt Kreuger 
handlar detta om att försäkra sig om att metoden kan användas under en kvalitativ 
informationsinsamlande process. Den andra kvalitetsfaktorn som beskrivs handlar om att 
hitta en lämplig plats att genomföra intervjuerna på. Enligt Kreuger finns det vissa miljöer 
som kan påverka deltagarna negativt och på så sätt kan framkalla negativa attityder hos 
deltagarna, så det gäller att hitta en lämplig plats. Den tredje kvalitetsfaktorn handlar om att 
studiens finansiering och resurser bör vara ordnade innan studien påbörjas. 
 
Därefter nämner Kreuger den fjärde kvalitetsfaktorn som handlar om att rekrytera passande 
deltagare, vilket han menar är en av de svårare kvalitetsfaktorer att uppnå. Den femte 
kvalitetsfaktorn säger att en väl förberedd moderator med disciplin, med sinne för humor och 
gruppinteraktion och med förmågan att lyssna på deltagarna tillsätts för att leda 
fokusgruppsintervjuerna (Ibid, s.65-76). Kvalitetsfaktor sex behandlar frågor och menar att 
ingen fokusgruppsintervju kan genomföras utan genomtänkta frågor som är anpassade efter 
antal deltagare samt till frågekonstruktion. Kvalitetsfaktor sju beskriver vikten av noggrann 
hantering när det kommer till data i form av transkriberingar, inspelningar och liknande. 
 
Den åttonde kvalitetsfaktorn beskriver att en systematisk och verifierbar analys tar tid samt 
att den är komplex. Den nionde kvalitetsfaktorn säger att resultatredovisning måste vara 
lämplig för studiens syfte samt utgå ifrån mottagarnas behov. Detta kan vara i både muntlig 
eller skriftlig form. Den sista och tionde kvalitetsfaktorn är ett avslutande råd från Kreuger. 
Hans råd är att visa respekt för deltagare, klienter och även metoden (Ibid, s. 76-84). 

För att uppnå kvalitet på vår studie hade vi Kreugers tio kvalitetsfaktorer i åtanke under 
studiens gång. Exempelvis fastställde vi att fokusgrupper lämpar sig som en kvalitativ 
informationsinsamling process. Vi valde en neutral och lämplig plats där 
fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras, i detta fall valde vi att genomföra dem i ett 
grupprum på Mittuniversitetet då det är en neutral plats samt att platsen passade deltagarna 
sett till tillgänglighet att ta sig dit. 

För att hitta lämpliga deltagare begav vi oss till platser där sportintresserade människor kan 
tänkas hittas, bland annat O’learys-restauranger och idrottshallar. Vi var väldigt måna över 
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hur rollen man som moderator skulle bete sig och vilka egenskaper som är lämpliga att 
plocka fram när vi skulle moderera intervjuerna. Vi utformade och anpassade våra frågor 
utifrån deltagarna. Frågorna utformades på ett simpelt sätt sett till både konstruktion samt 
språkbruk för att undvika att inga missuppfattningar skulle uppstå hos deltagarna. Se bilaga 1 
för att ta del av den frågemall som användes. Och vi var noga med att transkribera och spela 
in fokusgrupperna genom ljud. 

5.2 Urval 
I denna studie gjordes två urvals-avgränsningar. 
 
Den första avgränsningen var att deltagarna måste vara Sportexpressenläsare. För att ta reda 
på detta frågade vi helt enkelt tänkbara personer om de läser Sportexpressen. Därefter 
använde vi oss av ett snöbollsurval för att hitta fler deltagare. Om en person svarade ja på 
frågan om de läser Sportexpressen samt att de kunde tänka sig ingå i en 
fokusgruppsdiskussion bad vi denne att fråga personer de känner om de läser Sportexpressen 
och om de gör det om de kunde tänka sig att vara ingå i fokusgruppen. Detta snöbollsurval 
fortsatte tills vi fått ihop 10-15 deltagare. Vi valde att använda oss utav ett snöbollsurval då vi 
ansåg att det kan bli enklare för deltagarna att yttra sig och dela med sig av sina tankar och 
reflektioner till andra deltagare om de har någon koppling till varandra. Det kan vara svårt att 
öppna upp sig för människor man inte känner. Dessutom kan en tystnadsspiral uppstå. 
 
En annan avgränsning som gjorts är en ålders-avgränsning. Då denna studie vill undersöka 
hur just unga Sportexpressenläsare upplever jämställdheten i rapporteringen valde vi att 
avgränsa oss till unga människor mellan åldrarna 15-25. 
 
5.3 Problem 
Under studien stötte vi på ett antal problem. Ett problem var att det var svårt att rekrytera 
deltagare. När vi berättade för folk att vi var journaliststudenter och att vi höll på med en 
undersökning blev många oftast väldigt stängda och ville inte prata vidare med oss. När vi väl 
pratade med folk som inte stängde konversationen på en gång var det svårt att få dem att vara 
med även fast de verkade nyfikna/intresserade. Men vi kunde lösa detta genom att inte ge upp 
med att söka efter folk och att vi förklarade mer exakt vad de skulle göra i en fokusgrupp och 
att det bara gällde högst en timme. 

Ett annat problem uppstod när vi bad deltagarna att hjälpa oss att hålla snöbollen i rullning, 
det vill säga få tag på folk som både var Sportexpressenläsare samt kunde tänka sig att delta i 
studien. Någonting vi märkte var att vissa deltagare tog sig an uppgiften om att fråga vidare 
lite löst och tog det inte på så stort allvar. Lösningen här var att pusha på dem och tala om för 
dem att det var viktigt att de hörde av sig till folk de ansåg skulle kunna vara med i studien. 
Vi tog även snabb kontakt med de personer som blev rekryterade av andra deltagare så att vi 
snabbt kunde boka in tid och plats.  
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Ett annat problem vi stötte på var att det var svårt att hitta en dag och tid att genomföra 
fokusgruppsintervjuerna på som passade deltagarna. Deltagare kunde ofta delta vissa dagar 
eller efter vissa tider, men då kunde exempelvis inte en av de andra deltagarna. Tillslut löste 
vi detta genom att skriva till alla fyra eller sex i denna respektive gruppen om en dag som vi 
själva kom upp på, och då på eftermiddagen då ingen hade jobb eller skola.  
 
Ett problem som uppstod under själva fokusgrupperna var att det fanns minst en person i två 
av de tre fokusgrupperna tog mer plats än de andra och förde diskussionen. För att lösa detta 
fick vi emellanåt gå in och stoppa den dominanta personen och ge ordet till någon annan. 
Ibland fick vi även gå in och ta tillbaka diskussionen när den svävade iväg åt ett annat håll 
bort från ämnet. 
 
5.4 Validitet och Intersubjektivitet 
Validitet innebär att forskaren undersökt det som denne haft för avsikt att undersöka i sin 
studie (Bryman, 2011). Vi upplever att vi når en högre grad av validitet då denna studies syfte 
är att undersöka hur just unga Sportexpressenläsare upplever jämställdheten i 
Sportexpressens rapportering. För att ta reda på detta valde vi att använda oss utav den 
kvalitativa metoden fokusgrupper. Anledningen till detta är för att det är just de unga läsarnas 
syn vi vill få fram, därför är det av yttersta vikt att läsarna är med och delar med sig utav sina 
åsikter, tankar och funderingar kring ämnet. En viktig aspekt som vi haft i åtanke är att, i takt 
med utökningen av vårt material, se över de frågeställningar vi ställt samt syftet med vår 
studie. Dessutom har vi utformat vår frågemall så att den överensstämmer med vad vi vill ta 
undersöka. 
 
Intersubjektivitet  kan förklaras som att andra forskare ska kunna komma fram till samma 
resultat om de skulle ha gjort undersökningen (Thurén, 2007, s. 33). Dock är det viktigt att 
understryka att denna studie är av kvalitativ kvalité, vilket betyder att andra forskare inte 
nödvändigtvis får fram samma resultat. Därför är det extra viktigt att studiens 
tillvägagångssätt klart och tydligt framgår i kvalitativa studier. 
 
Denna studiens syfte är att ta reda på hur unga Sportexpressenläsare mellan 15-25 upplever 
jämställdheten i Sportexpressens rapportering. För att ta undersöka detta valde vi att använda 
oss av metoden fokusgruppsintervjuer, vi bestämde oss för att ha en grupp med enbart tjejer, 
en med enbart killar samt en blandad för att se om vi kunde se några skillnader eller likheter 
mellan könen. För att rekrytera deltagare begav vi oss till platser där sportintresserade 
människor kan tänkas hittas, exempelvis O’learys restauranger, idrottshallar och 
idrottsplatser. Kravet på deltagarna var att de ska vara Sportexpressenläsare och mellan 15-25 
år gamla. När en person kunde tänka sig att vara med använde vi oss av ett snöbollsurval för 
att hitta fler deltagare. Vi bad de personer som kunde tänka sig att vara med att fråga personer 
de kände om de kunde tänka sig att delta i en fokusgruppsintervju. När vi fått ihop tillräckliga 
grupper, en grupp med fyra tjejer, en grupp med fyra killar och en grupp med 3 tjejer och 3 
killar, bestämde vi tid och datum som passade deltagarna. Vi bestämde oss även för att hålla 
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fokusgruppsintervjuerna på en neutral plats för att omgivningen inte skulle påverka 
deltagarna på något sätt. Alla fokusgruppsintervjuer ägde rum i ett grupprum på 
Mittuniversitetet i Sundsvall. När fokusgrupperna var samlade beskrev vi att vi ställer frågor 
och styr diskussionen men att det är allt vi gör. Vi klargjorde för deltagarna att det är era 
åsikter vi vill höra och att vi som forskare står utanför diskussionen. Innan diskussionerna 
började bad vi deltagarna att titta och läsa igenom Sportexpressens förstasida för dagen och 
reflektera över jämställdheten i rapporteringen enligt deltagarna. Efter cirka 10 minuter 
började diskussionerna. Den frågemall som användes kan hittas i bilaga 1. Därefter 
transkriberades fokusgruppsdiskussionerna för att sedan analyseras med hjälp av 
gestaltningsteorin, nyhetsvärderingsteori samt genussystemsteorin. 
 
6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat samt resultatets analys att presenteras. 
 
6.1 Resultat 
Här presenteras resultatet av fokusgrupperna i tematiserad form. Temana berör hur 
fokusgrupperna upplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering, hur jämställdheten 
förändrats genom tiden, vikten av förekomsten av bägge könen samt hur rapporteringen kan 
påverka människor 
 
6.1.1 Sportexpressens rapporteringar ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Deltagarna var till stor del överens över att de var flera män än kvinnor som syntes i 
rapporteringarna och att var ingenting som man kunde undgå ifrån. Något intressant som en 
av respondenterna lade märke till var att fokuset även låg mestadels på fotboll och ishockey.  
 
“Alltså, jag tycker egentligen inte att det  är jämställt alls, ur ett jämställdhetsperspektiv. För 
typ 3 av 10 var typ tjejer, om ens det. Alltså, det är mest killar, hur deras fotboll går, vad som 

händer med Zlatan… ja, allt sånt.” 
Intervjuperson 4, Tjej. 

 
Deltagarna var även överens över att tidningen lägger mer fokus på killarna och deras 
utövningar i sportvärlden. Exempelvis diskuterades det om VM i fotboll för damer sommaren 
2019 som spelades i Frankrike jämfört med VM för herrar 2018 i Ryssland. Det 
rapporterades mer från världsmästerskapet för herrar än för damerna, förutom när Sverige 
spelade. Men generellt så rapporterades det mindre från damernas mästerskap än herrarnas, 
när det kom till de andra landslagen, enligt deltagarna.  
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“I början har de varit mest killar som varit intresserade av sporten och om man tittar tillbaka 
i tiden, så stod tjejerna i köket eller höll på med familjen och barnen och allt det där. Jag tror 
det kommer därifrån och det var männen som sportade och jobbade och allt de där. Det har 
ju ändrats successivt och tjejer deltar i sporten än att bara titta på. De vill spela fotboll, de 

vill spela ishockey.”  
Intervjuperson 3, Tjej. 

 
 
Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna var även här överens över att första sidan rapporteringarna bestod tills mestadels 
av män. Det var även tydligt för deltagarna att männen dominerade sportsidan och att man 
inte kunde missa det. Deltagarna tyckte också att det var mer fokus på fotboll och ishockey i 
jämförelser med annan sport. Artiklarna som fanns på tjejer var även artiklar som hade legat 
kvar på sajten sedan flera dagar tillbaka, uppmärksammade en av deltagarna. I gruppen 
diskuterades det om tidningen publicerar artiklar som de tror kommer att generera 
försäljning.  

 
“Om du ska sälja en produkt så marknadsför du det så bra som möjligt. Folk är inte lika 

intresserade av kvinnofotboll som manlig fotboll. Vi snackar att det har varit så här sedan 
wayback.” 

Intervjuperson 3, Kille. 
 

Deltagarna var inte överens över att det ska förbli så här för att intresset kring kvinnlig 
fotboll, exempelvis, har ökat, enligt deltagarna. En av deltagarna nämnde en match inom 
damfotbollen som spelats i London och att saker har förändrats. Intresset för den matchen var 
stor att det ledde till ett publikrekord på 38 262 åskådare hade tagit sig till Emirates Stadium i 
norra London (Fotbollskanalen, 2019). Intresset för damfotbollen som ökat diskuterades i 
gruppen som något i nutiden är görbart och att det inte alls har sett ut så om man tittar tillbaka 
i tiden.  
En deltagare diskuterade att man måste börja med ett intresse för att de ska bli en förändring.  

 
“Någonstans måste vi väl ändå börja, eller? Kolla North London Derby, Arsenal - 

Tottenham, när de var womens (derbyt för tjejlagen) det var nästan 40 000 åskådare där. 
Skulle man säga prata så för 10 år sen ,hade det inte hänt. Man måste börja någonstans. Det 

här är inget nytt, men man måste börja.”  
Intervjuperson 4, Kille. 

 
Deltagarna diskuterade vidare kring intresset och att ansåg att Sportexpressen har börjat 
väcka intresset hos läsarna men att de inte fått de “tittarsiffror” tidningen är ute efter. 
 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar  
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Även i denna grupp var deltagarna alla överens om att rapporteringen är mansdominerad med 
några få inslag av kvinnor här och där. En av deltagarna lade märke och påpekade att sättet 
som det skrivs på skiljer sig mellan män och kvinnor. Denne deltagare, intervjuperson 2, 
menar att när det skrevs om män refererades de ofta som “stjärnan” eller “supertalangen”, 
medan kvinnorna oftast fick citat som rubriker. Intervjuperson 1 ansåg att mycket av de 
artiklar som berörde kvinnligt idrottande var negativt betonade och att de handlade om att det 
gick inte så bra för en kvinnlig atlet eller ett kvinnligt idrottslag. Deltagarnas diskussion kom 
in på att läsarnas intresse antagligen spelar stor roll. 
 

“Rapporteringen är väl inte jämställd tror jag. Ifall man ska räkna antalet artiklar så kan 
man ju se ett klart mönster. Det är mest mansdominerade artiklar men frågan är då som 

intervjuperson 5 sa om att just intresse kan styra det. Men jämställt skulle jag inte säga att 
rapporteringen är, men jag tror inte heller att den medvetet är ojämställd. Jag tror inte att 
sportjournalisterna rakt av väljer att inte publicera kvinnliga artiklar, jag tror dem skriver 

om det som ger läsare. Så jag tror att det är mer åt det hållet.” 
Intervjuperson 6, Kille. 

 
Intervjuperson 1 nämnde därefter att man inte enbart kan räkna antalet artiklar eller bilder för 
att fastställa om rapporteringen är jämställd eller inte, utan att man måste även titta på vad 
som faktiskt skrivs om kvinnor respektive män. 
 
Därefter beskrev gruppen varför de tror att rapporteringen ser ut som den gör. Det 
genomgående svaret var gamla vanor. Att det sett ut på samma sätt genom historien. 
Dessutom diskuterade gruppen att förr i tiden var sport antagligen mer för män medan 
kvinnor tog hand om hushållet och barnen. Intervjuperson 6 ansåg att det är ganska logiskt att 
män syns mer än kvinnor inom sportjournalistiken, hen ansåg att det med största sannolikhet 
beror på att mängden män som håller på med idrott är större och det finns fler manliga 
elitidrottare. 
 

“Nu har det gått så pass länge att vi är vana vid att männen tar mer plats i rapporteringen 
och att det är männens sport man utgår ifrån som är normen. Jag tror att i majoriteten av all 
sport utgår man ifrån den manliga sidan och att den kvinnliga sidan blir liksom “B-sidan”. 

Det är kanske en anledning till varför det är så ojämställt som det är inom 
sportjournalistiken.” 

Intervjuperson 6, Kille. 
 

Deltagarna var dock väldigt noga med att påpeka att kvinnorna inte porträtterades annorlunda 
än männen när det väl skrevs om kvinnor. Det som de reagerade på var enbart sättet man 
skrev om kvinnor på kontra männen samt förekomsten av mer artiklar som handlade om män 
än om kvinnor. 
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En punkt som ofta kom på tal under hela fokusgruppens gång var den om att det är läsarnas 
intresse som styr rapporteringen. Deltagarna kom ständigt tillbaka in på det spåret under 
diskussionens gång och menade att läsarnas intresse är lag inom sportrapportering.  
 
6.1.2 Vikten av bägge könens förekomst i rapporteringen. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Några av deltagarna i denna grupp var bestämda om både män och kvinnor ska förekomma 
lika mycket inom sportrapporteringen. Det skulle inte heller spela någon roll vilket vad det är 
för kön, att rapporteringen inte ska ligga i själva könet som atleten som de skrivs om.  
De spelade, enligt en av deltagarna, ingen roll för alla är bra på olika saker och på sina egna 
sätt. Det borde inte spela någon roll då alla har sin talang och det inte ska bero på könet i sig.  
Deltagarna diskuterade vidare på just talangen, och man ska titta mer på talangen än ifall de 
är kille eller tjej som utövar sin sport. 
 
De ville att man skulle mer gå på “hen” i rapporteringarna. Om man tittar på journalistik rent 
allmänt och inte bara sportdelen, så är den väldigt mycket mansdominerad, det är knappt 
några kvinnor ansåg en av deltagarna. Hon ansåg även att man hellre väljer att intervjua stora 
VD:n för stora bolag som är män än kvinnor som också sitter högt upp. På liknande sätt är det 
inom sportjournalistiken ansåg deltagaren. Gruppen var inte helt enig i denna fråga då en av 
deltagarna inte ansåg att de inte är lika viktigt.  

 
“Alltså, jag bryr mig typ inte, egentligen.” 

Intervjuperson 4, Tjej. 
 

Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna ansåg inte allt för lika i denna frågeställning. De diskuterade om att de är viktigt 
att bägge könen ska ha lika mycket del i rapporteringarna. De ansågs att i en bästa av världar 
så ska könen värderas lika högt. De använde två fotbollsspelare, en manlig samt en kvinnlig, 
som exempel i sambandet med att båda könen ska få lika mycket plats i Sportexpressens 
rapporteringar.  
 

“Gör Kosovare Asllani något ruskigt bra då ska de ha samma betydelse som om Zlatan 
skulle få om han gjorde något lika bra. Vi människor som läser det har också ett ansvar, okej, 

gå på deras matcher och offra en fredagkväll och kolla på damlandslaget mot Tyskland. 
Detta handlar också hur vi pratar och hur vi resonerar. Om jag säger till er: Kom, imorgon 
vi kollar på Sverige. Det räcker med det för att förstå att man menar herrlandslaget. Redan 

där är det något fel. Till herrlandslaget säger vi bara Sverige, medans till damernas så säger 
vi svenska damlandslaget. Redan där kan vi börja ändra tankesätt. Det är såna här 

smågrejer vi måste tänka på.” 
Intervjuperson 1, Kille . 
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En del av del av deltagarna höll med och ansåg att de är en sån konstig sak att kalla herrarna 
för “Sverige” medan man till damerna måste referera till dem som damlandslaget. Men här 
tyckte en av deltagarna annorlunda.  
 
“Handen på hjärtat, om någon skulle bjuda hem mig för att på Sverige - Tyskland och sen är 

det kvinnor som spelar, jag personligen hade blivit lite besviken.  Jag ska inte ljuga.” 
Intervjuperson 3, Kille. 

 
Deltagarna ansåg även att de är viktigt med förebilder inom sporten, både manliga och 
kvinnliga.  
 
“Om jag hade haft en dotter som vill bli fotbollsspelare och hon inte har några förebilder på 
Sportexpressen då blir det ju svårt. Det är lätt för oss som grabbar, vi kommer aldrig förstå 

hur det är.”  
Intervjuperson 4, Kille. 

 
Deltagarna ansåg de var mycket artiklar som handlade om samma saker i rapporteringarna. 
Antalet artiklar om just Zlatans delägarskap och köpet av fotbollsklubben Hammarby IF och 
att före detta landslagsspelaren Fredrik Ljungberg tagit över klubben Arsenal som tränare 
poängterades av deltagarna. Det var mycket fokus på ovanstående herrar och artiklarna 
handlade om samma saker för de mesta, Zlatans delägarskap och Ljungbergs nya tränarroll.  
Enligt deltagarna fyllde dessa två herrar första sidan av alla artiklar medan tjejerna inte alls 
förekom lika mycket. 
 
En annan punkt som deltagarna tog upp var att de är annorlunda hur män och kvinnor 
porträtteras i rapporteringarna.  
Deltagarna ansåg att när tidningen skriver om herrarna så är det på en mer individuell nivå 
och man målar upp den manliga idrottaren som individen.  
Medans för damerna, så är det mer laget man lyser upp och inte lika mycket fokus på själva 
kvinnan som mannen. På detta sätt ansåg deltagarna att tidningen inte lever upp till att belysa 
och rapportera kvinnor likadant som männen. En del av deltagarna ansåg att det var viktigt att 
bägge könen att de förekommer i rapporteringarna med att verklighetsbilden är något annat 
än vad de själva hade önskat.  

 
“Jämfört nu när det var VM i somras, om det var Sofia Jakobsson som avgjorde en match så 

var rubrikerna mer: Sverige vidare till semifinal efter segern mot England.  men hade det 
varit Emil Forsberg som avgjorde så hade det stått: Emil Forsberg räddade Sverige!”  

Intervjuperson 4, Kille. 
 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar  
Deltagarna ansåg att det är väldigt viktigt att bägge könen ska synas i rapporteringen. De 
menade att det alltid är viktigt att lyfta fram bägge könen oavsett om det gäller sport eller 
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någonting annat. Intervjuperson 3 ansåg att det är viktigt för unga tjejer att se kvinnliga 
elitidrottare i rapporteringen så att de har någon att se upp till. 

 
“Om inga kvinnliga atleter syns kanske det kan få tjejer att tänka “det här är en sport där vi 
tjejer inte blir uppmärksammade, varför ska jag satsa på detta då?” Så det är jätteviktigt att 

det ska vara jämlikt på den fronten.” 
Intervjuperson 3, Tjej. 

 
Deltagarna ansåg även att det var viktigt att inte bara skriva om exempelvis kvinnor bara för 
att ha med kvinnor. Deltagarna var ense om att man ska skriva om kvinnor på samma sätt 
som om de vore män, inte skriva om kvinnor bara för att fylla kvoten. 

 
6.1.3 Människors påverkan av Sportexpressens rapporteringar. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Deltagarna ansåg att ojämställdheten i Sportexpressens rapporteringar påverkar människor. 
Beroende av just förstasidan som de fick läsa igenom och analysera så visade det att inte 
fanns så många tjejer i rapporteringarna och de fick en känsla av att Sportexpressen inte tar 
jämställdhetsfrågan på allvar. En deltagare ansåg att hon påverkas men inte tar åt sig för att 
hon vet att tjejer bär på talang, men som inte visas upp lika mycket som killarnas talang.  
 

“Men jag förstår att många blir förtryckta. Jag tycker att man borde uppmärksamma att vi 
tjejer också kan.” 

Intervjuperson 1, Tjej. 
 

Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna ansåg att rapporteringen kan påverka människor. De ansåg att unga tjejer som inte 
har förebilder för att de inte får utrymme i Sportexpressesens artiklar kan påverkas negativt 
och att de kan leda till att tjejer i unga åldrar inte har någon att se upp till. Enligt deltagarna 
kan det vara svårt för unga tjejer att se något hopp om att bli elitidrottare som tjej. Om det 
knappt finns några kvinnor i sportrapporteringen kan motivationen för tjejer sjunka och i sin 
tur sluta idrotta. Deltagarna ansåg att rapporteringarna även påverkar olika. Olika när de 
kommer till killar och tjejer. De ansåg att man som kille har lättare att ha förebilder inom 
exempelvis fotbollen, hitta inspiration och motivation för sporten än vad en tjej kan ha.  
 

“Om jag som tjej går in på Sportexpressen kommer jag tänka: aha… vart är tjejartiklarna 
då?” Om jag skulle bli proffs så är de inget märkvärdigt. Om jag som skulle bli proffs så 
kollar jag och tänker: kolla där Ronaldo, kolla där Messi vann sin sjätte Ballon d’Or och 

kolla på Zlatan… Jag skulle då bli mer motiverad då.” 
Intervjuperson 2, Kille. 
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En deltagare fortsatte på samma spår när de kommer till förebilder som syns och som man 
rapporterar om, men från själva klubblagen, enligt denna deltagare.  
 

“Jag kan tillägga att klubbarna också måste lyfta upp detta och jobba på det. Exempelvis i 
Manchester United, Victor Nilsson Lindelöf är Sveriges största stjärna men vet ni att de har 
ett damlag och att en annan svensk också, Lotta Ökvist, visste ni det? (De andra deltagarna 
svarade nej) . Nu snackar vi om en av världens största klubbar också. När de kommer till 

Lindelöf, minst tre artiklar om honom men ingen av er visste att det finns en annan svensk i 
deras damlag. Men det rapporteras inte. Hur ska man då veta om henne? Så som de gör 

reklam för deras herrlag ska de också göra de för sitt damlag.” 
Intervjuperson 1, Kille 

 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar 
Deltagarna i denna gruppen nämnde precis som tidigare grupper att bristen på kvinnliga 
elitidrottare kan påverka väldigt mycket. En av punkterna som togs upp var den om vikten av 
kvinnliga förebilder för unga sportintresserade tjejer. Deltagarna ansåg att det är viktigt för 
unga tjejer att ha förebilder inom idrotten för att hålla motivationen till att fortsätta uppe. 
 
“Om vi säger att det är någon tjej som inte har någon förebild inom en sport då det blir inte 

lika lätt för henne att ha den inställningen att hon ska bli en stor spelare när hon blir stor 
jämfört med en liten kille som har Zlatan att se upp till. Asså det sker kanske inte lika 

naturligt ” 
Intervjuperson 4, Kille. 

 
En annan punkt som kom på tal var att bristen på kvinnor i sportrapporteringen kan påverka 
hur människor värderar kvinnligt idrottande. 
 
“Jag tror det kan påverka väldigt mycket. En sak som jag tänkt på är att när det är VM, EM, 
OS för män då är det så stort och fantastiskt men för kvinnorna är vi tillbaka där igen om att 

kvinnorna haft det så jobbigt och fått kämpa för att ta sig till toppen. Kvinnor måste alltid 
kämpa för att komma till något bra. Det blir så konstigt, för de kvinnliga atleterna har ju vigt 

sina liv åt sporten precis som männen. När kvinnor får mindre utrymme i rapporteringen 
kring en sport blir det som en stämpel på att damidrott inte är lika viktig som herridrott typ. 

Det blir väldiga kontraster där.” 
Intervjuperson 1, Tjej. 
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6.1.4 En hypotetiskt framtida Tjej-Sportexpressen för enbart kvinnor och 
dess delade åsikter. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Alla deltagarna var överens över att en kvinnlig Sportexpressen för enbart kvinnor skulle vara 
en bra ide. Deltagare tyckte att de var något som skulle få in fler läsare, speciellt fler 
kvinnliga läsare och att man skulle nå en större publik. 
 
De ansåg att intresset för exempelvis damfotboll och damhockey skulle öka och generera mer 
positivt i frågan kring jämställdhet. Deltagarna hade tänkt på detta med en egen 
Sportexpressen för kvinnor, under fokusgruppsintervjuer och i och med att det finns fotboll 
och hockey för kvinnor ansåg de att en kvinnlig version av tidningen skulle få fler kvinnor att 
köpa deras tidningar.  
 
Deltagarna diskuterade även att detta skulle bli en “pepp” för de unga tjejerna som idrottar för 
då kommer de unga tjejerna anse att om rapporteringar om kvinnor upplyses mer, eller som i 
det här fallet, enbart, så kommer de bli mer peppade att utöva sin sport då de känner att de har 
en publik.  
 
“Jag tänkte på det, jag tänkte på det! De i själva fotbollslaget, tänker wow... vi har ju publik, 

vi har ju folk som läser om oss och kollar på oss.” 
Intervjuperson 4, Tjej. 

 
Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna i denna grupp var emot en hypotetiskt framtida Tjej-Sportexpressen för enbart 
kvinnor. Deltagarna var alla överens över att de skulle ge en negativ effekt till hela aspekten 
kring jämställdhet och att de skulle leda till mer hat. Deltagarna ansåg att den versionen av 
tidningen skulle “floppa” och att de inte skulle leda någonstans.  
Deltagarna diskuterade ett exempel som enligt dom visade att en Tjej-Sportexpressen inte 
skulle gå hem.  
 
“Om du kollar på instagram till exempel, Manchester Uniteds konto, de har ju ett konto för 

herrar och ett för damer. Man borde ju ha ett för bägge. För herrarnas har mycket mer 
följare och det är de inte ens delar samma namn, fast det är samma lag. Det finns redan detta 

fast för klubblag och på sociala medier.” 
Intervjuperson 1, Kille. 

 
Deltagarna hänvisade till det engelska storklubben Manchester United som har två olika 
konton på Instagram, ett för deras herrlag och ett för sitt damlag. Detta med att dela upp 
exempelvis klubblagens konton ansåg som en likhet till ifall Sportexpressen för enbart 
kvinnor hade varit något bra. Deltagarna ansåg att detta redan finns (som exemplet 
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ovanstående). De ansåg att det inte skulle direkt sälja eller få in mer kvinnor att läsa mer sport 
bara för att Sportexpressen lanserar en kvinnlig version på sin sporttidning.  
Deltagarna i denna grupp var alla överens över att detta skulle ge en motsatt effekt och få 
män att reagera negativt. 
 
“Det skulle nog bara skapa mer hat. det hade blivit mer liksom: Aha, vi män får inte ta del av 

kvinnlig idrott längre.”  
Intervjuperson 4, Kille 

 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar  
I denna grupp ansåg majoriteten av deltagarna att en Tjej-Sportexpressen hade varit en dålig 
idé och att det bara hade förvärrat situationen. De ansåg att det hade blivit mer “vi och 
dem”-tänk om man hade delat upp människor på det sättet. 
 
Intervjuperson 5 tror att färre personer hade läst och tagit del av kvinnligt idrottande om det 
hade delats upp. Hen förklarade att om det exempelvis hade stått att Charlotte Kalla varit 
duktig på Sportexpressen hade hen läst det eftersom att det inte finns många duktiga 
skidåkare. Därefter nämnde hen att det kvittar om skidåkaren är man eller kvinna, om man är 
intresserad i skidåkning läser man oavsett. 
 
Det var endast en deltagaren i gruppen som trodde att idén om en Tjej-Sportexpressen hade 
kunnat funka. 

 
“Jag hade nog kunnat se ett scenario där en Tjej-Sportexpressen hade funkat på ett 

sätt. För då hade man haft mer plats att lyfta upp flera kvinnliga atleter inom olika sporter. 
Om du har ett genuint intresse för dem hade du kunnat gå in och bara kolla på det. För vi ser 
ju ganska klart och tydligt att om du har en Sportexpressen eller någon annan sporttidning, 

där är det ju inte helt jämställt. Sen kan jag absolut se ett scenario där det inte funkar alls att 
dela upp det. Men jag hade ändå kunnat tänka mig att du hade fått mer ögon på dessa 

kvinnliga atleter än vad dem har nu om man delat upp det, men sen är frågan om en sån grej 
hade kunnat vara hållbar i slutändan.” 

Intervjuperson 6, Kille. 
 
Gruppen förstod vart intervjuperson 6 kom ifrån och kunde tänka sig att det hade funkat och 
varit bra rent sportsligt, men att från ett jämställdhetsperspektiv hade det inte sett bra ut alls 
att dela upp kvinnor och mäns idrottande i två olika tidningar. 
 
“Risken är att om du skulle ha en Tjej-Sportexpressen då kanske folk tänker nej den vill jag 

inte läsa. Men går man in på Sportexpressen idag och ser någon intressant artikel om någon 
tjej kanske man blir intresserad och läser det. Om den artikeln legat på Tjej-Sportexpressen 

hade man kanske missat den och aldrig läst den och blivit intresserad.” 
Intervjuperson 5, Kille. 
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Diskussionen fortsatte och stannade sedan vid att rent sportsligt hade en Tjej-Sportexpressen 
kunnat funka, men ur ett jämställdhetsperspektiv hade det inte funkat. Intervjuperson 6 
avslutade med att nämna att en Tjej-Sportexpressen kanske inte hade funkat för den vanliga 
svensken, men att det säkerligen hade uppskattats av kvinnliga idrottare samt folk som är 
intresserade i damidrott. 
 
6.1.5 Förändring i rapporteringar ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Deltagarna ansåg att den ojämställda rapporteringen inte kommer att förändras med tiden, 
utan att det kommer att fortsätta se ut som den gör idag. De ansåg inte att de inte är så många 
som lägger tyngd på det och att Sportexpressen vill få läsare och tittare och att de gör vad det 
vill för att kunna tjäna på det. Deltagarna tror inte att Sportexpressen inte bryr sig tillräckligt 
för att det ska leda till en förändring i rapporteringarna.  
 

“Jag tror inte heller det, tror de kommer vara stenåldern för att säga det.  
Intervjuperson 3, Tjej. 

 
Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna i denna grupp tyckte att det har förändrats, på ett positivt sätt. De diskuterade att i 
jämförelse med för hur situationen såg ut för 5 år sedan så är damsport större nu och att flera 
av de stora sporterna satsar på deras damlag. Ekonomifördelningen togs även upp i gruppen, 
då med tanke på damernas senaste VM i Frankrike sommaren 2019, den positiva 
förändringen i damernas Premier League, storlag som Real Madrid skapade nyligen deras 
första damlag efter kritiken de fått på grund av ett saknat damlag i den spanska huvudstaden. 
(Sportexpressen, 2019) Enligt deltagarna så är detta en positiv förändring som kommer 
påverka rapporteringarna kring damsport för ekonomifrågan och intresset har ökat på den 
fronten.  
 

“Det händer kanske inte i hög takt, men fortsätter vi trycka på så kommer det förändras.” 
Intervjuperson 1, Kille. 

 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar  
I denna gruppen var deltagarna ense om att det har blivit bättre på senare tid. Ett exempel 
som användes flitigt av deltagarna var just damernas fotbolls-VM sommaren 2019. 
Deltagarna tyckte alla att de aldrig sett så mycket fokus lagt på ett dam-VM förut. En av 
deltagarna nämnde snabbt att det kan ha berott på att Sverige tog sig långt, men snabbt 
därefter tillade samma deltagare att Sverige gått långt i turneringen innan också men att 
rapporteringen inte var i närheten lika stor som denna VM-turnering. 
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“Det brukar komma någon typ av fotbollsbibel inför herrmästerskap och har gjort det i hur 
många år som helst, men den gjorde dem väl inför senaste dam-VM nu också. Men då vet jag 

att de hade jättesvårt att sammanställa den för det fanns knappt någon fakta om dem flesta 
spelarna. Så dem gör ju ändå ett försök men det krävs ju mycket mer jobb.” 

Intervjuperson 4, Kille. 
 
Intervjuperson 6 gick bort från just Sportexpressen för ett ögonblick och nämnde TV. Hen 
beskrev att man kan ta del av lite damidrott via tidningar som exempelvis Sportexpressen, 
men att det är svårt att ta del av damidrott på TV. Hen tror att om mer damidrott visats på TV 
hade intresset för damidrott med stor sannolikhet höjts. Intervjuperson 1 tog upp ett annat 
perspektiv, att jämställdheten är större inom själva sporten och bakom kulisserna som 
allmänheten inte ser.  
 
Överlag var deltagarna överens om att det har blivit bättre och att framtiden ser ljus ut. 

“Jag tror intresset hos människor rent allmänt har växt. Alltså för damidrott och 
jämställdhet. I alla fall i Sverige känns det som att det är det man vill åt. Det känns som att 
det är fler som vill se och ta del av damidrott nu än innan. På så sätt kanske media tar efter 
det tillslut. I slutändan handlar det ju om vad svenska folket vill se och läsa. Men det känns 

som att dem vill ta del av mer damidrott tycker jag.” 
Intervjuperson 6, Kille. 

 
6.1.6 I en annorlunda värld - med fler kvinnliga sportjournalister. 
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Deltagarna var precisa med sina svar och tankar kring att det skulle vara något bra och 
positivt med att ha fler kvinnliga sportjournalister i Sportexpressens redaktion. När frågan 
Tror ni att det skulle bli annorlunda med fler kvinnliga sportjournalister i Sportexpressen så 
svarade samtliga deltagare med ett bestämt ja. Följdfrågan på vilket sätt de skulle vara något 
bra att ta in fler kvinnor i branschen möttes av ytterligare ett kort och bestämt svar.  
 

“Fler tjejer skulle titta på det liksom!” 
Intervjuperson 3, Tjej. 

 
Fokusgrupp 2: Killar 
Deltagarna ansåg olika i denna fråga. En av deltagarna ansåg att det inte skulle leda till någon 
förändring alls på grund av att det handlar om en ekonomiskt fråga i det hela och inte en 
jämställdhetsfråga.  

 
“Oavsett om du är VD för Sportexpressen och är kvinna kommer hon tänka att hennes 

avdelning ska gå plus. Hon vet att hon måste leverera för sitt företag.” 
Intervjuperson 1, Kille. 
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En annan deltagare ansåg att det skulle vara en positiv lösning i denna fråga. Denne deltagare 
ansåg att det finns få sportjournalister i helhet och att de (Sportexpressen) vill ha fler som 
söker jobb hos dem. Skulle Sportexpressen exempelvis anställa tio kvinnliga sportjournalister 
så skulle de ha lättare att hitta en synvinkel.  
 
“Om jag som tjej har följt fotboll, är det lättare för mig att rapportera om damfotboll än för 

dig som kanske inte följt de” 
Intervjuperson 4, Kille. 

 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar  
I denna gruppen var det klart och tydligt att deltagarna inte trodde att det skulle förändra 
någonting om man tagit in fler kvinnliga journalister. Deras diskussion handlade mycket om 
att bara för att man är kvinna betyder det inte att man skriver mer om kvinnor. Enligt 
deltagarna skulle rapporteringen antagligen inte sett annorlunda ut sett till vad eller vem 
artiklar handlar om. Det hade antagligen skrivits lika mycket om herrar eftersom att det är det 
som läsarna är intresserade av. Deltagarna var eniga om att intresset styr vad journalisterna 
skriver om. Det som hade kunnat se annorlunda ut enligt deltagarna skulle isåfall vara sättet 
man skriver om kvinnor på. 
 
En av deltagarna, intervjuperson 4, nämnde att det kanske inte är mediebolagens, såsom 
Sportexpressen, uppgift att öka jämställdheten. Hen beskrev att mediebolagen är 
vinstdrivande och skriver därför om det som ger dem läsare, därför kan ansvaret inte läggas 
på dem att göra en förändring. Intervjuperson 4 nämnde därefter att det uppdraget kanske bör 
läggas på public service. 
 

“Det som skrivs hade ju inte förändrats bara för att dem som skriver det är män eller 
kvinnor. Man skriver om det som är aktuellt och intressant helt enkelt.” 

Intervjuperson 2, Tjej. 
 

6.1.7 Männens sportresultat viktigare än kvinnors, eller hur är det?  
 
Fokusgrupp 1: Tjejer 
Deltagarna ansåg att Sportexpressen tar kvinnornas sportresultat som mindre viktigt. De 
ansåg att tidningen porträtterar männens sportresultat på ett “större” sätt än kvinnornas och 
att damresultaten hittas om man läser längre ner i rapporteringarna. 
  

De är mycket “stort” när de är killarna, eller när de är typ ishockey typ: Åh TITTA… 
Medans för tjejerna är det: Aa, Lisa vann.. typ så där litet, och inget woohoo. 

Tjejerna ligger längre ner och inte först till. Man måste scrolla, högst upp ligger 
killarna och det är som är nu på ishockey. Scrollar man ner ser man tjejerna” 

Intervjuperson 3, Tjej 
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Fokusgrupp 2: Killar  
Deltagarna ansåg att det inte är viktigare med männens sportresultat gentemot kvinnornas 
sportresultat utan att det mest handlar om återupptaget tema: Intresset.  
En del av deltagarna tyckte att de är mer intressant för dem att följa och uppdateras av 
männens sportresultat för de är de lag de följer och inte bara för de är män som spelar fotboll.  
En av deltagarna tyckte att det är mer intressant att se hur det gick i matchen för Real Madrid 
(herrlag) än hur gick det gick för damlaget i damallsvenskan, FC Rosengård. För det är ett lag 
som han följer därav ett större intresse för herrfotbollsresultaten än damfotbollsresultatet.  
En annan deltagare ansåg att ett högt intresse för exempelvis damfotboll är något som killar 
och män i allmänhet kan få om de börjar med att visa ett stöd och intresse för damernas 
fotboll. 

 
“Vi alla här är uppväxta med fotboll. Det är jättesvårt om vi kollat på herrfotboll i 15 år och 
helt plötsligt ska börja med damfotboll. Men om vi skulle börja idag och så går vi en gång i 
veckan på Sundsvalls DFF (damlaget) då kommer vi få ett intresse, om vi 15 år senare sitter 

vi här. Men det är lättare sagt än gjort. 
Intervjuperson 4, Kille 

 
Fokusgrupp 3: Tjejer/Killar 
Precis som fokusgrupp 2 fokuserade även denna gruppen på intresset och att det är det som 
bestämmer vilka resultat som är viktiga eller inte i Sportexpressens rapporteringar. 
 
“Jag tror det kan vara lite mer personligt för en människa också. Jag personligen tittar inte 
på skidskytte till exempel. Om Sverige har en bra skidskytterska och hon tar OS-guld, det rör 
inte mig för det är inte en sport jag är intresserad utav. Om det gäller fotboll då kanske jag 
blir mer glad om Sveriges damlandslag tar guld, silver eller brons. För det är en sport jag 

bryr mig om. Jag tror individens intresse har med saken att göra.” 
Intervjuperson 6, Kille. 

 
Dock nämnde intervjuperson 4 att hen kan känna att herrars resultat ses mer som bragder och 
firas mer än kvinnornas resultat, åtminstone inom fotbollen lägger hen till. Intervjuperson 4 
menar att det kan bero på att inom just fotbollen är Sveriges damer ett av de bättre länderna i 
världen medan Sveriges herrar har mer konkurrens och är därför inte lika högt ratade som 
damerna i fotbollsvärlden. 
 
En diskussion angående individuella sporter och lagsporter kom därefter på tal. 
Intervjuperson 6 tog upp exempel att inom individuella sporter som exempelvis skidåkning. 
Hen tror att skillnaden inom individuella idrottares resultat är väldigt liten mellan könen, men 
hen understryker dock att det kanske finns en viss skillnad, men en liten sådan. 
 
Diskussionen gällande resultat inom individuella sporter och lagsporter slutade med att 
deltagarna fastställde att resultaten inom individuella sporter verkar väga lika mycket i 
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Sportexpressens rapportering, men att lagsporters resultat kan väga olika mycket beroende på 
vilken sport resultatet gäller. 
 
7. Analys 
 
Utifrån de tre fokusgruppernas diskussioner och deras syn på jämställdheten i 
Sportexpressens rapportering kan vi se skillnader och likheter mellan de olika 
fokusgrupperna.  
En viktig aspekt att ha i åtanke är att fokusgrupperna representerar enbart sig själva. Deras 
svar och deras attityder gentemot jämställdheten inom Sportexpressens rapportering kan 
därför inte generaliseras på hela åldersgruppen ungdomar mellan 15-25. 
 
7.1 Diskussionsanalys 
Den stora och viktigaste punkten som kom på tal under fokusgruppsdiskussionerna var just 
hur deltagarna själva upplevde jämställdheten i rapporteringen. Som vi tolkar det ansåg 
fokusgrupperna att rapporteringen inte var helt jämställd, men de antydde att denna 
ojämställdhet sannolikt beror på att det är Sportexpressens läsare som styr rapporteringen 
genom sina intressen och attityder. 
 
Detta påstående är något som spelar en stor roll då det kan direkt kopplas till 
nyhetsvärderingen och Pontus Cedergrens ansats om att mediebolagen rapporterar kring 
publikens intresse. Att intresset styr är någonting som även tar avstamp i Håkan Hvitfelts 
studie (1985). En intressant aspekt är att deltagarna i fokusgrupperna var väl medvetna om att 
läsarnas intresse faktiskt styr rapporteringen. Deltagarna förstod att Sportexpressen är ett 
vinstdrivande företag och deltagarna ansåg det självklart att de skriver och publicerar nyheter 
som drar mest läsare till sig. I samband med diskussionen kring att intresset styr nämnde 
intervjuperson 4 i fokusgrupp 3 att det inte är mediebolagens ansvar att bygga intresse kring 
någonting, vilket direkt kan kopplas tillbaka till det som Pontus Cedergren hade sagt till 
Gudrun Schyman och Thella Johnsson i P1, Sveriges Radio. En annan intressant aspekt som 
vi kunde se var att majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna uttryckte att fler kvinnliga 
sportjournalister inte hade förändrat rapporteringen sett till innehåll. Detta är intressant då det 
kan tänkas att fler kvinnliga journalister hade kunnat påverka förekomsten av kvinnlig idrott i 
rapporteringen. Majoriteten av deltagarna fastställde att könet på sportjournalisten inte har 
någon betydande roll i vad som skrivs, utan att det fortfarande är läsarnas intresse som styr. 
Dock ansåg fokusgrupp 1 som enbart bestod av tjejer att rapporteringen hade påverkats om 
det funnits fler kvinnliga sportjournalister. Det intressant med detta är att tjejerna i 
fokusgrupp 3, som bestod av både tjejer och killar, skiljde sig i denna fråga gentemot tjejerna 
i fokusgrupp 1. Tjejerna i fokusgrupp 3 ansåg att det inte hade spelat nog roll för 
rapporteringen vilket kön sportjournalisten har. 
 
En punkt där man kunde se störst skillnader inom fokusgrupperna var punkten om den 
hypotetiska Tjej-Sportexpressen, där endast kvinnlig idrott hade förekommit. Fokusgrupp 2 
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bestående av enbart killar och alla förutom en deltagare i fokusgrupp 3 var negativt inställda 
på en sådan idé. De ansåg att det endast hade skapat större klyftor mellan könen och att det är 
en negativ sak att dela upp människor på ett sådant sätt. Det intressanta i denna fråga är just 
att fokusgrupp 1 var inställda på att en Tjej-Sportexpressen varit en bra idé som hade bidragit 
till jämställdheten samt att ge idrottande kvinnor motivation. Den ensamme deltagaren från 
fokusgrupp 3, intervjuperson 6, beskrev att hen kunde se ett scenario där en 
Tjej-Sportexpressen hade varit hälsosam rent sportsligt. 
 
En annan punkt där man kunde se stora likheter och skillnader var punkten som berörde 
vikten av bägge könens förekomst i rapporteringen. Här var alla de tre fokusgrupperna ense 
om att det är viktigt att bägge könen förekommer i rapporteringen. Detta för att unga tjejer 
och killar ska kunna ha en förebild inom den sport som de utövar. Fokusgrupperna ansåg att 
det hjälper till att hålla motivationen uppe för dessa ungdomar samt att det främjar idrotten i 
landet. Fokusgrupperna var ense om att det fanns en brist på kvinnlig idrott i rapporteringen. 
Dessutom påpekade fokusgrupperna att just bristen på kvinnlig idrott inom rapporteringen 
kan påverka negativt. Samtliga grupper fastställde att det kan påverka unga sportintresserade 
tjejer om de inte har någon förebild som syns i media. De menade att om inte förebilder finns 
kan det leda till att de unga tjejerna tappar motivationen till att fortsätta idrotta. En annan 
aspekt som nämndes var den om hur männens sportresultat porträtteras i rapporteringen 
gentemot kvinnornas. Intervjuperson 1 i fokusgrupp 3 förklarade att om kvinnlig idrott inte 
förekommer lika mycket kan det få folk att se mindre värde i kvinnlig idrott.  
Bristen på kvinnlig idrott påverkar genom att kvinnlig idrott får en stämpel som mindre värd 
enligt intervjuperson 1. Här kan man dra paralleller till gestaltningsteorin och Jesper 
Strömbäcks första skepnad . Den handlar just om hur mediernas gestaltningar kan påverkar 
människors uppfattningar, i detta fallet kan medias brist på gestaltningar få folk att uppfatta 
kvinnlig idrott som mindre värd (Strömbäck, 2009, s. 119). 
 
Genussystemet enligt Hirdman kan även det kopplas in. Enligt Hirdmans  andra princip är det 
manliga det som utgör normen, alltså etableras det som det normala och allmängiltiga 
(Hirdman, 1988). Detta är en aspekt som fokusgrupperna drog liknande paralleller till. I 
fokusgrupp 3 exempelvis nämnde intervjuperson 6 att man utgår från männen inom 
sportvärlden, att det är de som är normen. Vilket kan förklara varför manligt idrottande tar 
större plats i rapporteringen än kvinnors idrottande. 
 
Överlag var de tre fokusgrupperna överens om att rapporteringen är ojämställd till viss del. 
De konstaterade att antalet artiklar och utrymme som kvinnor får inom rapporteringen är 
lägre än männens. Majoriteten av deltagarna upplevde det som att rapporteringen är mer 
hyllande när det gäller männens sportresultat än kvinnornas.  
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8. Slutsatser och slutdiskussion 
 
Denna studie utgick från att ta reda på hur Sportexpressens rapportering upplevs utav unga 
läsare mellan 15-25. Den stora slutsatsen vi kan dra från denna studie är att dessa 14 unga 
Sportexpressenläsare upplever en viss ojämställdhet i Sportexpressens rapportering. Enligt 
deltagarna är rapporteringen ojämställd på flera olika sätt. Det gäller antalet artiklar om 
kvinnor gentemot män, hur mycket utrymme män ges i rapporteringen gentemot kvinnor, 
sättet man skriver om kvinnor gentemot män på och på hur stor vikt som läggs på männens 
sportresultat gentemot kvinnornas. 
 
En annan slutsats som vi kan dra utifrån resultatet och analysen är att det verkar inte finnas 
några större skillnader mellan könen som deltagit i studien, utan skillnaderna som deltagarna 
visat beror helt på deras person. Det kan vara lätt att tro att tjejer kommer att besvara en viss  
fråga på ett sätt medan killar besvarar samma fråga på ett annat. Av de diskussioner vi har 
tagit del av under denna studie kan vi konstatera att sådant inte är fallet. Det verkar inte spela 
någon roll vilket kön du har för att uttrycka en viss åsikt i en fråga. Exempelvis kan vi se 
detta i frågan om en Tjej-Sportexpressen hade existerat. Fokusgrupp 1 bestående av enbart 
tjejer ansåg att det skulle vara en mycket god idé och att det skulle främja jämställdheten. 
Medan tjejerna i fokusgrupp 3 hade en väldigt negativ inställning till det. Detta kan även ses 
på killarna, i samma fråga om Tjej-Sportexpressen uttryckte intervjuperson 6 i fokusgrupp 3 
att denna kunde se ett scenario där en Tjej-Sportexpressen hade fungerat, medan 
intervjuperson 4 ansåg att det endast hade skapat hat och ökat klyftorna mellan könen. Det 
kan med stor sannolikhet existera vissa skillnader mellan hur könen upplever jämställdheten i 
rapporteringen, men detta är inget som vi kan konstatera då vår studie enbart innehållit 7 
tjejer och 7 killar vilket är en för liten population för att mäta något sådant. 
 
Gruppdynamiken är en aspekt som är viktig att ha i åtanke. Vi kan konstatera att minst en 
deltagare i två av de tre fokusgrupperna tog mer plats, yttrade sig mer än andra och förde 
diskussionen. Trots att vi höll våra fokusgrupper små till antal blev det ändå så att en person 
tog kommandot i diskussionerna och den som oftast var först på att svara när varje fråga 
ställdes till gruppen. Vilket visade sig påverkade andra deltagare, detta var mest tydligt i 
fokusgrupp 3. 
 
I fokusgrupp 1, bestående av fyra tjejer, höll man oftast med varandra i frågorna, med något 
undantag här och där. Intervjuperson 3 var den som gav de mest omfattande svaren. 
Visserligen diskuterades frågorna i gruppen men oftast tog intervjuperson 3 kommandot, 
vilket ledde till att intervjuperson 1 knappt, eller väldigt sällan fick yttra sig. När en deltagare 
är mer framåt än andra är risken att deltagare som är mer tillbakadragna kan ha svårigheter att 
ta plats i diskussionen och ge sin syn på det diskuterade ämnet eller frågan. Vi anser att denna 
fokusgrupp präglades av just detta problem. Utöver det var gruppdynamiken positiv och vissa 
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frågorna väckte känslor hos intervjupersonerna vilket ledde till intressanta svar. Denna 
fokusgrupp var även den som tog kortast tid att genomföra. 
 
I fokusgrupp 2, bestående av fyra killar, var diskussionerna längre. Vi märkte snabbt att 
denna gruppen verkade mer intresserade i ämnet, vilket kan vara anledningen till de längre 
och mer innehållsrika diskussionerna. 
Gruppdynamiken var god och diskussionerna höll ett gott tempo, samt att samtliga fyra 
deltagare svarade på samtliga frågor. Till skillnad från fokusgrupp 1 var alla deltagare framåt, 
de deltog i diskussionen på egen hand och var väldigt måna om att få fram sina åsikter. I 
denna fokusgrupp ansåg vi att det inte var ett problem att samtliga deltagare var framåt och 
tog plats. Jämfört med fokusgrupp 1 där det emellanåt var svårt att få fram omfattande svar 
gav fokusgrupp 2 ifrån sig väldigt omfattande svar. Enligt oss blev svaren mer omfattande i 
fokusgrupp 2 på grund av att deltagarna var framåt. Vi uppfattade det som att deltagarna åt av 
varandras entusiasm och intresse för ämnet vilket gjorde diskussionen starkare. 
 
Den sista och mest intressanta fokusgruppen var fokusgrupp 3, bestående tre tjejer och tre 
killar. Av de diskussioner vi tog del av i denna grupp kan vi konstatera att den innehöll mest 
splittrade åsikter av de tre fokusgrupperna. Precis som i fokusgrupp 1 var det en av de 
kvinnliga intervjupersonerna som tog mer plats än resten av gruppen och var oftast den som 
först tog tag i diskussionerna. Detta påverkade de andra intervjupersonerna och deras svar. 
Det uppstod en viss tystnadsspiral i gruppen då några av de andra deltagarna i efterhand 
berättade att de inte ville argumentera emot den dominanta deltagaren, vilket ledde till att 
vissa deltagare inte delade med sig av sina åsikter, tankar och funderingar i sin helhet. 
Anledningen enligt deltagarna var för att de inte ville att konflikter skulle uppstå. 
 
På grund av detta blev denna fokusgrupp uppdelad, på den ena sidan var den dominanta 
personen samt en eller två andra intervjupersoner beroende på fråga, på den andra sidan var 
de deltagare som inte ville yttra sig fullt ut mot den dominanta personen. På grund av detta 
blev flera frågor diskuterade mellan dessa två uppdelningar, och inte lika mycket diskussion 
inom den delen av gruppen personerna var på. I detta fallet diskuterade inte de deltagare som 
inte yttrade sig fullt ut med varandra, utan de diskuterade för det mesta med den dominanta 
personen. Utöver det ansåg vi att det var intressant att detta var den enda fokusgrupp som 
nämnde andra sporter än fotboll och ishockey. 
 
Denna studie har, precis som många andra studier (se avsnitt tidigare forskning), påvisat att 
kvinnor är underrepresenterade inom sportrapporteringen och att rapporteringen är tämligen 
ojämställd sett till utrymme för bägge könen, sättet det skrivs om könen på samt hur stor vikt 
som läggs på goda manliga sportresultat gentemot kvinnors goda sportresultat. Det som 
skiljer denna studie från de studier som nämns i avsnittet om tidigare forskning är att vår 
studie är en publikstudie. Vilket i sin tur visar att det inte enbart är forskare som kommit fram 
till att sportrapporteringen är ojämställd utan även publiken. 
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För att föra forskningen angående denna fråga om jämställdhet i sportrapporteringen och hur 
publiken upplever den framåt kan det göras ett flertal studier. En framtida studie som skulle 
vara intressant är just en längre och mer djupgående studie som hade undersökt om man kan 
se skillnader mellan könen på hur de upplever sportrapporteringen. Denna studie skulle 
kunna vara både kvantitativ eller kvalitativ beroende på metod. Dock anser vi att för att få en 
större population i den studien bör en kvantitativ studie övervägas. 
 
En annan framtida studie som vi anser vara väldigt intressant hade varit en studie där man 
undersöker skillnader i hur sportrapporteringen ser ut i olika tidningar där det finns flera 
kvinnliga sportjournalister och färre kvinnliga sportjournalister. Denna studie hade varit 
viktig för att kunna se om kvinnliga sportjournalister skriver på ett annorlunda sätt än 
manliga sportjournalister om just kvinnlig idrott. Eller om sportrapporteringen ser likadan ut 
oavsett kön på sportjournalisterna. 
 
När vi tittar tillbaka på denna studie är ett av de större problemen att deltagare i fokusgrupp 3 
inte vågade dela med sig av sina åsikter, tankar och funderingar i sin helhet. För att undvika 
att liknande tystnadsspiraler skulle det möjligtvis vara mer givande att använda 
samtalsintervjuer som metod istället för fokusgrupper. Detta skulle möjligen kunna hjälpa 
eftersom att intervjupersonen i sådana fall inte påverkas av andra intervjupersoner. Om det 
visade sig att intervjupersoner inte vågat dela med sig av sina åsikter, tankar och funderingar i 
sin helhet inför endast en intervjuare hade kanske det fungerat bättre att låta 
intervjupersonerna svara på enkätfrågor och sedan lämna in dem anonymt.  
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Bilaga 1 
 

Frågemall 
 

 

- Vad är det första ni lägger märke till i Sportexpressens rapportering ur ett 
jämställdhetsperspektiv? 
 

- Upplever ni Sportexpressens rapporteringar som jämställda? Varför/varför inte? 
 

- Vad tror ni denna jämställdhet/ojämställdhet beror på? 
 

- Upplever ni någon skillnad i hur Sportexpressen skriver om och porträtterar manliga 
och kvinnliga idrottare? Vad är skillnaden? 
 

- Är det viktigt att bägge könen förekommer lika mycket? Varför/varför inte? 
 

- Tror ni att jämställdheten inom Sportexpressens rapportering kan påverka 
människors tankar kring manlig och kvinnlig idrott? På vilket sätt? 
 

- Tror ni att rapporteringen kommer att förändras? Varför/varför inte? 
 

- Anser ni att männens sportresultat är viktigare än kvinnornas sportresultat? 
Varför/Varför inte? 
 

- Upplever ni det som att Sportexpressen anser att männens sportresultat är viktigare 
än kvinnornas? Varför/Varför inte? 
 

- Tror ni att rapporteringen skulle se annorlunda ut med fler kvinnliga 
sportjournalister? 
 

- Hur skulle det se ut om det exempelvis skulle finnas en “Tjej-Sportexpressen” som 
bara är för tjejer/kvinnor? 
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