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Abstract 
 
Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie om 

jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering 

 

Författare: Linn Krigsman och Sebastian von Eichwald 

 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020  

 

Antal ord i uppsatsen: 11 547 

 

Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport och 

Sportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen och 

gestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid.  

  

Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöks jämställdheten i 

artiklar på SVT Sport och Sportbladet under två veckor 2010 och två veckor 2019.  

 

Huvudresultat: I båda nyhetsmedierna dominerar rapporteringen om herrsport både 

2010 och 2019, dock syntes en förändring mot en mer jämställd rapportering 2019. 

Resultatet visar även att SVT Sports rapportering är mer jämställd än Sportbladets. 

Däremot syntes inga genomgående skillnader på hur man gestaltar kvinnor och män 

inom sport, varken medierna emellan eller över tid.  

 

Nyckelord: Sportbladet, SVT Sport, jämställdhet, genus, media, gestaltning  
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1. Introduktion och problemformulering 
Idrott ansågs länge vara något som kvinnor inte skulle syssla med då det betraktades 
som okvinnligt, oestetiskt och allt för ansträngande. Det ansågs vara en typiskt manlig 
sysselsättning (Wallin 1998, 90). Trots att det under de senaste decennierna skett en 
viss förändring mot mer jämställdhet inom sportvärlden, ansågs det inte för allt så länge 
sedan fortfarande på många sätt vara en mansdominerad arena (Dahlén 2008, 464). Det 
är även något som kan styrkas av det som Yvonne Hirdman (1988, 51) pekar på i sin 
formulering av genussystemet, att mannen är normen i samhället och kvinnan 
avvikande.  
 
Damsport har även länge varit underrepresenterad i traditionella medier, och forskning 
har visat på brister både när det kommer till mängden artiklar och kvaliteten på dem. 
Forskare har även visat på hur medias rapportering spelar en roll i att bibehålla ett 
maskulint övertag inom sportvärlden genom att man bland annat porträtterar kvinnor 
med mer fokus på till exempel utseende än atletiska förmågor (Coche 2016, 91-94). 
Forskning visar dock att det tagits steg mot en mer jämställd rapportering, speciellt när 
det kommer till rapporteringen om damsport vid större sportevenemang som 
Olympiska spelen. Däremot har den vardagliga rapporteringen om damsport en lång 
väg att gå innan den reflekterar en mer realistisk bild av kvinnors aktivitet inom 
sportvärlden (Bernstein 2002, 425-426).  
 
Även i Sverige har skillnader på rapporteringen märkts av. Sedan 2010 har 
medieanalysföretaget Retriever utfört en årlig undersökning där man sammanställer en 
lista på vilka 20 idrottsprofiler som är mest omskrivna i svensk redaktionell media. 
Fram till och med 2018 har listan varit mansdominerad, både i antalet idrottsprofiler 
och vem som toppat listan. Däremot var 2019 ett trendbrytande år då det både var en 
kvinna på första plats och fler kvinnor än män på listan, 12 kontra åtta idrottsprofiler 
(TT 2019). Utifrån teorin nyhetsvärdering skulle det kunna tyda på att man värderade 
damsport högre 2019, eftersom att nyhetsvärdering handlar om att journalister 
värderar olika nyheter och vilka kriterier som krävs för att en händelse faktiskt ska bli 
en publicerad nyhet (McQuail 2010, 310).  
 
Sportbladet, Aftonbladets sporttidning, är en av Sveriges största sporttidningar och är 
ett kommersiellt nyhetsmedium med vinstdrivande syfte. Det är viktigt för Sportbladet 
att locka så många läsare som möjligt för att finansiera tidningen, vilket kan ha inverkan 
på medieinnehållet (Statens medieråd 2018). I den här studien jämförs Sportbladets 
rapportering med SVT:s sportrapportering under åren 2010 och 2019. Eftersom att 
Retrievers lista visar att det blev en skillnad 2019, är det intressant att undersöka om 
damsport överlag får ta mer plats än tidigare. SVT (Sveriges Television) är ett av 
Sveriges public service-bolag som rapporterar om sport. SVT har ett uppdrag att 
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programverksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, 
och nyheter ska speglas utifrån bland annat olika sociala utgångspunkter 
(Kulturdepartementet 2013, 3). SVT har även sedan 2015 en policy om Sverigespegling 
och likabehandling  som bland annat säger att alla ska kunna känna igen sig i SVT:s 
utbud (Edström och Jacobsson 2015, 53).  
 
I och med att SVT som public service-bolag har ett uppdrag som bland annat går ut på 
att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv finns det ett samhällsvetenskapligt värde i 
att veta huruvida de följer den principen i sin nyhetsrapportering. Inte minst inom 
sportrapporteringen som under en längre tid visat sig vara mansdominerad (Bernstein 
2002, 415). 
 
Detta är intressant att undersöka eftersom att det kan bidra med mer kunskap till den 
forskning som redan finns på om och hur rapporteringen om damidrott har förändrats 
över tid. Med avstamp i dagordningsteorin är det också intressant att se om SVT med ett 
jämställdhetsuppdrag sätter en dagordning som speglar det eller inte, samt hur det ser 
ut jämfört med Sportbladet, som är ett kommersiellt nyhetsmedium.  
 
Eftersom forskning har visat att kvinnor och män inom sport porträtteras annorlunda i 
media är det dessutom intressant att se hur SVT, som ska spegla samhället, och 
Sportbladet, som inte har ett sådant uppdrag, gör. Enligt gestaltningsteorin påverkar 
medias gestaltningar av händelser hur människor uppfattar de händelserna (Strömbäck 
2015, 113) och på så sätt kan SVT Sport och Sportbladet påverka vilken bild människor 
får av dam- och herrsport. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport och Sportbladet, 
vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen och gestaltningen 
av dam- och herrsport har förändrats över tid.  
 

● Finns det skillnader i hur mycket det rapporteras om damsport och herrsport i 
respektive nyhetsmedia under de undersökta perioderna?  

● Hur har skillnaderna i sådana fall förändrats över tid? 
● Gestaltas damsport och herrsport annorlunda i respektive nyhetsmedia under de 

undersökta perioderna? Hur i sådana fall? 
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3. Bakgrund 
3.1 Sveriges Television 
 
Sveriges Television är ett av tre public service-bolag i Sverige och har som uppdrag att 
bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst (Kulturdepartementet 2013, 1). De andra 
två bolagen är Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio.  
Den officiella starten för SVT:s sändningar var i början på september 1956, efter att 
riksdagen beslutade att införa television i Sverige. Sedan 1994 ägs SVT av en stiftelse 
som heter Förvaltningsstiftelsen vars syfte är att främja public service-bolagens 
oberoende. SVT ägs alltså inte av staten eller kommersiella intressen. Tidigare betalade 
befolkningen en tv- och radioavgift som 2019 byttes ut mot en public service-avgift som 
samlas in via skattsedeln (SVT u.å). 
 
Utdrag från SVT:s sändningstillstånd 2014-2019: 
 
6§ “...Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll.” 
(Kulturdepartementet 2013, 3) 
 
7§ “...Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser 
och kommentarer kommer till uttryck i olika program.” 
“...Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv så att händelser 
speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.” 
(Kulturdepartementet 2013, 3) 
 
Även sändningstillståndet som gällde 2010 behandlar mångfald i nyhetsurval och att 
det ska finnas olika perspektiv utifrån olika utgångspunkter. (Arvidson et al. 2011, 13) 

I SVT:s jämställdhetspolicy står det även att jämställdheten ska vägas in och avspeglas 
både när det kommer till ämnesval och inriktning samt när det kommer till andelen 
medverkande kvinnor och män. (SVT u.å) 
 

3.2 Aftonbladet 
 
Aftonbladet är en kvällstidning som sedan 1910 ges ut sju dagar i veckan och är även 
den kvällstidning vars webbsajt når ut till flest individer (Svanfeldt 2019). 
Tidningen grundades av Lars Johan Hierta år 1830 och blev då en av de största och mest 
inflytelserika tidningarna i Sverige. Efter att ha haft ett par olika ägare under 1900-talet, 
bland andra Landsorganisationen (LO), togs Aftonbladets ekonomiska kontroll över av 
den norska mediekoncernen Schibsted 1996. Däremot behöll LO kontrollen över 
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tidningens politiska inriktning. Två år tidigare, 1994, blev Aftonbladet den första 
svenska dagstidningen att publicera på internet. I början var det fokus på kultur men i 
mars 1995 började de publicera nyheter på webben (Nationalencyklopedin u.å). 
Aftonbladet var även en av de första tidningarna i Sverige att publicera artiklar om 
kvinnlig elitsport på 1920-talet. Tidningen publicerade även en större andel artiklar om 
damsport under 1900-talet än många andra svenska tidningar (Wallin 1998, 91). Vid 
millennieskiftet fortsatte Aftonbladet gå i bräschen för svensk sportrapportering då de 
lanserade landets första dagliga sporttidning, Sportbladet, som följde med den vanliga 
tidningen utan extra kostnad (Salomonsson, 2000). Sportbladet hade i slutet av 2018 
257 000 läsare per dag, vilket var 20 000 fler än kvällstidningskonkurrenten 
SportExpressen (Nilsson, 2018). 
 
Till skillnad från SVT som är ett public service-bolag tillhör Aftonbladet det man kallar 
för kommersiella medier. Kommersiella medier drivs ofta i bolagsform och med 
vinstsyfte. Finansieringen av kommersiella medier görs genom annonsintäkter, 
försäljning av lösnummer och prenumerationstjänster. Det är viktigt för kommersiella 
medier som är reklamfinansierade att locka till sig så många läsare eller tittare som 
möjligt, eftersom att ju fler konsumenter medierna har desto dyrare och attraktivare 
blir annonsplatsen för annonsörerna. Det kan i sin tur ha stor inverkan på 
medieinnehållet. Till exempel kan medieinnehåll anpassas efter och påverkas av 
annonsörers inriktning och önskemål (Statens medieråd 2018). Däremot skriver 
Aftonbladet, och Sportbladet, följande i sin redaktionella policy: 
 
“Aftonbladets journalistik ska vara sann och pålitlig. 
Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra 
Aftonbladet att så ärligt som möjligt skildra verkligheten.” (Aftonbladet 2017) 

 

4. Teori och tidigare forskning 
4.1 Teori 
 
4.1.1 Dagordningsteori 
 
De första som utvecklade begreppet dagordningsteorin var Maxwell McCombs och 
Donald Shaw som i artikeln The Agenda-Setting Function of Mass Media,  förklarade hur 
de använde teorin när de undersökte medias påverkan på det amerikanska 
presidentvalet 1968. De menade att journalister spelar en stor roll i formandet av den 
politiska verkligheten när de väljer och publicerar nyheter. Publiken får inte bara 
information om en viss händelse utan också hur viktig den händelsen är beroende på 
hur mycket plats den får ta i till exempel en tidning eller i nyhetssändningar. Genom att 
spegla vad olika kandidater säger under en valkampanj, kan media bestämma vilken 
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fråga som är viktig och på så sätt sätta dagordningen för valkampanjen (McCombs, Shaw 
1972, 176).  
 
Vid utvecklingen av teorin använde McCombs och Shaw den i ett politiskt sammanhang, 
men teorin har också använts vid studier inom andra områden. Till exempel så använde 
Andrea Eagleman, Lauren M. Burch och Ryan Vooris (2014, 457) dagordningsteorin när 
de genom en innehållsanalys undersökte om OS i London 2012 omskrevs på olika sätt 
på webbtidningar i några olika länder. 
Man kan säga att den handlar om hur media styr publikens prioriteringar i ett 
nyhetsflöde där så många olika frågor tävlar om publikens uppmärksamhet (McCombs 
2006, 20).  Enligt dagordningsteorin skulle det således kunna vara så att om medier till 
exempel rapporterar mindre om damsport än herrsport så tycker allmänheten att 
herrsport är viktigare och vice versa.  
 
Dagordningsteorin är relevant för denna studie för att den dels handlar om att belysa 
vilka nyheter inom sportvärlden som journalister väljer att lyfta fram. På samma sätt 
som McCombs och Shaw skriver, att journalister spelar en stor roll i att forma den 
politiska verkligheten, är det tänkbart att samma princip kan appliceras på andra 
områden, däribland sport. Med den tankegången spelar journalister även en stor roll i 
formandet av den sportsliga verkligheten; de som får synas mycket är de som publiken 
uppfattar som viktigare än andra, som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet.  
 
Everett M. Rogers och James W. Dearing var de första som, 1987, delade in 
dagordningsteorin i tre olika typer av dagordningar; allmänhetens, mediernas och den 
politiska dagordningen. De olika dagordningarna interagerar med varandra på olika 
komplexa sätt och kan påverka varandra åt olika håll (McQuail 2010, 513). 
I denna studie är de första två typerna de som är relevanta. Allmänhetens dagordning 
handlar om de frågor som människor i allmänhet finner viktiga, medan medias 
dagordning handlar om vad som får ta mycket plats i medierna. Eftersom att det finns 
ett orsakssamband mellan de två (Strömbäck 2015, 100-101), att de saker som får 
synas mycket i medier också är de saker som människor i allmänhet tycker är viktiga, är 
det tänkbart att ett kommersiellt nyhetsmedium som Sportbladet även tjänar på att ta 
hänsyn till allmänhetens dagordning eftersom att de tjänar på att folk läser. Det är även 
något som Denis McQuail (2010, 548) tar upp i boken Mass Communication Theory , att 
media även påverkas av allmänhetens åsikter. När det kommer till SVT Sport finns 
däremot inte samma vinstsyfte och bör därför vara mer oberoende av vad som “går 
hem” hos läsarna, eftersom att deras verksamhet ska präglas av oberoende och stark 
integritet (Kulturdepartementet 2013, 1).  
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4.1.2 Nyhetsvärdering 
 
Nyhetsvärdering handlar om att journalister och redaktioner värderar olika nyheter och 
vilka kriterier som krävs för att en händelse faktiskt ska bli en publicerad nyhet.  
Trots att det redan fanns en generell idé om nyhetsvärdering så fick teorin för första 
gången en tydlig formulering i Johan Galtung och Mari Ruges studie från 1965 om 
utländska nyheter i norska tidningar. (McQuail 2010, 310) Eftersom att vi inte kan 
registrera allt som händer i världen, på samma sätt som nyhetsmedier inte kan 
rapportera om allt som händer i världen, måste man välja vilka händelser som får 
uppmärksamhet (Galtung och Ruge 1965, 65). Galtung och Ruge (1965, 75) satte upp en 
rad olika hypoteser om vilka faktorer som påverkar vad som blir en nyhet och testade 
dem mot deras material som omfattade utländska nyheter i norska tidningar. 
Strömbäck (2015, 162) har sammanfattat Galtung och Ruges kriterier och listat dem i 
boken Makt, medier och samhälle.  Kriterierna är regelbundenhet, tröskelvärde, 
tydlighet, relevans, överraskande, del av pågående nyhetsflöde, bra nyhetsblandning, 
elitnationer, elitaktörer, personifiering och negativitet. 
 
Galtung och Ruges beskrivning av nyhetsvärdering är bara en av flera teorimodeller 
som har tagits fram av olika forskare. Håkan Hvitfelt (1985, 9-12) har gjort en studie där 
han undersökte Sveriges sex största dagstidningars framsidor och vad som utifrån det 
är utmärkande för det svenska nyhetsutbudet, med syfte att skapa en teoretisk ram för 
studier om nyhetsvärdering.  Strömbäck (2015, 162) har även sammanfattat de kriterier 
för nyhetsvärdering som Hvitfelt fick fram i sin studie. Kriterierna för Hvitfelts 
teorimodell är att det handlar om politik, ekonomi eller olyckor, geografisk eller 
kulturell närhet, sensationer och överraskningar, elitkällor, enkla att beskriva, viktiga 
och relevanta, negativa inslag och utspelar sig under kort tid men som del av ett tema.  
 
När det kommer till kommersiella medier handlar värderingen, enligt McQuail (2010, 
564), om nyheten kommer intressera en möjlig publik eller inte. Baserat på det är det 
möjligt att SVT Sport och Sportbladet har olika nyhetsvärderingar, då Sportbladet är ett 
kommersiellt nyhetsmedium och SVT är ett public service-bolag som bland annat har en 
policy som säger att alla ska kunna känna igen sig i deras utbud (Edström och Jacobsson 
2015, 53). 
 
4.1.3 Gestaltningsteori 
 
Gestaltningsteorin, eller framing, handlar om hur nyheter ramas in och gestaltas. Erving 
Goffman ska, 1974, ha varit den första som utformade idén att en viss gestaltning 
behövs för att organisera fragmenterade delar av erfarenheter eller information. När 
det engelska ordet frame används i nyhetssammanhang beskriver McQuail (2010, 380) 
att termen löst har använts istället för ord som till exempel referensram, tema, kontext 
och även ibland nyhetsvinkel. Strömbäck (2015, 113) beskriver teorin som att 
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mediernas gestaltningar av olika händelser och aspekter av verkligheten påverkar 
människors uppfattningar av samma händelser och aspekter av verkligheten. McQuail 
(2010, 380) beskriver några olika textverktyg som kan användas för att göra olika 
gestaltningar, till exempel att man använder vissa ord eller fraser, att man väljer vissa 
specifika bilder eller videor, ger exempel som är typiska för någonting eller att man 
refererar till specifika källor.  
 
Den anses av Strömbäck (2015, 113) vara den viktigaste teorin när det kommer till 
mediernas effekter i den politiska kommunikationen men har även applicerats på andra 
områden, till exempel inom forskning om medias rapportering om sport. Diana-Luiza 
Dumitriu (2016, 65) använde sig av gestaltningsteorin när hon gjorde en studie om hur 
media gestaltar sportutövares ansvar vid stora mästerskap, vem som är ansvarig för 
lagens resultat och prestationer. Hon tog i studien upp att media inte längre bara är 
åskådare vid sportevenemang och gör dem tillgängliga till publiken, utan har blivit en 
starkt dömande plattform för olika tävlingar. Media har blivit en guide för hur 
evenemang och tävlingar tolkas och utvärderas.  
 
Strömbäck (2015, 114) skriver att journalistiska nyheter bör ses som rekonstruktioner i 
stället för spegelbilder av verkligheten. Hur stark relationen mellan nyheternas 
gestaltningar av verkligheten och verkligheten som sådan är, bör ses som en empirisk 
fråga och det går aldrig att sätta ett likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas 
bild av den. På så sätt kan man se likheter mellan gestaltningsteorin och 
dagordningsteorin, eftersom att det media skriver om, enligt den senare, också är det 
som människor upplever som viktigt. McCombs, Shaw och Weaver skrev 1997 att 
dagordningsteorin och gestaltningsteorin inte bara är relaterade till varandra, utan att 
gestaltningsteorin är en utveckling eller förlängning av dagordningsteorin. Genom att 
använda termen second-level agenda-setting beskrev de hur de attribut som är 
framträdande i nyheterna påverkar hur publiken tolkar de nyheterna (Scheufele 1999, 
103). 
 
Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson har presenterat en modell för effekterna 
av mediernas gestaltningar. Den bygger på att mediernas gestaltningar aktiverar vissa 
slutsatser, idéer, bedömningar och kontraster när det kommer till olika frågor (McQuail 
2010, 511). Då syftet med denna studie inte bara är att ta reda på hur mycket plats dam- 
och herrsport får i media utan även om och hur de gestaltas olika, är gestaltningsteorin 
en relevant utgångspunkt att använda sig av. Baserat på Cappella och Hall Jamiesons 
modell kan man anta att mediernas gestaltningar av dam- och herrsport påverkar 
samhällets åsikt om och kanske även intresse av den.  
 
McQuail (2010, 380)  diskuterar även gestaltningsteorins påverkan på objektiviteten 
inom journalistiken. Då gestaltning eller framing är ett sätt att ge någon en översiktlig 
tolkning av fakta är det nästan oundvikligt för journalister att göra det och på samma 
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gång vara helt oberoende utan att inkludera viss partiskhet, antingen medvetet eller 
omedvetet. Information som kommer in till nyhetsredaktioner från olika källor är ofta 
redan paketerad och gestaltad på ett sätt som gynnar källan.  
 
4.1.4 Genusteori 
 
Amerikanska psykologen Sandra Bem (1981, 354-355) presenterade 1981 en teori om 
könsschema, en form av genussystem. Teorin är en kognitiv teori och handlar om att 
samhället lär barn från en tidig ålder att det finns en uppdelning mellan könen. Barnen 
lär sig vilka egenskaper som hör till deras eget kön och således även dem själva. Bem 
skriver att det inte bara innebär att de lär sig att till exempel pojkar ska vara starka och 
flickor svaga, utan också att det på ett djupare plan finns en uppdelning i vilka 
egenskaper som man applicerar på de olika könen. Till exempel så kopplas inte 
egenskaper som omvårdnad och omsorg till pojkar och män, utan det anses vara mer 
kvinnligt.  
 
Den som anses ha varit den första att använda sig av termen genussystem i Sverige är 
Yvonne Hirdman (Ambjörnsson 2004, 17). I artikeln Genus - Reflexioner Kring Kvinnors 
Sociala Underordning från 1988 beskriver Hirdman (1988, 49) termen genussystem 
mer som en beskrivning av könens olika förhållanden snarare än en teori om kvinnors 
underordning.  
 
Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön och kan sägas ha två logiker som 
bärande balkar. Hirdman beskriver logikerna enligt följande:  
 
“Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 
blandas. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 
människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”  (Hirdman 
1988, 51) 
 
Enligt Hirdman (1988, 52) hänger logikerna ihop, då hon menar att den manliga 
normen växer fram ur isärhållandet. Grunden i isärhållandet finns i sin tur i 
arbetsfördelningen mellan könen, och även i olika föreställningar om vad som är 
manligt och vad som är kvinnligt. Genussystemet stöttas således även av tidigare 
forskning om sportrapportering som visar att mannen under en lång tid har varit 
normen inom sportens värld och kvinnan har ansetts vara den avvikande (Wallin 1998, 
90). 
 
Genom genussystemet formulerade hon även en teori om genuskontrakt, som innebär 
att varje samhälle och varje tid har någon form av osynliga kontrakt mellan könen. 
Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot 
varandra och mot det egna könet, till exempel när det kommer till hur de ska prata och 
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vilka ord som de olika könen får använda, samt när det kommer till gestaltning och den 
yttre formen - vilka kläder som är tillåtna de olika könen, hur långt håret ska vara 
etcetera (Hirdman 2007, 217). 
 
I och med att denna studie undersöker jämställdhet är teorier om genus relevanta att 
använda då de ger en förklarande grund att stå på i analysen av innehållet i det 
undersökta materialet. Enligt Hirdman (1988, 58) kan genussystemen se olika ut under 
olika tider, därför behöver det inte vara en exakt mall över hur det är i dagens samhälle, 
utan snarare en generell föreställning om i alla fall hur det har sett ut tidigare. Eftersom 
att sportvärlden redan från början var en av de mest maskulina institutionerna och att 
sport har sagts vara den ledande definitionen på maskulinitet inom masskulturen 
(Dahlén 2008, 464), kan det anses vara ett tydligt exempel på de skillnader som 
genusteorierna visar.  
 
Peter Dahlén skriver i boken Sporten och medier  (2008, 464) om idrottens köns- eller 
genusordning, och att den till stor del präglas av en markant  “ojämlik fördelning av 
makt, resurser, status och prestige mellan män och kvinnor”. Han pekar på att det råder 
en stark könssegregering ända från organiseringen av barn- och ungdomsidrott och 
hela vägen upp till professionell nivå.  
 
Även sociologen Raewyn Connell har skrivit om idrottens genusordning. I boken 
Maskuliniteter beskriver hon idrotten på följande sätt:  
 
“Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala relationer: 
tävling och hierarki bland män, exklusion av eller dominans över kvinnor.” (Connell 2008, 
94) 
 
Connell (2008, 94-95) skriver vidare att det är i det kroppsliga uppträdandet som dessa 
sociala genusrelationer både realiseras och symboliseras och att mäns större idrottsliga 
framgångar på så sätt har blivit ett slags bakslag mot feminismen. Hon menar att det 
kroppsliga framträdandet och mäns idrottsliga framgångar fungerar som ett slags 
symboliskt bevis på männens överlägsenhet och deras rätt att härska.  
 

 
4.2 Tidigare forskning 
 
Det har vid flera tillfällen gjorts studier om hur media rapporterar om dam- och 
herrsport, både i Sverige och internationellt. Ulf Wallin (1998, 90-91) har gjort en studie 
som bland annat innefattar damsportens plats i svenska tidningar under 1900-talet. 
Eftersom att sport i Sverige länge ansågs vara en manlig sysselsättning (kvinnor deltog 
dock i idrotter som skytte och cykling) satte det samma prägel på de svenska 
tidningarna och deras sportrapportering. När kvinnor sedan i början på 1900-talet 
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började aktivera sig i fler sporter som till exempel bandy, skidor och konståkning 
började rapporteringen om damsport sakta smyga sig in i storstadstidningarna. I lokal- 
och regionaltidningarna lyste däremot all form av rapportering om damsport med sin 
frånvaro. Senare under 1900-talet kunde man dock se en ökning av andelen artiklar om 
damsport i svenska tidningar. Det är även något, som tidigare nämnt, Peter Dahlén 
(2008, 464) skriver om; att det skett en viss förändring mot en mer jämställd 
sportrapportering under senare decennier. När hans bok Sporten och medier 
publicerades år 2008 stod han dock fast vid att sportvärlden fortfarande, inte minst i 
medierapporteringen, är en i hög grad mansdominerad arena. Wallin (1998, 92) skriver 
i sin tur att den förändring man kunde se under senare delen av 1900-talet dels kan 
bero på att kvinnor började nå samma framgångar internationellt som männen, och att 
det gjorde att de tidigare föreställningarna om att männen skulle prioriteras, och 
dominera, på tidningssidorna rubbades. 
 
När det kommer till hur man skrev om sportutövande kvinnor i svensk press finns det, 
inte minst på mitten av 1900-talet, artiklar där mycket mer fokus las på kvinnans 
utseende än hennes faktiska prestation. Detta var särskilt förekommande när det fanns 
bilder kopplade till artiklarna. I de exempel på artiklar som Wallin ger i Sporten i 
spalterna (1998, 94-95) skrevs det till exempel att man skulle vara ”lätt om lilla 
stjärten” och att kvinnliga bandyspelare ”skrudade vackert”. Det förekom också en viss 
förvåning hos journalisterna när kvinnorna faktiskt var duktiga på den sport de 
utövade.  
 
Även internationella studier stödjer att damsport länge varit underrepresenterad i 
traditionella medier, och som nämnt i inledningen, har forskning visat på brister både 
när det kommer till mängden artiklar och kvaliteten på dem (Coche 2016, 91). I Alina 
Bernsteins studie Is It Time For a Victory Lap? (2002, 425-426) skriver hon om 
förändringar i medias rapportering om kvinnor i sportsammanhang. Likt Dahlén har det 
enligt henne tagits steg i rätt riktning mot en mer jämställd sportrapportering. Hon 
pekar på att man speciellt sett skillnad när det kommer till rapporteringen om 
damsport vid större sportevenemang som Olympiska spelen, men däremot har den 
vardagliga rapporteringen om damsport en lång väg att gå innan den reflekterar en mer 
realistisk bild av kvinnors aktivitet inom sportvärlden. Det är även något som andra 
studier bekräftar. Antti Laine (2016, 90) skriver, i sin studie om hur ett par svenska och 
ett par finska tidningar skrev om OS 2004 och 2006, att kvinnor får betydligt mer plats i 
rapporteringen under mästerskap än i den vardagliga rapporteringen. Matt Mulready 
och Deirdre O’Neill ( 2015, 651) kom fram till liknande resultat när de gjorde en studie 
där de undersökte om det var någon skillnad på hur det rapporterades om damsport i 
brittisk press före och efter Olympiska spelen 2012, om det blev någon så kallad 
”olympisk effekt” på den vardagliga rapporteringen. I studien framgick det att 
rapporteringen om damsport växte till en liknande mängd som den om herrsport under 
större mästerskap, dock blev det endast en minimal skillnad i den vardagliga 
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rapporteringen om damsport efter det undersökta mästerskapet. Studien visade också 
att kvinnliga idrottare fortsatt var väldigt underrepresenterade i brittisk press.  
 
Roxane Coche (2016, 91-94) skriver i sin studie om hur det amerikanska 
fotbollsförbundet använde twitter under damfotbolls-VM 2011, att forskare även har 
visat på hur medias rapportering spelar en roll i att bibehålla ett maskulint övertag 
inom sportvärlden genom att man bland annat porträtterar kvinnor med mer fokus på 
till exempel utseende än atletiska förmågor. Det stöttas av Janet S. Fink (2015, 335) som 
i studien Female athletes, women's sport, and the sport media commercial complex 
skriver att fokus ofta ligger på utseende, femininitet och sexuell läggning. Hon skriver 
också att andra aspekter som inte är sportrelaterade får uppmärksamhet i medias 
rapportering, som till exempel kvinnors roller som mammor, fruar eller flickvänner. 
Bernstein (2002, 425-426) kommer däremot fram till att det mer än tidigare fokuseras 
på kvinnors sportsliga prestationer än deras utseende i medias rapportering. Hon 
skriver också att media tenderar att skriva om framgång och motgång på samma sätt för 
män och kvinnor.  
 
Fink (2015, 332) bygger i sin studie vidare på det Coche skriver om medias roll i 
isärhållningen av könen inom sportvärlden genom att skriva att skillnaderna i hur man 
rapporterar om kvinnor och män kan skapa och styrka stereotypiska könsroller som 
skapar en negativ uppfattning om kvinnors förmågor. Hon skriver också att 
skillnaderna i rapporteringen kan få begränsande konsekvenser för kvinnor inte bara i 
sportvärlden, utan även ekonomiskt, socialt och politiskt.  
 
Vidare skriver Coche (2016, 91) att inom sportvärlden framställs fortfarande tuffhet, 
styrka och aggression som maskulina egenskaper, medan svaghet och elegans framställs 
som feminina egenskaper. Därför handlar rapporteringen om damsport mest om 
sporter som är socialt acceptabla för kvinnor. Dessa socialt accepterade sporter är de 
som demonstrerar vigheten och elegansen som är “normala” för kvinnor, vilket ofta 
utelämnar lagsporter och andra sporter där aggressivitet är viktigt. Även Fink (2015, 
334) ger exempel på hur kvinnor och män gestaltas olika. Bland annat har man sett att 
kvinnor ofta undermineras genom att kommentatorer kallar dem vid endast deras 
förnamn, vilket sällan händer när det pratas om män. Sådana skillnader i valet av språk 
kan spegla att kvinnliga atleter har ett lägre rykte och stärka negativa attityder och 
åsikter om damsport. Här håller även Bernstein med. Hon kommer fram till att det 
fortfarande finns tecken på att kvinnors sportsliga prestationer undermineras, som att 
män framställs som vuxna medan kvinnor framställs som barnsliga. Hon menar att det 
skickar signaler om att sport är en manlig aktivitet där kvinnor spelar en underminerad 
eller sexualiserad roll (Bernstein 2002, 425-426). Vidare skriver även Fink (2015, 334) 
att framgångarna för manliga atleter ofta kopplas ihop med och gestaltas som talang och 
hårt arbete, medan framgångarna för kvinnliga atleter ofta kopplas ihop med och 
gestaltas som tur, att de påverkats av ett starkt manligt inflytande eller känslor.  
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Det finns även forskning på vilka sporter som anses vara feminina och maskulina. 
Jeffery Sobal & Michelle Milgrim har gjort en studie där amerikanska 
universitetsstudenter fick skriva ner tre sporter de ansåg vara feminina, tre sporter de 
ansåg vara maskulina samt tre sporter de ansåg vara varken maskulina eller feminina. 
De sex sporterna som ansågs vara mest maskulina var amerikansk fotboll, ishockey, 
brottning, baseball, rugby och boxning, medan de sporter som ansågs vara mest 
feminina var gymnastik, landhockey, softboll, volleyboll, cheerleading och konståkning. 
När det kom till de sporterna som ansågs vara varken feminina eller maskulina så 
hamnade fotboll, basket, simning och löpning i topp (Milgrim och Sobal 2019, 35-36). 

 

5. Metod och material 
5.1 Avgränsningar och urval 
 
I vår undersökning valde vi att titta på SVT Sports webbpublicerade artiklar under en 
period år 2019 och år 2010, samt jämföra dem med Sportbladets webbpublicerade 
artiklar under samma perioder för att se hur jämställd rapporteringen är och eventuellt 
har förändrats senaste årtiondet. Valet att endast kolla på webbpublicerade artiklar 
grundade sig i att internet är den viktigaste informationskällan för personer mellan 16 
och 45 år (TU 2016) och för att SVT endast publicerar artiklar på webben. Det gjordes 
således också för att materialet från SVT Sport och Sportbladet skulle bli jämförbart, då 
båda medierna publicerar artiklar på webben.  
 
Materialet hämtades från en vecka i april och en vecka i oktober under de valda åren. 
Eftersom att syftet med studien var att kolla på den vardagliga rapporteringen valdes 
sista veckan i månaderna, då det inte pågick några mästerskap för A-landslagen i större 
sporter (TT 2010 och 2019) som till exempel fotboll, innebandy, ishockey eller handboll 
(Riksidrottsförbundet, 2018). Valet att kolla på en period under våren och en under 
hösten var för att få en spridning under åren.  
 
Först undersöktes möjligheterna att hämta hem artiklar från SVT Sports och 
Sportbladets egna webbsidor, dock blev det svårt att hitta artiklar om samtliga sporter 
under de valda perioderna eftersom att de använder sig av taggar för de olika sporterna 
snarare än sökbara arkiv. Därför föll valet på Retriever där sökmöjligheterna är större. 
Däremot går det inte heller att söka på samtliga artiklar under en period i Retriever, då 
varje sökning måste innehålla minst ett sökord, därför valde vi genom ett strategiskt 
urval att endast kolla på artiklar som innehåller orden “SVT Sport” och “Sportbladet” 
(Esaiasson et al. 2017, 158). Genom att göra så fick vi dels fram relevanta artiklar samt 
mycket av respektive nyhetsmedias egenproducerade material kontra TT-texter och 
rewrites. En nackdel med det urvalet skulle kunna vara att det blir ett bortfall på 
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artiklar som inte innehåller de valda orden, därför var det viktigt att ha ett så stort 
material att man ändå skulle kunna säga något om fenomenet. Eftersom att vi ville 
presentera resultatet i procentform först och främst så var det också viktigt att ha ett 
material som tillät det. Inger Lindstedt skriver i boken Forskningens hantverk att det 
borde räcka med minst 100 analysenheter om man vill ställa upp sitt material i 
procentform eftersom att procent står för hundradel. Dock har hon även hört från 
många doktorander att de bestämt förhåller sig till att det minst måste vara 200 
analysenheter för att man ska kunna göra statistik av materialet och räkna på den 
relativa frekvensen (Lindstedt 2017, 108). 
 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Vi har använt oss av en kvantitativ innehållsanalys i denna studie. En kvantitativ 
undersökning baseras på likvärdiga och således jämförbara uppgifter om så pass många 
analysenheter att uppgifterna kan uttryckas och analyseras med numeriska värden 
(Esaiasson et al. 2017, 198). Man kan med ett enklare uttryck säga att man på olika sätt 
räknar sig fram till ett svar (Barmark, Djurfeldt 2015, 31). Kvantitativ innehållsanalys är 
därför bra att använda när man vill svara på frågor om förekomsten av olika typer av 
innehållsliga kategorier i ett material, vilket vi ville göra i denna studie (Esaiasson et al. 
2017, 198). 
 
För att hitta det material som vi kollade på, använde vi oss som sagt av 
medieanalysföretaget Retriever, som har en databas där man kan hitta och hämta hem 
artiklar från webben. I Retriever sökte vi först på “SVT Sport” och “Sportbladet”. Sedan 
ändrade vi datum och år så det skulle passa de veckor vi ville undersöka. För att endast 
få fram resultat från rätt nyhetskälla valdes SVT Nyheter och Aftonbladet under 
rubriken “Webb” i filtreringsspalten.  
 
Innan själva undersökningen genomfördes, konstruerades ett utkast av ett kodschema 
och en kodblankett med förbestämda formvariabler och innehållsliga variabler 
(Esaiasson et al. 2017, 205). Det är viktigt att sätta upp tydliga kriterier och anvisningar 
i kodschemat för att undvika att det finns utrymme för för mycket tolkning som i sin tur 
kan leda till att materialet tolkas olika av olika personer (Nilsson 2013, 126). Detta är 
extra viktigt vid anvisningarna för hur innehållsliga variabler ska kodas jämfört med 
formvariablerna. Det är till exempel lättare att avgöra vilken av nyhetsmedierna som 
publicerat en text än om den texten är positiv eller negativ (Esaiasson et al. 2017, 209). 
För att testa att kodschemat fungerade och tolkades på samma sätt gjordes en 
testgenomgång där ett mindre antal artiklar ur materialet kodades. Vi valde att inte 
lägga så mycket fokus på bilder och videoinnehåll då många bilder var genre- eller 
bildbyråbilder och många videor innehöll till exempel höjdpunkter från matcher. Tidigt 
i kodningen märkte vi också att SVT Sports artiklar från 2010 inte gick att öppna mer än 
i Retriever vilket gjorde att man endast kunde se rubrik, ingress och själva artikeltexten. 
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Vi upptäckte också att det kunde förekomma längre videor som endast hade en 
presentation eller förklaring i ingressform. Dessa sållades bort då vårt fokus låg på 
textmaterial. Under testkodningen märkte vi att vissa variabler var svåra att tyda och 
valde därför att göra om kodschemat.  
 
I det nya kodschemat formulerades variablerna utifrån teorierna och listades under 
respektive teori. Vi valde att använda genus och gestaltning som en gemensam kategori 
för variablerna. Det gjordes för att teorierna kan anses gå hand i hand då genusteorin 
kan vara en förklaring på varför media eventuellt gestaltar kvinnor och män som de gör. 
När det kom till nyhetsvärdering valde vi att plocka ut några av de kriterier Galtung och 
Ruge samt Hvitfelt har satt upp. Samtliga variabler finns att se i kodschemat (se bilaga 
nr. 1) med ytterligare förklaringar om respektive variabel. Materialet kodades enligt 
kodschemat och totalt blev det 411 artiklar efter att en del artiklar sållats bort. (se 
bilaga nr. 1) 
 

5.3 Metodkritik 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen har under åren kritiserats på olika sätt. Vissa har till 
exempel ansett att man riskerar att förlora helhetsperspektivet när man använder en 
kvantitativ innehållsanalys, eftersom att det ofta inte handlar om att undersöka hela 
innehållet i ett material utan endast vissa delar. Andra menar att det kan bli ett ytligt 
resultat eftersom att man sällan undersöker materialet på djupet för att få en bättre 
förståelse för innehållets betydelse. På senare tid har det diskuterats mer om urvalet 
och hur man bäst definierar ett svåravgränsat innehåll på internet. Det är därför viktigt 
att materialets omfattning bestäms i förhand och att man utgår ifrån tydliga 
urvalskriterier (Nilsson 2013, 121-122).  
 

5.4 Studiens giltighet och pålitlighet 
 
För att säkerställa att vårt material hade hög reliabilitet gick vi på egen hand i genom en 
mindre del av materialet, cirka tio procent, en gång till för att säkerställa att 
kodningarna överensstämde i så stor utsträckning som möjligt. Det är svårt att säga hur 
många procent som måste överensstämma för att det ska vara godtagbart. Vissa 
variabler som till exempel vilken publiceringsplats en artikel kommer från eller vilken 
sport det handlar om bör uppnå närmare 100 procents överensstämmelse eftersom att 
de kan anses vara lättolkade variabler (Esaiasson et al. 2017, 209). Samtliga variabler 
stämde överens i vår omkodning förutom en där det fanns avvikelser. Variabel nio, som 
handlade om tonaliteten i texterna hade en avvikelse på knappt tio procent. I och med 
att den variabeln krävde en viss tolkning, var det inte konstigt att det fanns viss 
felmarginal, trots tydliga kodningskriterier.  
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När det kommer till studiens validitet gick vi efter riktlinjen att vi skulle ha en 
tillräckligt bra operationalisering för att kunna säga något om det fenomen vi faktiskt 
vill säga något om (Barmark och Djurfeldt 2017, 52). Eftersom att vi ville säga något om 
SVT Sports och Sportbladets jämställdhet inom den vardagliga rapporteringen över en 
längre tid var det rimligt att undersöka just det fenomenet under en kortare tid inom 
den valda tidsramen. Det hade alltså inte varit rimligt att undersöka till exempel ett OS 
utan att istället sikta på en tidsperiod där det inte förekommer så omfattande 
mästerskap.  
 
För att andra personer ska kunna genomföra vår studie och få liknande resultat var det 
viktigt att vara tydliga i vilka kriterier som fanns för de olika variablerna och vara 
transparenta i hur vi gick till väga. Vi skrev ner kriterierna i kodschemat och strävade 
efter tydlighet för att undvika att någon annan person skulle tolka det annorlunda än vi 
gjorde. (Barmark och Djurfeldt 2017, 47-48).  
 

6. Resultat och analys 
6.1 Dam- och herrsportens utrymme  
 
Nedan redovisas och analyseras hur mycket utrymme dam- respektive herrsporten fick 
på SVT Sport och Sportbladet under de undersökta perioderna, dels i diagramform och 
dels i textform. Med utrymme menas både mängden artiklar och dess textlängder. 
Följande två diagram användes för att svara på första och andra frågeställningen.  
 

 
Figur 1. 2010: n = 157 och 2019: n = 105.  
Figuren visar andelen artiklar där damsport respektive herrsport är huvudfokus på Sportbladets webbsida 
under de undersökta perioderna 2010 och 2019. 
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Figur 2. 2010: n=43 och 2019: n = 104.  
Figuren visar andelen artiklar där damsport respektive herrsport är huvudfokus på SVT Sports webbsida 
under de undersökta perioderna 2010 och 2019. 
 

I figurerna ovan kan man utläsa att det var betydligt fler artiklar om herrsport både på 
SVT Sport och Sportbladet. Däremot var det större skillnad på Sportbladet än SVT Sport. 
Under den undersökta perioden 2019 handlade nästan en tredjedel av alla SVT Sports 
artiklar om damsport, medan det i Sportbladets fall endast rörde sig om drygt en tiondel 
av artiklarna. I båda fallen har andelen damartiklar ökat från 2010 till 2019, med lika 
många procentenheter hos båda nyhetsmedierna. Trots det hade SVT 2010 nästan 
dubbelt så stor andel damartiklar än vad Sportbladet hade under samma perioder 2019.  
 
När det kommer till hur långa texter det skrevs om både dam- och herrsport, så visar 
resultatet att det inte direkt går att urskilja någon större skillnad i andelen korta, 
medellånga eller långa artiklar på dam- och herrsidan. Det var endast störst andel långa 
artiklar, alltså artiklar över 350 ord, i Sportbladets rapportering om herrsport. Både när 
det kom till Sportbladets rapportering om damsport, samt SVT Sports rapportering om 
dam- och herrsport var medellånga artiklar, på mellan 150 och 350 ord, vanligast 
förekommande.  
 
Resultatet av denna studie visar, precis som tidigare forskning, att det publicerades fler 
artiklar om herrsport än damsport. Det visar också, precis som både Bernstein (2002, 
425-426) och Dahlén (2008, 464) kom fram till, att det skett viss förändring mot mer 
jämställd sportrapportering över åren men att männen 2019 fortfarande är 
överrepresenterade. Även Laine (2016, 90) och Mulready och O’Neill (2015, 651) kom 
fram till att den vardagliga rapporteringen brister när det kommer till damsport, vilket 
resultatet av denna studie stödjer, men att det är en mer jämställd rapportering under 
större mästerskap. Till skillnad från Coche (2016, 91-94) som skriver att forskning visat 
på brister när det kommer till kvaliteten på artiklar om damsport, tyder inte resultatet i 

18 



 

denna studie på att det är någon större skillnad mellan kvaliteten på artiklar om 
damsport och herrsport.  
 
Att SVT Sport hade större andel artiklar om damsport redan 2010 än vad Sportbladet 
hade 2019 (och mer artiklar om damsport totalt) kan bero på deras uppdrag att jobba 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att det ska avspeglas i deras innehåll (SVT u.å). 
Det kan också visa på att Sportbladet och SVT Sport har olika 
dagordningsprioriteringar. På samma sätt som att medierna påverkar allmänhetens 
dagordning menar McQuail (2010, 548) att även allmänhetens åsikter påverkar 
medierna. Baserat på det är det tänkbart att Sportbladet tar mer hänsyn till vad 
allmänheten tycker, snarare än att spegla verkligheten, eftersom att de tjänar på att folk 
läser deras artiklar. Då mannen enligt Hirdmans (1988, 52) genuskontrakt är normen, 
inte minst inom sportens värld (Wallin 1998, 90), kan det vara därför det är en så stor 
skillnad på hur mycket man rapporterar om damsport och herrsport. När det kommer 
till SVT Sports dagordning är det tänkbart att den inte styrs lika mycket av allmänhetens 
åsikter, med stöd i att de inte har samma vinstsyfte (Kulturdepartementet 2013, 1) samt 
att resultatet visar på en mer jämställd rapportering där än på Sportbladet.  
 
Utifrån resultatet kan man även tolka att de två medierna har olika nyhetsvärderingar, 
men att båda värderar nyheter om herrsport högre än damsport. Eftersom att 
Sportbladet har betydligt färre artiklar om damsport än SVT Sport, kan det visa på att 
det där finns en högre tröskel för att en händelse inom damsporten ska bli en nyhet. 
McQuail (2010, 564) menar att värderingen för ett kommersiellt medium, som 
Sportbladet, handlar om nyheten kommer intressera en möjlig publik eller inte, vilket 
hänger ihop med att Sportbladet, enligt dagordningsteorin, skulle kunna ta mer hänsyn 
till vad allmänheten tycker än vad SVT Sport gör.  
 

6.2 Artiklarnas huvudpersoner  
 
Följande sex diagram presenteras i antal istället för procent. Det gjordes då det blev ett 
så litet antal artiklar i vissa kategorier. Dessa diagram, tillsammans med de tre sista, 
användes för att svara på den tredje frågeställningen. 
 
Nedan redovisas och analyseras artiklarnas huvudpersoner i de båda medierna. Med 
huvudperson menas den eller de personer som får synas i artiklarnas rubriker och 
ingresser. 
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Figur 3. Dam: n=19, herr: n=234, båda: n=9 
Figuren visar antalet artiklar där en kvinna, man eller båda är huvudperson på Sportbladets webbsida 
under de undersökta perioderna 2010 och 2019. 
 

 
Figur 4. Dam: n=42, herr: n=95, båda: n=10  
Figuren visar antalet artiklar där en kvinna, man eller båda är huvudperson på SVT Sports webbsida under 
de undersökta perioderna 2010 och 2019. 
 

I samband med att vi undersökte hur stor skillnad det var mellan respektive 
nyhetsmedias sportrapportering undersöktes också om det var en man eller kvinna som 
var huvudperson i artiklarna, alltså vem som syntes mest i rubrik och ingress. Vilket 
illustreras i figur tre och fyra. Resultatet visar att när det var en artikel om damsport, så 
var det oftast en kvinna som var huvudperson, medan det var en man som oftast var 
huvudperson i artiklar om herrsport. När det var en man som var huvudperson i 
damsportsartiklarna handlade det oftast om en manlig tränare som till exempel blev 
intervjuad efter en match. Båda nyhetsmedierna hade också en artikel om att 
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Kopparbergs/Göteborg FC:s tränare Marcus Lantz avgick.  Då kvinnor förekom som 
huvudpersoner i artiklar om herrsport på Sportbladet var det för att en vd uttalade sig 
(både fotbollslaget AIK och ishockeylaget Djurgårdens IF hade då en kvinnlig vd).  
 
På SVT Sport var det lite mer spridning, då en artikel handlade om en kvinnlig domare i 
fotboll och en handlade om en kvinnlig läkare i herrfotbollslaget Elfsborgs IF. Båda 
medierna hade även en artikel om Heléne Bernhardtz, som blev historisk då hon blev 
första kvinnliga huvudtränaren i ett herrlandslag i beachhandboll (Eiman-Roslund och 
Nyström 2019). När det kom till artiklar som handlade om både dam- och herrsport var 
det vanligare att det var en man som var huvudperson. I endast 2 av 19 sådana artiklar 
var det uteslutande kvinnor som var huvudpersoner.  
 
Resultatet av denna studie visar att medierna oftast gestaltar och ramar in artiklar om 
damsport med en kvinna i fokus och herrsport med en man i fokus. Som Strömbäck 
(2015, 113) skriver så påverkar mediernas gestaltning av en händelse hur allmänheten 
uppfattar den händelsen och genom att båda medierna oftast vinklar på respektive kön 
är det kan tänkbart att de tycker att det är viktigare att lyfta kvinnor inom damsport och 
vice versa. Utifrån Hall Jamieson och Capellas modell (McQuail 2010, 511) skulle det 
kunna innebära att människor drar slutsatsen att det faktiskt är kvinnorna som gör 
jobbet inom damsporten, och att de nödvändigtvis inte påverkas av ett starkt manligt 
inflytande som Fink (2015, 334) skriver att de gör.  
 
Som tidigare nämnt var det oftast manliga tränare som var huvudpersoner i de 
damartiklar där en man var huvudperson, vilket kan ha att göra med det Dahlén (2008, 
464) skriver, att det ända från barn- och ungdomsidrott och hela vägen upp till 
professionell nivå råder en könssegregering, ett isärhållande. Hirdman (1988, 52) 
skriver att det är ur isärhållandet som den manliga normen växer fram och att det sker 
en arbetsfördelning mellan könen. Eftersom att männen länge varit normen inom sport 
(Wallin 1998, 90) är det tänkbart att det gäller för såväl tränare som utövare.  
 
Trots en stark överrepresentation av herrsport i de båda medierna, så kan man till 
skillnad från det Connell (2008, 94-95) skriver om idrottens genusordning, inte urskilja 
någon tydlig manlig dominans över kvinnorna i de artiklar som handlar om damsport. I 
det avseendet så kan man argumentera för att idrotten i medierna ändå är ganska 
jämställd om man ser till huvudvinkeln i artiklarna. Om man däremot ser till att det var 
överlägset fler män som var huvudpersoner i artiklarna om både dam- och herrsport, 
skulle man kunna argumentera att det motbevisar den jämställdheten, då männen i de 
fallen verkar värderas högre än kvinnor.  
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6.3 Sporterna i fokus  
 
Nedan redovisas och analyseras vilka sporter det skrevs mest om på dam- respektive 
herrsidan i de båda medierna.  
 

 
Figur 5. Antal artiklar. n=262 
Figuren visar de sporter som det skrevs flest antal artiklar om på dam- respektive herrsidan på Sportbladets 
webbsida under den undersökta perioden både 2010 och 2019. 
* Det är fyra på herrsidan eftersom att handboll och motorsport kom på en delad tredjeplats. 
 

 
Figur 6. Antal artiklar. n=147 
Figuren visar de sporter som det skrevs flest antal artiklar om på dam- respektive herrsidan på SVT Sports 
webbsida under den undersökta perioden både 2010 och 2019. 
 

På herrsidan var det ingen skillnad i vilka sporter som det rapporterades mest om, 
förutom att man även skrev mycket om handboll på Sportbladet. Dock var det större 
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glapp mellan de två största sporterna och resterande på Sportbladet, än vad det var på 
SVT Sport. Trots att fotboll var den mest omskrivna sporten på damsidan hos båda 
medierna skiljde det sig i övrigt vilka sporter som det rapporterades mest om. På SVT 
Sport var det större spridning när det kom till vilka sporter det skrevs om under de 
undersökta perioderna än på Sportbladet, 23 respektive 15 sporter. Likaså var det mer 
spridning i rapporteringen om damsport på SVT Sport, då kvinnor var representerade i 
14 sporter. På Sportbladet skrev man bara om kvinnor i sex olika sporter; fotboll, 
längdskidor, basket, boxning, friidrott och ishockey. Volleyboll, motorsport och 
cheerleading är exempel på sporter där det skrevs om kvinnor på SVT Sport men inte på 
Sportbladet. På Sportbladet skrevs det ingenting om varken volleyboll eller 
cheerleading, och när de skrev om motorsport handlade det endast om män.  
 
Att fotboll var en av de mest omskrivna sporterna i båda medierna skulle kunna stödja 
det Sobal och Milgrim (2019, 35-36) skriver om att fotboll anses vara en neutral sport, 
alltså varken manlig eller kvinnlig. Däremot är fotboll en av de sporter som har flest 
utövare i Sverige (Riksidrottsförbundet 2018), vilket också skulle kunna påverka och 
förklara varför den fick ett stort utrymme i både SVT Sport och Sportbladet. Även 
ishockey är en av de största sporterna i Sverige, samt anses vara en maskulin sport 
(Milgrim och Sobal 2019, 35-36), vilket är tänkbara förklaringar till varför båda de 
undersökta medierna totalt skrev mest om ishockey på herrsidan. Trots att det anses 
vara en maskulin sport var det även en av de mest omskrivna sporterna på damsidan på 
SVT Sport, dock handlade det endast om ett fåtal artiklar. I och med att fotboll och 
ishockey är två av Sveriges största sporter är det tänkbart att det utifrån 
nyhetsvärderingen är en lägre tröskel för vad som blir en nyhet när det kommer till de 
sporterna. De uppfyller därför även krav som relevans och kulturell närhet (Strömbäck 
2015, 162). 
 
Att SVT Sport skrev om fler sporter än Sportbladet, både totalt och på damsidan, kan ha 
att göra med att SVT har en policy som bland annat säger att alla ska kunna känna igen 
sig i deras utbud (Edström och Jacobsson 2015, 53). Sportbladet å sin sida vill, som en 
kommersiell media, locka läsare, vilket skulle kunna påverka deras utbud och förklara 
varför de skrev om ett färre antal sporter än vad SVT Sport gjorde. I och med SVT:s 
policy och att kvinnor får ta mer plats i deras sportrapportering, är det rimligt att anta 
att det är därför de skrev om sporter som volleyboll och cheerleading, snarare än att de 
är sporter som anses vara feminina.  
 
Till skillnad från det Coche (2016, 91) skriver, är det generellt svårt att tolka resultatet 
på ett sådant sätt att det mest skrevs om kvinnor när det handlar om sporter som är 
socialt accepterade och feminina. Både på SVT Sport och Sportbladet toppade en neutral 
sport listan på damsidan, och även en sport som anses vara maskulin var med i topp tre 
hos båda medierna (ishockey på SVT Sport och boxning på Sportbladet). Baserat på det 
stämmer inte heller, enligt denna studie, det Coche (2016, 91) skriver om att det ofta 
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inte skrivs om kvinnor när det handlar om lagsporter eller sporter där aggressivitet är 
viktigt.  
 

6.4 Privatliv 
 
Nedan redovisas och analyseras hur ofta och hur privatliv nämns i artiklarna. I samtliga 
artiklar där privatliv nämndes på herrsidan handlade det om mäns privatliv, och på 
damsidan om kvinnors privatliv.  
 

 

Figur 7. SVT Sport.  Dam: n=42 och herr: n=95. Sportbladet.  Dam: n=19 och herr: n=234. 
Figuren visar antalet artiklar där en persons privatliv nämndes på dam- respektive herrsidan på SVT Sport 
och Sportbladets webbsida under de undersökta perioderna både 2010 och 2019. 
 

Som figur sju visar så togs personers privatliv upp i fler artiklar som handlade om 
herrsport än damsport, där det var väldigt få sådana artiklar. På Sportbladet togs även 
privatlivet upp i större utsträckning än på SVT Sport. Av de totalt tre artiklarna där 
privatliv togs upp i samband med damsport handlade två artiklar om att skidåkerskan 
Nathalie von Siebenthal skulle avsluta karriären och istället hjälpa till på sin familjs gård 
(Kvarnström 2019), vilket båda medierna skrev om. Den sista var en artikel på SVT 
Sport där det nämndes att ishockeyspelaren Anna Kjellbin  kombinerade sin 
hockeysatsning med ett heltidsjobb på sidan av (Kvarnström och Nyström 2019). 
 
I många av de artiklar där privatliv nämndes på Sportbladet var det en sportutövare 
eller tränare som själv tog upp sin egen familj. Till exempel nämnde ishockeyspelaren 
Nicklas Bäckström att hans barn fortfarande gick i skola i Washington, D.C (Bjurman 
2019) och Marcus Berg pratade om sin familjesituation i Förenade Arabemiraten 
(Wagner 2019). Fotbollstränaren Marcus Pehrsson sa att hans “familj tog det som hände 
i lördags väldigt hårt” efter en händelse där han bråkat med Kalmarfansen 
(Eiman-Roslund 2019).  
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På SVT Sport fanns det totalt åtta artiklar om herrsport där privatliv togs upp. Där var 
det inget speciellt som stack ut som vanligt förekommande; de skrev bland annat om att 
UFC-fajtern Jack Hermansson jobbat som lärarvikarie och i en djurbutik (Öhrling 2019), 
om att handbollstränaren Magnus Wislander fått en stroke (Nyström och Akbarzadeh 
2019) och om fotbollsspelaren Lasse Vibe som nämner att det var ett familjebeslut att 
flytta hem till Danmark (Grefve och Akbarzadeh 2019). 
 
Till skillnad från det Fink (2015, 335) skriver om att kvinnors roller som till exempel 
mammor eller fruar får uppmärksamhet i media, visar resultatet i denna studie att det 
betydligt oftare togs upp aspekter som inte var direkt sportrelaterade i artiklar om 
herrsport, inte minst på Sportbladet. Att till exempel familjen nämns i ett flertal artiklar 
om herrsport kan ha att göra med att de får mer utrymme i medierna, snarare än att de 
undermineras och att det tas fokus från sportsliga prestationer, till skillnad från vad 
tidigare forskning visat när det kommer till damsport (Fink 2015, 335). Som ett par av 
exemplena ovan visar, så nämndes familjen då det ryktades att utövaren skulle byta lag. 
Om det varit fler sådana artiklar på damsidan är det tänkbart att familjen och således 
privatliv oftare skulle komma på tal även där. Det skulle kunna argumenteras att genom 
att männen själva tar upp sin egna familj visar de på egenskaper som omvårdnad och 
omsorg, vilket enligt Bems teori om könsschema (1981, 354) egentligen är egenskaper 
som tillskrivs kvinnor.  
 
I de få artiklar där kvinnors privatliv faktiskt nämndes skrevs det om familj eller jobb 
och inte om deras roll som fruar eller flickvänner, vilket Fink (2015, 335) skriver att det 
ofta är fokus på. Trots att det var få artiklar om damsport där privatliv nämndes kunde 
man inte urskilja några tydliga skillnader i hur man skrev om kvinnors och mäns 
privatliv.  
 
 

6.5 Sportsliga och personliga attribut 
 
Nedan redovisas och analyseras förekomsten av eventuella sportsliga och personliga 
attribut på dam- och herrsidan. I artiklar om damsport där sportsliga attribut nämndes 
var det endast kvinnors sportsliga attribut som togs upp. I artiklar om herrsport där 
sportsliga attribut nämndes var det endast mäns sportsliga attribut som togs upp.  
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Figur 8. SVT Sport.  Dam: n=42 och herr: n=95. Sportbladet.  Dam: n=19 och herr: n=234.  
Figuren visar antalet artiklar på respektive nyhetsmedium där sportsliga attribut nämndes i samband med 
dam- och herrsport.  
 
I figuren ovan redovisas sportsliga attribut, alltså attribut som kan kopplas till 
utövandet av en sport. Sportsliga attribut var vanligast förekommande i Sportbladets 
artiklar om herrsport, vilket även var den kategori det fanns flest artiklar av totalt. Trots 
att det var fler artiklar om herrsport än damsport på SVT Sport, så förekom sportsliga 
attribut i lika många artiklar om herrsport som damsport. I det stora hela var det inte 
någon direkt skillnad på hur man skrev om kvinnor och män, varken på Sportbladet 
eller SVT Sport. Både kvinnor och män beskrevs bland annat som heta när de gjort 
något bra, till exempel stod det på SVT Sport att fotbollsspelaren Lotta Schelin “var 
stekhet och gjorde två av Sveriges mål” (Blomqvist 2010) och Sportbladet skrev att 
ishockeyspelaren Charlie Coyle “är glödhet” (Bjurman och Päiväniemi 2019).  
 
Det som stack ut mest på herrsidan var då det på SVT Sport stod att fotbollslaget Malmö 
FF “spände musklerna” (Norberg och Severin 2019) och att ishockeyspelaren Marcus 
Pettersson “förstärker en redan urstark backsida” (Umicevic 2019). Liknande 
beskrivningar fanns inte på damsidan.  
 
Även förekomsten av personliga attribut, som inte hade någonting med utövande av 
sport att göra, undersöktes. Det var endast i ett fåtal artiklar där yttre attribut nämndes; 
2 stycken i SVT Sport och 17 stycken i Sportbladet, varav den sistnämnda hade en 
artikel om damsport (den enda totalt) där något som kan klassas som yttre attribut 
nämndes. Däremot nämndes en kvinnas attribut i en artikel om herrsport, då AIK:s 
dåvarande vd Annela Yderberg beskrevs som stressad, pressad och fåordig (Flinck 
2010). De artiklar där personliga attribut var mest framträdande, var ett reportage på 
SVT Sport där det stod att UFC-fajtern Jack Hermansson “ avfyrar gång på gång sitt breda 
leende – det som har gett honom smeknamnet ”The Joker” efter likheten med skurken i 
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Batman” (Öhrling 2019). Samt ett reportage i Sportbladet där det stod att 
hockeyspelaren Axel Jonsson-Fjällby har blivit en “stor publikfavorit med sin intensitet, 
forechecking och fladdrande hårsvall” (Karlsson 2019). Vanligast förekommande var då 
utövare beskrevs som gamla eller unga. Enda gången yttre attribut syntes i en artikel 
om damsport var då skidåkerskan Charlotte Kalla svarade på en fråga “med ett litet 
leende” (Thorén 2010). 
 
Till skillnad från vad Coche (2016, 91) skriver om att svaghet och elegans framställs 
som feminina egenskaper, så visade resultatet i den här studien inga tecken på att 
kvinnor tillskrivs sådana attribut i större utsträckning än män. De maskulina 
egenskaperna användes inte heller enbart i artiklar om män, däremot såg man som 
tidigare nämnt tydligare exempel på när män till exempel framställdes som starka. Det 
SVT Sport skriver om att Malmö FF spände musklerna skulle kunna vara ett exempel på 
det Strömbäck skriver (2015, 114) om att gestaltningar i nyheter bör ses som 
rekonstruktioner i stället för spegelbilder av verkligheten, då det är tänkbart att det var 
ett sätt att beskriva lagets styrka snarare än något som faktiskt inträffade.  
 
Utöver de givna exemplen gestaltades inte män nödvändigtvis som starkare än kvinnor, 
på samma sätt som kvinnor inte gestaltades som svagare än männen, vilket talar emot 
Bems könsschema (1981, 355) som säger att vi lär oss att pojkar ska vara starka och 
flickor svaga. I och med att det generellt inte var någon större skillnad på de 
framträdande sportsliga attributen i artiklar om dam- och herrsport skulle det baserat 
på McCombs, Shaw och Weavers second-level agenda-setting (Scheufele 1999, 103) 
innebära att publiken borde tolka kvinnor och män inom sportens värld på liknande 
sätt. Det trots att sport har sagts vara den ledande definitionen på maskulinitet inom 
masskulturen (Dahlén 2008, 464). 
 
När det kommer till personliga attribut är det precis som Bernstein skriver (2002, 
425-426) mer fokus på kvinnors sportsliga prestationer än deras utseende. Utifrån 
resultatet i denna studie är det dock svårt att säga om det förändrats över tid, då det 
endast var en artikel där personliga attribut nämndes på damsidan. Att fenomenet 
knappt var förekommande talar emot både Coche (2016, 91-94) och Fink (2015, 335) 
som skriver att det ofta är mer fokus på utseende än sportsliga prestationer. I och med 
att det knappt förekom personliga attribut på damsidan, skulle kunna visa på att 
medierna gestaltar dem som professionella atleter snarare än att underminera dem 
genom att skriva om något som rent sportsligt är icke-relevant. Det i sin tur skulle 
kunna bidra till att allmänheten uppfattar damsport, likt herrsport, som normalt och 
allmängiltigt, något som enligt Hirdmans genussystem (1988, 51) annars enbart hör till 
den manliga normen. 
 
Varken de sportsliga eller de personliga attributen visar på en av medierna tydlig 
isärhållning av könen och styrker därför inte stereotypiska könsroller som skapar en 
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negativ uppfattning om kvinnors förmågor, såsom Fink (2015, 332) menar att det oftast 
gör. Det är snarare så att Sportbladets beskrivning av ishockeyspelaren Axel 
Jonsson-Fjällbys hår och att familjesituationen nämns oftare i artiklar om män, bryter 
stereotypiska könsroller, då det är saker som enligt tidigare forskning ofta kopplas ihop 
med rapporteringen om damsport. Till skillnad från det Bernstein (2002, 425-426) 
skriver, så visade studien heller inga tecken på att kvinnor spelar en sexualiserad roll 
inom sportens värld.  
 
 

6.6 Känslor  
 
Följande tre diagram presenteras i procentform för att tydligare kunna jämföra mellan 
medierna och könen. De två sista hör till den variabel som hade störst 
tolkningsutrymme och som enligt vårt reliabilitetstest hade avvikelser på knappt tio 
procent.  
 
Nedan redovisas och analyseras hur ofta det uttrycktes känslor i artiklarna på dam- 
respektive herrsidan. Artiklarna kodades efter om det var dam- eller herrsport, oavsett 
huvudperson.  
 

 
Figur 9. SVT Sport.  Dam: n=42, herr: n=95, båda: n=10. Sportbladet.  Dam: n=19, herr: n=234, båda: n=9 
Figuren visar i hur många procent av artiklarna om dam- respektive herrsport som en person uttryckte 
känslor på SVT Sport och Sportbladets webbsida under de undersökta perioderna både 2010 och 2019. 
 

Som figur nio visar främhävdes känslor i en större andel artiklar om damsport både på 
SVT Sport och Sportbladet. På Sportbladet valde man att ha med känslor i alla artiklar 
om damsport förutom en. På herrsidan var det jämnt mellan de två medierna. Det var 
ofta den som fick komma till tals som uttryckte känslor snarare än att journalisten 
beskrev intervjupersonens känslor. Generellt handlade det både på dam- och herrsidan 
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om att en person uttryckte lättnad eller glädje efter att till exempel ha vunnit en match, 
eller besvikelse och ilska efter förlust, skada eller liknande.  
 
Däremot var det två artiklar om damsport som stack ut. Den första handlade om att 

innebandylaget Täby vann SM-guld där man på SVT Sport skrev att  “vilda glädjescener 

utbröt ” och att spelaren Moa Tschöp “var lyrisk efteråt och hoppade upp och ner med sina 
lagkamrater” (Nilsson 2019). Den andra artikeln, också på SVT Sport, handlade om när 
fotbollsspelaren Beata Olsson nickade in ett avgörande mål “till medspelarnas vilda 
glädje” (Grefve 2019). Liknande känslobeskrivningar fanns inte i artiklarna om 
herrsport.  
 
Resultatet visar att artiklar där känslor uttrycktes var normen i båda medierna, både på 
dam- och herrsidan. På Sportbladet valde man att framhäva känslor i alla damartiklar 
förutom en, vilket skulle kunna vara ett exempel på det Fink (2015, 334) skriver om att 
kvinnliga prestationer ofta kopplas ihop med känslor. Eftersom att de flesta artiklarna 
på herrsidan också innehöll känslor kan man dock argumentera att även männens 
prestationer och framgångar kan kopplas ihop med känslor. Däremot såg man det i 
något större utsträckning på damsidan både på SVT Sport och Sportbladet. Att 
damsportsartiklar gestaltades med känslor i större utsträckning än de om herrsport, 
skulle kunna göra att damsport av allmänheten uppfattas som mer känslosam, oavsett 
om det är en man eller kvinna som är huvudperson. Baserat på gestaltningsteorin borde 
dock även herrsport i viss utsträckning uppfattas som känslosam av allmänheten i detta 
fall (McQuail 2010, 511). 
 
Både Fink (2015, 334) och Bernstein (2002, 425-426) skriver att kvinnor ofta 
undermineras eller framställs som barnsliga, vilket man kan argumentera att 
exemplena från SVT Sport ovan visar på, då man inte såg några liknande beskrivningar 
om männen. Däremot var det endast dessa exempel som stack ut och inte ett 
genomgående tema. I övrigt var det liknande känslobeskrivningar när det handlade om 
damsport och herrsport. I stort syntes annars inga tecken på språkskillnader, som Fink 
(2015, 334) menar skulle kunna stärka negativa attityder och åsikter om damsport.  
 
 

6.7 Tonaliteten i artiklarna 
 
Nedan redovisas och analyseras den huvudsakliga tonaliteten i artiklarna, alltså om 
artikelns rubrik och ingress i huvudsak är positiv, negativ eller neutral.  
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Figur 10. Dam: n=19 och herr: n=234 
Figuren visar hur många procent av artiklarna om dam- respektive herrsport som i huvudsak är positiva, 
negativa eller neutrala på Sportbladets webbsida under de undersökta perioderna både 2010 och 2019. 
 

 

Figur 11 . Dam: n=42 och herr: n=95 
Figuren visar hur många procent av artiklarna om dam- respektive herrsport som i huvudsak är positiva, 
negativa eller neutrala på SVT Sports webbsida under de undersökta perioderna både 2010 och 2019. 
 

Andelen artiklar som var positiva, negativa och neutrala var relativt jämlika på båda 
nyhetsmedierna. Största skillnaden var de artiklar som hade negativ tonalitet på SVT 
Sport, där det procentuellt var fler negativa artiklar om damsport än herrsport. Det var 
även, dock marginellt, färre neutrala artiklar på SVT Sport än Sportbladet, speciellt på 
damsidan. Det var procentuellt sett både fler positiva och negativa artiklar om damsport 
på SVT Sport än Sportbladet, men alltså färre neutrala. En händelse som porträtterades 
som negativ på både Sportbladet och SVT Sport var när boxaren Mikaela Laurén 
förlorade en titelmatch. På Sportbladet skrev man bland annat att Laurén “slogs sönder 
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och samman”  och att “hon inte hade en chans” (Brenning och Alfelt 2010). På SVT Sport 
skrevs det också att Laurén var chanslös och att “uppgiften var svår på förhand, i 
verkligheten visade den sig vara omöjlig” (SVT och TT 2010). 
 
Eftersom att resultatet var relativt lika både på dam- och herrsidan, samt på SVT Sport 
och Sportbladet, skulle det kunna bekräfta det Bernstein (2002, 425-426) skriver om att 
media tenderar att skriva om framgång och motgång på samma sätt för män och 
kvinnor. Dock valdes i denna studie en ganska stram hållning för vad som räknades som 
positivt, negativt och neutralt (se kodschemat i bilaga nr. 1), vilket skulle kunna göra att 
resultatet blev annorlunda än om man endast tittat på om artiklarna vinklades på 
vinnare eller förlorare.  
 
Att SVT Sport hade en större andel negativa damartiklar än herrartiklar skulle kunna 
visa på att de gestaltar olika genom att de till exempel oftare använde värdeladdade ord 
i artiklarna om damsport (McQuail 2010, 380). På samma sätt skulle resultatet kunna 
visa på att det i herrartiklarna oftare användes värdeladdade ord i positiv bemärkning. 
Eftersom att det nästan inte var några skillnader alls i de olika kategorierna mellan 
dam- och herrsport på Sportbladet skulle det kunna tyda på att de, medvetet eller 
omedvetet, är mer jämställda än SVT Sport när det kommer till just tonaliteten.  
 
Gemensamt för både SVT Sport och Sportbladet är att en huvudsaklig neutral ton verkar 
vara normen i artiklarna, vilket skulle kunna visa på att båda medierna har en relativt 
objektiv nyhetsvärdering, oavsett om det handlar om damsport eller herrsport.  
 

7. Slutsats och diskussion 
7.1 Slutsats 
 
I första och andra frågeställningen ville vi svara på om det fanns skillnader i hur mycket 
det rapporterades om damsport och herrsport i respektive nyhetsmedia under de 
undersökta perioderna, samt hur det i sådana fall förändrats över tid. Både SVT Sport 
och Sportbladet hade en ojämställd rapportering där herrsport var dominerande. SVT 
Sports rapportering var dock mer jämställd än Sportbladet, vilket kan bero på deras 
uppdrag som public service-bolag. Vilket även skulle kunna styrkas av att de hade större 
spridning på de sporter det rapporterades om, och därav speglade Sverige på ett annat 
sätt än vad Sportbladet gjorde.  
 
Båda medierna har blivit mer jämställda i sin rapportering över tid. Trots att 
damartiklarna ökade med lika många procentenheter på båda medierna, så hade SVT 
Sport redan 2010 en högre andel artiklar om damsport än vad Sportbladet hade samma 
period 2019.  
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I den tredje frågeställningen ville vi svara på om damsport och herrsport gestaltas 
annorlunda i respektive nyhetsmedia under de undersökta perioderna, och i sådana fall 
hur. Till skillnad från tidigare forskning såg vi inga tydliga mönster som visade på att 
kvinnor gestaltades som underminerade, sexualiserade eller speciellt svaga i jämförelse 
med männen, varken medierna emellan eller över tid. Varken på SVT Sport eller 
Sportbladet var det någon större skillnad på hur man skrev om damsport eller 
herrsport och därav kan båda medierna anses vara jämställda ur den aspekten.  
 
Syftet med studien var att ta reda på hur jämställd SVT Sport och Sportbladets 
vardagliga rapportering är. Sammanfattningsvis visar studien på det stora hela att de 
båda medierna är relativt jämställda när det kommer till gestaltningen av damsport och 
herrsport. Däremot har de båda en del att jobba på när det kommer till mängden 
artiklar, då herrsporten fortfarande har en tydlig dominans över damsporten. Inte minst 
på Sportbladet som visar på en större skillnad än SVT Sport. Det kan dock, som tidigare 
nämnt, ha att göra med att SVT är ett public service-bolag med en jämställdhetspolicy, 
medan Sportbladet är en del av ett kommersiellt medium som tjänar på att folk läser det 
de skriver. 
 
Det finns aspekter av studien som kan vara empiriskt generaliserbara och som stöds av 
både svensk och utländsk tidigare forskning. Det handlar främst om skillnaderna i hur 
mycket man rapporterar om damsport och herrsport, där både denna studie och 
tidigare forskning visar att herrsporten är dominant. Om vi hade valt en annan period 
finns det dock en risk att materialet sett något annorlunda ut, men den situationen hade 
man hamnat i oavsett vilken period man än skulle ha valt. När det kommer till 
gestaltningen avviker resultatet i denna studie en del från tidigare forskning och även 
viss del från teorierna om genus. Därför är det svårt att säga om gestaltningen av 
damsport och herrsport är generaliserbar eller endast något som just det här materialet 
visade.  

 
7.2 Slutdiskussion 
 
Som tidigare nämnt stod Dahlén (2008, 464), när hans bok Sporten och medier 
publicerades år 2008, fast vid att sportvärlden fortfarande, inte minst i 
medierapporteringen, är en i hög grad mansdominerad arena. Resultaten i denna studie 
pekar på att så även är fallet 2019, trots att man sett förändring mot en mer jämställd 
sportrapportering.  
 
Att man såg en överrepresentering av artiklar om ishockey på herrsidan skulle kunna 
bero på att både svenska högsta ligan, SHL, och den Nordamerikanska högsta ligan, 
NHL, pågick dels under oktober och april både 2010 och 2019. De båda ligornas slutspel 
pågick under april månad medan säsongen i den svenska högsta ligan i ishockey för 
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damer, SDHL, tog slut redan i mars. Däremot är det rimligt att tänka att om medierna 
hade haft ett tydligare jämställdhetstänk i sin rapportering, borde det ha varit fler än 
totalt sex artiklar om damishockey, eftersom att säsongen, precis som på herrsidan, 
pågår under oktober månad.  
 
Även i rapporteringen om fotboll var det stora skillnader i mängden artiklar på dam- 
och herrsidan, inte minst på Sportbladet. Till skillnad mot ishockeyn, så sträcker sig 
säsongerna i Sveriges största ligor, Allsvenskan och Damallsvenskan, över samma 
period och därav borde det rimligtvis vara relativt jämställt i rapporteringen. Att det 
ändå skrivs mer om Allsvenskan skulle kunna vara ett tydligt exempel på hur medierna 
värderar nyheter om herrfotboll högre än de om damfotboll i den vardagliga 
rapporteringen.  
 
Som fortsättning på detta vore det möjligt att gå vidare med en kvalitativ studie. Till 
exempel genom att man med hjälp av fokusgrupper och djupintervjuer skulle kunna få 
reportrars och nyhetschefers perspektiv på varför det ser ut som det gör och om de 
känner något ansvar för att upprätthålla en mer jämställd nyhetsrapportering. Det vore 
intressant att ta reda på hur olika redaktioner jobbar med jämställdhetsfrågor inom 
sportrapporteringen eller om det över huvud taget inte är något de reflekterar över. 
Samt om de själva anser att de värderar damsport högre under mästerskap än under 
den vardagliga rapporteringen, då tidigare forskning visat på att det ofta är mer 
jämställd rapportering under mästerskap.  

 
Om man, igen, applicerar McCombs och Shaws (1972, 176) tankar om att journalister 
spelar en stor roll i att forma den politiska verkligheten på sportrapporteringen, så 
skulle SVT Sport och Sportbladet kunna bidra till att forma en sportslig verklighet där 
även kvinnor får ta plats och uppfattas som viktiga genom att ha en mer jämställd 
rapportering som speglar verkligheten. För trots allt verkar, precis som Coche skriver 
(2016, 91-94), medierna fortfarande bidra till att det är ett manligt övertag inom 
sportvärlden.  
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Bilagor 

Kodschema  

KODSCHEMA - med definitioner för variabler 
 
Urval medier: SVT Sport och Sportbladet.  
Tidsperiod: Sista sju dagarna i april 2010 och 2019, samt sista sju dagarna i oktober 
2010 och 2019. 
Kodat innehåll: Artiklar på respektive sajt, som hämtas via medieanalysföretaget 
Retrievers databas. Artiklar som består av endast en rubrik, ingress och 
liverapportering i textform av till exempel en match sållas bort. Längre videor som 
endast har en presentation eller förklaring i ingressform sållas också bort. Det gjordes 
även med artiklar som handlade om nyhetsmediernas egna redaktioner och 
organisationer. Även speltips på trav sållades bort.  
Undersökt enhet: Hela artikeltexten på respektive sajt, inklusive rubrik, ingress och 
brödtext. 
 
 
V1. Medium 

1. SVT Sport 
2. Sportbladet  

 
Kommentar: Avser på vilken av sajterna artikeln har publicerats.  
 
V2. År och månad 

1. April 2010 
2. Oktober 2010 
3. April 2019 
4. Oktober 2019 

 
Kommentar: Variabeln avser under vilken av de undersökta perioderna som artikeln 
publicerades.  

Dagordningsteorin 
 
V3. Är det huvudsakligt fokus på dam- eller herrsport? 

1. Damsport 
2. Herrsport 
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3. Båda 
 
Kommentar: Med huvudsakligt fokus menas den sport som framkommer i rubrik och 
ingress. Även om det till exempel i rubrik och ingress handlar om en manlig tränare som 
tränar ett damlag så kodas det som damsport och vice versa. Artikeln kodas som 
alternativ tre om det förekommer både damsport och herrsport i rubrik och/eller 
ingress, oavsett om den ena tar mer plats.  
 
V4. Textlängd 

1. Kort  
2. Mellan 
3. Lång 

 
Kommentar: Korta texter innebär texter upp till och med 150 ord inklusive rubrik, 
ingress och brödtext (texter som är under 155 ord avrundas nedåt). Mellanlånga texter 
innebär texter upp till och med 350 ord inklusive rubrik, ingress och brödtext. Långa 
texter innebär texter över 350 ord.  
 
V5. Sport 

Fritext: ……… 
 
Kommentar: Med variabeln menas den sport som artikeln handlar om. Båda sajterna 
skriver i publiceringen vilken sport den berör och det är det vi går efter.  
 

Nyhetsvärdering 

Källor 
 
V6. Kommer någon idrottsutövare till tals? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Med idrottsutövare menas både aktiva och pensionerade, förutsatt att de 
inte nu har en annan roll som till exempel expert eller tränare. Om någon som tidigare 
varit idrottsutövare men nu uttalar sig som expert kodas det som alternativ två. Om 
någon fortfarande är aktiv idrottsutövare men har någon annan roll i artikeln, kodas 
den fortfarande som idrottsutövare.  
 
V7. Kommer någon tränare till tals?  

1. Kvinnlig tränare 
2. Manlig tränare 
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3. Båda 
4. Nej 

 
Kommentar: Omfattar inte bara huvudtränare utan kan vara assisterande eller till 
exempel fystränare också.  
 
V8. Kommer någon makthavare till tals? 

1. Kvinnlig makthavare 
2. Manlig makthavare 
3. Båda 
4. Nej 

 
Kommentar: Med makthavare menas klubbchefer-/direktörer, sportchefer eller andra i 
lagledningen. Även personer som till exempel är ordförande för olika förbund eller 
liknande omfattas av denna variabel. 
 
Negativa inslag 
 
V9. Vad är den huvudsakliga tonaliteten i artikeln? 

1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt  

 
Kommentar: Med den huvudsakliga tonaliteten menas det som står i rubrik och 
ingress. Här har vi valt att ha stram hållning i vad som räknas som positivt, negativt och 
neutralt. En artikel som vinklas på till exempel att “Färjestad vann mot Djurgården” 
snarare än att “Djurgården förlorade mot Färjestad” blir inte automatiskt kodad som 
positiv, utan det måste finnas värdeord som lyfter texten från det neutrala. Hade det 
istället stått “Färjestad utklassade Djurgården i överlägsen seger” finns det fler ord som i 
det fallet kan klassas som positivt laddade. Vi valde den hållningen för att tydligare se 
om man gestaltar händelser olika på dam- och herrsidan, snarare än att bara titta på om 
de vinklar texterna på vinnare eller förlorare.  
Alternativ tre avser när det inte finns några värdeord som kan klassas som negativa 
eller positiva används. Om både negativa och positiva värdeord används i samma 
utsträckning kodas det också som alternativ tre. 

Genus och gestaltning 
 
V10. Är huvudpersonen i artikeln en kvinna eller man? 

1. Kvinna 
2. Man 
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3. Båda 
 
Kommentar: Med huvudperson menas den person som det skrivs om i rubrik och 
ingress. Om både en man och en kvinna nämns i rubrik och/eller ingress kodas det som 
alternativ tre.  
 
V11. Nämns några yttre attribut som är direkt kopplade till sport? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Avser endast journalistens beskrivning, ej personliga citat. Om en 
basketspelare till exempel beskrivs som lång kan det anses vara relevant för sporten. 
Likaså om en skidåkare till exempel “ser stark ut” i slutet av loppet. Om någon beskrivs 
som trött efter till exempel en match är det kopplat till sportprestationen, men skulle 
samma beskrivning göras i till exempel ett “hemma hos”-reportage är det inte direkt 
kopplat till sport och kodas enligt variabel tio.  
 
V11.1. Om ja på fråga, hör attributet till en kvinna eller man? 

1. Kvinna 
2. Man  
3. Båda 

 
Kommentar: Variabeln finns för att kunna särskilja på när det till exempel är en artikel 
som handlar om damsport/har en kvinnlig huvudperson men ett attribut tillskrivs en 
man och vice versa.  
 
V12. Nämns några yttre attribut som inte är direkt kopplade till sport? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Denna variabel avser om det nämns några attribut som inte är relevanta 
för sporten, till exempel hårfärg, smink eller utstyrsel. Även beskrivningar som “snygg” 
eller “ful” avses av denna variabel.  
 
V12.1. Om ja på fråga, hör attributet till en kvinna eller man? 

4. Kvinna 
5. Man  
6. Båda 

 
Kommentar: Variabeln finns för att kunna särskilja på när det till exempel är en artikel 
som handlar om damsport/har en kvinnlig huvudperson men ett attribut tillskrivs en 
man och vice versa.  
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V13. Uttrycker aktörerna i texten några känslor? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Med känslor menas till exempel om någon uttrycker att de är glada, 
ledsna, att något känns bra eller dåligt och så vidare. Även om reportern beskriver 
aktören som till exempel glad eller ledsen så kodas artikeln med svarsalternativ ett.  
 
V14. Nämns aktörernas privatliv på något sätt? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Med privatliv menas sådant som inte är kopplat till de sportsliga 
prestationerna. Kan till exempel handla om familjerelationer, kärleksliv eller sjukdom, 
men även till exempel deltagande i andra evenemang eller liknande. 
 
V14.1. Om ja på fråga, kopplas privatlivet till en kvinna eller man? 

7. Kvinna 
8. Man  
9. Båda 

 
Kommentar: Variabeln finns för att kunna särskilja på när det till exempel är en artikel 
som handlar om damsport/har en kvinnlig huvudperson men en mans privatliv nämns 
och vice versa. 
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