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Abstract 

Titel: Kvinnor får fäste 

 

Författare: Ludvig Svensson och Linda Lidén 

 

Kurs, termin och år: C-uppsats, HT19, 2019/2020 

 

Antal ord i uppsatsen: 10526 ord 

 

Problemformulering och syfte: Då tidigare forskning visat att män är mycket           

överrepresenterade i media och inte minst inom sportbevakningen var studiens syfte att, med             

avstamp i dagordnings- och gestaltningsteorin, undersöka hur mycket plats damer respektive           

herrar inom längdskidåkning fick under skid-VM:s tävlingsdagar i Seefeld 2019 i tre            

rikstäckande svenska medier.  

 

Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes hur damer och           

herrar rapporterades om i digitala artiklar rörande längdskidåkarna under skid-VM 2019 i            

Seefeld. Materialet samlades in från Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport i             

form av 307 digitala artiklar efter att avgränsningar var tillämpade. 

 

Huvudresultat: Studiens resultat visar att det skiljde mellan könen i antalet skrivna digitala             

artiklar. Både totalt, men även hos varje enskild redaktion skrevs det mer om damerna än om                

herrarna. SVT Sport hade den största procentuella skillnaden i mängden digitala artiklar            

mellan könen och Sportbladet hade den minsta procentuella skillnaden. 

 

Nyckelord: Genus, sportjournalistik, jämställdhet, skid-VM, längdskidor 
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1. Introduktion och problemformulering 

Sverige är EU:s mest jämställda land ( Arbetsmarknadsdepartementet, 2019) och vill gärna se            

sig som ett av världens mest jämställda länder (Edström & Jacobsson, 2015, 9). Trots det är                

kvinnor underrepresenterade i nyhetsflödet överlag (Statens medieråd, 2019), likaså inom          

idrotten (Karlsson & Strömbäck, 2019, 204). Forskning visar att kvinnor fått större utrymme i              

media, men att det fortfarande är långt ifrån jämställt (Bernstein, 2002, 419). Tidigare studier              

visar att 98,5 procent av den amerikanska tv-sporten består av manliga utövare (Karlsson &              

Strömbäck, 2019, 204). 

 

Media speglar inte bara, utan upprätthåller och legitimerar de könsnormer som finns i             

samhället (Hirdman, 1998, 52). Männen inom sportvärlden gestaltas som starka och modiga,            

samtidigt som kvinnor i vissa fall istället sexualiseras (Trolan, 2013, 224). Idrott ansågs länge              

vara en typisk manlig sak, inte minst i Sverige. Tävlingsidrotten var inget som kvinnorna              

skulle ägna sig åt då det betraktades som oestetiskt, okvinnligt och för ansträngande (Dahlén,              

1999, 129). Men sporten är till för alla oavsett kön (Riksidrottsförbundet, 2019), och media              

har i uppgift att ge en så sanningsenligt och verklig bild av samhället, som möjligt, inklusive                

sporten (Strömbäck, 2014, 135). 

 

Kvinnor utgör hälften av jordens befolkning men syns i en knapp fjärdedel av det allmänna               

nyhetsflödet (Edström & Jacobsson, 2015, 7). År 2002 var 70 procent av de som omskrevs i                

de svenska tidningarna män, trots att befolkningsfördelningen bara skiljde sig med en procent             

(Jarlbro, 2006, 82-29). Det finns en skevhet i den mediala bevakningen överlag, och inom              

sportbevakningen har det visat sig vara ännu mer markant då manliga sportutövare är mycket              

överrepresenterade i media (Karlsson & Strömbäck, 2019, 204). Sport var den nyhetskategori            

som under 2018 uppvisade sämst könsfördelning med 20,9 procent kvinnor          

(Rättviseförmedlingen, 2018). Idrottsrörelsen startades av och för män, och präglas än idag            

av de manliga normerna och dess maktstrukturer. Jämställdhetsfrågan aktualiserades på          

1970-talet (Jämställdhetsmyndigheten, 2019) och det har sedan dess strävats mot att kvinnor            

och män ska ha samma förutsättningar för att utöva sport ( Riksidrottsförbundet, 2019). Det             

har skett en utveckling, men är fortfarande mycket kvar ( Riksidrottsförbundet, 2019 ).  
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Sportjournalistik har varit kommersiellt viktigt för medierna de två senaste århundradena           

(Karlsson & Strömbäck, 2019, 201). Den beskrivs som en hörnsten i nöjesindustrin med             

anledning av sin förmåga att locka stora publiker (Karlsson & Strömbäck, 2019, 201). Inom              

forskningen har sportens relation till genusfrågor varit ett tydligt huvudspår (Karlsson &            

Strömbäck, 2019, 204).  

 

Sportjournalistiken speglar tidsandan. De fördomar som finns i samhället har också uttryckts            

på sportsidorna (Wallin, 1998, 93). Det är media som sätter ramen och dagordning för det               

som publiken i sin tur anser ha betydelse (McCombs, 2006, 24) och det påverkar därmed               

deras tankar och attityd till sporten.  

 

På de allra flesta svenska dagstidningar finns en sportavdelning, och det är dessutom i många               

fall den största avdelningen tidningen har, något som tyder på vikten av sportnyheter (Wallin,              

1998, 40). Det är väsentligt att studera medias rapportering om idrott då den, tillsammans              

med politiken, är en av de viktigaste kulturella institutionerna (Creedon, 1994, 20; Koivula             

1999, 6) Det är viktigt att alla medborgartyper, kvinnor som män, får komma till tals i media,                 

annars har vi ett demokratiproblem (Jarlbro, 2006, 24).  

 

Vissa sporter anses emellertid vara mer jämställda än andra (Idrottsstatistik, 2018). En av få              

sporter där vinstsummorna är lika stora för damer som herrar är längdskidåkningen (Albert,             

2019), och enligt Svenska skidförbundets längdchef Johan Sares är längdskidåkningen i           

Sverige jämställd vad gäller åkare på alla nivåer (Svenska skidförbundet, 2019). 

 

I modern tid så presterar de svenska damerna och herrarna ungefär lika bra i längdskidåkning.               

Från att de manliga svenska längdskidåkarna under 1900-talet låg i framkant, kom damerna             

resultatmässigt ikapp under 2000-talet, och under VM 2019 tog damerna fem medaljer, och             

herrarna inga (Svenska skidförbundet, 2019).  

 

Det vi inte får berättat för oss eller upplever själva får vi reda på genom media. Svensken                 

ägnar i grova drag en fjärdedel av sin dag åt medierna (Weibull & Wadbring, 2014, 19).                

Media är därmed en viktig beståndsdel i samhället, och det är därför väsentligt att studera               
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medias rapportering om kvinnliga och manliga idrottare då det media rapporterar om, och på              

sättet det framförs påverkar vad publiken anser ha betydelse (Strömbäck, 2014, 99-111). Det             

är viktigt att studera massmediernas rapportering om idrottsmän och kvinnor, då medias roll,             

och framförallt mediesporten har en viktig och betydande roll i samhället (Koivulas, 1999,             

590). Kvinnors underrepresentation inom den mediala sportbevakningen resulterar i att          

publiken får intrycket av att de inte existerar inom sporten (Creedon, 1994, 33).  

 

Tidigare forskning har alltså visat att det skiljer sig i rapporteringen könen emellan. Vad som               

inte har undersökt är hur jämställdheten inom den mediala bevakningen ser ut av en idrott               

som faktiskt är jämställd när det gäller vinstsummorna könen emellan. Denna studie har             

belyst huruvida svenska mediers bevakningen av längdskidåkning på sina digitala plattformar           

under skid-VM i Seefeld 2019 upprätthållit ideologin av den manliga normen.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att med avstamp i genusteorin och dagordningens första nivå, vad               

medierna skriver om och vad medborgarna anser är viktigt, utläsa huruvida Sportbladet, SVT             

Sport och Dagens Nyheter Sport ger en jämställd bevakningen av en sport som är likställd när                

det gäller prispengar könen emellan. För att fullfölja syftet används följande frågeställningar: 

1. Hur såg fördelningen ut om längdskidåkarna under skid-VM vad gäller journalistisk           

genre, textlängder, videoklipp samt artiklar bakom betalväggar på Sportbladet, SVT          

Sport och Dagens Nyheters digitala webbsidor? 

2. I vilken utsträckning rapporterade Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport           

på sina digitala webbsidor under tävlingsdagarna under skid-VM 2019 i Seefeld, och            

förekom det några skillnader vad gäller könen?  

3. Hur ser skillnaderna ut mellan män och kvinnor när det gäller vilka som får komma               

till tals i de digitala artiklarna? 

4. Hur ser skillnaderna ut vad gäller skribenternas kön i de digitala artiklarna under             

tävlingsdagarna i skid-VM 2019 i Seefeld?  
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3. Bakgrund 

Vartannat år arrangerar FIS, Internationella skidförbundet, VM i skidor (FIS, 2019). FIS            

började 1925 anordna tävlingar och sedan 1937 har 34 världsmästerskap arrangerats för både             

kvinnor och män ( FIS, 2019). Under skid-VM tävlas det i längdskidor, backhoppning och             

nordisk kombination. Män tävlar mot män och kvinnor mot kvinnor både individuellt och i              

lag. Senaste skid-VM var 2019 i Seefeld, Österrike (Pettersson, 2019). Under skid-VM 2019             

tog svenska skidlandslaget 5 medaljer i längdskidor, där samtliga medaljer togs av damerna.             

Svenskorna tog guld i sprintstafett och stafett, silver i sprint och 10 km klassiskt och brons i                 

30 km fristil. Norge tog alla guld på herrsidan samt alla guld på damsidan förutom de två                 

tävlingarna som svenskorna vann ( Medveczky, 2019 ). 
 

Sveriges television (SVT) grundades 1954. SVT började sända reguljärt den 4 september            

1956 (SVT, 2019). SVT är ett stiftelseägt och skattefinansierat företag. Stiftelsens ledamöter            

utses av Sveriges regering och licensmedlen tilldelas SVT av den svenska staten. SVT har i               

uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av stark            

integritet, vara oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika            

ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att              

SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänheten (SVT, 2019). 

 

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall år 1864. Sedan år 2019 ägs tidning av              

aktiebolaget Bonnier ( Nationalencyklopedin , 2019). Dagens Nyheter är Sveriges största         

morgontidning (Ohlsson, Wadbring & Weibull, 2018, 116). Aftonbladet grundades 1830 av           

Lars Johan Hierta. År 1996 övertog mediekoncernen Schibsted kontrollen över Aftonbladet           

ekonomiskt, medan Landsorganisationen i Sverige LO behöll kontrollen över tidningens          

politiska inriktning ( Nationalencyklopedin, 2018 ).  

4. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

4.1 Dagordningsteorin 

Samhällsforskaren och journalisten Walter Lippman lade 1922 grunden för det som skulle            

komma att bli dagordningsteorin. Lippman menade att medias inflytande grundade sig i            
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uppfattningen om att världen är för stor och komplex för att människan ska kunna förstå               

helheten, och att de till stor del skapar sina egna bilder av verkligheten genom medierna               

(Lippman, 1922, 8-9). Den grundläggande tanken med dagordningsteorin är att det finns ett             

orsakssamband mellan de frågor som får stor plats i media också är det som publiken därefter                

anser är viktigt (Strömbäck, 2014, 101).  

 

Teorin som från början var en enkel hypotes om masskommunikationens effekter på            

allmänhetens uppmärksammande av sociala och politiska frågor, innefattar nu sekundära          

villkor för medias effekter och dess inflytande. Dagordningsteorin är numer en detaljerad            

karta över massmediernas dagordning och effekterna av den (McCombs, 2006, 17).  

 

Bakom begreppet dagordningsteorin står Maxwell McCombs och Donald Shaw. I deras           

artikel The agenda setting function of massmedia från 1972 (Strömbäck, 2014, 99) beskriver             

de hur medias agendasättande påverkade det amerikanska presidentvalet 1968, och          

utformningen i den politiska verkligheten. När massmedierna förmedlade vad kandidaterna sa           

under sina kampanjer togs beslut om vad som skulle framföras och inte, och genom det satte                

media agendan för kampanjen. Den information massmedia gav var i många fall den enda              

kontakten publiken fick med politiken (McCombs & Shaw 1972, 176). Löftena, retoriken,            

berättelser och ledarskribenters texter i media utgjorde mycket av informationen som nådde            

ut till publiken, och det var utifrån den informationen ett omröstningsbeslut skulle fattas             

(McCombs & Shaw 1972, 176). 
 

Teorins betydelse går inte att överskatta, då det var en av de teorier som bidrog till att                 

föreställningen om mediernas betydelse gick från att anses vara maktlösa till att anses vara              

mäktiga. Eftersom människorna inte har möjlighet att själva undersöka verkligheten och vad            

som är viktigt vänder de sig till medierna för att ledas (Strömbäck, 2014, 99). I denna studie                 

har fokus legat på mediernas dagordning, och vad och vilka som tilldelas plats genom              

redaktionernas dagordning då medierna till stor del har makten över vad publiken i sin tur               

tycker är viktigt (Strömbäck, 2014, 100-101).  

 

Dagordningsteorin delas in i två olika nivåer där den första nivån handlar om vad medierna               

skriver och om vad medborgarna anser är viktigt, och den andra nivån handlar om hur               
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medierna skriver och hur medborgarna uppfattar det (Strömbäck, 2014, 107). I denna studie             

har fokus legat på teorins första nivå. 

 

Begreppet agendasättande är numer vanligt i diskussioner om politik och allmänhetens           

åsikter, där medias roll har en signifikant, och ibland kontroversiell roll (McCombs, 2006,             

12). Teorin användes av Shaw och McCombs i första hand i samband med politisk              

bevakning, men har sedan den introducerades används i många andra sammanhang. Man kan             

idag konstatera att dagordningsteorin har haft en historisk betydelse, och är den mest             

undersökta teorin någonsin inom masskommunikation och medieeffekter (McCombs, 2006,         

12).  

 

Först ut med att dela in teorin i tre kategorier var David och Robinson (McQuail, 2010, 513).                 

Medias, publikens och politikens prioriteringar. De menar att de tre nivåerna interagerar med             

varandra på komplexa vis och har effekt i olika riktningar. Författarna menar också att olika               

medier anses vara olika trovärdiga, och att publikens upplevelser också spelar roll i hur de               

värdesätter saker och ting. Hur publiken värdesätter kan skilja sig från hur media gör              

(McQuail, 2010, 513).  

 

När det gäller i princip alla frågor som kommer upp på allmänhetens dagordning, handlar det               

om en andrahandsverklighet. En verklighet som innan den når publiken har formats av             

journalisters rapporter av händelser (McCombs, 2006, 23). Tidningarna ger publiken          

ledtrådar om hur viktig informationen är genom bland annat rubrikstorlek och artikellängd            

(McCombs, 2006, 24). I tv-nyheter är utrymmet mer begränsat, så nyheterna som            

överhuvudtaget tas upp ger en kraftfull signal på vad som är viktigt och inte, där               

återkommandet av en nyhet dag efter dag är det starkaste budskapet för ett ämnes betydelse               

(McCombs, 2006, 24). Publiken använder sig av ledtrådarna som delas ut av medierna om              

vad som bör “sättas först”, för att sedan organisera i sina egna dagordningar och besluta om                

vad som är viktigast. Efterhand blir nyheternas frågor det som allmänheten anser är viktigt,              

och nyhetsmediernas dagordning blir i många fall det som blir dagordningen för allmänheten             

(McCombs, 2006, 24). 
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Människor har åsikter om en mängd saker, men bara ett fåtal har stor betydelse för dem. Där                 

kommer nyhetsmediernas roll och dagordningsfunktion in, då de påverkar hur viktig en fråga             

blir och huruvida ett större antal människor verkligen anser att det är värt att ha en åsikt om                  

en fråga (McCombs, 2006, 24). Nyhetsmedierna kan inte tala om för människor vad de ska               

tänka, men de kan tala om för publiken vad de ska tänka på (McCombs, 2006, 25). Många                 

händelser tävlar om journalisternas och medias uppmärksamhet. Då det saknas utrymme att            

samla in, eller redovisa på för läsare, lyssnare och tittare, förlitar sig journalister på sina               

yrkesnormer och tar in det de anser är viktigt (McCombs, 2006, 45). Det resulterar i att                

nyhetsmedierna presenterar en begränsad bild av omgivningen i stort. “Ungefär som en            

mycket begränsad bild av världen som kan skymtas genom de smala fönstergluggarna i vissa              

moderna byggnader. Och om fönsterrutan är lite ogenomskinlig och ojämn blir metaforen            

ännu mer träffande” (McCombs, 2006, 45).  

 

McCombs menar att allmänhetens prioritering av frågor är en kombination av           

tillgängligheten och hur relevant det är personligen (McCombs, 2006, 87). Ju större behovet             

av att inta kunskap om någonting är, desto viktigare blir medias dagordning för medborgarna              

(McCombs, 2006, 84). Massmedierna är inte den enda källan till orientering i samhällsfrågor.             

Personliga erfarenheter ger också information om många frågor. Men när det gäller vissa             

ekonomiska frågor är nyhetsmedierna i många fall den enda orienteringskällan. Utöver det            

finns det många andra samhällsfrågor, speciellt de som rör utrikespolitiska områden, där            

personlig erfarenhet är starkt begränsat, näst intill obefintlig (McCombs, 2006, 88). Det är             

intensiv konkurrens mellan vilka frågor som ska få plats på dagordningen och som tävlar om               

vad som ska få allmänhetens uppmärksamhet, men det finns inget samhälle eller            

samhällsinstitutioner som kan ägna sig åt flera åt gången (McCombs, 2006, 63).  

 

En tidig insikt om dagordningsteorin makt var storleken på medborgarnas begränsade           

dagordning. Psykologen George Miller kallade det “Den magiska siffran sju, plus eller minus             

två”, som beskriver gränserna för sinnesprocesser. De senaste åren har man kommit fram till              

att det tyder på att nivån är ännu lägre än så (McCombs, 2006, 63). Det snäva utrymmet för                  

storleken på allmänhetens dagordning menar McCombs kan förklaras genom att medborgarna           

har begränsat med resurser, både när det gäller tid och psykologisk kapacitet (McComb,             

2006, 63).  
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Alla nyheter får inte plats i media, utan de måste väljas ut och på ett sätt tävla om                  

uppmärksamheten i medias rapportering. Det media väljer att publicera avgör i sin tur vad              

medborgarna sätter på sin egen dagordning (Strömbäck, 2014, 99-111; McQuail, 2010, 548).            

Mediernas dagordning fungerar som en måttstock som människor använder sig av när de             

bedömer politiska aktörer. Medierna har makt över vilka frågor som människor tycker är             

viktigast (Strömbäck, 2014, 112). Genom att media lyfter fram vissa frågor och låter dem              

genomsyra den mediala dagordningen ger det signaler till medborgarna om vad som är             

viktiga samhällsproblem (Karlsson & Strömbäck, 2019, 338-339). Det diskuteras i dagsläget           

två konkurrerande förklaringar till effekterna av mediernas dagordning. Den första bygger på            

teorier om social inlärning, där man lär nyhetskonsumenterna hur viktiga olika           

samhällsfrågor är genom media (Karlsson & Strömbäck, 2019, 339). Den andra teorin bygger             

på socialpsykologisk teori, Genom att publiken återkommande exponeras för ett visst ämne,            

blir informationen om det mer framträdande i personens minne (Karlsson & Strömbäck,            

2019, 339). 

 

Dagordningsteorin har i denna studie varit relevant då fokus legat på vilken information som              

förmedlats genom redaktionerna och ut till publiken. Då verkligheten är oändlig men inte             

utrymmet i media tvingades redaktionerna under skid-VM i Seefeld 2019 välja och välja bort              

vad som skulle publiceras utifrån vad de trott är viktigt för publiken.  
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4.2 Genusteori 

Begreppet genus började användas på 1970-talet och syftar till det sociala könet, det vill säga               

föreställningarna att könskategorierna kvinna och man är sociala konstruktioner. Det är           

baserat på den kulturella tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor             

(Jarlbro, 2006, 12) och handlar främst om de sociala relationer inom vilka grupper och              

individer agerar (Connell & Pears, 2015, 15). 

Yvonne Hirdman, kvinnan bakom teorin (Bolin, 2014), skriver i artikeln Genussystemet -            

reflexioner kring kvinnors sociala underordning, att det egentligen inte finns någon teori om             

ett genussystem, utan att det som avses med teorin egentligen är ett beskrivande begrepp för               

de olika könens förhållande (Hirdman, 1998, 49). Hirdman beskriver genussystemet som en            

ordningsstruktur av kön. En grundläggande ordning som är grundläggande för andra sociala            

ordningar, där ordningen av människor i genus blivit bas för politiska, ekonomiska och             

sociala ordningar (Hirdman, 1998, 51). Hirdman motsätter sig uttrycket “ett generellt förtryck            

måste ha en generell förklaring” och menar att förtrycket mot kvinnor kan grunda sig i               

konstruerade strukturer, snarare än medfödda eller biologiska egenskaper (Hirdman, 1998,          

51). Hon menar att när man håller könen på separata håll så legitimeras könsnormerna, något               

som i sin tur gynnar den manliga normen (Hirdman, 1998, 52).  

Barn föds in i en redan bestämd tankemall, och får begränsat utrymme att utvecklas fritt               

eftersom deras kulturella sfär säger åt dem att de ska bli på ett visst sätt. Med andra ord,                  

barnen föds varken till typiska kvinnor eller män, utan skapas till det (Hirdman, 1998, 52).               

Då ett barns sociala omgivning består av både män och kvinnor, så är också kvinnor delaktiga                

i att lära barnen normerna, utan att syftet ska vara att den manliga normen är “bättre” än den                  

kvinnliga, menar Hirdman (1998, 216).  

 

Inom genussystemet finns det olika genuskontraktet som berör olika saker.  

1) Kulturella överlagringens nivå - föreställningarna som finns om hur en relation mellan en              

man och en kvinna ska vara.  

2) Sociala integrationsnivån - institutioner, artefakter och arbetsfördelningen mellan könen. 

3) Socialisering - sen direkta inlärningen, som exempelvis att “pojkar ska inte gråta”.             

(Hirdman 2007, 216-217).  
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Genuskontrakten är konkreta föreställningar om bland annat hur män och kvinnor förväntas            

vara mot varandra, vilka redskap som hör till vem, hur de ska prata, vilka kläder som är                 

tillåtna på vem och hur långt håret får lov att vara. Dessa genuskontrakt ärvs i generationer,                

där en mor introducerar en dotter, och en far sin son (Hirdman, 2007, 217). Hirdman menar                

att genuskontrakten skapar en balans, men att de också innebär förhandlingar. Hon menar att              

om man tittar på kvinnor och mäns maktstrategier är de än idag väsentligt olika och att det                 

föder nya isärhållande former och legitimerar olikheter (Hirdman, 1998, 55). Männens frihet            

har ständigt uppmuntrats och expanderat, samtidigt som den kvinnliga karaktären kopplats           

samman med barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala seder (Hirdman, 2007, 219).  

 

Kvinnor är en betydande del av världens avlönade arbetsstyrka, men de ligger lägre ner i               

hierarkin. Kvinnors ekonomiska intäkter har ökat en aning, men uppgår fortfarande bara till             

två tredjedelar jämfört med männens (Connell & Pears, 2015, 15). Teorin är därför intressant              

i denna studie då prispengarna i tävlingen är fördelad lika könen emellan.  

 

De arbeten och uppgifter som ofta kopplas samman med kvinnor hänger samman med den              

kulturella definitionen av kvinnor som kärleksfulla, självuppoffrande och omvårdande         

(Connell & Pears, 2015, 15). Evenemang som Oscargalan, eller sportevenemanget Super           

Bowl menar Connell inte bara är ett resultat av människors uppfattning om genusskillnader,             

utan de hjälper också till att skapa skillnader när de visar upp det som anses vara perfekta                 

exempel på maskulint och feminint (Connell & Pears, 2015, 19).  

 

Att vara man eller kvinna är inte ett förbestämt tillstånd, utan ett blivande under en aktiv                

konstruktion. “Man föds inte till kvinna, man blir det” beskrev Simone de Beauvoir, den              

banbrytande feministen det som (Connell & Pears, 2015, 19). Connell menar att varaktiga             

eller breda mönster bildar det som kallas strukturer, och att nyckeln är att släppa fokus på                

skillnaderna och istället rikta sig mot relationer. Genus är inget uttryck för biologi eller en               

fast tudelning hos människor, utan ett mönster som finns i våra sociala dagliga aktiviteter.              

Det är en struktur, och en speciell sådan (Connell & Pears, 2015, 25).  
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De kulturella mönstret visar sig i vissa fall i de kroppsliga skillnaderna, men ofta gör de mer                 

eller mindre än så. Skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga kropparna överdrivs,            

förnekas och kompliceras. Det går därför inte att säga att sociala arrangemang alltid avspeglar              

de biologiska skillnaderna (Connell & Pears, 2015, 25).  

 

4.3 Tidigare forskning inom området 

Det är av vikt att alla medborgartyper, som kvinnor och män, hög- och lågutbildade får               

komma till tals och att var och ens röst är lika mycket värd i svenska medier, annars har vi ett                    

demokratiproblem menar Gunilla Jarlbro (2006, 24). Andersson Odéns studie från 2002           

visade att 49 procent av Sveriges befolkning bestod av män, och att 70 procent av de som                 

blev omskrivna i tidningarna var män. 51 procent av Sveriges befolkning var kvinnor, och 30               

procent av de omskrivna i tidningarna var kvinnor (Jarlbro, 2006, 28-29). I Pressens tidning              

nummer 11, från år 2005 stod det att 24 procent av de omskrivna i tidningarna var kvinnor                 

året innan (Jarlbro, 2006, 29). Jarlbro menar att studien visar att vita medelålders män med               

makt är de som syns i medierna, och att det även är de som har tolkningsföreträde när det                  

gäller definitionen av samhällsfrågor och hur dessa ska gestaltas (Jarlbro, 2006, 29). Enligt             

Jarlbro får vi en sned maktbalans i demokratin om ena halvan av mänskligheten har svårare               

än den andra att få sina röster hörda i medierna (Jarlbro, 2006, 29).  

 

I SVTs årsredovisning från 2004 stod det: “Det långsiktiga målet i Sveriges Televisions             

jämställdhetspolicy är att såväl antalet anställda som medverkande ska vara jämt fördelat            

mellan kvinnor och män med en högsta tillåten avvikelse på tio procent” (Jarlbro, 2006, 81).               

Hon menar att viljan att öka kvinnors synlighet finns, men att forskningsresultat visat att vilja               

inte räcker och att det krävs agerande för att få till en förändring i medierepresentationerna               

(Jarlbro, 2006, 83).  

 

Frågor om sportens relation till genusfrågor är ett huvudspår i forskningen och har varit det               

under lång tid. Forskare inom området har gjort kvantitativa innehållsstudier som visar att             

manliga sportutövare är mycket överrepresenterade i media (Karlsson & Strömbäck, 2019,           

204). Det finns studier som visar att 98,5 procent av den amerikanska tv-sporten består av               

13 



manliga utövare (Karlsson & Strömbäck, 2019, 204). Studier visar också att människors            

medievanor inom sport kopplas samman med deras föreställningar om genusnormerna          

(Karlsson & Strömbäck, 2019, 204).  

 

I Natalie Koivulas artikel Gender Stereotyping in Televised Media Sport Coverage (Koivula,            

1999, 590) , studerades sportbevakningen av män och kvinnor i TV. Utöver det studerades             

också hur kvinnorna och männen framställdes. Koivulas menar att massmedias roll möjligtvis            

är ännu viktigare när det kommer till sport än annat, då den överväldigande majoriteten av               

sportpubliken tar del av händelserna via media (Koivula, 1999, 590). Studien visade att             

kvinnor som deltar i sport, speciellt i de som anses vara olämpliga för kvinnor, där de ofta                 

blev reducerade till sexobjekt. Istället för att i omskrivningarna referera till kvinnornas            

prestation, refererades det ofta till huruvida de var “graciösa”, och/eller fokus på deras             

kvinnlighet, eller bristen på den (Koivula, 1999, 591), och enligt Koivulas är språket som              

används i media är ett kraftfullt verktyg i förstärkandet av könsskillnaderna (1999, 591).  

 

Resultat av studien visade också att det fanns stora skillnader hur kvinnorna lyfts fram i               

media jämfört med männen, när de väl syntes i media. Kvinnorna benämndes många gånger              

vid för- och efternamn, samtidigt som männen omskrevs med bara efternamn. Männen            

hänvisades till sina efternamn nästan två gånger så ofta som kvinnorna (Koivula, 1999, 597).              

Studiens resultat visade inte bara de olika och ojämna sätten män och kvinnor gestaltades på,               

utan också vad denna typ av gestaltning kan få för konsekvenser på den sociala              

konstruktionen av kön och könsskillnad, uppdelning av samhälle efter kön, och en            

förstärkning av myten om kvinnlig passivitet och svaghet (Koivula, 1999, 590). Enligt            

Koivulas upprätthålls samhällets genusstereotyper i media, då kvinnor i högre utsträckning än            

männen bevakas inom individuella prestationer än lagsporter (Koivula, 1999, 4).  

 

Alina Bernstein menar att mediebevakningen gällande kvinnor har förändrats de senaste åren,            

och att kvinnors utrymme blivit större, men att det fortfarande är en lång väg att gå innan en                  

jämställd bevakning är uppnådd (2002, 419). Bernstein tar upp diskussionen huruvida           

täckning nödvändigtvis skulle resultera i en jämlik representation mellan männen och           

kvinnor. Hon menar att vissa typer av porträtteringar, och mer av dessa skulle kunna resultera               
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i att saker och ting blir ännu värre, då åsikterna om kvinnor inom idrotten skulle fixeras                

(Bernstein, 2002, 419-420).  

 

Antti Laine studerade de Olympiska spelen år 2004 och 2006 där Aftonbladets och             

Expressens rapportering jämfördes med två finska tidningar, Iltalehti och Ilta-Sanomat          

(Laine, 2016, 83). Även hans studie gav resultatet att de manliga idrottarna syntes mer i               

samtliga tidningar än de kvinnliga, men att skillnaderna könen emellan var mycket större i de               

finska tidningarna än i de svenska. Studiens resultat av de svenska tidningarna om OS 2004               

visade att 55 procent av artiklarna handlade om män och 45 om kvinnor, och resultatet i de                 

finska tidningarna visade att männen omskrevs i 74 procent av fallen och kvinnor 26 procent               

samma år (Laine, 2016, 95).  

 

Den kvalitativa delen av studien visade också att de kvinnliga finska hockeyspelarna kraftigt             

sexualiserades i bilder i pressen, medan de svenska spelarna istället framställdes som atleter             

(Laine, 2016, 96).  

 

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men syns knappt i en fjärdedel av det globala               

nyhetsflödet (Statens medieråd, 2019). År 2010 utgjordes andelen nyhetsinslag och artiklar           

med en kvinna som huvudsakligt objekt 24 procent (The Global Monitoring Project,            

[GMMP], 2010). I Sverige låg den något högre, på 32 procent samma år, vilket den i princip                 

gjort sedan 1990-talet (Statens medieråd, 2019). Tidigare forskning visar att idrottande           

kvinnor alltid har varit, och fortfarande är underrepresenterade inom sporten (Cohen, 1993,            

172).  

 

Eoin J. Trolan konstaterar att män lär sig spela eller titta på idrott på många olika sätt. Bland                  

annat genom familj, vänner och skola, samtidigt som kvinnor på samma sätt lärs att              

sportaktiviteter bara är till för män (Trolan, 2013, 215). Trolan menar att sport i samband med                

media inte bara är en objektiv institution, utan att den också har potential att påverka normer                

och värderingar hos allmänheten (2013, 224). Medias sportbevakning konstruerar och          

använder könsstereotyper som resulterar i att könslikheter och skillnader bibehålls. Delvis           
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aktivt genom ord, men också passivt genom fotografier i media. Trolan menar att sport säljer               

massmedia, och att media säljer sport (2013, 224).  

 

Det visar sig inte bara i mängd inom rapporteringen mellan manliga och kvinnliga idrottare,              

utan också i kvalitet menar Trolan (2013, 224). Studien visade att kvinnor är             

underrepresenterade, trivialiserade och sexualiserade i samband med sportrapportering och att          

den typen av rapportering har djupa effekt i ung ålder, hos både pojkar och flickor (2013,                

224). Trolan menar att medias sportrapportering inte bara undviker att involvera kvinnliga            

idrottare, utan att det när det väl görs stämmer överens med vad Europa och västvärlden har                

för ideal för hur kvinnorna “måste” vara om de är idrottare (Trolan, 2013, 216). Enligt Trolan                

resulterar avsaknaden av kvinnlig rapportering inom sport att konsumenterna tror att kvinnor            

inte är lika viktiga, eller värda att rapportera om (Trolan, 2013, 217). Faktum är att               

sportmedias ignorerande av kvinnor betyder att media visar en bild att deras värde inte är lika                

högt som männens (Trolan, 2013, 217).  

 

Ulf Wallin (1998, 96) menar att bevakningen av de kvinnliga idrottarna, åtminstone delar av              

den, de senaste decennierna blivit betydligt mer lik bevakningen av de manliga, men att det               

fortfarande ofta påpekas att kvinnliga utövare är till exempel föräldrar än de manliga (1998,              

96). Det är uppenbart att den journalistiska formen påverkar innehållet på sportsidorna då det              

är styrt av rutiner för hur teman och händelser ska behandlas. Det innebär enligt Wallin i sin                 

tur att sporthändelser omformas av stereotypa mönster (Wallin, 1998, 41).  

 

Pamela J. Creedon har i boken Women, Media and Sport (1994) undersökt vilken roll              

sportbevakande media har i konstruerandet av värderingar som rör genus och kön (Creedon,             

1994, 6). Creedon menar att underrepresentationen av kvinnor inom sporten i media            

resulterar i att publiken får intrycket att de inte existerar inom sporten (Creedon, 1994, 33).               

Könsrollerna har exkluderat kvinnor inom sporten i generationer, men Creedon menar att det             

de senaste två decennierna skett en förändring till det positiva kring förväntningen av             

kvinnors roller och deltagande (Creedon, 1994, 32). Creedon tar i boken upp den             

undersökning Duncan och Hasbrook gjort där de studerat ambivalensen av medias           

porträttering av kvinnor och män (Creedon, 1994, 38). Ett exempel är när kommentatorerna             
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beskriver kvinnliga basketspelare. De beskrivs delvis som kraftfulla, modiga och talangfulla,           

men samtidigt som söta, sårbara och beroende (Creedon, 1994, 38).  

 

Trots att täckningen av kvinnor i sportmedia ökat de senaste 15 åren, försvagas det när det                

jämförs med hur presentationen ser ut. Den presentation som finns av kvinnor inom sporten              

kan enligt Creedon delas in i tre kategorier:  

1) Mindre täckning än männen 

2) Mer täckning ägnas åt “feminin” sport som tennis och golf 

3) Mer täckning av atleterna kring de stereotypiska könsrollerna än sportroller.          

(Creedon, 1994, 172).  

 

Då kvinnor i en nutid fortfarande är underrepresenterade i det globala nyhetsflödet har det              

varit oundvikligt att inte ta upp genus i denna studie. Maria Edströms och Josefine              

Jacobssons undersökning Räkna med kvinnor visar att få nyheter har kvinnor som            

huvudpersoner, och att ännu färre, 9 procent, har fokus på jämställdhet eller bristen på den               

(Edström & Jacobsson, 2015, 28). De menar att sport är ett tema som är mycket               

mansdominerat i det globala nyhetsflödet. Deras undersökning visar att andelen kvinnor inom            

de stora bevakningsområdena inte når upp till 40 procent någon gång (Edström & Jacobsson,              

2015, 28). De menar också att nya medieformer bör kunna öppna upp till nya rutiner, så som                 

webb och publicerade artiklar på den plattformen, men undersökningen visar att det är lika              

könskonservativt där som på övriga nyhetskanaler. Av de internetsidor som var granskade            

utgjorde kvinnorna 25 procent av nyhetssubjekten (Edström & Jacobsson, 2015, 29).  

5. Metod och material 

Studiens metod utgjordes av en kvantitativ innehållsanalys. I detta kapitel redogörs dess            

tillvägagångssätt. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

5.1 Urval av redaktioner 

I denna studie undersöktes följande redaktioners sportbevakning av skid-VM 2019:          

Sportbladet, SVT Sport, Dagens Nyheter Sport.  
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En rikstäckande kvällstidning valdes ut, i form av Aftonbladets sportredaktion - Sportbladet.            

Detta då Aftonbladet är den kvällstidning med flest läsare, med en räckvidd på över 3,7               

miljoner per vecka i genomsnitt (Orvesto, 2019). En dagstidning i form av Dagens Nyheter,              

som med en räckvidd på 964 000 läsare genomsnitt per vecka, är den rikstäckande              

dagstidning som når ut till flest (Orvesto, 2019), och slutligen ett Public service-medie i form               

av SVT, då det är statligt finansierat med den huvudsakliga uppgifterna att spegla             

förhållanden i hela landet, med en strävan mot mångfald. De har därmed ett särskilt              

samhällsansvar (SVT, u.å). 

 

Då studien tog upp frågor som kan anses vara på en övergripande samhällsnivå, var det               

nödvändigt att välja de största och mest använda sajterna inom journalistiken. Med andra ord              

de med störst genomslag och med störst potential att påverka människor (Ekström & Larsson,              

2013, 129).  

 

5.1.2 Urval av undersökningsperiod och material 

Samtliga redaktioner producerade material innan, under och efter tävlingarna. Materialet          

avgränsades till specifikt de datum som skid-VM pågick (21 februari–3 mars 2019). Urvalet             

gäller specifikt de dagar skid-VM pågick, då målet var att erhålla en så representativ bild av                

problemområdet som möjligt (Ekström & Larsson, 2013, 129).  

 

Digitala artiklar från samtliga redaktioner valdes ut, och papperstidningar, eller tidningar i            

PDF-format på internet valdes bort. Studien baserades på digitala artiklar för att            

säkerhetsställa att vi lyckades komma åt allt material som publicerades under den valda             

undersökningsperioden. Då utrymmet i papperstidningarna hos Aftonbladet och Dagens         

Nyheter, och tv-tiden hos SVT är begränsad sett till utrymme, och då internetanvändandet             

ständigt ökar, och dessutom gick om tv 2016 som svenskarnas viktigaste informationskälla            

(Internetstiftelsen, 2017) finns det goda belägg för val av material. Materialet avgränsades till             

digitala artiklar rörande längdskidåkarna, så artiklarna som handlade om bland annat           

Vasaloppet, men som låg under samma kategori ingick inte i studien.  
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Vi valde att fokusera på digitala artiklar, i form av nyhetstexter och krönikor. I det ingick                

varken chattar eller tv-inslag. Tv valdes bort med anledningen av att SVT domineras av tv,               

vilket varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter gör. En jämförelse redaktionerna mellan           

skulle genom det ha blivit skev. Texter som understeg 200 tecken analyserades inte, eftersom              

de i princip uteslutande introducerade tv-klipp. 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Till studien användes en kvantitativ innehållsanalys för att svara på våra frågeställningar. En             

kvantitativ innehållsanalys syftar till att lyfta upp från det enskilda, för att därefter sikta på att                

generalisera. Ambitionen är med andra ord att kunna uttala sig om ett större material              

(Ekström & Larsson, 2013, 119). Metoden syftar till att mäta något som är frekvent, och hur                

stort utrymme det har (Esaiasson et al. 2017, 197).  

 

En stor fördel med kvantitativ innehållsanalys är effektiviteten (Ekström & Larsson, 2013,            

122), och då syftet med denna studie var att studera ett stort material valdes denna metod.                

Risken finns att kriterierna som skapas är otydliga vilket i sin tur resulterar i att om någon                 

annan som ska tolka gör det på ett annat sätt (Ekström & Larsson, 2013, 126). Det skapades                 

därför tydliga kriterier på hur materialet skulle sorteras, då metoden ska vara oberoende av              

vem forskaren är (Ekström & Larsson, 2013, 122).  

 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna uppfatta könsfördelningen fastställdes analysenheter och variabler som ingick i            

ett kodschema (se Appendix_1). Samtliga redaktioner hade “flikar” och sportnyheterna          

placerade i dessa. Hos Aftonbladets sportredaktion Sportbladet och SVT:s sportredaktion          

fanns en specifik kategorier för de digitala artiklarna som berörde längdskidor, hos Dagens             

Nyheter Sport saknades den funktionen och därigenom tvingades vi söka oss fram till             

samtliga artiklar genom att söka på deras hemsida med orden “skid-VM” och            

“längdskidåkning”. Vi valde längdskidåkning eftersom det är det atleterna tävlade i, samt            

skid-VM för att det är själva mästerskapet. Dessa två ord tror vi var de bästa två sökorden för                  

att få fram så många artiklar från tävlingsdagarna som möjligt. Tjänsten Retriever var till en               
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början aktuell men valdes bort då vi upptäckte att en del av artiklarna som fanns tillgängliga                

via den manuella sökningen saknades där.  

 

Till att börja med sparades samtliga artiklar som var “taggade” som längdskidåkning,            

antingen via flikarna eller via det manuella sökandet. Detta för att inte riskera att någon               

artikel missades när själva kodandet startade. Totalt samlades 453 artiklar in. 

 

Därefter kodades artiklarna efter datum, redaktion, om artikeln handlade om en man eller en              

kvinna, kön på författaren av artikeln, om det var en nyhetstext eller en krönika, om det fanns                 

ett videoinslag, om artikeln var bakom betalvägg eller inte, och till sist textlängd. Textlängd              

inkluderades, eftersom det kan vara en indikation till publiken på hur viktig en nyhet anses               

vara, något som i sin tur genererar vad som hamnar på allmänhetens dagordning (McCombs,              

2006, 24).  

 

Samtliga artiklars ord, inräknat rubrik, ingress och brödtext kopierades och klistrades därefter            

in i Google documents för att mäta artiklarnas längd. När samtliga artiklar var räknade              

kategoriserades artiklarna som:  

1) Korta - Texter mellan 200 och 500 tecken. Motsvarande en notis längd i tryckt press                

(Fredriksson, 2012). 

2) Mellan - Texter mellan 501 och 1000 tecken. Motsvarande en kompletterande artikellängd             

i tryckt press (Fredriksson, 2012). 

3) Långa - Texter mellan 1001 och 5000 tecken. Motsvarande en normallång artikel i tryckt               

press (Fredriksson, 2012). 

5) Långläsning - 5001 - och uppåt.  

 

Utöver det eliminerades de artiklar som var i form av skriftlig liverapportering eftersom att              

antalet ord hade kunnat komma att uppgå långt över övriga artiklar, då läsare hade möjlighet               

att kommentera. Då studiens syfte var att få fram ett resultat på rapporteringen om              

längdskidåkarna kodades artiklar som rörde skidskytte-EM och Vasaloppet bort. Aftonbladets          

serie Valla! Valla! som pågick under tävlingarna exkluderades också. Då serien i huvudsak             

var i form av rörligt material (tv) och studiens syfte var att undersöka text. Utöver det fanns                 

det artiklar som handlade om en humorvideo publicerad av NRK där svenska skidåkare Calle              
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Halfvarsson var delaktig, även denna valdes bort då den inte berörde hans prestation under              

VM. När avgränsningarna var tillämnade var det totala antalet artiklar 307, mot 453 som var               

den tidigare totalen.  

 

5.3 Metod- och källkritik  

Brister kring den kvantitativa innehållsanalysen är mycket debatterade (Ekström & Larsson           

2017, 123). Vid utförandet av en denna metod väljs enskilda perspektiv av innehåll ut och               

mäts fristående, något som i sin tur riskerar att helhetsbilden förloras (Ekström & Larsson,              

2013, 121). Metoden har också kritiserats för sin enkelhet och ytlighet i sin tolkning av               

innehållet, och att man genom metoden inte kan fånga in den betydelse som kontexten har               

(Ekström & Larsson, 2013, 125). Den betydelsen skapas av rubriker, bilder, ljud etc.             

sammantaget, också av texter eller samtal som är relaterade till genren det är en del av                

(Ekström & Larsson 2013, 125). Tydliga urvalsdefinitioner kombinerat med ett tydligt           

formulerat analysschema syftar till en objektivitet. Men det dyker alltid upp tillfällen där             

tolkning inte helt går att utesluta (Ekström & Larsson 2013, 126).  

 

Ytterligare ett problem med metoden är att analyseringen är kopplad till ett analysschema,             

som ligger långt ifrån den “vanlige läsarens” tolkning (Ekström & Larsson 2013, 126).             

Studiens indelningsprinciper och definitioner är i vissa fall inte nödvändiga för publikens            

tolkning (Ekström & Larsson, 2013, 126).  

5.3.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om att det finns systematiska fel i undersökningen (Lindstedt, 2017, 116).             

Genom att alla artiklar som skrevs hos respektive redaktion under den valda perioden             

undersöktes, undveks det. Båda författarna till studien deltog delvis vid insamlandet av            

materialet genom att liknande omständigheter upprepa insamlingen (Bell & Waters, 2016,           

133). Det valda materialet, samtliga artiklar hos samtliga redaktioner under de två veckor VM              

i Seefeld pågick undersöktes och har en hög giltighet då den besvarar forskningsfrågan. Detta              

sammanställt resulterade i en hög validitet.  
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Reliabilitet handlar om huruvida det finns slumpmässiga fel i undersökningen, fel som man             

med andra ord inte kan påverka (Lindstedt, 2017, 116). Med anledning av att verktyget              

Retriever saknade en del av artiklarna och det av den anledningen inte användes tog vi oss                

förbi risken att därigenom få slumpmässiga fel i undersökningen (Lindstedt, 2017, 116). Det             

skall dock tilläggas att redaktionen Dagens Nyheter Sport saknade en specifik sida för             

längdskidåkning, och att vi därför tvingades söka oss fram till artiklarna genom sökord.             

Arbetssättet ökade därmed risken för slumpmässiga fel och kan komma ha sänkt            

reliabiliteten.  

 

För att testa studiens reliabiliteten gick vi tillbaka till samma material och gjorde om en               

mindre del av analysen. Alternativen fanns att antingen den av oss som kodade materialet              

gjorde om det, i form av ett intrakodarreliabilitetstes t, eller genom att den andra gjorde det i                

form av ett interkodarrealibilitetstest . Vi valde det sistnämnda med anledning av att det anses              

vara en bättre form av reliabilitetstest då det inte går att utesluta att den första kodaren minns                 

hur hen gjorde vid första tillfället och medvetet gör om det likadant (Esaiasson et al, 2017,                

65). Vi plockade slumpmässigt ut 20 artiklar, alltså 6,5 procent av det totala antalet artiklar,               

där testet visade en reliabilitet på 0,93.  

 

 

All vetenskap ska ha generaliserande anspråk, vilket innebär att resultatet från en studie ska              

kunna ge kunskap av generell karaktär (Ekström & Johansson, 2019, 15). Det är dock viktigt               

att som forskare vara försiktig i sina generaliseringar (Lindstedt, 2017, 14). Genom att bygga              

studien på ett statistiskt representativt urval av en större population, så långt som möjligt en               

miniatyr av hela populationen, vilket i denna studies fall blir sportjournalistiken i Sverige,             

ökar möjligheten att generalisera. Valet av period gjordes heller inte slumpmässigt, då ett             

sådant kan komma att minska möjligheten att generalisera (Lindstedt, 2017, 14).  

6. Resultat och analys 

I denna studie analyserades sammanlagt 307 digitala artiklar fördelade mellan Sportbladet,           

SVT Sport och Dagens Nyheters sportredaktion efter att avgränsningarna tillämpats. Första           

forskningsfrågan undersökte vad gällde journalistisk genre, textlängder, videoklipp och         
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artiklar bakom betalväggar. Resultatet visar att nyhetsartiklar dominerade under skid-VM          

2019. Totalt var 26 av de digitala artiklarna som skrevs under undersökningsperioden            

krönikor, och två av artiklarna betygssättande artiklar om åkarna, samtliga redaktioners           

resterande 279 var nyhetsartiklar.  

Av de artiklar som låg bakom betalvägg hos Sportbladet hade två av artiklarna fokus på båda                

könens idrottsutövande. Tre av artiklarna handlade om en idrottare av kvinnligt kön och en av               

artiklarna om en av manligt. Den enda artikeln med en manligt utövare i fokus och bakom                

betalvägg var också den som var kortast av de i sin kategori. Artiklarna bakom betalvägg               

värderas rimligtvis högst av medierna som producerar dem, då läsarna förväntas läsa dessa             

trots att de ligger bakom betalvägg. Det skulle därmed kunna anses vara ett bevis på att                

medierna i högre grad fokuserade på kvinnornas prestation än männens under skid-VM i             

Seefeld 2019.  

Utav studiens totala 307 artiklar innehöll 183 minst en video. Då videoklipp kan locka till               

läsning är det förmodligen ett arbetssätt som används av redaktioner. Sportbladet hade 88             

artiklar som innehöll en video, Dagens Nyheter Sport inga, och SVT Sport 95 stycken. SVT               

är ursprungligen inriktade på endast tv och med anledning av att de hade sändningarna under               

tävlingarna kan det tyckas rimligt att de hade flest videoklipp. Av samtliga artiklar hos SVT               

Sports 113 innehöll 95 stycken en video. Sportbladet hade 88 artiklar med video, 7 mindre än                

SVT Sport. Då Sportbladet inte bara fokuserar på text utan också på rörlig bild kan resultatet                

vara kopplat till det. Det skall dock nämnas att videoklippen hos Sportbladet inte alltid var               

kopplade specifikt till den artikeln de låg hos. I vissa fall användes samma videoklipp flera               

gånger men till olika artiklar. Hos Dagens Nyheter Sport saknades videor helt och hållet,              

något som förmodligen är kopplat till att deras redaktionen inte har samma fokus på tv som                

övriga två redaktioner.  

Studien analyserade även artiklarnas längd, och dessa delades upp i fyra kategorier. Flest             

totala antal artiklar var långa, 255 stycken. 28 av artiklarna var mellanlånga, 17 var              

långläsning och 7 var korta. Det bör tas i beaktning att artiklar som innehöll 200 tecken eller                 

mindre inte ingick i undersökningen.  
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Figur 1. Fördelningen av artiklarnas längd 

 
Alla artiklar uppdelat i längd: N=307. Antalet korta artiklar: N=7. Antalet mellan långa artiklar: N=28. Antalet                
långa artiklar: N=255. Antalet långläsning artiklar: N=17 
 
 

Den andra forskningsfrågan undersökte i vilken utsträckning Sportbladet, SVT Sport och           

Dagens Nyheter Sport rapporterade på sina respektive webbsidor under skid-VM i Seefeld            

2019. Resultatet visade, efter att avgränsningarna var tillämpade att Sportbladet hade 100            

digitala artiklar, SVT Sport 120 och Dagens Nyheter Sport 87.  

 
Den andra forskningsfrågan undersökte även hur rapporteringen skiljde sig mellan de           

manliga och kvinnliga längdskidåkarna under skid-VM 2019 i Sportbladet, SVT Sport och            

Dagens Nyheter Sports digitala webbsidor. Totalt räknades 307 digitala artiklar efter att            

avgränsningarna tillämpats, där mer än hälften handlade om kvinnor. SVT Sport hade 71             

artiklar med kvinnor i fokus, 42 med män och 7 där båda könen var i fokus. Dagens Nyheter                  

Sport hade 50 artiklar med kvinnor i fokus, 27 med män och 10 där båda könen var i fokus.                   

Sportbladet hade 51 artiklar med kvinnor i fokus, 42 med män och 7 där båda könen var i                  

fokus. De var därmed den redaktion som hade den mest jämställda rapporteringen under VM              

i Seefeld.  
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SVT Sport var den redaktion som var minst jämställd i rapporteringen könen emellan. Det är               

intressant då SVT har i uppdrag att vara en jämställd redaktion i programmen där de ska gå                 

efter att rapportera lika mycket om män som om kvinnor (SVT, u.å) . Då SVT som har                

uppdraget att vara jämställda, kan den tidigare forskningen som visat att kvinnor är             

underrepresenterade påverkat dem så till den grad att de blivit ängsliga, och därmed valt att               

fokusera på damer i ännu högre utsträckning än de kommersiella medier. 

Då de svenska kvinnliga längdskidåkarna i årets skid-VM presterade bättre än herrarna kan             

det korrelera med antalet krönikor som skrevs om kvinnor respektive män. Detta då en hög               

prestation kan komma att generera i mer åsikter än vad en medioker prestation kan göra,               

vilket i sin tur kan komma att resultera i att det skrivs mer åsiktsbaserade texter.  

Utav det totala antalet krönikor handlade 6 om båda könen, 14 om endast damidrottare, och 6                

om enbart herridrottare. Resultatet sticker ut då det är damidrottare som är mer i fokus än                

herrarna i krönikorna till antalet. Tidigare forskning visar att herrar är mer i fokus än damer                

inom sportrapportering. Resultatet behöver dock inte vara positivt för de kvinnliga idrottarna,            

utan kan ge en motsatt effekt beroende på hur det skrivs (Bernstein, 2002, 419-420). Då               

studien inte analyserat texternas innehåll är det svårt att dra en slutsats kring vad det skulle                

kunna resultera i, men enligt Alina Bernstein kan viss typ av porträttering resultera i att               

åsikter om kvinnor inom idrott kan förvärras (Bernstein, 2002, 419-420).  

Av de 17 artiklar som var långläsning handlade 7 om båda könen, 3 om endast manliga                

utövare och 7 om endast kvinnliga utövare. Det är intressant att artiklarna med kvinnliga              

utövare i fokus var mer än dubbelt så många till antalet som de om män, då redaktionerna                 

genom bland annat val av längd på sina artiklar ger publiken ledtrådar om hur viktig dess                

information är (McCombs, 2006, 24).  

 

I Antti Laines material om Olympiska spelen 2004 i de svenska tidningarna Aftonbladet och              

Expressen presenteras ett resultat som är relativt jämlikt då det procentuellt skiljde tio enheter              

(Laine, 2016, 95). Då denna studie hanterat en av tidningarna Laine gjorde i form av               

Aftonbladet, skulle en koppling kunna dras att tidningen vid större event lyckats med en              

relativt jämställd representation, då antalet artiklar om män och kvinnor i denna studie skiljde              
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sig med nio till antalet. Det som skiljer studierna från varandra är att Laines studie visade att                 

män representerades i högre grad, medan damerna i detta fall representerades i högre grad. 

 

Natalie Koivulas tittade i sin studie på hur kvinnor och män framställs i nationell media.               

Studien visade att kvinnor i många fall blev reducerade till sexobjekt, istället för att bli               

beskrivna utifrån sin prestation (Koivula, 1999, 590-591). Denna studie har inte analyserat            

hur kvinnor framställs i rapporteringen, utan endast huruvida det rapporterats om dem eller             

inte. Det finns därför en möjlighet att kvinnorna inte alla gånger omskrevs för sin prestation i                

de svenska medierna.  

 

I och med att vinstsummorna i tävlingarna mellan de svenska dam- och herråkarna är              

fördelade lika (Albert, 2019), har det bäddat för att damerna kunnat utveckla sin produkt i               

likvärdig grad som herrarna. Det har gjort att det kan saknas naturlig anledning för att               

intresset för herrarna skulle vara större än damerna. Då skillnaden ekonomiskt är väldigt stor              

i andra sporter (Sandberg, 2017), är det svårare för damer att marknadsföra sin sport. Den               

skillnaden finns inte inom längdskidåkningen vilket gör att damernas och herrarnas produkt            

torde vara ungefär lika marknadsförda. Eftersom intresset kan antas vara lika stort för både              

dam- och herråkarna så skulle en naturlig följd vara att medierna rapporterar om de som               

presterar bäst, vilket under skid-VM 2019 råkar vara damerna. I kapitel 4.3 Tidigare             

forskning tas studien studien Räkna med kvinnor upp. Den studien visar en tydlig skillnad i               

mängd på rapporteringen mellan män och kvinnor i det globala nyhetsflödet. Studien visade             

på att män representeras i högre grad än kvinnor. Men till skillnad från den studien visar                

denna studies resultat motsatsen till det, då fler artiklar under skid-VM 2019 handlade om              

kvinnor än män. Det bör dock nämnas att den tidigare studien utgick från en global nivå och                 

berörde flera sporter, och att denna studie endast berörde rapporteringen på en rikstäckande             

nivå och endast en sport i form av längdskidåkning.  

 

Genusfrågan har fått allt större utrymme sedan den aktualiserades på 1970-talet, både i             

vardagliga diskussioner och i medierna. Eftersom media enligt dagordningsteorin styr vad           

allmänheten sätter på sin privata agenda, så har också medierna fått allmänheten att prata mer               

om damidrott. Allt får inte plats i media, utan det väljs ut och bort. Det som media väljer att                   

publicera är vad som slutligen avgör vad som hamnar på medborgarnas agenda (Strömbäck,             
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2014, 99-111; McQuail, 2010, 548). Då kvinnorna har fått mer plats, kan denna rapportering              

ha lett till att intresset för damidrott ökat, och det kan därefter ha resulterat i att medierna fått                  

mer belägg för att rapportera om damidrott.  

 

Genus och dess relation till sport har inom forskningen varit ett huvudspår, och resultat av               

kvantitativa innehållsstudier har visat att manliga sportutövare är mycket överrepresenterade i           

media (Karlsson & Strömbäck, 2019, 204). Denna studies resultat visar dock motsatsen, då             

kvinnorna var de som fick mest plats i rapporteringen kring längdskidåkning under skid-VM             

2019. 172 artiklar handlade endast om damidrottare, medan 111 artiklar handlade om herrar.             

Rättviseförmedlingens rapport från 2018 visade att sportnyheter var den kategori som visade            

på den absolut sämsta könsfördelningen mellan män och kvinnor. Denna studies resultat visar             

motsatsen mot vad tidigare forskning visat, då kvinnorna är de som är överrepresenterade i              

detta fall.  

 

En anledning till att kvinnorna är överrepresenterade kan bero på det faktum att de svenska               

kvinnliga längdskidåkarna vann Sveriges samtliga fem medaljer, och att de svenska herrarna            

inte tog någon pallplats utan kom som bäst på en fjärde plats. Studiens resultat kan därmed                

vara  ett exempel på att prestation i tävlingarna speglas i den mediala rapporteringen. 

 

Utifrån resultat går det att utläsa att medierna sätter andra saker på agendan än vad man                

tidigare gjort genom att damerna figurerar mer än vad de gjort tidigare i medierna överlag.               

Det skulle kunna bero på att mycket forskning visat kvinnor är underrepresenterade inom             

sportbevakningen, och att medierna slutligen tagit detta i beaktning när de valt vad de ska               

sätta på sin agenda. Media har inte plats för att redovisa allt som händer för publiken, utan                 

redovisar en begränsad bild av omgivningen (McCombs, 2006, 45). Männen har enligt            

tidigare forskning varit de som fått den största delen av den platsen som finns i media, men                 

denna studies resultat visar att det skett en förändring och att det nu mer är kvinnorna som                 

ges det utrymmet i vartfall inom längdskidåkning.  

 

Tidigare forskning har visat att media har potential att påverka normer och värderingar hos              

allmänheten i samband med sportbevakning. Avsaknaden av kvinnor inom media och sport            

kan resultera i att konsumenterna inte tror att de är lika viktiga och värda att rapportera om                 
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(Trolan, 2013, 217). Faktumet att media rapporterat mer om kvinnor än om män i längdskidor               

under skid-VM kan därför betyda att allmänhetens värderingar och tankar kring kvinnliga            

sportutövare har ökat, då sportmedias normala ignorerande av kvinnor betyder att de inte             

värderas lika högt som männen och att det ger ett intryck av att de inte existerar inom sporten                  

(Creedon, 1994, 33; Trolan, 2013, 217). Det är media som i samband med sina val av                

publiceringar avgör vad medborgarna i sin tur sätter på sin egen dagordning (Strömbäck,             

2014, 99-11; McQuail, 2010, 548). Svenska mediernas publiceringar under skid-VM i           

Seefeld 2019 kan därför resulterat i att kvinnors medverkan av publiken numer anses lika              

viktigt som männens, om än inte ännu viktigare (Trolan, 2013, 217). 

 

Människan har åsikter om massvis med saker, men allt har inte stor betydelse för dem. Det är                 

nyhetsmediernas roll och dagordningens funktion som påverkar hur viktig en fråga blivit för             

människorna (McCombs, 2006, 24). Att kvinnor inte fått utrymme i media kan ha resulterat i               

att medias publik fått en bild av att de inte har lika stor betydelse som männen inom sporten.                  

Denna studies resultat visar att kvinnorna inom längdskidåkningen kan ha minst lika stor             

betydelse som männen för media. 

 

Nyhetsmedierna talar inte om för människorna vad de ska tänka, men de talar om vad de ska                 

tänka på (McCombs, 2006, 25). Att medierna valt att skriva mer om de kvinnliga              

längdskidåkarna än de manliga under skid-VM i Seefeld 2019 betyder i detta fall att de talat                

om för publiken att kvinnorna och deras prestation har betydelse. Eftersom media            

rapporterade mer om kvinnor än män under tävlingsdagarna så kan det ha resulterat i att ett                

större antal människor slutligen ansett att det är värt att ha en åsikt om kvinnornas prestation                

(McCombs, 2006, 24).  

 

Alina Bernsteins tidigare studie har visat att mediebevakningen gällande kvinnor har           

förändrats och att deras utrymme på senare år blivit större (Bernstein, 2002, 419). Enligt              

Pamela J Creedon har kvinnorna exkluderats inom sporten i generationer, men att det de              

senaste decennierna skett en förändring till det positiva (Creedon, 1994, 32). Resultatet av             

denna studie skulle därmed kunna vara ett resultat av precis just det, att kvinnorna får större                

rapporteringen och med det inte exkluderas inom sporten. Bernstein menar dock att en jämlik              

täckning nödvändigtvis inte betyder en jämlik representation mellan män och kvinnor (2002,            
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419-420). Denna studies resultat skulle kunna vara ett exempel på fallet hon nämner, vilket              

diskuteras vidare i kapitel 7.1 Fortsatta studier .  
 

Figur 2. Procentuella skillnaden i antal artiklar om damer respektive herrar  

 

Totalt antal artiklar: N=307. Artiklar om damer: N=172. Artiklar om herrar: N=111. Artiklar om båda könen                

N=24.  

 

Den tredje forskningsfrågan undersökte huruvida det fanns någon skillnad mellan män och            

kvinnor när det gällde vilka som fick komma till tals i de digitala artiklarna. Av samtliga                

artiklar med en kvinnlig utövare i fokus, var det vid 74 tillfällen en kvinna eller flera som var                  

källa till informationen. Vid 41 tillfällen var det istället en man eller flera män som var källa.                 

I artiklarna som hade manligt idrottande i fokus var det betydligt större skillnad. Männen var               

vid 97 tillfällen källa till informationen, och vid ett tillfälle var det en kvinna som var källa i                  

en artikel som handlade om en man. 

 

Det är fler digitala artiklar totalt skrivna under tävlingsdagarna gällande längdskidåkarna i            

skid-VM 2019 om kvinnliga utövare än manliga, trots det var männen många fler gånger              

källor till informationen än vad kvinnor var. Totalt var kvinnor ensamma källor i artiklarna              

vid 74 tillfällen, och männen ensamma nästan dubbelt så många gånger, vid 138 tillfällen.              

Gunilla Jarlbro menar att det är av vikt att både män och kvinnor får komma till tals i svenska                   
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medier, och att vi annars har ett demokratiproblem (Jarlbro, 2006, 24). Det skulle därför              

kunna anses vara problematiskt att det inte är personer av kvinnligt kön som hörs, när det är                 

om dem det skrivs.  

 

Det fanns även artiklar där båda könen kom till tals. När det handlade om damidrott var det                 

47 stycken artiklar där både kvinnor och män kommit till tals och i herrartiklarna var det 12                 

stycken. Den svenska landslagschefen är av manligt kön, det kan därför vara en av              

anledningarna till att en man varit källa i artiklar med kvinnor istället för en kvinna, då                

journalisten ett flertal gånger intervjuat honom i samband med åkarnas prestation. Ytterligare            

en förklaring till att resultatet ser ut som det gör kan vara det faktum att SVT:s (de som hade                   

sändningsrättigheterna) expertkommentator på plats under tävlingarna var av manligt kön. På           

plats i SVT:s studion var en man och en kvinna under de två tävlingsveckorna.  

 

Studiens resultat visade också att det fanns artiklar där varken en man eller kvinna kom till                

tals. Det var fler artiklar om damidrott än herridrott där varken något av könen kom till tals,                 

vilket förmodligen är kopplat till det faktum att det skrevs mer artiklar om kvinnorna än om                

männen. Det var 36 stycken artiklar på damsidan utan någon kommentar mot herrarnas 25              

artiklar där inte någon kom till tals. En naturlig följd av att det är fler artiklar om damer än                   

herrar där ingen kommer till tals överhuvudtaget, skulle kunna vara att kvinnorna presterade             

bättre under tävlingarna överlag, och att det därför fanns fler kvinnor att uppmärksamma även              

i de kortare formaten. Det skulle exempelvis kunna handla om en kortare text där den               

kvinnliga åkaren klarade sig genom ett kval, nått en framskjuten placering men inte ända              

fram och därmed inte ansetts presterat tillräckligt bra för att bli intervjuad.  
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Figur 3. Antalet artiklar där könen fått komma till tals procentuellt.  

 
Antalet artiklar könen kommit till tals i N=307. Antal artiklar där en kvinna kom till tals i en artikel N=74. Antal                     
artiklar där en man kom till tals i en artikel N=138. Antalet artiklar där både kvinna och man kommit till tals i en                       
artikel N=59. Antalet artiklar där ingen kom till tals i en artikel N=61.  
 

I forskningsfråga fyra undersöktes huruvida det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor             

när det kommer till att rapportera från skid-VM i Seefeld 2019. I 25 av 26 fall var krönikan                  

skriven av någon med manligt kön, och vid ett tillfälle var den skriven av en kvinna.                

Sportredaktionerna har under en lång tid dominerats av män, och gör det fortfarande             

(Branting, 2016). Detta kan det vara en förklaring till varför fördelningen ser ut så och det                

kan därför tyckas tänkbart att krönikörernas kön därför också domineras av män. En annan              

aspekt på resultatet är Gunilla Jarlbros studie. Den visade att det är vita medelålders män med                

makt som syns i medierna och får komma till tals, och att det därmed är de som har                  

tolkningsföreträde (Jarlbro, 2006, 29). 

 

Två av artiklarna som kategoriserats som långläsning var skrivna av SVT Sports redaktion,             

fem av Sportbladets och tio av Dagens Nyheter Sport. Dagens Nyheter Sport och SVT:s              

långläsningsartiklar var samtliga skrivna av män. Sportredaktionerna domineras som tidigare          

nämnt av män (Branting, 2016), men det är ändå ett intressant resultat, speciellt i SVT:s fall                

då de strävar mot att vara en könsmässigt jämställd redaktion, med en avvikelse på högst 10                
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procent (SVT, u.å), då artiklarna i form av långläsning i detta fall bestod av manliga               

skribenter i 100 procent av fallen. 

 

I 61 av fallen var det en kvinnlig skribent som stod bakom den digitala artikeln och i 190 av                   

fallen var det män. 43 av de digitala artiklarna hade både en kvinnlig och en manlig skribent,                 

och vid sex tillfällen saknades byline på skribenten. Hos samtliga redaktioner var det män              

som var skribenter vid flest tillfällen. Det har skrivits mer än tre gånger så många digitala                

artiklar om skid-VM 2019 under tävlingsdagarna av män än av kvinnor, under            

tävlingsdagarna perioden 21 februari och 3 mars 2019. Männens dominans på           

sportredaktionerna (Branting, 2016) kan även här vara en förklaring till varför fördelningen            

ser ut som den gör. Majoriteten av de digitala artiklarna handlade om damer, men när det                

gäller kön på skribent så visas här motsatsen till det. I och med att det är mer damer som syns                    

än herrar totalt i de tre svenska redaktionernas digitala rapportering om längdskidåkning, så             

tycks inte reportrarna ha tagit sitt eget kön i beaktning när de rapporterat.  

 

Av SVT Sports totala artiklar var 69 av artiklarna skrivna av enbart en man/män, 36 av både                 

en man och en kvinna och 13 artiklar av enbart en kvinna/kvinnor. Aspekten kring              

fördelningen mellan kvinnor och män hos redaktionerna är intressant inte minst hos SVT som              

har i uppdrag att vara jämställda i programmen de rapporterar om, men också med ett mål att                 

vara en jämställd redaktion (SVT, u.å).  
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Figur 4. Antalet skrivna artiklar utifrån kön på skribenterna.  

 

 
Antalet artiklar med endast kvinnliga skribenter: N=55. Antalet artiklar med endast manliga skribenter: N=173.              
Antalet artiklar med båda könen som skribenter: N=73. Antalet artiklar med Ingen byline/TT som skribent: N=6.  

7. Slutsats och slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur jämställd rapporteringen under skid-VM i             

Seefeld var i Sportbladet, SVT Sport, Dagens Nyheter Sports digitala artiklar. Tidigare            

forskning har visat att män är mycket överrepresenterade i media (Karlsson & Strömbäck,             

2014, 204). Kvinnors representation inom sportmedia har ökat, men att det fortfarande är en              

lång bit kvar att gå (Bernstein, 2002, 419). Denna studies resultat visar på att könens               

representation har varit mer jämlik under tävlingsdagarna skid-VM i Seefeld 2019, och att det              

snarare är kvinnorna som är överrepresenterade hos de tre rikstäckande digitala           

sportredaktionerna.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den digitala rapporteringen om längdskidåkning          

under skid-VM 2019 fokuserades i högre grad på damernas insatser än herrarnas. Utav alla              

krönikor så handlade fler krönikor om damernas insatser än om herrarnas under skid-VM.             

Samtidigt som alla krönikör förutom en skrevs av män. Det var fler män än kvinnor som                
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skrev nyhetsartiklar totalt hos samtliga redaktioner. Trots att längdskidåkning är en jämställd            

sport när det kommer till prispengar och på senare år har de svenska damåkare varit bättre                

resultatmässigt än herrarna är det inte lika jämställt när det kommer till källor i texter.               

Männen dominerade som källor i artiklarna överlag, vilket de också gjorde som skribenter.             

Vid endast ett tillfälle var det en kvinna som kom till tals när det var fokus på en manlig                   

utövare i artikeln. 

 
Denna studie har undersökt könsfördelningen inom den digitala rapporteringen under          

skid-VM i Seefeld 2019 inom längdskidåkning, vilket var av extra intresse då prispengarna             

inom sporten är fördelat lika könen emellan. Studiens resultat kan inte appliceras på             

redaktionernas rapportering i stort, inte heller deras sportrapportering i stort. Vad resultaten            

däremot kan göra anspråk på är hur den digitala mediala bevakningen fördelas könen emellan              

av Sveriges tre största redaktioner under ett världsmästerskap i längdskidåkning. Då           

forskningsresultatet avviker från tidigare studier uppstår det en svårighet i          

generaliserbarheten, framförallt när det gäller kvinnlig representation inom sporter över lag.  

 

Tidigare forskning har visat på en underrepresentation av kvinnor i media och i             

sportsammanhang. Vår studie kan påvisa att den kritik som uppkommit i           

forskningssammanhang kan ha gett effekt och att det nu mer existerar en medvetenhet hos              

redaktionerna kring den könsmässiga representation i sportartiklar. Då forskning tidigare          

visat att sportmedias ignorerande av kvinnor betytt att media visat en bild att deras värde inte                

är lika högt som männens (Trolan, 2013, 217), kan denna studies resultat visa att kvinnorna               

nu mer värderas högre inom sporten. Då studien behandlat ett världsmästerskap i            

längdskidåkning och resultatet är baserat på artiklar från endast det, kan möjligheten att             

generalisera bli lidande då de svenska kvinnliga längdskidåkarnas prestation skiljde sig emot            

männens, någonting som kan komma att ha påverkat rapporteringen och mängden av den.             

Detta diskuteras vidare i kapitel 7.1 Fortsatta studier .  
 

7.1 Fortsatta studier 

Genus och jämställdhetsfrågor är omdiskuterat, och är ett område som många gånger berörts             

inom forskningen (Karlsson, Strömbäck, 2019, 204). Mediernas roll i samhället och i            
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jämställdhetsprocessen är uppenbart viktig. Då denna typ av forskning berör idrottandet,           

medierna och inte minst en stor del av befolkningen berörs en stor del av samhället och                

fortsatt forskning kan därmed komma att leda till mer rättvisa och demokratiska förhållanden             

för idrottarna.  

 

Denna studie har belyst ett dilemma som hade kunnat kartläggas på många andra vis. Då               

denna studie endast utgått ifrån dagordningsteorins första nivå, det vill säga vad medierna             

skriver om hade en fortsatt studie inom ämnet kunnat belysa hur medierna skriver och hur det                

uppfattas av medborgarna (Strömbäck, 2014, 107). En sådan studie hade kunnat göras genom             

en textanalys av samtliga artiklar, genom att utifrån genus- och gestaltningsteorin analysera            

hur männen och kvinnorna gestaltas i medierna. Genom att kombinera en textanalys med en              

bildanalys hade man i det fallet kunnat utläsa eventuella maktförhållanden mellan idrottande            

män och kvinnor. Det hade också varit intressant att studera vidare med anledning av att               

täckning inte nödvändigtvis behöver resultera i en jämlik rapportering, då viss typ av             

rapportering och porträttering kan resultera i att åsikter om kvinnor inom idrott fixeras             

(Bernstein, 2002, 419-420).  

 

En annan intressant aspekt hade varit att göra samma studie igen vid nästkommande             

världsmästerskap i skidor. Då de svenska kvinnliga åkarna under VM 2019 vann fem             

medaljer och herrarna inga, finns det risk att rapporteringen speglats i prestationen. Genom             

att ta avstamp i denna studie hade man då kunnat ta reda på huruvida prestationen spelat en                 

stor roll i rapporteringen, könen emellan.  

 

Ytterligare exempel på fortsatt studie inom området är att titta på redaktioner från ett annat,               

eller andra länder under samma tidpunkt som denna. Detta för att därefter kunna jämföra              

resultatet av denna studie med en kommande, och kunna dra en slutsats huruvida             

bevakningen av kvinnor och män skiljer sig länder emellan.  
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9. Appendix 1 

9.1 Appendix_1 - Kodschema  

B. Artikelns publiceringsdatum  
 
C. Redaktion 
1 = Sportbladet 
2 = SVT Sport 
3 = Dagens Nyheter Sport 
Eventuell notering: 
 
D. Fokus på damidrott 
1 = Ja 
2 = Nej 
Eventuell notering: Med fokus avses en lutning eller en dragning gentemot det ena eller 
andra könet, tydligt i rubrik och ingress. Ser man inte en tydlig riktning läses hela texten.  
 
 
E. Fokus på herridrott 
1= Ja 
2 = Nej 
Eventuell notering: Med fokus avses en lutning eller en dragning gentemot det ena eller 
andra könet, tydligt i rubrik och ingress. Ser man inte en tydlig riktning läses hela texten.  
 
F. Kvinnor som källa 
1= Ja 
2 = Nej 
Eventuell notering: Med källa menar vi när det är en kvinna som får komma till tals i 
artikeln.  
 
G. Man som källa 
1=Ja 
2= Nej 
Eventuell notering: Med källa menar vi när det är en man som får komma till tals i artikeln.  
 
H. Textlängd 
Från första bokstav i rubrik till sista bokstav i brödtext. Räknar inte in faktarutor.  
Eventuell notering: Artiklar som understeg 200 tecken inklusive rubrik och ingress 
analyserades inte.  
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I. Finns det TV-klipp? 
1= Ja 
2 = Nej 
Eventuell notering: Artiklar där tillhörande text understeg 200 tecken inklusive rubrik och 
ingress analyserades inte.  
 
J. Är det en nyhetstext, krönika eller betygstext 
1= Nyhetstext 
2= Krönika 
3= Betygstext 
Eventuell notering: Med betygstext menas en artikel där reportern/reportrarna rangordnar 
åkarna utifrån vad de tycker och tänker.  
 
K. Kön på skribent 
1 = Kvinna 
2 = Man 
3 = Båda  
4 = Övrigt (Ingen byline/TT exempelvis) 
Eventuell notering:  
 
L. Länk till artikel 
Eventuell notering:  
 
Övriga noteringar: Där det står “ - - - - “  innebär att denna artikel exkluderades på grund 
av något av följande: liverapportering, skandalvideon, Skidskytte EM, Vasaloppet, 
backhoppning, Sportbladets serie VALLA VALLA, eller om artikeln var kortare än 200 
tecken.  
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