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Sammanfattning 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka och definiera vilka kriterier som kännetecknar en 

sportnyhet i Aftonbladet och Expressen, samt om tidningarna skiljer sig åt i sportrapporteringen. 

Vidare vill vi analysera sportartiklarna med utgångspunkt i professor Håkan Hvitfelts 

nyhetsvärderingsformel samt professorerna Altheide och Snows medielogik för att ta reda på om 

det finns ytterligare kriterier som kännetecknar en sportnyhet. Målsättningen är att ta fram en 

egen nyhetsvärderingsformel för sportjournalistik. 

Denna uppsats är skriven ur ett deduktivt perspektiv. Vi har gjort en kvantitativ undersökning i 

form av ett kodschema med frågor som bygger på tidigare teorier och forskning. Empirin 

grundades i en undersökning av 380 artiklar på Aftonbladet och Expressens sportsidor. 

Resultaten visar att det inte är någon större skillnad mellan analysenheternas sätt att hantera 

nyhetsartiklar på sportsidorna. De mest framträdande kriterierna för att en nyhet ska få störst 

uppmärksamhet är att nyheten ska vara personorienterad, handla om en man, helst en elitperson, 

som utövar en lagidrott på landslagsnivå och är aktiv i Sverige. 
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1. Inledning 
Idrott har haft stor betydelse för oss människor i alla tider. Den sammansvetsar och skapar 

samhörighet. Idrott är en av de lättaste aktiviteterna att delta i antingen som publik eller 

deltagare, enligt medieforskarna och professorerna Altheide och Snow. Den symboliserar bland 

annat nationalism och har en kulturell betydelse. Man har sina hjältar och kulturella symboler 

både på lokal- och nationell nivå (Rosenthal 2008). Sport kan dessutom bli argumenterande utan 

att hota identiteten hos de som deltar om man jämför med politiken där folk lätt kan bli 

obekväma just på grund av olika åsikter (Altheide & Snow 1991).  

 

1.1 Bakgrund  
Teorier har tagits fram där det föreslås vilka kriterier som karakteriserar en nyhet. 

Nyhetsredaktionerna bestämmer mer eller mindre hur publiken ska tolka verkligheten, enligt 

Håkan Hvitfelt professor i journalistik vid JMK i Stockholm (Hvitfelt 1989). Men teorierna 

handlar mest om den dagliga nyhetsbevakningen och exkluderar sport. Det finns begränsad 

forskning som behandlar sportredaktionens nyhetsbevakning och vad som är en nyhet på 

sportsidorna.  Fastän sporten är så stor i vårt nyhetsutbud i alla mediekanaler (Abalo & 

Danielsson 2004). Det är inte ofta en sportsändning få ge vika för att ett kulturprogram ska 

sändas, troligare är att kulturprogrammet utgår på grund av att tennismatchen från Paris inte är 

färdigspelad.  

 

Enligt Abalo och Danielsson sker det i hög grad ett samspel mellan idrott och medier idag. 

Idrotterna och medierna har kommit att smälta samman eftersom sporten är en central del av 

mediernas utbud. Idrotterna får publikens intresse och sponsorer av mediernas bevakning. 

Samtidigt utgör idrotten ett tacksamt bevakningsområde för medierna då tävlingar och matcher i 

allmänhet är regelbundna och kan därför leverera en oavbruten följd av händelser att rapportera 

om. Intresset är stort och på så vis kan medierna, genom att bevaka olika sportevenemang, locka 

till sig stora publikskaror. Detta är en förutsättning för mediernas överlevnad då publiken 

genererar annonsintäkter för medieföretagen (Abalo & Danielsson 2004).  

 

Mediernas utbud är varierat och ger oss flera alternativ. Vi har alla olika intressen vilket styrs av 

de sociala strukturer som på flera sätt formar våra liv. Detta kan bland annat vara människors 

ålder, etnicitet, klass- och könstillhörighet (Abalo & Danielsson 2004).  
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[..] sportjournalistiken är manligt vinklad, den produceras av män, handlar om män och 

riktar sig till män (Abalo & Danielsson 2004:3). 

 

Flera undersökningar visar att det är fler män än kvinnor som figurerar på sportsidorna och 

dessutom att kvinnors idrottsutövande inte tas på lika stort allvar som männens. Män är i 

allmänhet mer idrottsintresserade än kvinnor, men detta kan bero på att kvinnorna är missnöjda 

med mediesportens nuvarande utformning att damidrott får så litet utrymme. Enligt Abalo och 

Danielsson exkluderas kvinnorna från mediesporten. I radioprogrammet Lantz i P4 (2009-11-13)  

diskuterades kvinnors synlighet på sportsidorna. Feministen Gudrun Schyman fick i uppdrag att 

räkna hur många män respektive kvinnor som syntes på sportsidornas bilder i de rikstäckande 

dagstidningarnas Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt Expressen. Därefter 

skulle hon ställa chefredaktörerna mot väggen. Urvalsperioden var under oktober månad 2009 

och samtliga personer på bild räknades. Genomsnittet för tidningarna visade att 90 procent av de 

personer som syntes på sportsidornas bilder var män.  

 

Trots att sporten i många tidningar är de mest lästa bryr sig inte tidningsledningen om 

sportredaktionen lika mycket som den allmänna (Loxdal 1990: nr 4). Chefredaktörerna är dåligt 

insatta och överlåter idrottsbevakningen helt till idrottsjournalisterna. Sporten får därför styra sig 

själv vilket innebär ålderstigna värderingar om journalistik och etik. Vid sidan av sin yrkesroll är 

dessutom många sportjournalister aktiva inom olika idrottsrörelser. Grundtanken är att en 

journalist ska vara opartisk. Fortsättningsvis anser Loxdal att andra regler verkar gälla för 

sportjournalister, deras egenintressen får styra vad som ska bevakas. Enligt Riksidrottsförbundet 

(2008) är de största idrotterna i Sverige med flest utövare fotboll, gymnastik och golf. Efter att 

ha bläddrat igenom sportsidorna i ett antal dagstidningar förefaller det som att fotboll dominerar 

och endast små notiser handlar om golf eller gymnastik som liksom fotbollen är de ledande 

sporterna i Sverige. Tidningarna blir inte längre ett forum för allas intressen (Wallin 1998). 

Genom att endast bevaka några få sporter bestämmer tidningarna vilka sporter publiken ska vara 

informerade om. Det sker en gatekeeping (Preston 2009), vilket innebär att nyheterna passerar 

speciella filtrörer, bland annat sportchefer, vilka bestämmer vilken sport som ska få plats i 

nyhetsutbudet. Genom filtreringen av sportnyheter kan media välja att skapa dramatik av de 

sporter som de VILL ska synas. Riktlinjer hur man som sportjournalist ska tänka vid val av 

idrottsbevakning verkar styras av sportjournalistens intresse. Även om sportjournalisten väljer att 

skriva om en händelse så borde den ändå kännetecknas av olika kriterier.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Men vilka kriterier är det då som gör att en händelse är en sportnyhet? Vårt syfte är att genom en 

kvantitativ innehållsanalys undersöka och definiera vilka kriterier som kännetecknar en 

sportnyhet i svensk rikstäckande kvällspress. Med kvällspress menar vi Aftonbladet och 

Expressen. Vi vill analysera sportartiklarna med inspiration från Hvitfelts nyhetsvärderings-

formel och Altheide & Snows medielogik och ta reda på om det finns ytterligare kriterier som 

kännetecknar sportartiklar. Syftet med studien är också att se om det finns några skillnader eller 

likheter mellan de båda kvällstidningarna. Slutligen vill vi se hur ofta män respektive kvinnor 

representeras i sportartiklarna. 

 

Våra frågeställningar blir således: 

• Vilka kriterier kännetecknar sportartiklar? 

• Skiljer sig kriterierna för sportartiklar i förhållande till teorier om nyhetsvärdering och i 

så fall hur? 

• Hur skiljer sig kriterierna för sportartiklar mellan Aftonbladet och Expressen? 

• Hur ofta finns män respektive kvinnor representerade i sportartiklarna? 

 

2. Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel tar vi upp bakgrunden inom idrotten i Sverige samt nyhetsvärderingsformler 

och medielogik, teorier som formar mediernas nyhetsurval. Dessa är relevanta vid framtagande 

av bland annat kodschema men framförallt i analysen. I detta kapitel tar vi upp en del av tidigare 

genusforskning inom media.  

 

2.1 Sport i Sverige  

Sporten i Sverige har förändrats från att ha varit nästan obetydlig till en verksamhet som allt fler 

svenskar är aktiva inom. I forskaren Ulf Wallins studie från 1998 framgår det att idrotter i 

Sverige har utökats där fler grenar har tillkommit och antalet tävlingar expanderat 

explosionsartat genom tiderna. Från början var idrottens syfte i första hand att utöva för hälsans 

skull inte att tävla i. Idrott var främst gjord för de välbärgade i samhället. Men under 1930-talets 

depression där beredskapsarbeten som byggandet av fler idrottsanläggningar ökade, växte 

idrottsintresset allt mer och hittade till alla samhällsklasser (Wallin 1998).  
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År 1833 bildades en olympisk förening i Sverige för att återuppliva de antika olympiska spelen. 

Deltagare från hela Skandinavien samlades i Helsingborg för att tävla i grenar som brottning, 

vighetsrörelser, språng i höjd med och utan stång, klättring och äntring av mast och linor samt 

kapplöpning. Intresset hos publiken var enormt skriver Wallin i sin studie. Men detta var ingen 

egentlig idrottsrörelse. Svenska ursprunget till idrottsrörelsen är de gymnastikföreningar som 

uppstod på 1870-talet. Gymnastik var från början tänkt att utbilda svenska soldater så att de 

bättre kunde försvara sitt fosterland men den fick en annan vändning. 1891 grundades 

Gymnastikförbundet som var det första samarbetsorganet i Sverige och som även anordnade 

tävlingar i friidrott. Detta förbund var föregångare till Svenska Friidrottsförbundet (Wallin 

1998). Sport var även till för kvinnor men de deltog sällan i tävlingar. Med tanke på 1800-talets 

kvinnosyn fick de nöja sig med gymnastik, simning, tennis och skridsko. Även internationellt var 

tennis en idrott som accepterade kvinnor eftersom den inte ansågs vara fysiskt krävande 

(Brookes 2002).  

 

Till en början var gymnastiken den största grenen i Sverige men successivt tog friidrotten, 

skidsporten och framförallt fotbollens popularitet över (Wallin 1998). Under 1800-talet fick 

ridsporten stor plats i svenska dagstidningar, även cykling och skytte skrevs det flitigt om. 

Bevakningen av boxning var som störst i mitten av 1920-talet och boxning har därefter 

regelbundet förekommit i media under hela decenniet. I tidningarna har ishockey dominerat 

sportsidorna från 1975 och tjugo år framåt, detta förklarar Wallin att det kan bero på att under de 

senaste decennierna har ishockey (och även fotboll) haft ett omfattande seriesystem, speciellt i 

elitsammanhang, där matcher spelas i många omgångar. Det kan röra sig om 50 matcher för 

varje lag. Även om det inte skrivs speciellt mycket om varje match så blir ändå mängden stor. 

Tennis har likaså varit en stor gren inom svensk idrott från 1975 och framåt. Detta har troligtvis 

att göra med publikens intresse och de svenska internationella framgångarna. Idrotter som det 

inte arrangeras så många tävlingar i kan inte få så stor uppmärksamhet enligt Wallin. I Abalos 

och Danielssons undersökning som gjordes 2004 visade det sig att idrotter som både kvinnor och 

män ville se mer av i media var ishockey, friidrott och handboll. Liksom Wallin kom denna 

undersökning fram till att de svenska framgångarna hade stor betydelse. Med manliga respektive 

kvinnliga idrotter menas här de idrotter som följer våra traditionella könsgränser, till exempel 

fotboll och hockey anses vara manliga, och gymnastik och ridsport mer kvinnliga. Studier inom 

brittisk media har kommit fram till att olika kriterier inom idrotterna styr nyhetsvärderingen. 

Professionell idrott dominerar framför amatör, lagsport täcks mer än individuell och manliga 
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idrotter får mer uppmärksamhet än kvinnliga. Starkt kommersialiserade idrotter har en högre 

status än idrotter som inte har så mycket pengar men kanske många utövare samt att importerade 

idrotter är underordnande historiskt traditionella sporter (Boyle & Haynes 2000).  

 

Idag handlar inte alla sportartiklar om att skildra det idrottsliga i sig utan oftare om de aktivas 

kommentarer, pengar, bråk och skandaler (Wallin 1998). Det är inte bara sportsidorna som 

skildrar idrottsutövare, utan nyheter om dessa flyttar även in på tidningarnas huvudsidor 

eftersom idrottskändisar betraktas som upphöjda personer och uppfyller därför kriterier för 

allmän nyhetsvärdering (Brookes 2002).  

 

Wallins analys visar att tidningar numera satsar på arenaidrotter och tv-sända tävlingar. Artiklar 

handlar inte längre om skildringar av en match eller tävling utan snarare vad som sker efteråt. 

Wallin hade en framtidsanalys om hur idrotten skulle behandlas på sportsidorna år 2005. Han 

trodde att sportrapporteringen skulle bli mer likriktad och behandlas mer som show och 

underhållning där det enda som gäller är stjärnans kamp mot klockan och inte striden om segern 

(Wallin 1998:268). Det är allt runt omkring som får betydelse och inte själva sporten i sig.  

 

2.2 Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 

Nyhetsvärdering beskrivs ofta genom de regler och rutiner som avgör vad som blir en nyhet. 

Håkan Hvitfelt är professor i journalistik och har tagit fram punkter som kännetecknar en nyhet. 

Hans teori innebär att är ju fler av punkterna som stämmer in desto större sannolikhet är att 

händelsen betraktas som en nyhet (Hvitfelt 1989). 

 

Syftet med Hvitfelts studie är att belysa hur och hur mycket nyhetsbilden avviker från händelser 

och förhållanden i verkligheten som den förutsätts spegla. Rapporten analyserar olika 

dimensioner och faktorer hos nyheternas bild och relation till verkligheten, men även hur 

publiken uppfattar händelser och förhållanden i verkligheten som nyhetsmedierna återger. Enligt 

professor Jesper Strömbäck är det inte verkligheten i sig som avgör vad som är en nyhet utan det 

är snarare bilden av verkligheten som bestämmer vilken nyhet som ska få störst uppmärksamhet. 

Däremot anser han att verkligheten är starkt påverkad av redaktionens nyhetsvärderingar 

(Strömbäck 2000). Hvitfelts mål med sin studie är att skapa en teori inom området.  
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Nyheter är ett urval ur verkligheten och bearbetas under en nyhetsprocess. Studien av 

nyhetsvärdering analyserar när, var, hur, av vem och varför verklighetsbilden väljs ut och 

presenteras i medierna. Enligt Hvitfelt fungerar nyhetsprocessen under vissa villkor och är 

organiserad på olika nivåer. Samhällssystemet bestämmer ramarna för nyhetsförmedlingen och 

sätter mål. Ekonomin och politiska intressen påverkar nyhetsutbudet samt källor av varierande 

slag och journalistens arbetsförhållande inverkar också på nyhetsprocessens slutresultat. 

Nyheterna är samtidigt anpassade till sin publik där deras intressen, kunskaper och attityder i sin 

tur påverkar nyhetsutbudet. Vad som blir en nyhet är därför inte slumpartat enligt Hvitfelt. Flera 

studier visar att en nyhetshändelse inte är slumpartad, bland annat England och Tuulses 

studentuppsats från 1998. De anser att sportjournalisten vet när en match eller en tävling ska äga 

rum vilket gör att händelsen är väntad till skillnad från den övriga nyhetsbevakningen där 

journalisten kommer till platsen först efter att något har inträffat. Detta gör att sportjournalisten 

mer kan styra och bestämma över sitt bevakningsområde. Fortsättningsvis menar England och 

Tuulse att oväntade händelser också är förekommande inom idrotten och sker oftast utanför 

sportarenan men med anknytning till idrotten, som skador, lagbrott eller av ekonomisk karaktär 

som spelarköp, dessa kan dock inte sportjournalisten styra utan urvalet styrs av de allmänna 

nyhetskriterierna (England & Tuulse 1998). 

 

Hvitfelt utvecklar i sin rapport en så kallad nyhetsvärderingsformel (Hvitfelt 1989). Professor 

Jesper Strömbäck har gjort en överskådlig mall i punktform som sammanfattar Hvitfelts 

nyhetsvärderingar. Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras och publiceras ökar ju 

mer den behandlar: 

 
1.  politik, ekonomi samt brott och olyckor, 

2.  och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd, 

3.  till händelser och förhållanden, 

4.  som är sensationella eller överraskande, 

5.  handlar om enskilda elitpersoner, 

6.  och beskrivs tillräckligt enkelt, 

7.  men är viktiga och relevanta, 

8.  utspelar sig under kort tid men som en del av ett tema, 

9.  har negativa inslag, 

10.     och har elitpersoner som källor. 

(Strömbäck, 2000:165) 
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Det som blir nyheter enligt modellen utspelas inom sakområdena politik, ekonomi samt brott och 

olyckor. Det är kort geografiskt och kulturellt avstånd mellan det som utspelas och 

nyhetsmediets spridningsområde. Det som uppmärksammas stämmer överrens med 

journalisternas och publikens värderingar enligt Hvitfelt. Händelserna är aktuella och handlar om 

avvikelser av olika slag och inte det normala eller oföränderliga. Hvitfelt anser även att 

händelserna är enkla i olika dimensioner, det vill säga begripliga för sin publik och handlar om 

olika slag av eliter och berör enskilda personer (Hvitfelt 1989). Även inom sportjournalistiken 

ska nyheterna handla om elitpersoner men framförallt om manliga aktörer och dessutom beröra 

lagsporter hellre än individuella idrotter (England & Tuulse 1998). I Hvitfelts 

nyhetsvärderingsformel framgår även att nyheterna ofta ska vara negativa och dramatiska för att 

fånga en publik (Hvitfelt 1989).  

 

Utgångstagandet för Hvitfelts rapport är att nyheternas bild av verkligheten på olika sätt skiljer 

sig från verkligheten själv. Han anser att nyheterna anpassas till mediernas egenskaper och deras 

logik. Journalisten har ett uppdrag att förmedla det som publiken inte förmår att finna på egen 

hand, vilket kan resultera i att det är journalisten som bestämmer vilken kunskap som ska 

komma fram. Detta är problematiskt eftersom det blir journalisten som drar slutsatsen och inte 

medborgaren (Hvitfelt 1989). Journalisten bestämmer mer eller mindre i vilka frågor publiken 

ska tycka till om (Strömbäck 2000). Den journalistiska formen i tal-, skrift- och bildspråk samt 

nyhetsurvalet och det utrymme som ges åt nyheterna har stor betydelse för hur nyhetsprocessen 

ser ut enligt Hvitfelt. Anpassningen till medieformen innebär en slags omformning av 

verkligheten. Han anser att det finns olika typer av nyheter beroende på medium och målgrupp. 

Ett medium med ett visst dominerat innehåll och karaktär kan påverka allt innehåll i mediet. Till 

exempel är det troligt att underhållningen i en tv-kanal starkt kan påverka urvalet och formen för 

nyheter i just detta medium. Händelser och förhållanden i verkligheten överförs till en 

medieform och mediets egenskaper påverkar hur verkligheten beskrivs. Medierna väljer ut en 

liten del av aktuella händelser och förhållanden som bearbetas och sedan rapporteras i 

nyhetsmedierna. Vissa nyheter tas bort, material tillkommer och nyheterna formas under 

processens gång. Ju längre och mer komplicerad nyhetsprocessen är desto större sannolikhet är 

att den slutliga nyhetsbilden skiljer sig från den verklighet den avser spegla, verkligheten 

omformas anser Hvitfelt. Om en händelse anses ha stort nyhetsvärde, det vill säga innehålla 

många egenskaper med stöd i Hvitfelts punkter, får den således mycket utrymme i medierna. 

Men nyheterna ska även vara intressanta för publiken, vilket innebär att en händelse mycket väl 
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kan bli en stor nyhet även om den inte innehåller egenskaper som utgör ett nyhetsvärde (Hvitfelt 

1989). 

 

2.3 Medielogik 

David L Altheide och Robert P Snow båda professorer i sociologi, utvecklade under slutet på 

1970-talet en teori som de kallade för medielogik. Utgångspunkten för teorin var att kulturell 

mening är förenlig med den grammatiska strukturen i ett språk. Alltså logiken i språket. 

Medielogik syftar därför till det språk som medier använder sig av för att få maximalt med 

uppmärksamhet. Medielogiken syftar inte bara till språket i texter utan till hela innehållet och 

sättet det presenteras på (Altheide & Snow 1991). Stora delar av deras studie är baserad på 

undersökningar av format, innehåll och språk i radio och tv, men de är även applicerbara på 

tryckt media (Strömbäck 2000).  

 

Olika medier levereras i olika format som publiken är väl bekant med och lätt känner igen.  De 

flesta kan till exempel snabbt avgöra om det är en dokumentär eller ett humorprogram på tv när 

de bläddrar mellan kanalerna (Altheide & Snow 1991). 

 

Medielogiken, enligt medieforskare Dennis McQuail, kan ses som en norm eller som inofficiella 

regler över hur innehållet i media bör se ut och arbetas fram för att utnyttja olika mediers 

egenskaper. Den kan därigenom nå så stor publik som möjligt. De olika formaten i media är idag 

i stort sett standardiserade och har starka traditioner ärvda både från medierna själva och den 

kultur som de verkar i. I medielogiken ingår inte bara de rent stilistiska och visuella resultaten 

som människor ser när de öppnar tidningen varje morgon eller sätter på tv:n för att se till 

exempel Rapport. Medielogiken finns där mycket tidigare och inkluderar allt från reporterns sätt 

att arbeta, idéer och tankar om publikens smak och intressen till de faktiska begränsningarna i 

form av tid och plats (McQuail 2005).  

 

McQuail har skrivit boken McQuail’s Mass Communication Theory förklarar Altheide och 

Snows teori genom att lista grundprinciperna i åtta punkter. 

 
• Novelty  

• Immediacy  

• High tempo 

• Personalization  
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• Brevity 

• Conflict  

• Dramatization 

• Celebrity orientation 

     (McQuail 2005:312) 

 

Ordet novelty betyder någonting nytt och spännande, något ovanligt. Ordet kan också översättas 

till nyhet. Immediacy är omedelbarhet och kan betraktas på två sätt. Det ena är omedelbarheten 

och direktheten rent tidsmässigt. Tidsaspekten är en förutsättning för all nyhetsrapportering. Det 

ligger inbäddat i betydelsen av ordet nyhet. Har händelsen inte inträffat nyligen eller behandlar 

något som människor redan känner till är det inte intressant som nyhet. Det andra sättet som man 

kan se på omedelbarhet är när det uppnås genom dramatiska bilder, ljud- eller filmklipp. Då får 

läsaren en känsla av att vara på plats, händelsen blir då omedelbar och direkt för dem, enligt 

McQuail. De två nästföljande punkterna på listan är högt tempo och personifiering. 

Personifiering är en viktig punkt på listan och används flitigt när det gäller politik och 

samhällsliga problem eller förändringar som kan vara svåra att förstå. Kan media då berätta om 

eller ge exempel på hur det påverkar den lilla människan känns nyheten mer direkt för publiken 

anser McQuail. I sportsammanhang har det med tiden också gått mer mot fokus på enskilda 

personer än det lag de tillhör (Brookes 2002).  

 

Fortsättningsvis menar McQuail att det ibland är svårt att skilja punkterna åt eftersom de mer 

eller mindre hör ihop. Ju fler av punkterna som en händelse eller fenomen uppfyller desto större 

är chansen att det blir en uppmärksammad nyhet. Om en nyhet kan presenteras på ett kort och 

koncist sätt (brevity på listan) där publiken lätt får en överblick över händelsen, det finns en eller 

flera personer de kan identifiera sig med och gärna en konflikt att dramatisera runt där 

karaktärerna har tyliga roller, då är sannolikheten stor för att händelsen är en nyhet. 

Den sista punkten på listan, att en nyhet gärna ska vara kändisorienterad och handla om 

elitpersoner är intressant eftersom det i stor utsträckning är medierna själva som skapar 

celebriteter. Detta gäller inom såväl politik, som inom sport och nöje (McQuail 2005).   

 

Medielogik handlar om hur någonting för sitt medium syns på bästa sätt. Altheide och Snow 

hävdar att medielogiken i USA har haft så stor inverkan på idrotten att den förändrat flera sporter 

både spelmässigt och regelmässigt. Den gemensamma uppbyggnaden av sporthjältar har gjort att 
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idrott och media idag är oskiljaktiga. Sport är beroende av media och media är beroende av sport 

(Altheide & Snow 1991).   

 

Sändnings- och sponsringsavtal gör att ekonomin för både medierna och klubbarna är så starkt 

knutna till varandra att en dramatisk nedgång i antalet tittare vore ödesdigert för alla parter. 

Därför gäller det att optimera möjligheterna att locka till sig tittare. Att framställa sport som ren 

underhållning är ett sätt. Flera studier visar vikten av underhållning i nyhetssammanhang. Bland 

annat har lektor Philip Rayner och hans kollegor Peter Wall och Stephen Kruger, punktat en lista 

där det framgår att underhållning är ett viktigt kriterium i nyhetsvärderingen. Händelser som 

behandlar sex, drama, djur, humor eller annan typ av underhållning ger således stora rubriker 

(Rayner, Wall & Kruger 2004). 

 

Altheide och Snow har i sin studie tagit fram nyckelord och kriterier för vad som ger bra 

underhållning inom sportvärlden: spontanitet, starka känslor, ett högt tempo, visuell glamor, och 

situationer och händelser där idrottarens starka moral och ideal framhävs. Vidare menar de att så 

kallade Underdog-scenarier och Askungesagor, där ett lag eller enskild idrottare gör oväntat bra 

ifrån sig mot en övermäktig motståndare, är klassiska fenomen på vad som gör en nyhet. 

Händelsen går att dramatisera och har en början och ett slut. Många eller spektakulära mål är 

också faktorer som gör en sport lämpad för media. Altheide och Snow skriver om sport som en 

samhällsfunktion i USA. Många människor ser sport som det viktigaste i livet. Det är där de får 

känslan av dramatik och spänning som de kanske inte upplever i sitt vardagliga liv (Altheide & 

Snow 1991).  

 

2.4 Genus och idrott 

I tidningarna har utrymmet för idrott ökat kraftigt sedan efterkrigstiden, och sportjournalistiken 

är sedan länge den största specialavdelningen på de flesta dagstidningar. Under 1935-1955 

började de svenska sportjournalisterna skriva mer om kvinnoidrott. Detta rapporterades bitvis på 

ett seriöst sätt men en del artiklar handlade främst om de kvinnliga idrottarnas utseende och inte 

deras idrottsliga prestationer (Jarlbro 2006). Huvudsakligen består sportredaktionen av män. 

Nyhetsvärderingen påverkas av redaktionsmedlemmarnas könstillhörighet och blir därför 

manligt vinklad (Abalo & Danielsson 2004). Efter studier som gjorts, där forskare granskat 

bilder för att se antalet kvinnor på tidningars sportsidor, har resultaten visat att inte mycket har 

hänt sedan början av 1900-talet. År 1905 föreställde 8 procent av det totala bildmaterialet i 
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svensk press kvinnor, och detta hade ökat till 17 procent nittio år senare (1995). När en liknande 

studie gjordes 2005 visade det sig att endast 10 procent av bilderna på Aftonbladets och 

Expressens sportsidor föreställde kvinnliga idrottare (Jarlbro 2006:87). 

 

Idrotten är i stort sett en manlig domän. Den produceras av män, handlar om män och riktar sig 

till män (Abolo & Danielsson 2004:75). För att kvinnor ska få samma medieutrymme som 

männen måste de prestera högre medan männen alltid fått stort utrymme oavsett resultat anser 

Abalo och Danielsson. Forskaren Nathalie Koivula menar att sportkommentatorer använder sig 

till och med av olika språkkoder beroende på om det är en manlig eller kvinnlig idrottare, där 

mäns idrottsaktivitet presenteras som det normala och allmängiltiga medan kvinnors idrott 

presenteras som det avvikande (Jarlbro 2006:84). Detta blir framträdande genom det ideliga 

användandet av prefixet kvinna eller dam före en sportbenämning, som i damfotboll (Jarlbro 

2006:85). I USA finns liknande exempel där basket automatiskt gäller herrar, men med kvinnliga 

utövare får idrotten benämningen dambasket. Kvinnlig idrott blir på så sätt alltid stämplat som 

något ovanligt och annorlunda (Brookes 2002:129). Genom att på detta sätt skilja på manliga och 

kvinnliga idrottsutövare i form av språk eller kommentarer visar på att kvinnors sportprestationer 

inte tas upp på allvar i mediegestaltningen (Jarlbro 2006). I amerikanska politiska sammanhang 

kallas kvinnor ofta vid förnamn medan männen presenteras med både titel, förnamn och 

efternamn, detta gäller även i idrottssammanhang. Likheter finns i Sverige där vi använder oss av 

smeknamn när vi till exempel presenterar den kvinnliga friidrottaren Carolina Klüft. Hon blir 

Carro med hela svenska folket. Däremot förekommer det sällan smeknamn på hennes manliga 

kollegor Stefan Holm eller Christian Olsson (Jarlbro 2006). 

 

Enligt Abalo och Danielsson har idrott traditionellt sett alltid ansetts typiskt manligt, men detta 

har förändrats eftersom kvinnor idrottar i betydligt högre grad än förut. Fastän fler kvinnor 

idrottar mer stänger media ut dem genom att ha ett sportutbud mer riktat till män. Sportutbudet i 

medierna är inte tillfredsställande för en stor andel av kvinnorna skriver Abalo och Danielsson. 

Att det är så stora skillnader mellan manligt och kvinnligt sportutbud i medierna beror på 

samhällets struktur och de traditionella könsroller som finns. Detta påverkar individen. Om till 

exempel en tjej vill börja spela hockey känns valet inte lika självklart som för en pojke eftersom 

samhället anser att det inte är lika naturligt menar Abalo och Danielsson. Genom att gestalta 

fotbollen som en idrott för män underlättar man inte en ökning av antalet kvinnliga 

fotbollsutövare och då kan damfotbollen inte få en chans att utvecklas. Detta resulterar i att antal 
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utövare och föreningar förblir få liksom medieexponeringen. Det blir en ond cirkel (Abalo & 

Danielsson 2004). 

 

3. Empirisk bakgrund 
Vid läsning av studien kan det vara intressant att få bakgrundsfakta om de två kvällstidningarna 

som ingår i studien. Dessa presenteras i detta kapitel. 

 

3.1 Aftonbladet 

Aftonbladet är den största av två ledande kvällstidningar i Sverige. Chefredaktör är Jan Helin. 

Tidningen grundades 1930 av Lars Johan Hierta. Den kommer ut sju dagar i veckan alla dagar 

om året. Aftonbladet har gått från att vara liberal under Hiertas tid till att idag vara oberoende 

socialdemokratisk. Mellan 1933 och 1956 under ledning av chefredaktör P.G. Petersons 

utvecklades tidningen till en modern tidning med ett huvudsakligt innehåll av sensationsnyheter, 

sport och nöje. 1944 fick Aftonbladet konkurens av Bonnierägda Expressen som snabbt gick om 

i upplaga. 50 år senare, 1994, blev Aftonbladet första svenska tidning att etablera sig på internet, 

där de behållit en ledande roll. 1996 köpte norska mediekoncernen Schibsted in sig i Aftonbladet 

och sedan dess har tidningen varit Sveriges största kvällstidning (www.ne.se 2009-12-01). 

Tidningen hade i september i år en upplaga på 359 700 ex per dag på vardagar (www.ts.se 2009-

12-01). 

 

I maj 2000 lanserade Aftonbladet sin rosa sportbilaga, Sportbladet. Tidigare ingick sportsidorna i 

huvudtidningen men i och med satsningen blev det mer utrymme för sportnyheter varje dag. 

 

3.2 Expressen  

Expressen är den näst största kvällstidningen i Sverige. Tidningen är liberal och kommer liksom 

Aftonbladet ut sju dagar i veckan varje dag under året. Sedan 2009 är Thomas Mattsson 

chefredaktör, han tog över rollen efter Otto Sjöberg (2002-2008). Expressen grundades 1944 i 

samarbete mellan Dagens Nyheter, Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop. Tidningen kom 

som en motvikt till den tyskvänliga Aftonbladet. Expressen profilerade sig länge med sin 

bildjournalistik och reportagen om den lilla människan mot makthavarna. I 44 år, mellan 1952 

och 1996 var Expressen den största kvällstidningen. Sedan början på 1990-talet har det varit 

oroligt på tidningen och flera chefredaktörer har kommit och gått. Expressen äger de regionala 

kvällstidningarna Kvällsposten och GT som har egna chefredaktörer men delar mycket av 
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nyhetsmaterialet med huvudtidningen när det gäller in- och utrikesnyheterna (www.ne.se 2009-

12-01). Tillsammans hade tidningarna i september i år en upplaga på 283 200 ex per dag på 

vardagar (www.ts.se 2009-12-01). 

 

Expressen har liksom Aftonbladet en sportbilaga, den kallas för Sport-Expressen och startade i 

mars 2001, den lades sedan ner sommaren 2001 för att istället börja bakifrån i del 2. I Början av 

2002 kom den så tillbaka som vi känner igen den idag som egen bilaga (Hansson, Anders, 

2010:muntl.Telefonsamtal.(2010.01.07)).  

 

4. Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga då vi genomförde studien. Vilken metod vi valde 

att använda, avgränsningar och urval samt de metodproblem som uppstod under arbetets gång. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys. Där vi har kategoriserat artiklars innehåll för att se 

vilka kriterier som gör att just dessa är en nyhet. För att ha kunna kategorisera artiklarna i studien 

har vi haft tydliga definitioner och tolkningsregler.  
 

Vi har använt artiklarna som analysenhet. Formvariabler som bland annat berör artiklars 

rubriker, datum och period samt huruvida artikeln har en tillhörande illustration i form av bilder, 

grafik eller faksimil har varit angeläget att registrera som bakgrundsfakta för att vi skulle kunna 

dra våra slutsatser. Utöver det behövde vi så kallade innehållsliga variabler. Det är dessa som är 

själva kärnan i undersökningen. Det är här vi har definierat de punkter som ligger till grund för 

kriterierna som gör en nyhet. Exempel på innehållsliga variabler är geografiskt avstånd, vilket 

ämne, vilken sakfråga, aktörer och vad dessa aktörer uttalar sig om (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007: 230ff). 

 

Variablerna måste vara skilda från varandra där endast ett variabelvärde passar in som 

svarsalternativ. Det har vi löst genom att även ha en övrig kategori som vi kallat för Ej 

tillämpbar så att de variabler som inte stämmer in kan placeras någonstans. Det har tagit tid att 

definiera och komma fram till vilka variabelvärden vi behövt. Genom operationalisering av 

Hvitfelts nyhetsvärderingsformel har vi med konkreta frågor täckt in de punkter som studien 
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syftar till att undersöka. Vi valde att ha ett stort antal variabelvärden från början. Detta för att 

lättare plocka ut specifika faktorer som karaktäriserar en nyhet. Samtidigt har vi haft möjligheten 

att slå ihop kategorier i efterhand där ingen faktor stuckit ut mer än andra (Esaiasson m fl. 2007).  

 

Variablerna har kodats och vi har gjort ett kodschema med siffror där varje siffra motsvarar en 

variabel. Helst ville vi försöka att göra så många JA och NEJ frågor som möjligt eftersom dessa 

är lättare att koda. Men vi har även blivit tvungna att ha andra alternativ också. I 

kodinstruktionerna finns definitioner på de variabler och variabelvärden vi har använt. Till varje 

artikel använde vi även en kodblankett där vi förde över informationen i sifferform (Esaiasson m 

fl. 2007). Vi har använt oss av PASW Statistics när vi analyserat resultatet och ett Word- 

dokument till kodschemat. 

 

För att säkerställa att vi hade de variabler som studien krävde gjorde vi en så kallad pilotstudie 

(se vidare under rubriken pilotstudie sid 20). Denna teststudie blev en generalrepetition innan 

själva innehållsanalysen där vi provade om vår kodning var tillräcklig eller behövdes justeras. 

Där hade vi möjlighet att lägga till och definiera om variabelvärdena (Esaiasson m fl. 2007).  

 

Vi har även låtit en av studien oberoende person prova vårt kodschema för att se om resultatet 

var oberoende av forskaren, ett så kallat reliabilitetstest (Esaiasson m fl. 2007). För ökad 

reliabilitet undersöktes ca 8 procent av artiklarna.  

  

4.2 Avgränsning och urval 

Vi har studerat artiklar på mikrofilm från Aftonbladet och Expressen eftersom de är de största 

rikstäckande kvällstidningarna och når därför störst publik. Vi tror att de rikstäckande 

tidningarna har stort inflytande på den lokala pressen och har även mer resurser till att bevaka 

större evenemang än den lokala pressen. Kvällstidningarna har fler sportnyheter än 

morgontidningarna vilket bidrog till att vi valde bort morgonpressen. Då både Aftonbladet och 

Expressen kommer ut i flera olika editioner i olika delar av landet, har vi valt att använda 

artiklarna i Stockholmseditionen som analysenhet. Vid valet av antal artiklar som skulle kodas 

reflekterade vi på följande vis. Kvällstidningarna har oftast många fler sportsidor är 

morgontidningarna och vår hypotes är att tidningarnas nyhetsvärderingar skiljer sig åt, därför kan 

det vara mer intressant att studera dem var för sig.  
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Variablerna är noga utvalda för att täcka in Hvitfelts nyhetsvärderingsformel (Hvitfelt 1989). 

Även medielogiken (Altheide & Snow 1991) samt Wallins forskning (Wallin 1995) har satt sin 

prägel på konstruktionen av variablerna. Variablerna behandlar politik, ekonomi samt brott och 

olyckor. Variabler om geografiskt eller kulturellt avstånd, elitpersoner samt om en nyhet är 

överraskande eller dramatisk finns också med i de kriterier vi ställde i kodblanketten.  

 

Eftersom det var orimligt för oss att studera varje artikel varje dag under det senaste året i de 

valda tidningarna begränsades urvalet. Vi beslöt oss för att studera X- antal artiklar under tre 

konstruerade veckor det senaste året (vilket slutligen blev 380 stycken). Konstruerade veckor 

innebär att man studerar artiklar från till exempel, måndag vecka 1, tisdag vecka 2, onsdag vecka 

3, och så vidare (Esaiasson m fl. 2007).  

 

Eftersom olika sporter har olika säsonger under ett år så ville vi sprida vårt studieområde för att 

på bästa sätt täcka upp de olika idrotterna. Detta för att undvika systematiska fel som det skulle 

innebära att bara studera en period då till exempel hockey, bandy och skidåkning dominerar. 

Genom detta strategiska urval undviker vi även så kallade följetonger, till exempel om 

fotbollsspelaren Zlatan skriver på kontrakt så är risken stor att tidningarna skriver om detta hela 

veckan eller vid större evenemang som EM eller VM. Vi ville dock inte utesluta artiklar från de 

större evenemangen, men någon dag räcker. Genom att studera alla dagar i veckan fördelade på 

ett helt år anser vi ha fått en stor spridning och ökad trovärdighet i vårt urval. 

 

Bland urvalsalternativen funderade vi framförallt kring två metoder. Antingen att göra ett 

strategiskt urval och endast koda de artiklar som uppnådde ett visst mått, till exempel artiklar 

som var över fem spalter och innehöll ett visst antal tecken och därmed ta bort de mindre 

sportnyheterna. Eller att göra en annan typ av strategiskt urval där vi skulle välja ut sportdelens 

huvudsidor och koda samtliga artiklar, till exempel uppslagen fyra-fem, sex-sju, åtta-nio.  

 

Efter många tankar kring urvalsprocessen beslöt vi att koda artiklar i kvällspressen som uppfyller 

en viss bestämd storlek. För det första ska uppenbara nyheter med artiklar som fyller ett uppslag 

men inte överstiger 10 stycken räknas in i urvalet. Därefter artiklar som  

består av minst 10 stycken. Med stycken menar vi de ingångar utöver ingress som brödtexten är 

uppbyggd av. Varje ingång kännetecknas av ett indrag med antingen citat eller nytt stycke. Vi 

har även valt att utesluta de på journalistspråk kallade lådor eller bottnar. Dessa brukar oftast ha 
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en storlek på 600-1000 tecken och finns antingen placerade längts ner på tidningssidan, högst 

upp eller i spalter. Oftast är det citaten som gör att texten överstiger den styckevolym som 

normalt sett skulle ingå i vårt urval, därför utgår lådorna.  

 

Vår studie har alltså genomförts genom ett strategiskt urval där de större artiklarna på 

sportsidorna från de två största kvällstidningarna i Sverige undersökts. Studien täcker alla dagar i 

veckan utspritt under januari till och med oktober det senaste året för att få så aktuell 

undersökning som möjligt.  

 

Eftersom vi varit tvungna att begränsa vårt urval kan vi inte generalisera för mycket. Däremot 

kan man som läsare av studien få en uppfattning om hur det kan se ut på kvällstidningarnas 

sportsidor under 2009. 

 

4.3 Pilotstudie 

Pilotstudie var till stor hjälp för vårt fortsatta arbete med kodningen av artiklarna. Denna 

provstudie utfördes i mindre skala där studiens upplägg kontrollerades så att värdena i 

kodschemat var funktionella inför den fullvärdiga studien. Bland annat fick fler svarsalternativ 

läggas till variabler och några kunde även strykas, framförallt under variablerna artikeltyp och 

idrott. Däremot ströks ingen variabel men två extra variabler som berörde punkterna 

personorienterad och konflikt fick läggas till. Kodinstruktionen fick även några tillägg på 

definitionerna. 

 

4.4 Metodproblem 

Vi stötte på problem då vi började arbeta med definitioner i kodschemat där vi förklarar de 

variabler vår studie skulle behandla. Framförallt begreppet elitperson ställde till problem. 

Begreppet är ganska diffust och vi fick börja med att se hur Nationalencyklopedin definierade 

ordet elit. Ordet är ett substantiv som kommer från latinets eligere och betyder utvälja. Den 

innefattar en liten grupp bestående av de bästa eller skickligaste personerna av en större grupp, 

kan även vara en styrande eller påverkande grupp (www.ne.se 2009-11-20).  

 

Wallin räknar all tävlingsidrott som lockar någon publik som elit samt kvinnlig seriefotboll på 

seniornivå. Han bortser dock från lägre serier än division 5 i fotboll för herrar eftersom det är fler 

divisioner i herrfotboll än för damer (Wallin 1991).  
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Vår tanke var att en elitperson är någon som är extremt stor inom idrott och är till och med känd 

för den mindre sportintresserade. Det kan vara fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, 

ishockeyproffset Peter Forsberg, friidrottaren Carolina Klüft, alpina åkaren Anja Pärson eller till 

och med den internationellt kända fotbollstränaren Sven-Göran Ericsson. Personer som vi tar för 

givet att majoriteten av svenska folket känner igen. Men hur vi skulle göra en rättvis bedömning 

av elitpersoner i de artiklarna som skulle kodas blev svårt eftersom begreppet kan definieras 

olika. Även om vi har förutfattade meningar om vilka som ska räknas in i kategorin elitperson 

behöver det inte betyda att någon annan som vill göra om studien skulle koda på samma sätt. Vår 

studie skulle få minskad reliabilitet. Därför fick denna kategori bli större än vi hade tänkt från 

början där alla personer på landslagsnivå fick räknas in som elitperson.   

 

4.5 Bortfall  

Aftonbladet och Expressen hade inte de senaste månadernas tidningar på mikrofilm då studien 

genomfördes. Därför blev det ett bortfall på fyra exemplar. Lördag och söndagsnumren från de 

båda kvällstidningarna under den sista undersökningsperioden i oktober finns således inte med i 

studien. Vi valde att inte ta en lördag och söndag från en udda vecka eftersom vi inte ville bryta 

vårt urvalsmönster. Att fyra tidningar, och dessutom de exemplaren som vanligtvis innehåller 

mest sport inte är medräknade kan tänkas bidra till att studien blir missvisande. Efter att ha kodat 

över 300 artiklar och börjat se ett tydligt mönster kändes det inte nödvändigt att ändra studiens 

materialurval.  

 

Flera artiklar som till en början såg ut att uppfylla urvalskriterierna visade sig sedan inte 

innehålla 10 stycken och räknades därför inte till studien. Samtidigt som artiklar som var ganska 

korta innehöll så pass många citat att de inkluderades. Flera av de borträknade texterna handlade 

om kvinnor. Detta kan tolkas av kritikern som en felkälla eftersom andelen artiklar om kvinnor 

kanske skulle ha varit större. Men det skulle också ha inneburit att fler texter om män skulle ha 

kommit med, och därmed skulle detta inte ha någon större betydelse.  

 

5. Resultat 
Resultaten är presenterade i tabeller både som procent men även i antalet artiklar. Ett fåtal 

artiklar kan ge ett för stort utslag och på så sätt vara vilseledande om dessa presenteras enbart i 

procent. Vissa resultat är dock lättare att tolka med hjälp av procenttabeller, eftersom de ger en 
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bättre överblick hur stor andel det är fråga om. En löpande text finns även presenterat i 

anslutning till tabellerna. Observera att Aftonbladet förkortas i tabellerna till AB och Expressen 

till Exp. 

 

5.1 Resultatpresentation 

Medium: Aftonbladet skrev totalt 187 sportartiklar under studieperioden vilket motsvarar 49 

procent av det totala antalet. Expressen skrev något fler artiklar, 193 stycken, vilket motsvarar 51 

procent. Tillsammans skrev de 380 stycken sportartiklar. 

 

Idrott: I följande tabell presenteras resultat om vilka idrotter som Aftonbladet respektive 

Expressen skriver sina artiklar om. Siffrorna visar både antalet artiklar och den procentuella 

andelen. 
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     N=380 

 

Tabell 1                             Andel idrott i medium 

Medium  

AB Exp Totalt 
 76 80 156 Fotboll 
 41% 42% 41% 
 47 43 90 Ishockey 
 25% 22% 24% 
 5 7 12 Golf 
 3% 4% 3% 
 7 3 10 Tennis 
 4% 1% 3% 
 1 0 1 Simsport 
 0% 0% 0% 
 11 11 22 Friidrott 
 6% 6% 6% 
 4 10 14 Trav/galopp 
 2% 5% 4% 
 1 1 2 Ridsport 
 0% 0% 0% 
 1 4 5 Alpint 
 1% 2% 1% 
 6 5 11 Längdskidor 
 3% 3% 3% 
 4 2 6 Handboll 
 2% 1% 2% 
 5 3 8 Bandy 
 3% 2% 2% 
 0 3 3 Basket 
 0% 1% 1% 
 6 5 11 Motorsport 
 3% 3% 3% 
 0 1 1 Handikappid

rott  0% 0% 0% 
 5 9 14 Annan 
 3% 5% 4% 
 8 6 14 

Idrott 

Ej tillämpbar 
 4% 3% 3% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 
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När man ställer idrott mot medium visar resultatet att både Aftonbladet och Expressen skriver 

mest om fotboll och ishockey. Aftonbladet skriver fler artiklar om ishockey än vad Expressen 

gör och Expressen skriver något fler artiklar om fotboll än vad Aftonbladet gör. I båda 

tidningarna skrivs det dock flest artiklar om fotboll, totalt 41 procent. Aftonbladet och Expressen 

skriver lika många artiklar om friidrott och motorsport. Däremot skriver Expressen mer om trav, 

golf, basket, alpint och andra idrotter. Aftonbladet skriver mer än Expressen om tennis, handboll 

och bandy (se tabell 1).  

 

Kön och medium: Tabellen beskiver antal kvinnor respektive män som figurerar i artiklarna på 

kvällstidningarnas sportsidor. Tabellen anger både antal och procent. 

 

Tabell 2               Andel kvinnor och män fördelat i medium  
Medium  

AB Exp Totalt 
 11 25 36 Kvinna 
 6% 13% 10% 
 157 159 316 Man 
 84% 82% 83% 
 15 4 19 Båda 
 8% 2% 5% 
 4 5 9 

Kön 

Ej tillämpar 
 2% 3% 2% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

      N=380 

Av 380 artiklar handlar 83 procent om män, 10 procent om kvinnor och fem procent handlar om 

både kvinnor och män i samma artikel. Övriga nio är inte personorienterade på ett sådant sätt att 

det går att se vilket kön som behandlas i artikeln. Resultaten visar att på den manliga sidan är 

fördelningen mellan Aftonbladet och Expressen lika så när som en differens på två artiklar. 

Däremot skriver Expressen 13 procent om enbart kvinnor och Aftonbladet sex procent. 

Aftonbladet skriver istället oftare om både män och kvinnor i samma artiklar (se tabell 2). 

 

Kön och idrott: Detta resultat visar i vilka idrotter män respektive kvinnor förekommer mest. 

Observera att procenttalen är sammanställda efter varje kolumn och inte efter idrott. 
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Tabell 3                             Idrott och andel kvinnor och män 
Kön  

Kvinna Man Båda Ej tillämpar Total 
 6 144 2 4 156 Fotboll 
 17% 46% 11% 45% 41% 
 0 89 1 0 90 Ishockey 
 0% 28% 5% 0% 23% 
 3 7 2 0 12 Golf 
 8% 2% 11% 0% 3% 
 3 7 0 0 10 Tennis 
 8% 2% 0% 0% 3% 
 1 0 0 0 1 Simsport 
 3% 0% 0% 0% 0% 
 4 11 7 0 22 Friidrott 
 11% 4% 36% 0% 6% 
 0 9 2 3 14 Trav/galopp 
 0% 3% 11% 33% 4% 
 1 0 1 0 2 Ridsport 
 3% 0% 5% 0% 0% 
 5 0 0 0 5 Alpint 
 14% 0% 0% 0% 1% 
 8 3 0 0 11 Längdskidor 
 22% 1% 0% 0% 3% 
 0 6 0 0 6 Handboll 
 0% 2% 0% 0% 2% 
 0 7 0 1 8 Bandy 
 0% 2% 0% 11% 2% 
 0 3 0 0 3 Basket 
 0% 1% 0% 0% 1% 
 0 10 1 0 11 Motorsport 
 0% 3% 5% 0% 3% 
 0 1 0 0 1 Handikapp-

idrott  0% 0% 0% 0% 0% 
 1 13 0 0 14 Annan 
 3% 4% 0% 0% 4% 
 4 6 3 1 14 

Idrott 

Ej tillämpbar 
 11% 2% 16% 11% 4% 
 36 316 19 9 380 Totalt 
 100% 100% 100% 100% 100% 

       N=380 

I tabell 3 ställdes kön i förhållande till idrott. I fotboll skrivs det både om kvinnor och män, av 

156 artiklar handlar sex artiklar om kvinnlig fotboll och 144 handlar om manlig, två artiklar 

handlar om båda könen. I de alpina grenarna är det bara kvinnor som är omskrivna medan det i 
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ishockey, handboll, basket och bandy bara är män. Motorsport och kategorin annan sport 

domineras också av män. Kvinnor dominerar artiklar som rör längdskidåkning med åtta artiklar 

mot männens tre. Längdskidåkning är också den idrott där kvinnor förekommer mest, 22 procent 

av det totala antalet artiklar om kvinnor. 

 

Svensk idrottare i Sverige och medium: Resultaten visar att ungefär hälften av Aftonbladets 

och Expressens artiklar handlar om svenskar i Sverige. Vilket innebär att lika många artiklar 

handlar om svenska idrottare utomlands eller utländska idrottare i eller utanför Sverige. 

 

Svensk idrottare utomlands och medium: Denna tabell visar hur många artiklar i de två 

kvällstidningarna som handlar om svenska idrottare utomlands och i vilka delar av världen de 

utövar sin idrott. 

 

Tabell 4         Andel svenska idrottare utomlands fördelat i medium  
Medium  

AB Exp Totalt 
 2 4 6 Ja, Norden 
 1% 2% 2% 
 26 32 58 Ja, Europa 
 14% 16% 15% 
 17 27 44 Ja, Nordamerika 
 9% 14% 12% 
 6 3 9 Ja, Övriga Världen 
 3% 2% 2% 
 136 127 263 

Del av  
världen 

Nej 
 73% 66% 69% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

        N=380 

Expressen skriver mer om svenskar utomlands än vad Aftonbladet gör. Hos båda tidningarna 

förekommer störst andel artiklar om svenska idrottare i Europa. I Expressen figurerar artiklar om 

svenska idrottare i Nordamerika nästan lika ofta som i Europa, 14 procent mot 16 procent (se 

tabell 4). 

Idrott och svensk idrottare utomlands: Följande tabell visar vilken del av världen som svenska 

idrottare utomlands utövar sin idrott i och vilken idrott det är. Observera att de procentuella 

värdena är baserade på totalt nio artiklar i kategorin ja, övriga världen därför ger varje artikel 

väldigt stora utslag. 
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N=380 

 

 

Tabell 5                    Idrott och andel svensk idrottare utomlands 
Svensk utomlands 

 
Ja, 
Norden 

Ja, 
Europa 

Ja, 
Nord- 
Amerika 

Ja, Övriga 
Världen Nej Totalt 

4 17 3 3 129 156 Fotboll 
66% 29% 7% 34% 48% 40% 
0 8 33 1 48 90 Ishockey 
0% 14% 75% 11% 18% 24% 
0 2 7 0 3 12 Golf 
0% 3% 16% 0% 1% 3% 
0 2 0 0 8 10 Tennis 
0% 3% 0% 0% 3% 3% 
0 0 0 0 1 1 Simsport 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0 7 0 0 15 22 Friidrott 
0% 12% 0% 0% 6% 6% 
0 1 0 1 12 14 Trav/ 

galopp 0% 2% 0% 11% 5% 4% 
0 0 0 0 2 2 Ridsport 
0% 0% 0% 0% 1% 0% 
0 5 0 0 0 5 Alpint 
0% 9% 0% 0% 0% 1% 
1 4 0 2 4 11 Längd- 

skidor 17% 7% 0% 22% 2% 3% 
0 3 1 0 2 6 Handboll 
0% 5% 2% 0% 1% 2% 
0 0 0 0 8 8 Bandy 
0% 0% 0% 0% 3% 2% 
0 0 0 0 3 3 Basket 
0% 0% 0% 0% 1% 1% 
0 0 0 1 10 11 Motorsport 
0% 0% 0% 11% 4% 3% 
0 1 0 0 0 1 Handikapp-

idrott 0% 2% 0% 0% 0% 0% 
1 5 0 1 7 14 Annan 
17% 9% 0% 11% 3% 4% 
0 3 0 0 11 14 

Idrott 

Ej 
tillämpbar 0% 5% 0% 0% 4% 4% 

6 58 44 9 263 380 Totalt 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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75 procent av artiklarna som bevakas från Nordamerika rör ishockey. I övrigt är det golf som 

dominerar under denna kategori. Idrotter som bevakas i Europa är främst fotboll, ishockey och 

friidrott. I övrigt är det relativ stor spridning mellan olika idrotter som involverar svenskar (se 

tabell 5). 

 
Utländsk idrottare och medium: I den här tabellen visas andelen utländska idrottare i 

Aftonbladet och Expressen och i vilken del av världen de verkar. Resultaten redovisas både i 

antalet artiklar och i procent. 

 

Tabell 6         Andel utländsk idrottare fördelat på medium  
Medium  

AB Exp Totalt 
 2 4 6 Ja,  

Norden  1% 2% 2% 
 21 32 53 Ja,  

Europa  11% 16% 14% 
 8 10 18 Ja, 

Nordamerika  4% 5% 5% 
 7 3 10 Ja, Övriga 

Världen  4% 2% 3% 
 19 28 47 Ja, Sverige 
 10% 15% 12% 
 130 116 246 

Del av 
världen 

Nej 
 70% 60% 64% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

  N=380 

Resultatet visar att det nästan är lika vanligt att skriva artiklar om utländska idrottare som utövar 

sin idrott i Europa som i Sverige. I Expressen förekommer en tredjedel fler artiklar än i 

Aftonbladet om idrottare som är aktiva i Europa. Nästan samma förhållande, det vill säga en 

tredjedel, mellan de båda tidningarna gäller artiklar som behandlar utländska idrottare i Sverige. 

Däremot skriver Aftonbladet oftare om icke-svenska idrottare i övriga världen. Det är dock en 

majoritet på 64 procent av artiklarna som inte alls handlar om utländska idrottare (se tabell 6).  

 

Utländsk idrottare med koppling till Sverige och medium: Resultatet visar på att 372 artiklar 

inte handlade om en utländsk idrottare med koppling till Sverige. Aftonbladet skrev tre artiklar 

där en utländsk idrottare hade koppling till Sverige, och Expressen hade inte skrivit någon. 

Totala antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 
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Familjemedlem och medium: Artiklarna i både Aftonbladet och Expressen innehåller i stort 

sett aldrig något om familjemedlemmar till idrottaren. I tre procent av fallen förekom en artikel 

om en familjemedlem till idrottaren i Aftonbladet och i Expressen fyra procent. Totala antalet 

räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Vän och medium: Artiklarna i både Aftonbladet och Expressen behandlar i stort sett aldrig 

vänner till idrottaren. Detta gäller i 99 procent av fallen i båda tidningarna. Totala antalet 

räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193.  

 

Vem kommer till tals och medium: Tabell 7 visar vilka personer som får uttala sig i de två 

kvällstidningarna. Eftersom flera personer kan uttala sig i en och samma text så redovisas endast 

antalet uttalanden och inte andelen i procent. 

Tabell 7       Typ av person som uttalar sig i medierna                       

Medium  
AB Exp Totalt 

Tränare 
 

 43 59 102 

Assisterande 
tränare 

 5 6 11 

Sportchef 
 

 13 9 22 

Spelare/ 
utövare 

 99 107 206 

Agent 
 

 1 8 9 

Läkare 
 

 3 3 6 

Klubbdirektör 
 

 8 8 16 

Ordförande 
 

 7 4 11 

Person 

Supporter 
 

 1 1 2 

 180 205 385 Totalt antal personer 
Totalt antal artiklar  187 193 380 

           N=380 

Spelare/utövare är de personer som mest får uttrycka sig i kvällstidningarna. I snitt är det en 

person per artikel som får komma till tals. Det är jämt fördelat mellan Aftonbladet och 
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Expressen. Tränare är de personer som näst flest gånger får uttala sig, här skiljer det sig något 

mellan Aftonbladet och Expressen där Expressen låter tränare komma till tals 59 gånger av 193 

jämfört med Aftonbladet som låter tränarna yttra sig i 43 fall av 187 (se tabell 7).  

 

Personorienterad: 89 procent av Aftonbladets och Expressens artiklar handlar om en fysisk 

person. Aftonbladet och Expressen skriver lika sällan om ämnen som inte är personorienterade, 

vilket är i 10 procent av fallen. I en procent av artiklarna går det inte att avgöra om texten är 

personorienterad eller inte, vilket kan bero på att artikeln tillexempel handlar om travsport. 

Totala antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Elitperson och medium: Resultatet visar att 42 procent av artiklarna handlar om elitpersoner, i 

Aftonbladet 41 procent och i Expressen 44 procent. Både i Aftonbladet och Expressen är det 

färre artiklar som handlar om elitpersoner än icke-elitpersoner. Noterbart är att i Expressen är det 

ett större antal artiklar som inte går att avgöra om det handlar om en elitperson eller inte. Totala 

antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Nivå och medium: Det är betydligt vanligare att skriva om seriespel än annan form av tävlingar. 

Fördelningen ser nästan likadan ut mellan Aftonbladet och Expressen. 54 procent av 

Aftonbladets artiklar handlar om seriespel eller tävlingar på klubbnivå, 19 procent om landslag 

och 27 procent är Ej tillämpbara. För Expressen ser fördelningen ut så här: 53 procent seriespel 

eller klubbnivå, 22 procent landslag och 25 procent Ej tillämpbar. Kategorin Ej tillämpbar tar 

totalt upp en fjärdedel av de räknade artiklarna. Under kategorin Ej tillämpbar har tävlingar som 

Masters i golf och större internationella tennistävlingar räknats in. Totala antalet räknade artiklar 

är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Nivå och kön: Följande resultat visar vilken nivå som de omskrivna männen respektive 

kvinnorna utövar sin idrott på. Tabellen visar både antalet artiklar samt den procentuella 

fördelningen. Detta eftersom artiklarna som handlar om kvinnor är så pass få jämfört med 

männen, endast en procentuell jämförelse skulle annars bli vilseledande. 
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N=380 

Artiklarna om seriespel för män är betydligt fler än de artiklarna om kvinnor, 62 procent manligt 

seriespel jämfört med kvinnornas 8 procent. I hälften av alla artiklar skrivna om kvinnor är 

kvinnan i artikeln landslagsaktuell. Antal män som finns omnämnda i artiklarna under 

landslagskategorin uppgår till 17 procent (se tabell 8). 

 
Typ av idrott och medium: Tabellen visar hur stort antal och andel artiklar som handlar om 

lagidrott respektive individuell idrott i Aftonbladet och Expressen. 

 

Tabell 9                       Typ av idrott och medium  
Medium  

AB Exp Totalt 
 133 136 269 Lagidrott 
 71% 71% 71% 
 49 54 103 Individuell 

idrott  26% 28% 27% 
 5 3 8 

Typ av 
idrott 

Ej 
tillämpbar  3% 1% 2% 

 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

      N= 380 

Det skrivs betydligt fler artiklar om lagidrotter än individuella idrotter. Både Aftonbladet och 

Expressen följer samma mönster, det skiljer sig mellan två till fem artiklar i alla kategorier (se 

tabell 9). 

 

Typ av idrott och kön: Följande tabell visar antalet artiklar som handlar om vilka typer av 

idrotter som utövas av manliga och kvinnliga utövare, räknat i antal och procent.  

Tabell 8                           Nivå och andel kvinnor och män  
Kön 

 
Kvinna Man Båda 

Ej 
tillämpar Totalt 

 3 195 1 4 203 Seriespel/klubbnivå 
  8% 62% 5% 44% 54% 
  19 53 5 0 77 Landslag 
 53% 17% 26% 0% 20% 
 14 68 13 5 100 

Nivå 

Ej tillämpbar 
  39% 21% 69% 56% 26% 
  36 316 19 9 380 Totalt 
  100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabell 10                              Typ av idrott och kön  
Kön 

 
Kvinna Man Båda 

Ej 
tillämpar Totalt 

 7 251 6 5 269 Lagidrott 
 19% 79% 32% 56% 71% 
 29 59 12 3 103 Individuell 

idrott  81% 19% 63% 33% 27% 
 0 6 1 1 8 

Typ av 
idrott 

Ej 
tillämpbar  0% 2% 5% 11% 2% 

 36 316 19 9 380 Totalt 
 100% 100% 100% 100% 100% 

           N=380 
Av alla artiklar som handlar om män dominerar lagidrotterna. Men även när man ser till det totala 

antalet artiklar dominerar bevakningen av lagidrotter. Kvinnlig idrott är stor på det individuella 

planet med 81 procent. 19 procent av kvinnliga idrotter handlar om lagidrott (se tabell 10). 

 

Artikeltyp och medium: Här visas vilken typ av artikel och hur ofta de förekommer i 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Resultaten är angivna i både antal och procent. 

Tabell 11                       Artikeltyp i medierna  
Medium  

AB Exp Totalt 
 17 29 46 Förhands 
 9% 15% 12% 
 108 102 210 Nyhetsartikel 
 58% 53% 55% 
 11 9 20 Reportage 
 6% 5% 5% 
 42 50 92 Krönika 
 22% 26% 24% 
 9 1 10 Porträtt 
 5% 0% 3% 
 0 2 2 

Artikel 
typ 

Ej tillämpbar 
 0% 1% 1% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

N=380 
Nyhetsartiklar är här den mest framträdande kategorin med 108 artiklar i Aftonbladet och 102 

artiklar i Expressen. Krönikor är också populära att skriva i kvällspressen, det är den näst 

vanligaste typen av artikel. Expressen skriver fler förhandsartiklar och Aftonbladet utformar sina 

artiklar mer som porträtt. 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Bild, grafik eller faksimil: Resultatet visar att nästan alla artiklar illustreras med en bild. I både 

Aftonbladet och Expressen förekommer bild i 99 procent av artiklarna. Grafik och faksimil 

förekommer oftare i Expressen än i Aftonbladet. Antalet artiklar som innehåller en grafik i 

Expressen uppgår till 52 procent och antal faksimiler till 13 procent. Aftonbladet har grafik till 

33 procent av sina artiklar och en procent av artiklarna har faksimil. Totala antalet räknade 

artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 
Politiska frågor och medium: Politiska frågor förekommer inte så ofta i sportartiklar i varken 

Aftonbladet eller Expressen. Av 380 artiklar handlar 12 om någon form av politisk fråga, det är 

tre procent. I Aftonbladet finns 10 artiklar som handlar om någon form av politisk fråga medans 

Expressen har två artiklar. Av Aftonbladets 10 artiklar handlar två om arenabyggen, åtta om 

någon annan politisk fråga. I Expressen handlar två artiklar om annan politiskt fråga. Totala 

antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 
Ekonomiska frågor och medium: I tabellen framgår hur stor andel samt hur många artiklar i 

kvällstidningarna som handlar om ekonomiska frågor. 

 
Tabell 12            Andel ekonomiska frågor i medierna 

Medium  
AB Exp Totalt 

 32 21 53 Ja 
 17% 11% 14% 
 155 172 327 

Ekonomiska 
frågor 

Nej 
 83% 89% 86% 
 187 193 380 Totalt 
 100% 100% 100% 

        N=380 

14 procent av totalt 380 artiklar handlar om någon form av ekonomisk fråga. Aftonbladet har 

skrivit en större andel artiklar med ekonomisk karaktär än Expressen (se tabell 12). 

 

Typ av ekonomi och medium: Tabellen visar antalet och andelen artiklar som handlar om olika 

typer av ekonomiska frågor på Aftonbladet och Expressens sportsidor. Observera att antalet 

artiklar är 53 stycken. 
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N=53 
 

Kontrakt är den ekonomiska aspekten som är vanligast att skriva om. 25 procent av artiklarna tar 

upp annan ekonomisk fråga. Aftonbladet har skrivit fem artiklar om endast konkurser samtidigt 

som Expressen inte skrivit en enda. Däremot har Expressen fler kombinationer av olika typer av 

ekonomiska faktorer i sina sportartiklar (se tabell 13). 

 
Brott och medium: Sju procent av Aftonbladets artiklar handlar om någon form av brott.  

Av Expressens artiklar handlar fem procent om någon form av brott. Totalt sett skriver båda 

kvällstidningarna om brott i sex procent av fallen. Totala antalet räknade artiklar är 380 varav 

Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Doping är den kategori av brott som är mest omskriven i framförallt Aftonbladet, totalt är det sex 

artiklar medan Expressen har skrivit tre artiklar i samma ämne. Därutöver förekommer rattfylla, 

misshandel, supportervåld och en kombination av flera olika brott. I det stora hela skriver 

Aftonbladet fler artiklar (13 stycken) om någon typ av brott än vad Expressen (9 stycken) gör. 

 
Olycka och medium: 13 procent av det totala antalet undersökta artiklar handlar om en olycka. 

Av Expressens artiklar förekommer olyckor i 15 procent av fallen, vilket är en större andel än 

Aftonbladet där 11 procent av deras artiklar handlar om någon form av olycka.  

Skador är den mest förekommande olyckan att rapportera om. Aftonbladet skriver färre artiklar  

 

Tabell 13                 Typ av ekonomisk fråga i medierna  
Medium  

AB Exp Totalt 
 17 12 29 Kontrakt 
 53% 57% 55% 
 5 0 5 Konkurs 
 16% 0% 9% 
 2 4 6 Kombination  

av alternativ  6% 19% 11% 
 8 5 13 

Typ  
av ekonomi 

Annan 
 25% 24% 25% 
 32 21 53 Totalt 
 100% 100% 100% 
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än Expressen om skador, 17 mot 27. Båda tidningarna har tagit upp krasch på arena. Totala 

antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Dödsfall och medium: Endast ett dödsfall har nämnts i artiklarna där Aftonbladet är ensam om 

att skriva om detta. Totala antalet räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 

193. 

 
Överraskande: Fem procent av alla artiklarna är överraskande. Det skiljer två procentenheter 

mellan Aftonbladet och Expressen där Expressen har fler överraskande nyheter. Totala antalet 

räknade artiklar är 380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

Konflikt och medium: 10 procent av alla artiklarna i båda kvällstidningarna handlar om 

konflikter, där fördelningen är lika mellan kvällstidningarna. Totala antalet räknade artiklar är 

380 varav Aftonbladet, 187 och Expressen, 193. 

 

6. Analys 
Analyskapitlet är indelat i olika kategorier där vissa resultat slagits ihop och analyserats 

gemensamt. 

 

6. 1 Form 

Formmässigt har en sportnyhet alltid en illustration i samband med en viktig nyhetstext. Detta 

gäller för både Aftonbladet och Expressen. Publiken orkar inte alltid läsa långa texter utan 

fastnar hellre vid bilder eftersom en bild blir mycket enklare för publiken att läsa av. 

Kvällstidningarnas medielogik tillåter inte för avancerade långa texter, därför primeras bilden. 

Grafik och illustrationer ger en lättöverskådlig bild av en händelse, det är till exempel lättare att 

se en laguppställning i grafik än i löpande text. Bilder, i form av foton och grafik, ger en 

dramatisk inramning och en direkthet som gör att artikeln får större uppmärksamhet (McQuail 

2005). 

 

6.2 Dominerande idrotter 

Fotboll är den absolut mest dominerande idrotten i svensk kvällspress. Drygt 40 procent av 

artiklarna handlar om denna sport. Ishockey är den näst mest förekommande idrotten med 24 

procent av det totala antalet räknade artiklar. Detta är ingenting överraskande eftersom många, 
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både unga och gamla, är involverade i fotboll eller ishockey och därför måste rimligtvis intresset 

för dessa idrotter vara stort (RF 2008:3). Fotboll och ishockey har dominerat sportsidorna under 

lång tid. Fotboll hade redan under 1915-talet stort utrymme medan ishockey inte syntes i tidning-

arna på allvar förrän i mitten av 60-talet (Wallin 1998). Dessa sporter är djupt rotade i den 

svenska kulturen.  

 

Gymnastik räknas som den näst största idrotten sett till antalet aktiva utövare i åldern sju till 70 

år visar statistik från RF (RF 2008:3). Även om bredden är stor inom gymnastiken finns inte en 

enda artikel (med hänsyn till urvalskriterierna) skriven under de nio första månaderna under 

2009 som rör idrotten. Är intresset stort borde det också synas på sportsidorna. Tidningarna blir 

inte längre ett forum för allas intressen (Wallin 1998). Det personliga intresset på sportredaktion-

erna styr urvalet och det sker en gatekeeping. Nyheten passerar flera gatekeepers i form av den 

enskilde journalisten, nyhetschefen och ibland redigeraren (Preston 2009). Detta kan antas 

resultera i att sportredaktionens egenintresse får styra vilka evenemang som ska bevakas.  

 

Att det är så mycket ishockey och fotboll på sportsidorna kan förklaras med det stora antal 

matcher som spelas. Om man ser på till exempel allsvenskan i fotboll där 16 lag ska möta 

varandra två gånger under en säsong blir antalet bara där 480 matcher (www.svenskfotboll.se 

2009-12-03). Utöver detta spelas även cupmatcher, landskamper och internationella serier som 

tidningarna ständigt bevakar. Ishockey har också ett stort seriespel som pågår under en väldigt 

lång säsong.  

 

Wallins slutsatser om varför ishockey och fotboll dominerar kan förklaras med att även om 

artiklarna är små blir det totala antalet artiklar ändå stort eftersom så många matcher ska bevakas 

(Wallin 1998), som vi skrev om i kapitel 2:1. Till skillnad från Wallin räknades i den här studien 

bara stora artiklar och har ändå resulterat i samma svar, det vill säga att fotboll och ishockey 

värderas högt på sportsidorna.  

 

Det är inte bara antalet matcher som gör att fotboll och ishockey är så omskrivna. Wallin pekar 

på att det finns speciella egenskaper hos dessa idrotter som gör dem attraktiva för publiken 

(Wallin 1998). Han menar att spänning och dramatik skulle vara en sådan egenskap. En match i 

sig kan vara spännande och ta olika vändningar men även seriespelet har en viss dramatik.  
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Ett lags tävlan om att få stanna kvar i högsta serien kan te sig oerhört dramatiskt för alla 

involverade.  

 

6.3 Internationella framgångar 

Svenska framgångar på en internationell nivå är en tredje faktor som har stor betydelse för om 

publiken vill läsa om idrotten eller inte. Faktum är att både inom ishockey och fotboll har 

Sverige sådana profiler som i största allmänhet kan betraktas som elitpersoner just för att de 

också har lyckats internationellt som till exempel Zlatan Ibrahimovic och Peter Forsberg. Ett 

intresse har därför skapats kring de serier och lag de nu spelar i. Många svenska idrottare tävlar 

utanför Sverige i europeiska klubbar vilket bidrar till att kvällstidningarna ser ett intresse att 

skriva om dessa matcher. Tabell 5, Svensk idrottare utomlands, visar att 29 procent av 58 artiklar 

handlar om svenska fotbollsspelare i Europa. Där spelar man fotboll höst/vår–säsong och i 

Sverige vår/höst–säsong vilket gör att fotbollssäsongen sträcker sig över hela året och bidrar 

således till fler artiklar om fotboll i kvällspressen. För ishockey gäller samma sak. Sverige har 

många stora spelare i Nordamerika vilket gör att 75 procent av artiklarna som handlar om en 

svensk i Nordamerika handlar om en ishockeyspelare. Resultaten från svensk idrottare 

utomlands visar att de artiklar som får stort utrymme på sportsidorna rör en svensk idrottare som 

utövar sin sport i antingen Europa eller Nordamerika. Det finns en kulturell samhörighet till 

dessa kontinenter dels för att det finns svenskar där och dels för att idrotterna fotboll och 

ishockey är så pass rotade i vår svenska kultur (Wallin 1998). Överraskande i studien är att 

geografiskt nära länder som Finland, Norge och Danmark inte finns omskrivna i artiklar i svensk 

kvällspress i den utsträckning det kanske borde göra. Däremot förekommer det oftare artiklar 

med utländska idrottare som inte har koppling till Sverige. Här har vi betraktat dessa idrottare 

som något av elitpersoner eftersom tidningarna väljer att uppmärksamma deras prestationer.  

 

6.4 Elitperson 

Drygt 40 procent av personerna i artiklarna är en elitperson. Både medielogiken och Hvitfelt 

påpekar att elitpersoner som källor är fördelaktiga i nyhetsurvalet. Att definiera vem som ska 

klassas som en elitperson är inte lätt. Vissa personer känns självklara, men det är svårt att sätta 

fingret på vad som skiljer en landslagsspelare från en annan. Studien räknade in många idrottare 

som elitpersoner fast de egentligen kanske inte är så kända. Kvällstidningarna har samtidigt en 

tendens att både skapa och uppmärksamma personer genom att ge dem prefix som stjärna, fast 

personen i fråga egentligen inte är så känd för allmänheten, just för att locka till läsning.  
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6.5 Personorienterad 

Att en artikel är personorienterad har visat sig vara en viktig faktor för att en sportnyhet ska bli 

stor. Totalt sett är det 89 procent av alla artiklar i studien som involverar, direkt eller indirekt, en 

person. Det här kan jämföras med Wallins undersökning som visade att andelen icke 

personorienterade texter år 1995 var åtta procent (Wallin 1998:106). Den här studiens resultat 

visar på 10 procent. Trots att lagidrotter är betydligt mer omskrivna än individuella idrotter 

plockar tidningarna ut enskilda personer och gör dem till hjältar eller syndabockar. Oftast söker 

tidningarna idrottarens åsikt eller kommentar om sin eller lagets prestation i matchen eller 

tävlingen. Idrottaren är också den mest förekommande person som uttalar sig i kvällstidning-

arnas artiklar (tabell 7). Medielogiken poängterar vikten av personifiering när det gäller politik 

men detta kan även appliceras inom idrotten. I politiken vill man ha en representant för partiets 

åsikt. Detsamma gäller för ett lag eller organisation inom sportväsendet (Altheide & Snow 

1991). Detta för att publiken ska känna en delaktighet och lättare kunna knyta an till 

sammanhanget.  

 

En annan typ av personifiering som är utbredd på sportsidorna är journalistens roll. Det egna 

tyckandet i form av krönikor visar sig få väldigt stort utrymme, hela 24 procent. Det är inte bara 

idrottaren som är en stjärna utan även journalisten blir ett slags varumärke (Alström 2009). 

Krönikors stora utrymme på sportsidorna där en utvald journalist får tycka och tänka om en 

händelse verkar mycket populärt på kvällstidningarnas sportsidor. Journalisten blir en känd profil 

för läsarna. Krönikören gör sig själv till en slags förståsigpåare inom ämnet där hans eller hennes 

subjektivitet tar över journalistens traditionella objektiva syn på en nyhet.  

 

6.6 Lagidrott vs individuell idrott 

Även om många texter handlar om enskilda personer tillhör de flesta artiklarna trots allt 

kategorin lagidrott, där män inte helt överraskande dominerar. Trots att det svenska 

damlandslaget i fotboll internationellt sett brukar vara framgångsrika skrev Aftonbladet och 

Expressen endast sex artiklar om damfotboll under tiden för studien. Dessutom är det svenska 

damlandslaget rankade fyra i världen medan herrlandslaget är rankade på 42 plats i FIFA:s 

världsranking (www.svenskfotboll.se/landslag 2009-12-03). Lagidrott och internationell 

framgång som vanligtvis på herrsidan gör att en händelse får ett högt nyhetsvärde räcker i 

damernas fall inte till. De måste uppfylla fler kriterier för att få plats på kvällstidningarnas 

uppslag än herrarna. På individuell nivå är det betydligt vanligare med artiklar om kvinnliga 
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idrottare. Gemensamt för de individuella kvinnliga idrottarna är att de slagit igenom stort 

internationellt, som till exempel: Charlotte Kalla, Anja Pärson, Anna-Carin Olofsson Zidec, 

Therese Alshammar, Sarah Sjöström, Carolina Klüft och Susanna Kallur. Elitpersoner och 

kändisskap gör som bekant nyhetsrubriker (McQuail 2005). 

 

6.7 Män vs kvinnor 

Märkbart är att journalisten har en tendens att oftare låta männen komma till tals vilket ökar 

antalet citat i en text och därmed gör texten mer betydelsefull, eftersom idrottaren får prata direkt 

till läsarna. Direktheten till läsarna är ett av nyhetskriterierna (McQuail 2005). De artiklar som 

handlar om kvinnor är mer beskrivande och idrottaren själv får inte uttala sig i lika stor 

utsträckning som männen. De uteblivna citaten gör att textens stycken blir färre och därför inte 

kvalificeras in bland urvalet. Vår uppfattning är att artiklar om kvinnliga idrottare inte är lika 

viktiga om det inte handlar om en av de kvinnliga elitpersoner som tidigare nämnts. Det är ingen 

skillnad mellan de båda kvällstidningarna utan de verkar båda lägga mer energi på att kontakta 

en manlig idrottare för att få ett citat än en kvinnlig idrottare.  

 

6.8 Blandade kriterier 

Friidrott, som ändå räknas som stor idrott i Sverige med många utövare (se RF:s lista) har inte 

fått så mycket publicitet under 2009 trots sommarens VM-tävlingar i Berlin. Om man ser tillbaka 

några år har Sverige haft några riktigt stora namn inom friidrotten även internationellt: Carolina 

Klüft, tvillingarna Jenny och Susanna Kallur, Stefan Holm och Christian Olsson. Ingen av dem 

deltog i år. Stefan Holm för att han valt att sluta tävla och övriga på grund av skador. Den 

uteblivna publiciteten kan antas bero på att dessa svenska elitpersoner uteblev. Tidningarnas 

intresse att rapportera från friidrotts-VM blev mindre eftersom det inte fanns några svenskar att 

följa. Detta kan förknippas med Hvitfelts teori om relevans och kulturell närhet (Hvitfelt 1989).  

 

Det fanns heller inga negativa sidor att skriva om eftersom inga svenska hopp misslyckades 

(eftersom de inte var representerade i tävlingen). En negativ händelse som däremot fick stor 

publicitet var de dopingrykten som figurerade kring sprintern Usain Bolts träningskompis 

(Aftonbladet: Bolts vänner dopade, 2009-08-19). Nyheten var både dramatisk, överraskande och 

handlade om ett misstänkt brott, vilket alla är kriterier för att en nyhet ska bli stor enligt Hvitfelts 

nyhetsvärderingsformel. Händelsen utspelar sig även under en kort tid och som del i ett tema, i 

det här fallet i ett VM. Usain Bolt är världsmästare i sin gren och kopplingen till hans vän gjorde 
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dopingskandalen ännu större. Alla dessa faktorer utgör fem punkter i Hvitfelts lista över de 

kriterier som gör att en händelse blir en nyhet (Strömbäck 2000).  

 

Även artiklar om världsrekord på 100 och 200 meter uppmärksammades i kvällstidningarna 

(Expressen: Enmansshowen, 2009-08-19). Rekorden var sensationella och överraskande 

eftersom Usain Bolt slog de gamla rekorden med så stor marginal.   

Trots att inga svenskar utmärkte sig så rapporterades det ändå något från friidrotts-VM. En direkt 

koppling till Sverige behövde i detta fall inte finnas, nyheten var viktig och relevant ändå. Utöver 

VM rapporterades det väldigt lite om friidrott under 2009.  

 

Andra ämnen som Aftonbladet och Expressen skriver om i samband med idrott och som kan 

anses vara spännande är konflikter, brott och i viss mån olyckor. Men de här faktorerna har inte 

dominerat tidningarnas nyhetsurval. De båda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har 

totalt skrivit 22 artiklar om brott och 49 om olyckor (där 44 specifikt handlar om skador) av 

totalt 380 artiklar. Eftersom vi inte vet hur många olyckor och brott som skedde under den här 

perioden kan vi bara uttala oss om de artiklar som finns. De här artiklarna stämmer överrens med 

Hvitfelts teori att en händelse där politik, ekonomi, brott eller olyckor förekommer skulle vara 

särskilt intressant för media att rapportera om.  

 

6.9 Konflikt 

10 procent av artiklarna handlar om någon form av konflikt. Inom idrott finns det en naturlig 

konflikt inbyggd i själva tävlandet; vinnare - förlorare, hjältar - syndabockar. Dessa har inte 

räknats till kategorin konflikter. Utöver de inbyggda faktorerna så förekommer det faktiska bråk. 

Konflikterna i studien har rört tränarbråk, ordkrig mellan idrottare, och ibland mellan tv-profiler 

eller förbundskaptener. Enligt medielogiken är konflikt en faktor som ökar publikens intresse för 

nyhetsartikeln. En konflikt är lätt att beskriva och dramatisera särskilt när det finns tydliga roller. 

Publiken blir engagerad och kan identifiera sig med någon av parterna (McQuail 2005). Både 

Aftonbladet och Expressen verkar ha samma typ av nyhetsvärdering när de rapporterar om en 

konflikt.    

 

6.10 Överraskande 

Studien visar att det inte förekommer så många överraskande nyheter på sportsidorna, endast 

fem procent kan anses vara överraskande. Detta är naturligtvis en tolkningsfråga och beror på 
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hur pass insatt läsaren är. Publiken förväntar sig att det ska förekomma hårda tacklingar, skador 

eller osämja bland tränare och aktiva därför är dessa artiklar inte överraskande. Hvitfelt kom 

fram till att en nyhet ska vara överraskande eller sensationell medan det familjära och 

rutinmässiga lyfts fram som fördelar i medielogiken. Publiken vet att det är OS vart fjärde år 

eller att ishockeysäsongen börjar i september, fotbollen i april och så vidare. Idrott skapar 

samhörighet och har egenskaper som gör att publiken kan fly verkligheten. Det finns någonting 

att se fram emot, en slags livsrytm och rutin (Altheide & Snow 1991). För många människor ger 

sport en existentiell mening med livet. Det är där publiken hittar dramatik och spänning som 

kanske inte finns i det vardagliga livet.  

 

6.11 Politik 

Enligt Hvitfelts nyhetsvärderingsformel är politik en viktig punkt för att en nyhet ska få 

uppmärksamhet (Hvitfelt 1989).  Som framgår av resultaten i vår undersökning handlar endast 

tolv artiklar om någon form av politisk fråga. Två av tolv artiklar handlar om arenabyggen, 

medans de andra artiklarna behandlar till exempel mammaledighet VS ranking, ekonomisk kris 

och homosexualitet inom idrotten. Under studietiden visade det sig att politik inte är en central 

del av nyhetsutbudet inom sportjournalistiken. Vi tror ändå att politiska kopplingar till idrotten 

förekommer oftare än vad vårt resultat visar. Under 2009 har det till exempel bestämts vilken 

stad som ska arrangera OS 2016, men detta inträffade inte under någon av de dagar som 

räknades till vår urvalsperiod och vi kan därmed inte uttala oss om detta. Det är dock sannolikt 

att OS-arrangemanget, som är en typisk politisk fråga, var omskrivet i kvällstidningarna.  

 

6.12 Ekonomi 

53 av 380 artiklar handlar om någon form av ekonomisk fråga. Artiklarna har främst handlat om 

kontrakt och konkurser i klubbar.  

 

Abalo & Danielsson, Altheide & Snow samt Wallin har alla tagit upp det starka samspelet 

mellan idrott, media och ekonomi. Det har till och med jämförts med ett äktenskap. Idrotten är 

ett tacksamt bevakningsområde för medierna där sport och media går allt mer hand i hand. 

Idrottsbevakningen i press är starkt knuten till de evenemang som tv bevakar och lockar därför 

till sig stora publikskaror (Hvitfelt 2009). Eftersom förväntad stor publik genererar stora 

annonsintäkter för medieföretagen är en sammankoppling mellan idrott och media viktig. 

Samtidigt tjänar klubbar extrema pengar på tv-avtal. Pengarna gör att klubbarna kan köpa 
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idrottare för fantasisummor. Eftersom summorna är så spektakulära skapar de starka känslor hos 

folk. Avundsjuka och orättvisa är givna känslor och lockar därmed publikens intressen. Att spela 

på människors känslor är en av underhållningens medielogiker (Altheide & Snow 1991).  

 

7. Slutsats  
Syftet med studien är att se vilka kriterier som kännetecknar en sportnyhet samt att se hur 

kriterierna för sportnyheter skiljer sig mot vanliga nyheter. Idrott har en stor betydelse för oss 

människor dels för det egna utövandet och dels för att vi ska känna samhörighet med andra 

människor. Genom idrott föds känslor, egenskaper som påverkar vårt intresse för vad vi vill läsa 

om. Media hjälper till och skapar den här gemenskapen. Det skiljer sig inte mycket mellan 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, båda verkar följa samma typ av 

nyhetsvärderingsmönster.  

 

Fotboll är den dominerande idrotten på sportsidorna i svensk kvällspress, hela 41 procent handlar 

om denna lagidrott. Ishockey räknas som den näst största idrotten i studien. Lagidrott är betydligt 

vanligare än den individuella idrotten. Detta kan lätt kopplas till att fotboll och ishockey är så 

dominerande. Utifrån resultaten kan vi också dra slutsatsen att även om kvinnor utövar lagidrott 

är sannolikheten inte speciell stor att de ska få uppmärksamhet. Männen förekommer i hela 88 

procent av artiklarna. Däremot förekommer artiklar om kvinnor oftare när det gäller den 

individuella idrotten. Det är även där vi har de flesta kvinnliga elitpersonerna. Nivån på 

herrartiklarna handlar om seriespel snarare än landslag. Att seriespel dominerar är att fler 

matcher spelas på denna nivå. Män förekommer oftare när det gäller seriespel. Dessa kriterier 

finns varken i Hvitfelts teori eller i medielogiken och kan anses vara specifika för sport i svensk 

kvällspress. 

 

I resultaten handlar hälften av alla artiklarna om en svensk idrottare eller tränare i Sverige. Drygt 

en fjärdedel av artiklar om svenskar utomlands handlar om en person i Europa eller 

Nordamerika, och domineras även här av fotboll och ishockey. Inte helt oväntat eftersom 

ishockey är stor idrott i Nordamerika och fotbollen i Europa. Den kulturella närheten som 

beskrivs i Hvitfelts teori blir även här påtaglig. Friidrott, alpint och längd är andra idrotter med 

utövande svenskar som det ofta rapporteras om från Europa. När det gäller utländska personer 

ska dessa vara aktiva i antingen Sverige eller Europa för att anses vara intressanta att rapportera 

om i svensk kvällspress.  
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Personifiering är ett viktigt kriterium i nyhetsurvalet, där idrottaren är den person som artiklarna 

handlar om mest. Det kan uttrycka sig dels med citat, det vill säga att idrottaren får kommentera 

och dels att journalisten väljer att skriva på ett mer personligt sätt i form av en krönika. Drygt 40 

procent av artiklarna handlar dessutom om elitpersoner. Personifiering är även ett kriterium för 

den allmänna nyhetsvärderingen som både nämns i Hvitfelt och medielogiken, en artikel blir mer 

intressant om en person uppmärksammas.  

 

Bildens betydelse i sportsammanhang är stor. Den är dramatisk, ger en direkthet och drar till sig 

publikens uppmärksamhet. För att förenkla nyhetsuppslag förekommer även grafiker i stor 

utsträckning. Detta pekar på enkelheten som finns både i medielogiken samt Hvitfelts 

nyhetsvärderingsformel. 

 

Politik, ekonomi, brott och olyckor som är grundkriterier i Hvitfelts nyhetsvärderingsformel har 

inte haft så stort genomslag i sportsammanhang som man skulle kunna förvänta sig om man 

utgår från teorierna. Det som här har haft mest betydelse är de ekonomiska aspekterna som 

kontrakt och spelarövergångar. I brottsammanhang handlar det främst om lagöverträdelser inom 

själva idrotten som doping. När det gäller olyckor är skador den mest förekommande olyckan, 

vilket inte är förvånande eftersom det handlar om huruvida idrottaren kan delta i en tävling eller 

inte. Gäller denna skada dessutom en elitperson är sannolikheten mycket stor att tidningarna 

prioriterar denna händelse högt.  

 

Sportartiklar handlar inte i någon större utsträckning om idrottarens familj eller vänner. Det kan 

förklaras med att skvallernyheter inte längre platsar på sportsidorna (Brookes 2002). Idag verkar 

tidningarna satsa mer på renodlad sport. Skvallret har fått flytta in i andra bilagor och till viss del 

i huvudtidningen. Även dramatik som konflikter eller andra överraskande händelser syns sällan 

på sportsidorna i kvällstidningarna. Dramatik, spänning och konflikt är inte överraskande 

kriterier i sportvärlden. Utan dessa är inbyggda i själva idrottandet. Publiken förväntar sig att 

saker ska hända. Det ska smälla i ishockey, idrottare skadar sig och strider utkämpas varje gång 

det är tävling. Därför kan det inte räknas som överraskande. Självklart gör en riktigt 

överraskande händelse en nyhet, men då måste det verkligen vara något utöver det vanliga.  
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För att en händelse ska få uppmärksamhet på sportsidorna i kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen ska den således uppfylla följande kriterier:  

En artikel ska handla om män som utför en lagidrott på seriespelsnivå. Om artikeln ska handla 

om en kvinna bör det vara en elitperson i en individuell idrott och på landslagsnivå. Artikel ska 

handla om en svensk eller en utländsk idrottare som är aktiv i Sverige. En artikel ska vara 

personorienterad och helst handla om en elitperson för att vara en nyhet. En artikel som handlar 

om doping, kontrakt eller skador kommer få ett visst utrymme på sportsidorna. Artikel behöver 

inte vara överraskande eller handla om en familjemedlem till idrottaren för att få utrymme på 

sportsidorna. Idrott ska innehålla överraskande moment och kan därför inte riktigt räknas som 

överraskande händelser. I punktform kan det se ut enligt nedan. 

 

Studiens sportnyhetskriterier: 

• Händelsen ska vara personorienterad, 

• handla om en manlig idrottsutövare, 

• helst en elitperson 

• som är aktiv i Sverige och 

• utför en lagidrott på landslagsnivå. 

• Om händelsen handlar om en kvinna ska hon 

• vara svensk elitperson 

• och utöva en individuell idrott på landslagsnivå. 

• Händelsen behöver inte vara överraskande 

• eller innehålla skvaller för att få plats på kvällstidningarnas sportsidor. 

 

8. Diskussion 
Wallin trodde att sportrapporteringen i framtiden skulle bli mer likriktad och behandlas mer som 

show och underhållning (Wallin 1998). Eftersom Wallin gjorde sin studie 1998 tänkte han sig 

framtiden som den skulle se ut 2005. Nu är det 2009 och Wallins profetior har i viss mån 

besannats och till viss del inte. Sportsidorna refererar fortfarande matcher och tävlingar, däremot 

förekommer artiklar om händelser som sker utanför sportarenan ofta på kvällspressens 

huvudsidor och färre artiklar om skvaller på självaste sportsidorna. 
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8.1 Egna reflektioner 

Sport har i alla tider varit underhållning, rapporteringen har gått från att vara referat till att 

behandla skandaler utanför banan. Det som är anmärkningsvärt är att skvaller och skandaler med 

idrottsstjärnor som huvudpersoner har flyttat från sportsidorna till de allmänna nyhetssidorna.  

 

Kvällstidningar verkar ha bestämt sig för att endast satsa på idrotten i sig på sportsidorna och 

inte skvaller eller politiska, ekonomiska eller brottsliga händelser. Dessa behandlas i stället på 

nyhetssidorna i huvudtidningen eller i mindre artiklar med hänvisning till huvudtidningen. Till 

exempel otrohetsryktena om golfspelaren Tiger Woods och hans svenska fru Elin Woods. Där 

Tiger Woods är känd för sin idrott, och till och med så framstående att han räknas in i kategorin 

elitperson. Denna händelse kom så långt från idrotten men hade så stort nyhetsvärde (behandlade 

elitperson, hade svensk koppling, var överraskande och dramatisk) att tidningarna var tvungna 

att skriva om det. Därför är det inte överraskande att det i vår studie inte fanns så många artiklar 

som behandlar just faktorerna politik, ekonomi, skvaller, brott och olyckor. Det är möjligt att 

publiken fick nog av mängden skvaller om fotbollsfruar och otroheter som dominerade på 

sportsidorna för några år sedan. Därför fick tidningarna tänka om. 

 

8.2 Framtida forskning 

Att jämföra kvällstidningarna med morgontidningar skulle ge intressanta resultat eftersom båda 

medierna skriver olika mycket om sport. Intressant vore att se vad skillnaden hade varit i 

nyhetsvärderingen men även formen, eftersom kvällstidningar säljer många nummer på grund av 

sporten kanske morgontidningarna känner sig pressade att ta efter. Vi ser redan att 

morgontidningarna alltmer formar sitt utseende efter kvällstidningarna, med fler vinjetter och 

tuffare rubriker.   

 

På grund av besparingar på redaktioner och att tidningarna går ihop och använder samma 

material kan det kännas intressant att studera mediernas likriktning och i hur stor grad det 

påverkar idrotten på lokal nivå. Finns det risk för att sportsidorna helt domineras av nationella 

stjärnor och elitpersoner i framtiden? Hur klarar sig dagspressens sportbevakning mot 

specialforum på nätet, som till exempel svenskafans.se eller hockeysverige.se? Vad kan 

tidningarna erbjuda som inte dessa gratisforum kan? Vad gör det för sportjournalistrollen? Detta 

är en del av de frågor som skulle vara intressanta att forska kring i fortsättningen. 
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Bilaga 1 

Kodinstruktioner 
 

1. Kodnummer  

Varje artikel har ett identifikationsnummer där första artikeln i Dagens Nyheter får 

DN‐001, Svenska Dagbladet SvD‐001, Aftonbladet AB‐001, Expressen Exp‐001 och löpande 

artikelnumrering.               

                                                                                                                         

2. Medium 
I den tidning artikeln publicerats. 

 

1. AB 

Aftonbladet, Stockholms innerstadsupplaga.  

2. Exp 

Expressen, Stockholms innerstadsupplaga.  

 

3. Rubrik 
Huvudrubriken till artikeln, ej nedryckare.            

 

4. Datum 
Det datum artikeln publicerades. Datumet skrivs ÅÅMMDD.        

   

5. Vilken typ av idrott 
Den idrott artikeln behandlar. Gäller såväl dam- som herridrott. Observera att handikappidrott 

går under en egen svarskategori oberoende idrott. Observera även att galor och prisutdelningar 

går under kategorin ”annan”. 

 

1. Fotboll 

2. Ishockey 

3. Gymnastik 

Avser artistisk-, rytmisk- och truppgymnastik samt aerobic gymnastics, trampolin och hopprep.  

4. Golf 
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Avser även bangolf. 

5. Tennis 

6. Simsport 

Avser simning både i öppet vatten och på bana, samt simhopp, konstsim, vattenpolo och 

undervattensrugby. 

7. Friidrott 

8. Trav/galopp 

9. Ridsport 

Avser fälttävlan, distansritt, dressyr, hoppning samt körning, gymkhana, working equitation och 

voltige.  

10. Alpint 

Avser även snowboardcross, skicross och telemark. Observera att backhoppning går under 

kategori 17. 

11. Längdskidor 

Avser även skidskytte och skidorientering. Observera att rullskidor går under kategori 17. 

12. Handboll 

13. Bandy 

Avser även innebandy. 

14. Basket 

15. Motorsport 

Avser samtliga motorcykel- och bilsporter som speedway, enduro, formel 1, rally etc. 

16. Handikappidrott 

Avser samtliga idrotter med funktionshindrade som utövare. Gäller även icke-funktionshindrade 

som utövar så kallad handikappidrott som t ex kälkhockey och boccia. 

17. Annan  

Avser idrott som inte finns i svarsalternativen eller inkluderat i kodinstruktionen.  

18. Ej tillämpar 

Gäller artikel där fler än en idrott förekommer eller om det är oklart vilken idrott artikeln handlar 

om. Gäller även galor och prisutdelningar. 

 

6. Kön 
Om det är en kvinna, man eller både och som antingen är omskrivna, eller själva får yttra sig i 

artikeln. Är det omöjligt att avgöra används svarsalternativ 4. 
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1. Kvinna 

2. Man 

3. Båda 

4. Ej tillämpbar 

 

7. Svensk idrottare i Sverige 
Med svensk avses idrottare, tränare eller assisterande tränare med svenskt medborgarskap. Om 

det är omöjligt att avgöra används svarsalternativ 3.   

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpar 

 

8. Förekommer svensk idrottare utomlands 
Avser idrottare, tränare eller assisterande tränare med svenskt medborgarskap som utövar sin 

idrott utanför Sverige. Gäller även landslag som utövar sin idrott på bortaplan dock inte 

träningsläger.  

 

1. Ja, Norden 

2. Ja, Europa 

3. Ja, Nordamerika 

4. Ja, Övriga Världen 

5. Nej 

 

9. Förekommer utländsk idrottare 
Avser person utan svenskt medborgarskap. 

 

1. Ja, Norden 

2. Ja, Europa 

3. Ja, Nordamerika 

4. Ja, Övriga Världen 

5. Ja, Sverige 
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6. Nej 

 

10. Förekommer utländsk idrottare med koppling till Sverige 
Avser idrottare, tränare eller assisterande tränare utan svenskt medborgarskap som har bott och 

utövat sin idrott i Sverige, eller har minst en familjemedlem eller annan släkting född i Sverige.

  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

11. Artikeln behandlar familjemedlem 
Avser nuvarande familj, syskon, släkt, husdjur och tidigare kärleksrelationer. Exfruar/män, barn i 

tidigare förhållanden och styvbarn. Är det omöjligt att avgöra används svarsalternativ 3.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

12. Artikeln behandlar vän 

Avser en eller fler personer som omnämns som vän i artikeln. Är det omöjligt att avgöra används 

svarsalternativ 3.   

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

Vem kommer till tals 
Avser en eller flera olika personer som uttalar sig i artikeln. Denna fråga är uppdelad i tio ja och 

nej frågor för att lättare få en överblick då egentligen alla kombinationer är möjliga. Dessa är 

frågorna 14-23.                        

 

13. Tränare 
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Idrottsledare som leder träning för idrottare och är ansvarig för laget och uttagning av lag. 

Benämningen ”förbundskapten” kan förekomma i artiklarna. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

14. Assisterande tränare 
Hjälptränare till huvudtränaren, se definition för tränare. ”Lagledare” kan förekomma som 

benämning i artiklarna. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

15. Sportchef 
Ledare i klubben som har det omfattande ansvaret för laget och ledare. Detta kan innefatta bland 

annat värvning av nya spelare, kontakt med agenter och talangscouter. ”Teamchef” kan 

förekomma som benämning i artiklar. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

16. Spelare/utövare 
Spelare eller utövare i lag eller individuellt som artikeln handlar om. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

17. Agent 
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Person som agerar som ombud för enskild idrottare. Har bland annat hand om 

kontraktförhandlingar, klubbyte, sponsring eller andra ekonomiska aspekter.   

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

18. Läkare 
Person som yrkesmässigt uttalar sig om idrottarens hälsa som skada, sjukdom och liknande. Här 

räknas även sjukgymnast, naprapat, ortoped, fysioterapeut, massör eller annan person inom 

vården. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

19. Klubbdirektör 
Person som har det direkta ansvaret för ledningen av klubben eller föreningen. Benämningen 

”VD” kan förekomma i artiklarna. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

20. Ordförande 
Person som utsetts att för viss tid leda förening, styrelse, utredning etc.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

21. Supporter 
Ivrig anhängare och beundrare av idrottare eller idrottslag. 
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1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

22. Är artikeln personorienterad 
 

1. Ja 

Innebär att artikeln till största del handlar om enskilda personer. 

2. Nej 

Avser artikel där det handlar allmänt om sport och dess betydelse eller t ex länder som ansökt om 

OS eller andra evenemang. Artikeln behandlar inte enskilda personer. 

3. Ej tillämpbar 

 

23. Förekommer elitperson 
Behandlar en person vars personliga förmågor, specialiserad träning eller andra egenskaper 

placerar han/henne i det översta skiktet av sitt verksamhetsområde. Här räknas alla de personer 

som utövar sin idrott på landslagsnivå, spelare i NHL eller KHL och som varit aktiva de senaste 

tre åren. Det kan även vara en tränare som har eller verkar på landslagsnivå. Elitperson avser 

också de idrottare som är rankade topp 10 i världen i sin idrott. Gäller inte juniorer eller idrottare 

i juniorlandslag.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

24. Nivå 
Avser vilken nivå idrotten i artikeln utövas på.   

 

1. Seriespel/klubbnivå 

Hit räknas även idrottare som tävlar i Världscup. 

2. Landslag 

3. Ej tillämpbar 



  55 

 

25. Lagidrott 
Organiserad grupp personer som utövar en idrott tillsammans. Observera att detta även avser 

rally.  

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

26. Individuell idrott  
Enskild person som utövar idrott, kan ingå i landslag men tävla i en enskild gren.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

27. Artikeltyp 
Skiljer olika varianter av redaktionellt material som finns i en tidning.  

 

1. Förhands 

En artikel inför en match eller tävling som publiceras innan eventet. Observera att den kan se ut 

som en nyhetsartikel eller porträtt, men dess huvudsyftet är att informera inför en match/tävling. 

2. Nyhetsartikel 

Avser en artikel som är inriktad på höjdpunkten i tävlingen/matchen eller på en deltagare som 

spelar en avgörande roll. Huvudsyftet i denna text är inte att referera allt som hänt under 

evenemanget. 

3. Reportage 

Avser en verksamhet som t ex en klubb och dess aktivitet såväl stämningen på läktarna. Den kan 

också skildra en enskild person och dess betydelse för en klubb som materialansvarig, 

vaktmästare, spelare, kock etc. Huvudsakligen skildrar artikeln inte det tävlingsmässiga utan mer 

vad som sker bakom kulisserna. 

4. Krönika 

Avser en personligt skriven text som behandlar flera olika ämnen som ekonomi, politik och sport 

i en och samma artikel. Artikeln är en översikt över viktiga aktuella händelser.  
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5. Porträtt 

Avbildning av en person genom att återge dennas individuella drag där läsaren får lära känna 

idrottaren. 

6. Ej tillämpbar 

Om inget av ovanstående alternativ passar in används detta svarsalternativ. 

 

28. Illustreras artikel med bild  
Avser även bildbylines.  

 

1. Ja 

2. Nej 

 

29. Illustreras artikel med grafik 
Med grafik menas här data som omvandlas till bilder. Avser även illustrationer i anslutning till 

artikeln.  

 

1. Ja 

2. Nej 

 

30. Finns faksimil 
Med faksimil menas en exakt kopia av en tidigare publicerad artikel eller uppslag i miniformat. 

Denna ska finnas i anslutning till artikeln.   

 

1. Ja 

2. Nej 

 

31. Förekommer politiska frågor 
Med politik avses någon form av verksamhet inom ramen för offentlig organisation som styr 

eller påverkar utvecklingen i samhället.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 
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Om ja på fråga 31 besvara fråga 32 
 

32. Vad för slags politisk fråga   
 

1. Var mästerskap ska gå 

Politiska beslut, överlägganden och spekulationer av plats där en tävling ska äga rum. 

2. Arenabyggen 

Politiska beslut, överlägganden och spekulationer om en arena ska byggas och var. 

3. Bojkott 

Avses organiserad vägran att befattas med person organisation eller arrangemang. 

4. Kombination av flera alternativ 

Om fler än ett alternativ eller någon ytterligare faktor passar in och kan kombineras används 

detta svarsalternativ. 

5. Annan 

Om inget av ovanstående svarsalternativ stämmer in används detta alternativ. 

 

33. Behandlar artikeln ekonomiska frågor  
Till ekonomiska frågor räknas bland annat företags-, marknads-, handels- samt nationalekonomi. 

Även ord som besparing, inkomst, utgift, finans, lön, pengar, kontrakt, övergångssumma, 

skattefusk och konkurs ingår i denna benämning. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

Om ja på fråga 33 besvara fråga 34 
 

34. Vilken typ av ekonomi  
 

1. Kontrakt 

Bindande skriftligt avtal mellan idrottare, tränare, klubbar eller sponsorer. Avser även löner. 

2. Konkurs 
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Avser här att en klubb eller förening överskrider sina tillgångar och inte kan betala sina skulder. 

Inkomsten är mindre än utgifterna. 

  3. Skattefusk 

  Med skattefusk menas att en person, klubb eller förening försöker undgå skatt genom att lämna 

vilseledande uppgifter i bokföringen.  

  4. Kombination av flera alternativ 

Om fler än ett alternativ eller någon ytterligare faktor passar in och kan kombineras används 

detta svarsalternativ. 

5. Annan 

Om inget av ovanstående svarsalternativ stämmer in används detta alternativ. 

 

35. Förekommer brott 
Handling eller försummelse som är straffbart enligt svensk lagstiftning eller är uppenbart olagligt 

i övriga delar av världen.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

Om ja på fråga 35 besvara fråga 36 
 

36. Vilken typ av brott   
 

1. Rattfylla 

Med rattfylla menas trafiknykterhetsbrott där en person kört ett fordon och är påverkad av 

alkohol eller narkotika. 

2. Misshandel 

Med misshandel menas här våldshandling som medför kroppslig skada. 

3. Våldtäkt 

Med våldtäkt menas när gärningsmannen genom misshandel, våld eller genom hot tvingar en 

person till samlag eller annan sexuell handling mot någons vilja. 

4. Ekonomi 

Se definition under fråga 34. 
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5. Supportervåld 

Ivrig anhängare och beundrare av idrottare eller idrottslag som utövar våld eller hot mot 

varandra, spelare, idrottsledare, polis, klubbhus eller allmänhet. Hit räknas även skadegörelse. 

6. Doping 

Avser användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta 

benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur. Finns upptagen i 

World Anti Doping Agency:s (WADA) lista över förbjudna medel och metoder. 

7. Kombination av flera alternativ 

Om fler än ett alternativ eller någon ytterligare faktor passar in och kan kombineras används 

detta svarsalternativ. 

8. Annat 

Om inget av ovanstående svarsalternativ stämmer in används detta alternativ. 

 

37. Handlar artikeln om en olycka 
Avser en plötslig händelse som medför att en eller flera personer skadas.  

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

Om ja på fråga 37 besvara fråga 38 
 

38. Vilken typ av olycka   
 

1. Trafikolycka 

Avser olycka i samband med trafik eller transport, gäller även flyg. Observera att detta inte rör 

olycka vid en tävling eller träning på idrottsanläggning. 

2. Skador 

Avser kroppslig defekt orsakad av yttre våld, andras klumpighet eller eget förfarande. Hit räknas 

även sjukdom.  

3. Publikolycka 

Avser olycka där åskådare far illa och skadas kroppsligt som vid t ex arenaras eller trängsel. 

4. Krasch på arena 
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Avser olycka i framförallt motorsport, både materiella och personliga skador. Hit räknas även 

trav då vagnar välter eller kör ihop.  

5. Kombination av flera alternativ 

Om fler än ett alternativ eller någon ytterligare faktor passar in och kan kombineras används 

detta svarsalternativ. 

6. Annat 

Om inget av ovanstående svarsalternativ stämmer in används detta alternativ. 

 

39. Förekommer dödsfall 
Avser person som inte visar tecken på liv och rörelse. Detta kan vara idrottaren i själv eller 

hans/hennes familj. Men även åskådare som omkommer i samband med idrottssammanhanget. 

  

 

1. Ja 

2. Nej 

 

40. Är artikeln överraskande 
Avser om det är en oväntad, unik händelse något som för ovanlighetens skull inträffar. Är 

dramatiskt eller sensationell.   

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

41. Förekommer konflikt 
Avser en konfrontation mellan två parters olika viljor. Hit räknas konflikt med domare, 

organisationer/klubbar, spelare och publik. 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ej tillämpbar 

 

(Elektronisk källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxybib.miun.se /2009-11-20) 
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Bilaga 2 

Variabler 
 

1. Kodnummer   ______________________    

  

                                                                                                                       

2. Medium  1. AB 

  2. Exp 

    

3. Rubrik                       ______________________          

 

4. Datum                                  ______________________ 

 

5. Vilken typ av idrott?  1. Fotboll 

  2. Ishockey 

  3. Gymnastik 

  4. Golf 

  5. Tennis 

  6. Simsport 

  7. Friidrott 

  8. Trav/galopp 

  9. Ridsport 

  10. Alpint 

  11. Längdskidor 

 12. Handboll 

 13. Bandy 

 14. Basket 

  15. Motorsport 

   

 

 16. Handikappidrott 

  17. Annan 

   18. Ej tillämpbar 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6. Kön på person i artikeln?  1. Kvinna 

  2. Man 

  3. Båda 

  4. Ej tillämpbar 

 

7. Förekommer svensk idrottare i Sverige?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpar 

 

8. Förekommer svensk idrottare utomlands?   1. Ja, Norden 

  2. Ja, Europa 

  3. Ja, Nordamerika 

  4. Ja, Övriga världen 

  5. Nej 

 

9. Förekommer utländsk idrottare?  1. Ja, Norden 

  2. Ja, Europa 

  3. Ja, Nordamerika 

  4. Ja, Övriga Världen 

5. Ja, Sverige 

6. Nej 

 

10. Förekommer utländsk idrottare med  

koppling till Sverige?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

 

 

11. Artikeln behandlar familjemedlem till idrottare?     1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 
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12. Artikeln behandlar vän till idrottare? 1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

Vem kommer till tals?                        

 

13. Tränare?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

14. Assisterande tränare?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

15. Sportchef?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

16. Spelare/utövare?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

17. Agent?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

18. Läkare? 1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

19. Klubbdirektör?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 
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20. Ordförande?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

21. Supporter?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

22. Är artikeln personorienterad 1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

23. Familjemedlem?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

24. Förekommer elitperson?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

25. Nivå?  1. Seriespel/klubbnivå 

  2. Landslag 

  3. Ej tillämpbar    

 

26. Lagidrott?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

 

27. Individuell idrott?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 
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28. Artikeltyp?  1. Förhands 

  2. Referat 

  3. Krönika 

  4. Porträtt 

  5. Ej tillämpbar 

 

29. Illustreras artikel med bild?  1. Ja 

  2. Nej 

 

30. Illustreras artikel med grafik?  1. Ja 

  2. Nej 

 

31. Finns faksimil?  1. Ja 

  2. Nej 

 

32. Förekommer politisk fråga?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

Om ja på fråga 32 besvara fråga 33 

 

33. Vad för slags politisk fråga?  1. Var mästerskap ska gå 

  2. Arenabyggen 

  3. Bojkott 

  4. Kombination av flera alternativ 

  5. Annan 

 

34. Behandlar artikeln ekonomiska frågor?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

Om ja på fråga 34 besvara fråga 35 

 

35. Vilken typ av ekonomi? 1. Kontrakt 
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  2. Konkurs 

  3. Skattefusk 

  4. Kombination av flera alternativ 

  5. Annan 

 

36. Förekommer brott? 1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

Om ja på fråga 36 besvara fråga 37 

 

37. Vilken typ av brott?  1. Rattfylla 

  2. Misshandel 

  3. Våldtäkt 

  4. Ekonomi 

  5. Supportervåld 

6. Dopning 

  7. Kombination av flera alternativ 

  8. Annat 

 

38. Handlar artikeln om en olycka?  1. Ja 

  2. Nej 

  3. Ej tillämpbar 

Om ja på fråga 38 besvara fråga 39 

 

39. Vilken typ av olycka?  1. Trafikolycka 

  2. Skador 

  3. Publikolycka 

  4. Krasch på arena 

  5. Kombination av flera alternativ 

  6. Annat 

   

40. Förekommer dödsfall?  1. Ja 

  2. Nej 
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41. Är artikeln överraskande?  1. Ja 

  2. Nej 

 

42. Förekommer konflikt? 

  1. Ja 

  2. Nej 
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Bilaga 3  

Analysmaterial 

 

1. AB Det ska smälla, måndag 2009010 

2. AB Det ska smälla, måndag 20090105 

3. AB Stjärnor och doldisar, måndag 20090105 

4. AB Stjärnor till salu, måndag 20090105 

5. AB Vinterkriget, måndag 20090105 

6. AB Hävelid nära AIK, måndag 20090105 

7. AB Att träna...det är jävligt stort, måndag 20090105 

8. AB Målet: Sverige, måndag 20090105 

9. AB Strippa? Ja för 40 miljoner kan vi börja snacka, måndag 20090105 

10. AB ACO sjuk-missar tävlingar, måndag 20090105 

11. AB Älskad, måndag 20090105 

12. AB Därför flydde Kalla, tisdag 20090120 

13. AB Är hedrad och stolt, tisdag 20090120 

14. AB Hjältens miljonklipp, tisdag 20090120 

15. AB Hjältens miljonklipp, tisdag 20090120 

16. AB Hela lagets LIVräddare, tisdag 20090120 

17. AB Niva: Everton är skitiga elaka-och bra, tisdag 20090120 

18. AB Plats: Bjästa Publik: 900, onsdag 20090204 

19. AB "Du har fel Wikegård", onsdag 20090204 

20. AB Hedman: Modo närmast hjärtat, onsdag 20090204 

21. AB Medaljmissen, onsdag 20090204 

22. AB Cirkus Henke, onsdag 20090204 
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23. AB Jag ska bli 104 år, onsdag 20090204 

24. AB Världsklass, onsdag 20090204 

25. AB Jag har hittat segerstimmet, onsdag 20090204 

26. AB VM hotas av skandal, onsdag 20090204 

27. AB Skräckvägen, torsdag 20090219 

28. AB Attacken mot båset, torsdag 20090219 

29. AB Wennerholm: I går AIK-snart knäcker Leksand MIF, torsdag 20090219 

30. AB Önskar det ogjort, torsdag 20090219 

31. AB Spydde sen satte han svenskt rekord, torsdag 20090219 

32. AB Kravet: Vill ta mammaledigt, torsdag 20090219 

33. AB Listan som ska stoppa ryssarna, torsdag 20090219 

34. AB Tittarnas favorit, torsdag 20090219 

35. AB Krisplanen: sänka kraven, torsdag 20090219 

36. AB Krisplanen: sänka kraven, torsdag 20090219 

37. AB Äntligen köpfest, torsdag 20090219 

38. AB ”Poker passar svenskar bra", torsdag 20090219 

39. AB Dahléns mardröm, fredag 20090306 

40. AB Knäckt av spelare med mohikan, fredag 20090306 

41. AB Patetiskt, jävla regler, fredag 20090306 

42. AB Abrahamsson: Timrå lurade döden-tack vare sina grovjobbare, fredag 20090306 

43. AB Operation: Matchhjälte, fredag 20090306 

44. AB Operation: Matchhjälte, fredag 20090306 

45. AB Ros: Brynäs kan inte vända det här, fredag 20090306 

46. AB 46,00, fredag 20090306 

47. AB Glöm svensk Abramovitj, fredag 20090306 
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48. AB "No, no, no...", fredag 20090306 

49. AB Hovrättens dom kan visa vägen i andra fall, fredag 20090306 

50. AB Holm: Tillåt mig skratta åt Sirius, fredag 20090306 

51. AB Jag får gåshud varje gång, det är som magi, lördag 20090321 

52. AB Bort med Renberg, lördag 20090321 

53. AB Svensk hockey blöder, lördag 20090321 

54. AB Luoma nära KHL mitt i slutspelet, lördag 20090321 

55. AB Allt han rör vid blir till guld, lördag 20090321 

56. AB Walcott skadad då minskar räkandelen, lördag 20090321 

57. AB Bubbarnas WTCC-krig, lördag 20090321 

58. AB Jagas av Juve-stoppas av Dif, lördag 20090321 

59. AB Skrällgänget, lördag 20090321 

60. AB Psykade Ishizaki, söndag 20090405 

61. AB Om Elfsborg ska vinna SM måste de gilla att göra mål, söndag 20090405 

62. AB Jagas av Groningen, söndag 20090405 

63. AB "Du ser, jag kan köpa", söndag 20090405 

64. AB Obolos nya roll, söndag 20090405 

65. AB GAIS säljer för 25 miljoner, söndag 20090405 

66. AB Henke är rena barnet, söndag 20090405 

67. AB Ibland vet man knappt var man lägger sig och ännu mindre var man vaknar, söndag 

20090405 

68. AB Per Åslund om drömrollen: "Fantastisk att spela med", söndag 20090405 

69. AB Guldhjälten återvänder, söndag 20090405 

70. AB Wennman: Skytten Liverpool struntar i, söndag 20090405 

71. AB "Får snacka som de vill", söndag 20090405 



  71 

72. AB "Får snacka som de vill", söndag 20090405 

73. AB Perfekt träning, söndag 20090405 

74. AB Bajen ett tomt skal, måndag 20090413 

75. AB Chanko sågar sitt lag: vi är nonchalanta, måndag 20090413 

76. AB Målet är realistiskt, måndag 20090413 

77. AB Tränarnas jättelyft, måndag 20090413 

78. AB Mitt livs ögonblick, måndag 20090413 

79. AB Tynander: Helt enorm underhållning, måndag 20090413 

80. AB 30 svenskar-en buckla, måndag 20090413 

81. AB Mästaren, måndag 20090413 

82. AB Opererad akut i natt, tisdag 20090428 

83. AB Nu får vi aldrig veta, Bengt-Åke, tisdag 20090428 

84. AB Lukic måste lämna Dif, tisdag 20090428 

85. AB Godhjärtat eller girighet, tisdag 20090428 

86. AB Piratfest, tisdag 20090428 

87. AB Jag har guldläge, onsdag 20090513 

88. AB Jag har guldläge, onsdag 20090513 

89. AB Slutet för F1, onsdag 20090513 

90. AB Rehn skrev till 2011, onsdag 20090513 

91. AB Lejonen: Vi blev rånade på segern, onsdag 20090513 

92. AB Gnagets talang missar derbyt, onsdag 20090513 

93. AB Ortiz imponerade, onsdag 20090513 

94. AB Det blir en klassiker, onsdag 20090513 

95. AB Quarcio visade elitloppsform, onsdag 20090513 

96. AB Messis mirakel, torsdag 20090528 
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97. AB Tack, Pep för 412 miljoner, torsdag 20090528 

98. AB Messi i tårar: "han är bäst i världen", torsdag 20090528 

99. AB Buuuuuuuu...nited, torsdag 20090528 

100. AB Anrell i United-klacken: Att jämföra Rooney med Messi... en jordfräs med en Venus 

Vibrance, torsdag 20090528 

101.  AB AIK:s taktik-knäck de nya, torsdag 20090528 

102. AB Orättvist att Bajen fått vila, torsdag 20090528 

103. AB Hammarbys taktik 2: Stoppa anfallsgiganten, torsdag 20090528 

104. AB Tvingade att köpa Ronaldo fredag 20090612 

105. AB Barca: Skulle aldrig betala så mycket, fredag 20090612 

106. AB Niva: Pérez utmanar verkligen gränserna till det omöjliga, fredag 20090612 

107. AB Galloway klar för Djurgården, fredag 20090612 

108. AB Jag är bättre än någonsin, fredag 20090612 

109. AB Umicevic väljer Färjestad idag, fredag 20090612 

110. AB Skadad i testikeln, fredag 20090612 

111. AB Bjurman: Jag ger en order till er i natt-stanna upp, fredag 20090612 

112. AB Hockeyn-Detroits hopp, fredag 20090612 

113. AB Sparkad-nu ser han slutet, fredag 20090612 

114. AB Sura och klara, fredag 20090612 

115. AB Räkna med finsk glädje, fredag 20090612 

116. AB Magisk förlust, lördag 20090627 

117. AB Jag vill slå den, lördag 20090627 

118. AB Säsongen offrades för laget, lördag 20090627 

119. AB Fansen: Ni är +++++, lördag 20090627 

120. AB ni är vår framtid, lördag 20090627 
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121. AB ni är vår framtid, lördag 20090627 

122. AB Niva: Tyskland skakade liv i en turnering som hade dött, lördag 20090627 

123. AB Spyfärdig hela tiden, lördag 20090627 

124. AB Perfekt klubb för mig, lördag 20090627 

125. AB Perfekt klubb för mig, lördag 20090627 

126. AB Det är ett stort äventyr, lördag 20090627 

127. AB Här startar guldjakten, lördag 20090627 

128. AB Hatmötet, lördag 20090627 

129. AB Det här är lite bättre än Malmö, söndag 20090712 

130. AB Stjärnans hem länsat av tjuvar, söndag 20090712 

131. AB MFF-spelarna nöjda med inledningen "Vi har spelat bra", söndag 20090712 

132. AB Bra för allsvenskan, söndag 20090712 

133. AB För bra för allsvenskan, söndag 20090712 

134. AB Vi faller ihop totalt, söndag 20090712 

135. AB Då ringde de polisen, söndag 20090712 

136. AB Hoppet för framtiden, söndag 20090712 

137. AB Hoppet för framtiden, söndag 20090712 

138. AB Förlusten en seger för tennisen, söndag 20090712 

139. AB Drömmen: Att vinna hemma, söndag 20090712 

140. AB Brolins mantel, söndag 20090712 

141. AB Olympiakos känns helt rätt, söndag 20090712 

142. AB Fotbollen måste ut ur garderoben, söndag 20090712 

143. AB Returmatchen, söndag 20090712 

144. AB Klart ikväll, måndag 20090720 

145. AB Välkommen hit, Zlatan, måndag 20090720 
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146. AB Drömmen topp tio, måndag 20090720 

147. AB Drömmen topp tio, måndag 20090720 

148.  AB Slutet ingen ville ha, måndag 20090720 

149.  AB Missade segern med tre slag, måndag 20090720 

150.  AB Wennerholm: Sanna har tagit helt rätt beslut, måndag 20090720 

151.  AB Öppnar för proffsflytt, måndag 20090720 

152.  AB Här skräms spionen, måndag 20090720 

153.  AB Bajenflykten, måndag 20090720 

154.  AB Vi är bra nog att vinna EM, måndag 20090720 

155.  AB Noll-åttorna, tisdag 20090804 

156.  AB Vi brukar köra över Djurgården, tisdag 20090804  

157.  AB Chans till medalj: 0% ,tisdag 20090804 

158.  AB Chans till medalj: 0%, tisdag 20090804 

159.  AB Tror jag är trea i blågult, tisdag 20090804 

160.  AB Nu börjar guldjakten, tisdag 20090804 

161.  AB Karatens Michael Jackson, tisdag 20090804 

162.  AB Bolts vänner dopade, onsdag 20090819 

163.  AB En jätteskandal, onsdag 20090819 

164.  AB Undret en bluff, onsdag 20090819 

165.  AB Här springer han för att slippa böter, onsdag 20090819 

166.  AB Krockade med häst i 100 km/h, onsdag 20090819 

167.  AB Det här duger inte, Färjestad, onsdag 20090819 

168.  AB Ros: Enda hoppet att Wallin bryter ihop och kommer hem igen, onsdag 20090819 

169.  AB Klasskillnad, onsdag 20090819 

170.  AB Barcas krav: Få veta allt, torsdag 20090903 
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171.  AB Backe: Elm ska ha en central roll, torsdag 20090903 

172.  AB Laul: backe har fel Elm borde spela till vänster i en fri roll, torsdag 20090903 

173.  AB Fick beröm på krismöte, torsdag 20090903 

174.  AB Thunebros skada ett mysterium, torsdag 20090903 

175.  AB Skräckbilden, torsdag 20090903 

176.  AB US Showpen, torsdag 20090903 

177.  AB Nu ska Dif ha lekstuga, torsdag 20090903 

178.  AB LHC: Inte råd att behålla stjärnor, torsdag 20090903 

179.  AB Dif:s vädjan till kungen, torsdag 20090903 

180.  AB Skåne nära stortävling, torsdag 20090903 

181.  AB Feta och osmarta, fredag 20090918 

182.  AB En jäkla smäll, fredag 20090918 

183.  AB Luleås galna genrep, fredag 20090918 

184.  AB Därför sparkar de Blomqvist, fredag 20090918 

185.  AB Fastan plågar Gefles stjärnor, fredag 20090918 

186.  AB Värd 50 miljoner, fredag 20090918 

187.  AB Deras kris miljonsmäll för Gnaget, fredag 20090918 

188.  Exp Redo för revansch, måndag 20090105 

189.  Exp Kanada vinner, måndag 20090105 

190.  Exp Kanada vinner, måndag 20090105 

191.  Exp I natt tänds stjärnorna, måndag 20090105 

192.  Exp Bobos bråk med fansen, måndag 20090105 

193.  Exp Sveriges nya medaljhopp, måndag 20090105 

194.  Exp Attityd, måndag 20090105 

195.  Exp Jag blev knäsvag, tisdag 20090120 
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196.  Exp Flydde galan skyddad av vakter: "Ska sova", tisdag 2009012 

197.  Exp Zlatan var galans kung, tisdag 20090120 

198.  Exp Pettersson: Svenska folkets oväntade val var fenomenalt festligt, tisdag 20090120 

199.  Exp Röstkaoset, tisdag 20090120 

200.  Exp "Är sista chansen", tisdag 20090120 

201.  Exp Träffade MFF i hemlighet, tisdag 20090120 

202.  Exp Spydde-sen hjälte, onsdag 20090204 

203.  Exp Åker till VM utan sonen, onsdag 20090204 

204.  Exp Skilda världar, onsdag 20090204 

205.  Exp Svenskorna sågas av mästaren, onsdag 20090204 

206.  Exp Hotet: Vädret, onsdag 20090204 

207.  Exp Hotet: Vädret, onsdag 20090204 

208.  Exp Största talangen sen Zlatan, onsdag 20090204 

209.  Exp Bengt-Åke om skilsmässan, onsdag 20090204 

210.  Exp Foppa inför comeback ikväll: "känns jätteroligt", onsdag 20090204 

211.  Exp Han är snart tillbaka, torsdag 20090219 

212.  Exp Modos panikplan, torsdag 20090219 

213.  Exp Så nära va ACO guldet, torsdag 20090219 

214.  Exp Rekordhoppet torsdag 20090219 

215.  Exp Nu hänger det på er grabbar, 20090219 

216.  Exp Attacken mot båset, torsdag 20090219 

217.  Exp I potten biljett till Las Vegas, torsdag 20090219 

218.  Exp Helt rätt-trav i tv kostar faktiskt för mycket pengar, torsdag 20090219 

219.  Exp Ångrar mig inte, fredag 20090306 

220.  Exp Genidraget gav segern, fredag 20090306 
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221.  Exp Leman: Sorry Skellefteå-men Linköping vänder, fredag 20090306 

222.  Exp Får skylla sig själv, fredag 20090306 

223.  Exp Ek: därför måste disciplinnämnden stänga av honom, fredag 20090306 

224.  Exp Ni räcker inte till, fredag 20090306  

225.  Exp Folkfesten, fredag 20090306 

226.  Exp Han är nye Schumacher, fredag 20090306 

227.  Exp Viktigt att bjuda på show, fredag 20090306  

228. Exp Bull Trap ger mig skäl att fira rejält, fredag 20090306 

229.  Exp Spar-kravet, lördag 20090321 

230.  Exp Går att snacka omkull, lördag 20090321 

231.  Exp Det gäller att njuta, lördag 20090321  

232.  Exp Klassiker-mötet, lördag 20090321 

233.  Exp Läs ej!, lördag 20090321 

234.  Exp W.B.A tar sista chansen-prisvärd spin, lördag 20090321 

235.  Exp Tack för en lysande karriär, söndag 20090405 

236.  Exp Det perfekta skottet, söndag 20090405 

237.  Exp Här spelar han premiär i fotboja, söndag 20090405 

238.  Exp 00.30: Krogen 15.00: Avspark, söndag 20090405 

239.  Exp Han är MFF:s nya vapen, söndag 20090405 

240.  Exp Han är MFF:s nya vapen, söndag 20090405 

241.  Exp Jag hoppas bli kvar längre, söndag 20090405 

242.  Exp Klart för fest på nya superarenan, söndag 20090405 

243.  Exp Hjälte på övertid, söndag 20090405 

244.  Exp En skivpamp som bar gasar på, söndag 20090405 

245.  Exp Glöm inte bort Svensson & Co, söndag 20090405 
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246.  Exp Mest när det gäller, söndag 20090405 

247.  Exp Botad med hundra skott i huvudhöjd, söndag 20090405 

248.  Exp Freddies succé i natt, söndag 20090405 

249.  Exp Sundsvall har lyft-tack vare SPORT-expressen, söndag 20090405 

250.  Exp 3 röda kort, 3 straffar, 4 mål - på 16 minuter, söndag 20090405 

251.  Exp Helt rätt bua ut oss, måndag 20090413 

252.  Exp Helt rätt bua ut oss, måndag 20090413 

253.  Exp Skönt att visa experterna, måndag 20090413 

254.  Exp Magsjuka kan stoppa AIK:s succéspelare, måndag 20090413 

255.  Exp Jag har det härligaste jobbet, måndag 20090413 

256.  Exp Nu blir det fördel MFF, måndag 20090413 

257.  Exp Mini-magic vill spela VM, måndag 20090413 

258.  Exp Guldbeviset för att Tony är en vinnare, måndag 20090413 

259.  Exp Mästare i morse, måndag 20090413 

260.  Exp Mästare i morse, måndag 20090413 

261.  Exp Svenskarna är vinnare på NHL-klubbarnas lönebluff, måndag 20090413 

262.  Exp Tungviktsduellen: Ovetjkin vs Henke, måndag 20090413 

263.  Exp Tvingas lämna trots succén, måndag 20090413 

264.  Exp Opererad akut i natt-VM över, tisdag 20090428 

265.  Exp Fel beslut, Bengt-Åke, tisdag 20090428 

266.  Exp Fel beslut, Bengt-Åke, tisdag 20090428 

267.  Exp Inte alls bra, tisdag 20090428 

268.  Exp Smartast bäst och vackrast, tisdag 20090428 

269.  Exp Hammarby: de är osportsliga, tisdag 20090428 

270.  Exp Jag har en helt unik situation, tisdag 20090428 
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271.  Exp Nya Tony: Emil, 19, tisdag 20090428 

272.  Exp Sundsvall i guldläge-kan vinna inför hemmapublik, tisdag 20090428 

273.  Exp Det här är stort, onsdag 20090513 

274.  Exp Inget är omöjligt, onsdag 20090513 

275.  Exp Inget är omöjligt, onsdag 20090513 

276.  Exp Sundin laddar inte om, onsdag 20090513 

277.  Exp Bäckström glödhet: "Jag har flyt nu", onsdag 20090513 

278.  Exp Armas skrik: I will kill you, onsdag 20090513 

279.  Exp Slaget om Aten, onsdag 20090513 

280.  Exp Pebbens Boston fixade avgörande match i natt, onsdag 20090513 

281.  Exp Tack för showen, torsdag 20090528 

282.  Exp Oslagbara Barcelona, torsdag 20090528 

283.  Exp Största i mitt liv, torsdag 20090528 

284.  Exp Sågas av Ferguson, torsdag 20090528 

285.  Exp Reimers: Alla är överens-United förlorade inte för att de var dåliga, torsdag 

20090528 

286.  Exp Skräckdomaren, torsdag 20090528 

287.  Exp Tvingades spela med panikelva, torsdag 20090528 

288.  Exp Lühr: Bajen är desperata nog att ta minsta poäng, torsdag 20090528 

289.  Exp Kan tappa båda argentinarna, torsdag 20090528 

290.  Exp Nattmörker över Stockholmsfotboll, torsdag 20090528 

291.  Exp Erkännandet: Hells Angels var på gården, torsdag 20090528 

292.  Exp Åke Svanstedt vägrar kommentera: Jag säger ingenting, torsdag 20090528 

293.  Exp Så går det i elitloppet, torsdag 20090528 

294.  Exp Rekordaffär, fredag 20090612 
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295.  Exp Så ska han ersättas, fredag 20090612 

296.  Exp Så ska han ersättas, fredag 20090612 

297.  Exp Kritiseras av ex-kaptenerna, fredag 20090612 

298.  Exp Nordqvist tvåa i sin majordebut, fredag 20090612 

299.  Exp I natt avgörs Kallakriget, fredag 20090612 

300.  Exp I natt avgörs Kallakriget, fredag 20090612 

301.  Exp Svennis nobbade Turkiet-vill tillbaka till England, fredag 20090612 

302.  Exp Jackpotomgång med fräscha spikförslag, fredag 20090612 

303.  Exp Tack för showen, lördag 20090627 

304.  Exp Bråk efter förlusten, lördag 20090627 

305.  Exp Psykade ut Sverige, lördag 20090627 

306.  Exp Framtiden ser bra ut, lördag 20090627 

307.  Exp Söder skadad säsongen över, lördag 20090627 

308.  Exp Federer: Robin Söderling har blivit ännu farligare, lördag 20090627 

309.  Exp Hedman klar för Tampa Bay i natt, lördag 20090627 

310.  Exp Hedman klar för Tampa Bay i natt, lördag 20090627 

311.  Exp Viasat värvar Holmgren, söndag 20090712 

312.  Exp Inget är säkert med min kropp, söndag 20090712 

313.  Exp Arvtagarna-nu är de här, söndag 20090712 

314.  Exp Svensk skräll 2: Johan slog alla afrikaner i spurt, söndag 20090712 

315.  Exp Nu det roliga börjar, söndag 20090712 

316.  Exp Behöver växa upp, söndag 20090712 

317.  Exp Harbuzi firade kontrakt i natt, söndag 20090712 

318.  Exp Bästa starten på 25år, söndag 20090712 

319.  Exp Walker är svårt sjuk igen, söndag 20090712 
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320.  Exp Os-hjältar på deltid, söndag 20090712 

321.  Exp Ny La liga klubb för 25 miljoner, söndag 20090712 

322.  Exp Alexis, 14, själ hela showen i US Open, söndag 20090712 

323.  Exp Pedersen tvingas flytta hud, söndag 20090712 

324.  Exp Mark Webber i sin första pole efter kaosartat kval, söndag 20090712 

325.  Exp Ledaren: Jag hittar hellre hunden än vinner idag, söndag 20090712 

326.  Exp Sanchez återupprättade Caisse d'Epargnes heder, söndag 20090712 

327.  Exp Scarlets Aino drog musten ur samtliga, söndag 20090712 

328.  Exp Redo köpa utan Eto'o, måndag 20090720 

329.  Exp Avskedet i natt, måndag 20090720 

330.  Exp Zlatans nya hem, måndag 20090720 

331.  Exp Gefle rasar mot domaren, måndag 20090720 

332.  Exp Blåvitt bygger nytt stjärnlag, måndag 20090720 

333.  Exp Otroligt tungt, måndag 20090720 

334.  Exp Hoppas att det släpper, måndag 20090720 

335.  Exp Hoppas att det släpper, måndag 20090720 

336.  Exp Hade varit en jäkla saga, måndag 20090720 

337.  Exp 7,7 miljoner i sommarlön, måndag 20090720 

338.  Exp Contadors bergsryck gav ledningen i touren: Gav allt, måndag 20090720 

339.  Exp Svenskorna slog Kina: Vi körde över dem, måndag 20090720 

340.  Exp Det kändes mycket bra, tisdag 20090804 

341.  Exp Vi är alla rädda tisdag 20090804 

342.  Exp Sanslöst att missa, tisdag 20090804 

343.   Exp Superduon är ÖIS enda hopp, tisdag 20090804 

344.  Exp Hela pannan sprack upp, tisdag 20090804 
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345.  Exp Skräcken hindrar Christian, tisdag 20090804 

346.  Exp Skräcken hindrar Christian, tisdag 20090804 

347.  Exp Färgblind såg inte sina medspelare, tisdag 20090804 

348.  Exp Torvald satsar på Sundsvall Open Trots, tisdag 20090804 

349.  Exp VM-fyra pekas ut som dopad, onsdag 20090819 

350.  Exp Enmansshowen, onsdag 20090819 

351.  Exp De omöjliga rekorden, onsdag 20090819 

352.  Exp Camp Nou i kväll 22.00, onsdag 20090819 

353.  Exp Camp Nou i kväll 22.00, onsdag 20090819 

354.  Exp Kidsens år, onsdag 20090819 

355.  Exp Chelsea har hittat rätt, onsdag 20090819 

356.  Exp Nu nobbar han premier league, onsdag 20090819 

357.  Exp Nu nobbar han premier league, onsdag 20090819 

358.  Exp Arsenal ett steg närmare CL: "Hade tur med målen", onsdag 20090819 

359.  Exp Läge för Jessica, torsdag 20090903 

360.  Exp Pia:Norge är sämre, torsdag 20090903 

361.  Exp Pia:Norge är sämre, torsdag 20090903 

362.  Exp Nya interna stridigheter, torsdag 20090903 

363.  Exp Kan spela på sprutor, torsdag 20090903 

364.  Exp Ryggen mot vägen, torsdag 20090903 

365.  Exp Fästingsjuka stoppade Elm, torsdag 20090903 

366.  Exp Sjarapovas kamp mot dubbelfelen, torsdag 20090903 

367.  Exp Platsjakten, torsdag 20090903 

368.  Exp Fin start för Terbunja-nu väntar hatmöte, torsdag 20090903 

369.  Exp Anna Nordqvist ska ta revansch i Calgary, torsdag 20090903 
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370.  Exp På lördag blir Tyskland bäst i hela trav-världen, torsdag 20090903 

371.  Exp Guldplan: Superduon, fredag 20090918 

372.  Exp Guldplan: Superduon, fredag 20090918 

373.  Exp 373,00, fredag 20090918 

374.  Exp Det kan bli ett överfall från vår sida, fredag 20090918 

375.  Exp Visst tynger det att ni aldrig tagit guld?, fredag 20090918 

376.  Exp Guldjakten värd miljon, fredag 20090918 

377.  Exp Nya striden om Zlatan, fredag 20090918 

378.  Exp "Fyra lag är favoriter till SM-guldet", fredag 20090918 

379.  Exp Nya bevisen mot Renault, fredag 20090918 

380.  Exp Torvald bara bäst-vinner båda heaten, fredag 20090918 

 


