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Abstract 

Titel: Jämställdhet i svensk fotbollsbevakning 

 

Författare : Jacob Ruderstam, Henrik Berg 

 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) , Exmamensarbete, hösttermin 2019 

 

Antal ord: 11 126   

 

Problemformulering och syfte: Jämställdheten inom idrott har historiskt sett varit 

problematisk och kvinnor har inte sällan fått stå i skuggan av männen i de flesta olika 

sammanhang i fotbollens värld. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur medias 

gestaltning och nyhetsvärdering av dam och - herrfotboll ser ut i svensk tryckt press och hur 

den har förändrats över tid. 

 

Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av totalt 361 artiklar 

från DN och Aftonbladet. 24 variabler utformades efter teorin för att få svar på studiens tre 

frågeställningar. Materialet samlades från två veckor 2009 och 2019.  

 

Huvudresultat: Det huvudsakliga resultatet av studien visar att kvinnor är 

underrepresenterade inom Aftonbladet och DN:s bevakning av fotboll. Skillnaden är tydlig i 

vilka som får mest utrymme i tidningarnas publicerade artiklar. I regel är det män som oftast 

får uttala sig eller kommentera artiklar om fotboll. Däremot visar undersökningen att kvinnor 

inte lika frekvent får möjligheten att uttala sig i fotbollsartiklar, särskilt när det handlar om 

herrfotboll. I artiklarna som  handlade om damfotboll var det också män som oftast uttalade 

sig. Det fanns skillnader mellan hur artiklar om herr- och damfotboll gestaltades. Positiva 

vinklar var vanligare när artikeln handlade om damfotboll i jämförelse med herrfotboll. De 

båda könen jämfördes oftare i artiklar om damfotboll och könsbeskrivningar som 

“damfotboll” och “damspelare” användes mer frekvent än “herrfotboll och “herrspelare” 

 

Nyckelord : Jämställdhet, DN, Aftonbladet, gestaltning, kvantitativ innehållsanalys. 



3 

Innehållsförteckning: 
1. Introduktion och problemformulering 4. 

2. Syfte och frågeställning 6. 

3. Bakgrund 7. 

4. Teorier och tidigare forskning 8. 

2.1 Genuskontraktet 8. 

2.2 Nyhetsvärdering 9. 

2.3 Framing 11. 

2.4 Tidigare forskning 13. 

5. Metod och material 14. 

3.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 14. 

3.2 Urval 15. 

3.3 Avgränsningar 15. 

3.4 Tillvägagångssätt 16. 

3.5 Metodproblem 18. 

3.6 Reliabilitet och validitet 18. 

6. Resultat 20. 

4.1 Frågeställning 1 20. 

4.2 Frågeställning 2 23. 

4.3 Frågeställning 3 28. 

4.3.1 Utseende och kläder 28. 

4.3.2 Personlighet och privatliv 29. 

4.3.3 Positiva och negativa vinklar 30. 

4.3.4 Journalister 32. 

4.3.5 Könsbeskrivningar 33. 

4.3.6 Jämförelser av kvinnor och män 36. 

4.3.7 Humor 37. 

4.3.8 Källor 38. 

7. Slutsats och diskussion 42. 

8. Referenser 45. 

9. Bilaga 1 50. 



4 

1. Introduktion och problemformulering: 
Studien handlar om hur bevakningen av fotboll i Sportbladet och Dagens Nyheter skiljer sig 

mellan herrar och damer. Studien ämnar även att belysa vilka skillnader som finns i 

gestaltningen av dam- och herrfotboll samt skillnader mellan bevakningen 2009 och tio år 

senare, 2019.  

 

Frågan om jämställdhet inom idrotten har de senaste åren blivit allt mer aktuell. I 

fotbollsvärlden har diskussionen om orättvisor tagit stor plats i media de senaste åren. 2017 

hotade det svenska damlandslaget med bojkott för att få till ett bättre avtal med förbundet 

(Aftonbladet, 2017). Efter att fotbollsspelaren Nilla Fischer vunnit diamantbollen som 

Sveriges bästa fotbollsspelare använde hon sitt tacktal till att prata om skillnader mellan dam- 

och herrfotboll (Fotbollskanalen, 2018). Fischer har också uttryckt sitt stöd för lagkamraten 

Caroline Seger som på Instagram kritiserade att kvinnliga fotbollsspelare tjänade mindre och 

fick mindre uppmärksamhet än de manliga spelarna (Expressen, 2018). Året 2019 har på 

många sätt blivit ett lyft för damfotbollen. Inhemska publikrekord slogs i både Spanien (SVT, 

2019) och Italien (Fotbollskanalen, 2019) Inför fotbolls-VM 2019 i Frankrike skrevs det i 

media om att mästerskapet skulle bli det största någonsin på damsidan. I en intervju med 

Offside (2019) sa Sveriges lagkapten Caroline Seger att “det blir ett mästerskap världen sent 

ska glömma”. När Sverige i somras nådde semifinal i turneringen såg 2,3 miljoner svenskar 

matchen. Det var mer än dubbelt så många tittare jämfört med Sveriges match i kvartsfinalen 

i EM 2017 (SVT, 2019).  

 

Att genomföra en studie med fokus på jämställdhet är aktuellt i och med att jämställdhet är en 

viktig fråga för många i dagens samhälle. Kvinnor är underrepresenterade i media (Urquhart, 

Crossman 1999) och när det skrivs om kvinnor i sporter som är stereotypt manliga (fotboll 

räknas enligt Matteo (1986) som en stereotypt manlig sport) jämförs de med de manliga 

atleterna med kommentarer som inte handlar om det sportsliga (Jones et al. 1999). En studie 

som visar vilka skillnader som finns kan bidra med kunskap om ämnet, vilket i framtiden kan 

underlätta om det ska bli en förändring och en mer jämställd nyhetsrapportering. Vår studie 

fördjupar sig i de skillnader som finns i rapporteringen och är speciellt inriktat på herr- och 

damfotboll. Studien är ämnad att ge en tydligare bild av hur nyhetsvärderingen och 
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gestaltningen av fotboll skiljer sig i två svenska medier, Aftonbladet och Dagens Nyheter, 

med jämställdhet som utgångspunkt. 

 

Under stora delar av 1970- och 1980-talet var det ovanligt med genusrelaterad 

medieforskning. Mellan 1975-1989 fanns cirka 5000 referenser till svensk forskning om 

media i arkivet hos Nordicom. Av dessa var ungefär 100 inriktade på genus eller fokuserade 

på kvinnor. I början av 2000-talet ökade siffrorna något men forskning om genus utgjorde 

endast tio procent av medieforskningen i Sverige (Kleberg 2006, 10). 

 

2012 gjorde Roxane Coche en studie på fyra stora nyhetssajter (BBC Sport, L’Equipe, CBS 

och ESPN) och kom fram till att fyra procent av de 24 820 artiklar om sport som undersöktes 

handlade om damsport. 90 procent handlade om herrsport. Fortsatta studier inom ämnet kan i 

framtiden bidra till den kunskap som behövs för att mediavärlden ska ta steg i rätt riktning 

mot en jämställd nyhetsrapportering. 

 

Trots att många studier gjorts om jämställdhet, sport och media är det fortfarande 

vetenskapligt relevant att utföra en studie inom ämnet. I takt med att tekniken utvecklas och 

mediebranschen förändras behövs kunskapen inom branschen förnyas. Dessutom var 2019 ett 

år där mycket annat inom damfotbollen förändrades. Att göra en studie som jämför och 

analyserar likheter och skillnader innan och efter en sådan period är viktigt för att bidra med 

kunskap om den förändring som sker i medielandskapet och som vi i dagens samhälle är en 

del av. 
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2. Syfte och frågeställning: 
Syftet med studien är att undersöka nyhetsvärderingen och gestaltningen av fotboll i svensk 

tryckt press ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är även att undersöka hur bevakningen 

skiljer sig mellan 2009 och 2019.  

 

Våra frågeställningar lyder: 

● Hur stort utrymme fick damfotboll respektive herrfotboll i Aftonbladet och Dagens 

nyheter 2009 respektive 2019? 

● Vilka personer får komma till tals i artiklar om damfotboll respektive herrfotboll? 

Finns det skillnader mellan 2009 och 2019 och hur ser de eventuella skillnaderna ut? 

● Hur gestaltas damfotboll respektive herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter och 

hur har gestaltningen förändrats över tid? 
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3. Bakgrund: 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars johan Hierta som en borgerligt liberal tidning.  

Idag drivs tidningen av den norska mediekoncernen Schibstedt och journalisterna har idag 

ingen politisk färg. Dock ser sig Aftonbladets ledarsida sig som oberoende 

socialdemokratiska. Aftonbladet finansieras främst via annonsörer samt prenumeranter för de 

artiklar som har betalväggar. Lösnummerförsäljningen är alltså inte de primära 

intäktskällorna. Schibstedt och Aftonbladet var pionjärer när det kommer till 

internet-baserade tidningar. Redan 1994 lanserade man sin kulturdel på internet som ett första 

steg mot den nya generationens internetanvändande. Dagens Nyheter grundades 1864 som en 

oberoende tidning  av Rudolf Wall. Idag ägs tidningen av mediekoncernen Bonnier som även 

äger systertidningen Expressen. DN skiljer sig på många punkter från Aftonbladet. 

Innehållsmässigt är de tydligaste skillnaderna att DN jobbar mer långsiktigt med artiklar och 

att man har en mer tydlig målgrupp som man riktar sig emot. Man jobbar inte heller lika 

mycket med annonsörer som Aftonbladet gör utan får sin primära inkomst via prenumeranter. 

(Aftonbladet.se, Wikipedia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

4. Teori och tidigare forskning: 
Detta kapitel redogör för genuskontraktet, nyhetsvärdering och gestaltningsteorin samt 

tidigare forskning som studien baseras på.  

 

4.1 Genuskontraktet: 
Genusteorin säger att det finns en “naturlig ordning” för kvinnor och män, en norm som 

berättar hur förhållandet mellan män och kvinnor bör och ska se ut. I “Genus - om det stabilas 

föränderliga former” tar författaren Yvonne Hirdman (2001, 77) upp exempel från Bibeln, 

Koranen och Martin Luther där förhållandet mellan män och kvinnor beskrivs. I Bibeln står 

det exempelvis att “Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycken vedermöra, när 

du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå varda, 

och han skall råda över dig”. På 1500-talet sa Martin Luther att “Gud har skapat mannen och 

kvinnan, kvinnan för att föda barn och föröka sig, mannen för att skaffa föda och skydd” 

(Hirdman 2001, 175) 

 

Sedan 1970-talet ligger ett nytt genuskontrakt till grund för en politisk idealmodell som vi i 

dagens samhälle strävar efter att leva efter. (Hirdman 2001, 175) “Det övergripande målet för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt 

eget liv” står det på regeringens hemsida.  

 

Som nämnt i inledningen visar studierna som genomförts om kvinnor i sportvärlden att det 

inte är jämställt mellan könen. När det skrivs om kvinnor i sporter som stereotypt räknas som 

manliga används kvinnliga stereotyper (Jones et al. 1999). Användning av stereotyper i 

medierna kan kopplas ihop med en tro om att det finns en socialiseringsfunktion . Det innebär 

att kvinnors representation i medierna kan ha som syfte att fungera som modeller eller 

förebilder. Detta hör ihop med den så kallade överföringsmodellen  som innebär att om 

kvinnor syns mer i medierna ökar det också kvinnors deltagande i andra sammanhang 

(Kleberg 2006, 18).  

 

Frågan om jämställdhet var en viktig faktor i valet av studie. Det finns tydliga patriarkala 

strukturer som är påtagliga i både nyhetsbevakningen och sportvärlden. Dels tjänar kvinnliga 
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atleter i många fall mycket mindre på sin idrott än männen (SVT, 2017), dels får de i många 

tidningar mindre utrymme jämfört med männen (Duncan et al. 1991; Eastman, Billings 

2001). En studie inom ämnet är viktigt för att fortsätta att belysa de orättvisor som finns i 

bevakningen av dam- och herrsport.  

 

4.2 Nyhetsvärdering 
Nyhetsvärdering handlar i grund och botten om att redaktioner måste välja ut och värdera 

händelser som sker i samhället i och med att allt som sker inte kan få plats i TV, radio eller 

tidningar (Strömbäck 2009, 167). Verkligheten är obegränsad men medias utrymme är 

begränsat, därför måste journalister hela tiden göra olika val, vilka händelser som ska 

uppmärksammas, vilka som ska få komma till tals, vilka citat som ska användas (Strömbäck 

2004, 120). 

 

Enligt Pan och Ryan (2007) finns det ett så kallat “gendered and sexualized landscape” som 

visar sig även i sportjournalistik. I en mansdominerad diskurs gestaltas damsport som 

“mindre spännande och nyhetsmässigt än herrsport”. Medierna och nyheterna ska enligt en 

vanligt förekommande metafor representera och spegla det som händer i verkligheten. Enligt 

det synsättet ska man genom att ta del av nyheter få en objektiv bild av verkligheten 

(Strömbäck 2004, 41). Enligt Strömbäck finns det dock ingen forskning som visar att 

medierna endast speglar verkligheten. All nyhetsförmedling präglas av de val som som görs 

av redaktioner och journalister. De väljer själva vad som ska berättas och hur det ska berättas 

(Strömbäck 2004, 41). 

 

För att en händelse ur samhället ska kunna bli en “story” för läsare måste det finnas ett 

nyhetsvärde i händelsen. Nyhetsvärden är alltid relativa. En ny, mer spännande händelse kan 

göra att det som var en nyhet för en halvtimme sedan, inte längre är tillräckligt för att bli en 

nyhet (McQuail 2010, 310). Nyhetsvärdering kan delas in i två kategorier, nyhetsvärdering 

och nyhetsurval. Nyhetsvärdering handlar om hur möjliga nyheter prioriteras och värderas 

bland journalister och på redaktioner. Nyhetsurval handlar om vilka händelser från samhället 

som väljs ut för att bli nyheter.  
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När det kommer till kvinnor som källor i nyheter pratar man om tre anledningar till varför 

kvinnor används som källor i nyheter. Det kan handla om att ämnet är “typiskt kvinnligt”, 

könet på reportern och även om att det finns en redaktionell policy gentemot “mjuka” ämnen. 

(Price, Wulff, 2005). Price och Wulff nämner några exempel på ämnen där det “passar” att ha 

kvinnliga källor i nyheten. Sport eller fotboll nämns inte som något av dessa alternativ utan 

som exempel nämns bland annat nyheter om hälsa, kultur och utbildning. Författarna har 

även argumenterat för att kvinnor som reportrar innebär andra värderingar och att man genom 

att använda kvinnliga reportrar eller journalister kan få ett bredare urval av källor i nyheter 

och ämnen som kan rapporteras om. Sjövaag och Pedersen (2018) slår fast att de flesta 

studier som gjorts på området visar att kvinnor får mindre plats i nyheter jämfört med 

männen. Kvinnor får mindre plats på nationell nivå än vad de får på lokal nivå. Sjövaag och 

Pedersens studie riktar sig främst mot TV men pratar också om tryckt press. Precis som Price 

och Wulff menar även Sjövaag och Pedersen att kvinnor får mer plats i nyheter om nöje än i 

hårda nyheter.  

 

Johanssdottir och Einarsdottir (2015) pratar om att kvinnor genom åren inte utgjort mer än 25 

procent av källorna i världens nyheter. Eide (2001) argumenterar för att 25 procent skulle 

vara en maxgräns för hur mycket plats kvinnor kan få som källor. Även om siffran har stigit 

sedan 1960-talet ligger det inte i linje med den utveckling som har skett i resten av samhället 

ur ett jämställdhetsperspektiv. De nordiska länderna ligger högt på många av de listorna som 

görs om jämställdhet. Medierna är inget undantag, kvinnor som källor i nordiska medier har 

legat runt 30 procent, något högre än Eides maxgräns (Johannsdottir, Einarsdottir 2015). 

 

4.3 Framing  

Teorin om framing eller gestaltning  innebär att en viss typ av händelse gestaltas på ett visst 

sätt i media. Entman, Matthes och Pellicano (2009) skriver att den mest kända förklaringen 

på vad  framing innebär är “centrala organiserade idéer eller  story lines som ger mening till en 

eller flera händelser”. Teorin om framing är relevant för en studie som undersöker eventuella 

skillnader mellan damsport och herrsport eftersom den kan hjälpa till att svara på frågan hur 

skillnaderna ser ut.  
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Enligt Strömbäck (2014, 113) är framing en bred och allsidig teori som till stora delar handlar 

om att medierna gestaltar olika perspektiv av den verklighet vi lever i och hur gestaltningen 

påverkar människors uppfattning av verkligheten. Detta är applicerbart på vår undersökning 

och det finns en tydlig länk eftersom massmedias rapportering kring dam och herrfotboll är 

en del av verkligheten som gestaltas och även hur den uppfattas av människorna. Det gränsar 

till själva hjärtat i vår undersökning; att ta reda på hur dessa eventuella skillnader ser ut. 

 

Robert Entman (1993) skriver att man genom att analysera gestaltningar kan få en bild av hur 

människors uppfattningar av verkligheten påverkas av information och kommunikation från 

till exempel medierna. Gestaltningar i text kan vara i form av till exempel nyckelord, 

stereotyper eller källor av information. Dessa gestaltningar formar läsarnas uppfattning och 

slutsatser. Därför spelar gestaltningen en stor roll i bevakningen av dam- och herrsport. Enligt 

Entmans teori skulle sättet man skriver artiklar om till exempel damfotboll på kunna påverka 

sättet människor ser på sporten. Inom gestaltningsteorin pratar man också om det engelska 

ordet “salience”. Salience (direkt översatt framträdande) innebär i sammanhanget att 

information görs mer meningsfullt, noterbart och minnesvärt för läsarna som tar del av den. 

Om man ökar mängden salience ökar chansen att mottagarna tar åt sig informationen och 

lagrar det i minnet.  

 

Berkowitz (2009) skriver att när det kommer till  framing kan det i många studier målas upp 

att ett ämne har gestaltats på ett “felaktigt sätt” enbart för att gestaltningen inte har följt en 

norm. Många studier pekar på att kvinnor får mindre plats i media jämfört med män, men det 

finns även de resultat som visar att kvinnor får lika mycket utrymme som männen. Att 

uppmärksamma att gestaltningen inte nödvändigtvis behöver vara “fel” för att den gestaltar 

män eller kvinnor på ett visst sätt är viktigt för att öka studiens reliabilitet. 

 

När det skrivs om kvinnor i sportsammanhang är det ofta i ett sammanhang där kvinnorna 

jämförs med männen och fokus ligger mer på utseende och kläder än det sportsliga. Det 

används också nedvärderande humor i större utsträckning när det skrivs om kvinnor. De 

artiklar som skrivs om kvinnor djupdyker oftare i privatliv och målar upp kvinnliga idrottare 

som mindre tävlingsinriktade genom att måla upp dem som mer känslomässigt sårbara (Kian, 

2009). Natalie Koivula (1999) skriver i Gender in Sports om hur språket i nyheter 
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marginaliserar kvinnor. Ett exempel hon tar upp är könsmärkandet av kvinnlig idrott. 

“Damsport” eller “damfotboll” används oftare när det skrivs om kvinnor än när det skrivs om 

män, då det bara benämns som “sport” eller “fotboll”. Dessutom benämns kvinnor oftare med 

bara förnamn i jämförelse med männen som benämns med efternamn eller för- och 

efternamn. Artiklar som handlar om kvinnor och sport fokuserar mer på personligheten än de 

sportsliga förmågorna. Ofta förminskas kvinnors framgångar i olika sportsammanhang och 

ibland presenteras det på ett sexualiserat sätt (Bernstein, 2002; Fink, 2015)  

 

Det finns studier som har visat att det finns en skillnad i hur en nyhet skrivs beroende på om 

det är en manlig eller kvinnlig journalist. Studier har även visat att en redaktion med en 

manlig redaktör publicerar fler artiklar som är negativt vinklade än när det är en kvinnlig 

redaktör. De artiklar som skrivs av en manlig journalist har i större utsträckning än när det är 

en kvinnlig journalist oftare en gestaltning av de manliga atleterna som är mer anpassat till 

det “atletiska idealet” (Kian, 2009). 

 

Enligt Sabo och Curry Jansen (1992, 172) jämförs kvinnor med de manliga atleternas 

standard. De beskriver den maskulina standarden med några nyckelord: styrka, självkontroll, 

framgång och aggression. De skriver också att det finns skillnader mellan könen i 

bevakningen i TV-sammanhang. Till exempel beskrivs atleter inom damsport som “girls” 

eller “young ladies” medan det inom herrsport benämns som “men” eller “young men” 

(Bernstein, 2002). Att applicera den teorin på vår studie är relevant för att se om det finns en 

skillnad i hur män och kvinnor benämns även i tryckt press.  

 

4.4 Tidigare forskning: 
Kvinnors underrepresentation i media är i några fall väldigt tydliga. Som nämnt i inledningen 

visade Coches (2015) studie att fyra procent av de nästan 25 000 artiklar om sport som 

publicerades på fyra stora nyhetssajter handlade om kvinnor. I en studie om artiklar från de 

fyra största dagstidningarna i USA visade resultatet att endast 3.5 procent handlade om 

kvinnor (Duncan et al. 1991). En studie gjord på det amerikanska sportprogrammet 

SportsCenter  (Turner, 2009) visade att damsport nästan var helt uteslutet ur programmet 

mellan 1999-2009. 
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I en fransk studie (Gareau, Ravel, 2016) visade resultatet att kvinnor är beroende av 

“exceptional performances” för att hamna i media. Författarna tar som exempel upp att det 

franska damlandslaget i fotboll hamnade på förstasidan i L’Equipe efter att ha gått till 

semifinal i VM 2011. Det var första gången damfotboll hamnade på löpsedeln i tidningens 

historia.  

 

Det finns även studier som visar att bevakningen av sport mellan kvinnor och män är 

jämställd. I en undersökning av den amerikanska TV-kanalen NBC:s bevakning av OS i 

London 2012 visade resultatet att kvinnor utgjorde 54.8 procent av de ungefär 45 timmar 

långa huvudsändningarna (Billings et al. 2014). Steph McKay och Christine Dallaire (2009) 

visar i sin undersökning av en studenttidning på University of Ottawa att det inte finns någon 

skillnad mellan könen när det kommer till bevakningen av sport. I vissa fall får damsport till 

och med mer bevakning jämfört med herrsport. 

 

Ett examensarbete från 2012 (Mårtensson) som undersökte hur skildringen av herrarnas VM 

2006 och damernas VM 2007 skiljdes åt. Resultatet visade att när damlandslaget skapade en 

nationell gemenskap blev de positivt nämnda i artiklarna som undersöktes. När det däremot 

gick sämre och landslaget åkte ur föll diskursen tillbaka i stereotypa banor.  
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5. Metod och material  

Studien grundar sig på en extensiv forskningsdesign. Artiklar från två olika medietyper 

valdes ut under två veckors tid i två olika år, 2009 och 2019.  

 

5.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 
Den metod som är vald till den här studien är en kvantitativ innehållsanalys . När man vill 

undersöka förekomsten av olika kategorier i, vårt fall artiklar, material är metoden ett 

användbart verktyg (Esaiasson et al. 2017, 198). I den kvantitativa innehållsanalysen pratar 

man om frekvenser och utrymme - det vill säga hur ofta och hur mycket. Frekvens  handlar 

om hur ofta en viss kategori förekommer, i vårt fall hur ofta damfotboll eller herrfotboll 

beskrivs på ett visst sätt. Utrymme handlar om hur stor plats i tid eller rum ett material får. I 

vår studie är det störst fokus på frekvens. Hur stor plats artiklarna får samt hur fördelningen 

mellan antalet artiklar om damfotboll respektive herrfotboll ser ut är också en del av 

undersökningen men det är hur ofta olika kategorier i artiklarna förekommer som är den 

primära delen av studien. 

 

Den kvantitativa metoden är vald för att den lämpar sig när man vill få en övergripande blick 

över hur det ser ut i bevakningen av fotboll i de två svenska tidningar vi valt att undersöka. 

Man kan säga att kvantitativ innehållsanalys är släkt med den kvalitativa textanalysen. Att 

välja den kvantitativa metoden före den kvalitativa metoden är både negativt och positivt. Det 

man hade kunnat uppnå med den kvalitativa textanalysen kan till exempel vara att resultatet 

av studien bättre skulle kunna återspegla det faktiska innehållet i det innehåll som undersökts. 

Det som talar emot den kvalitativa textanalysen är att bedömningsgrunderna kan vara för 

oklara och riskera att studien inte uppfyller kravet att den ska vara intersubjektiv (Esaiasson 

et al. 2017, 199). 

 

Enligt Karlsson och Johansson (2019, 172) ställer en kvantitativ innehållsanalys krav på att 

det empiriska material som väljs ut och som undersökts ska vara systematiskt och objektivt . 
Systematiskt innebär att allt relevant material ska ha lika stor chans att bli en del av 

undersökningen. Att undersöka alla tidningar under den tidsperioden vi har valt ut för vår 

studie gör att studien uppfyller kravet att vara systematisk. Objektiviteten i en kvantitativ 
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innehållsanalys innebär att tolkningen av materialet ska vara detsamma oavsett vilken 

forskare som genomför studien. Till skillnad från en kvalitativ textanalys är risken mindre att 

resultatet varierar beroende på vem som genomför studien. Genom att tydligt strukturera, 

förklara och förtydliga definitioner och kategorier kan studien uppfylla kravet på objektivitet.  

 

5.2 Urval  
Vi valde att undersöka artiklar från DN och Aftonbladet där vi jämförde både antalet artiklar 

och innehållet när det kommer till gestaltningen av dam- och herrfotboll. Vi valde att 

undersöka alla artiklar om fotboll som publicerats under de två första veckorna i oktober 

2009 samt 2019. Månaden oktober valdes för att det är en period då de båda högsta ligorna 

(Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan) är i full gång i Sverige. Detta ansågs vara viktigt 

eftersom resultatet hade kunnat bli missvisande om en period då bara den ena ligan var igång 

och den andra redan var avslutad. Att det blev hösten och inte våren som valdes ut som 

tidsperiod berodde dels på att vi ville undvika perioden innan ett mästerskap. Eftersom VM 

för damer skulle spelas den sommaren ansågs det finnas en risk att rapporteringen påverkades 

av att redaktioner och journalister förberedde sig på mästerskapet och att det därmed skulle 

innebära fler artiklar om damfotboll än vad det är i den “vardagsbevakning” studien ämnade 

att undersöka. Vi valde att undersöka de tryckta versionerna av tidningarna för att på ett 

tydligt sätt kunna jämföra två tidningar och två olika tidsperioder. Att titta på gamla 

webbsajter eller på andra medium som Sveriges Radio eller SVT, hade ökat risken för att gå 

miste om borttagna inslag och artiklar. Det som trycktes i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

2009 är det som gäller även 2019. Det som skrevs och lades ut på internet eller på webben 

2009 är inte garanterat att vara kvar på samma sätt som papperstidningen.  

 

5.3 Avgränsningar 
Den avgränsning vi gjorde i tid är att vi jämförde en tioårsperiod mellan hösten 2009 och 

hösten 2019. Samma månad valdes under båda årtalen för att få en så rättvis bild som möjligt. 

De två första veckorna i varje månad valdes ut för undersökning för att göra materialet 

rimligt att hantera. De artiklar som undersökts sträcker sig mellan den 1 oktober till och med 

den 15 oktober under de två båda åren som valts ut.  
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Anledningen till att artiklar som skrivits på våren valdes bort var för att få en så rättvis bild 

som möjligt. Eftersom 2019 var ett år då damlandslaget spelade ett världsmästerskap på 

sommaren fanns det en risk att det skrevs mer om damfotboll på våren än vad det brukar 

göra. Med studien ville vi få en rättvis bild av “vardagsbevakningen” av sporten, både på 

damsidan och på herrsidan. DN och Aftonbladet valdes av den anledningen att det är två av 

Sveriges största tidningar. Skillnaden är att Aftonbladet är en kvällstidning och Dagens 

Nyheter är en dagstidning. Vi ville undersöka om det finns någon skillnad i hur de båda 

tidningarna gestaltar dam- och herrfotboll och därmed om vilket slags medium som bevakar 

sporten spelar roll i hur gestaltningen ser ut.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 
Materialet samlades in från Kungliga Bibliotekets arkiv. Eftersom både Aftonbladet och 

Dagens Nyheters tidningar är inskannade i arkivet gav det oss en säkerhet i att allt material 

fanns där och att vi inte skulle missa några artiklar. Alla artiklar under de två första veckorna 

i oktober både 2009 och 2019 skrevs ut innan materialet började undersökas. För att 

genomföra studien utformade vi ett kodschema baserat på de teorier som nämndes i kapitlet 

Teori och tidigare forskning . Ur den teori som vi redogjort för ( se teori och tidigare 

forskning ) formades 24 variabler och frågor som ställdes mot de 361 artiklar om fotboll som 

undersöktes. Den teoretiska grund variablerna om gestaltning framför allt baseras på är de 

som Kian (2009) och Koivula (1999) presenterat. Sammanfattningsvis presenterade dessa 

författare några vanliga företeelser i artiklar om kvinnor som vi gjorde om till variabler: 

● Kvinnor jämförs ofta med män 

● Fokus ligger mer på utseende och kläder än det sportsliga 

● Det används nedvärderande humor 

● Artiklar om kvinnor djupdyker oftare i privatliv och målar upp idrottarna som mindre 

tävlingsinriktade genom att måla upp kvinnor som känslomässigt sårbara 

● Kvinnlig idrott könsmärks ofta. “Damfotboll” används mer än “sport”.  

● Fokus ligger på personligheten och inte de sportsliga förmågorna 

 

Variablerna som formulerades efter teorierna blev till exempel: 

● Jämförs kvinnor och män? 
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● Används humor i artikeln? 

● Nämns privatlivet i artikeln? 

● Finns det könsbeskrivningar i artikeln? 

 

Samma sak gjordes med de teorier som gällde för nyhetsvärdering och genuskontraktet som 

redogjordes för i kapitel 4. Variablerna var till stor del ställda som ja/nej-frågor för att enkelt 

kunna se likheter och skillnader i gestaltningen av fotboll. Majoriteten av variablerna var 

utformade efter teorin om gestaltning eftersom studiens huvudfokus var att undersöka hur 

gestaltningen skiljer sig ur de olika perspektiv vi valt.  

(För att se hela kodschemat och variabelförklaringar: se bilaga 1 ) 
 

Kodningen gjordes för hand för att undvika några tekniska problem eller misstag. Eftersom 

variablerna ofta var formulerade med några få svarsalternativ var det praktiskt och smidigt att 

gå igenom materialet, plus att risken att göra misstag minskade. När alla artiklar var kodade 

sammanställdes resultatet i textform för att ge en tydligare bild av vilka resultat som var 

intressanta. Dessutom kunde svar och siffror dubbelkollas för att undvika de mänskliga 

misstagen som alltid är en risk.  

 

Sammanställningen av resultaten gjordes mestadels i form av tabeller och diagram. Eftersom 

vissa av variablerna var formulerade som ja/nej-frågor gjordes vissa om när de presenterades 

i resultatdelen. I de variablerna som inte visade något anmärkningsvärt eller där resultatet var 

svårt att presentera i form av tabeller eller diagram presenteras resultaten i textform. Vissa av 

skillnader mellan damfotboll och herrfotboll var svårt att presentera i samma tabell eller 

diagram på grund av att antalet artiklar om damfotboll var väldigt mycket färre än de om 

herrfotboll. I dessa fall har resultaten delats upp i två olika diagram för att tydligare visa de 

skillnader eller likheter som fanns. I vissa tabeller och diagram är N-värdet lågt, dessa 

tabeller är ändå med för att visa på skillnader, alternativet var att inte ha några tabeller med i 

de fallen N-värdet var lågt, vilket hade gjort att resultaten i studien skulle bli mindre 

jämförbara  
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5.5 Metodproblem 

De tydligaste problem vi stötte på i undersökningen var framförallt att koppla ihop artiklarna 

med rätt variabel. De svar vi fick från artiklarna kunde ibland vara lite svåra att avgöra exakt 

vilken kategori svaret skulle in under. Alltså vilken variabel som passade bäst. Det kunde till 

exempel handla om att det inte fanns någon huvudperson i artikeln men att texten handlade 

om damfotboll och flera personer fick uttala sig i artikeln, och då kunde det vara svårt att 

svara på frågan vem som faktiskt var huvudperson i artikeln. Genom att genomgående 

utveckla variabelförklaringarna försökte vi vara så konsekventa som möjligt för att få en 

rättvis bild av texterna. Ett annat problem vi stötte på var att i vår undersökning så var antalet 

artiklar om damer generellt sett färre än vad vi hade räknat med. Vilket i sig kunde göra det 

mer komplicerat att få ut ett jämförbart resultat.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
För att uppnå hög validitet  finns det enligt Metodpraktikan (2017, 58) tre definitioner som 

ska uppfyllas: 

 

1. Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator. 

2. Frånvaro av systematiska fel 

3. Att man mäter det man påstår att man mäter 

 

Den första punkten anser vi är uppnådd eftersom teoriavsnittet (se teori och tidigare 

forskning ) redogjorde för bland annat nyhetsvärdering och gestaltningsteorin som blev 

grunden till det kodschema vi utformade och undersökte vårt material med hjälp av.  

 

Den andra punkten anser vi ha undvikit eftersom båda författarna suttit tillsammans i själva 

arbetet med kodningen. Tveksamheter har diskuterats fram och tillbaka och dessutom 

redogjorts för i variabelförklaringen (Se bilaga 1 för kodschema och variabelförklaringar). 

Att konstatera att de systematiska felen ligger på 0 procent är omöjligt eftersom den 

mänskliga faktorn alltid kan spela in. Men i den grad författarna arbetat med materialet för 

hand och med hjälp av datorprogram är validiteten hög. 
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Den tredje punkten anses vara uppnådd eftersom studien har ett tydligt fokus på 

papperstidningarna för två olika medietyper. Eftersom alla artiklar om fotboll under den 

valda tidsperioden har varit en del av undersökningen går det att argumentera för att det som 

påståddes skulle mätas också mättes. 

 

Studiens reliabilitet anses vara hög av samma anledning som punkt två i validiteten . De 

misstag som kan göras genom osystematiska och slumpmässiga fel har undvikits genom att 

båda författarna suttit med och diskuterat med varandra de gånger det har uppstått 

tveksamheter kring variabelförklaringar eller motivering till varför ett svar ska vara det ena 

eller det andra. Dessutom har själva resultaten lagts in i och arbetats med i Google Kalkylark 

för att undvika mänskliga misstag.    
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6. Resultat 
Detta kapitel ämnar att redovisa de resultat som undersökningen visade utifrån studiens tre 

frågeställningar.  

 

6.1 Hur stort utrymme fick damfotboll respektive herrfotboll i Aftonbladet 

och Dagens Nyheter 2009 respektive 2019? 

 

 

 

Diagram 1. Antalet artiklar om damfotboll respektive herrfotboll i både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter under två veckor i oktober 2009. 

N=246 (totalt antal artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009)  

 

Som diagrammet visar handlade majoriteten av artiklarna som publicerades i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter under två veckor i oktober 2009 om herrfotboll. 9 artiklar av totalt 246 

handlade om damfotboll och resten handlade om herrfotboll. Om man endast räknar artiklar i 

Dagens Nyheter 2009 såg fördelningen lite annorlunda ut. 11,4 procent av artiklarna handlade 

om damfotboll jämfört med Aftonbladets fördelning där 2,4 procent av artiklarna handlade 

om damfotboll. Aftonbladet publicerade betydligt fler artiklar om fotboll (211 artiklar) än vad 

Dagens Nyheter (35 artiklar) gjorde 2009.  
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Diagram 2. Antalet artiklar om damfotboll respektive herrfotboll i både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter under två veckor i oktober 2019. 

N=115 (totalt antal artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2019) 

 

Även 2019 handlade majoriteten av artiklar som publicerades i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter om herrfotboll. Jämfört med 2009 trycktes betydligt färre artiklar 2019. 28 av 115 

artiklar handlade om damfotboll och resten handlade om herrfotboll. Om man tittar på 

fördelningen i Dagens Nyheter 2019 är resultatet snarlikt. 27,6 procent av artiklarna i DN 

handlade om damfotboll jämfört med 21,1 procent av artiklarna i Sportbladet. Totalt 

publicerades nästan lika många artiklar i båda tidningarna, 58 artiklar i DN och 57 i 

Aftonbladet. Om man räknar alla artiklar som trycktes under den utvalda tidsperioden 2009 

och 2019 är det endast tio procent av artiklarna som handlar om damfotboll. 90 procent av 

artiklarna handlade om herrfotboll vilket tydligt visar att det finns en skillnad i hur 

redaktionerna prioriterar damfotboll och herrfotboll. De teorier som finns om jämställdhet i 

media är överens om att kvinnor är underrepresenterade i media. Tidigare studier visar att 

damsport endast utgjort några få procent av artiklar om sport, vilket resultatet av denna studie 

också visar. Strömbäck (2004) pratar om att medierna ska fungera som en spegelbild av 

verkligheten. Enligt resultatet skulle det innebära att kvinnor bara utför och deltar i tio 

procent av den fotboll som spelas i Sverige. Som nämnt i inledningen har diskussionen om 

jämställdhet i sport och fotboll vuxit samtidigt som sporten har blivit större på damsidan. Att 

resultatet visar att 90 procent av den rapportering av fotboll som sker i Sverige handlar om 

herrfotboll visar att det fortfarande är en bit kvar till en jämställd fotbollsbevakning. 
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För att koppla resultatet till teorin om nyhetsvärdering så går det hand i hand med teorin om 

att händelser måste väljas ut och ha ett nyhetsvärde innan det hamnar i tidningen. Som 

Strömbäck (2004) skriver är verkligheten oändlig men utrymmet i media är begränsat och 

journalister måste välja ut vilka händelser som ska prioriteras och publiceras. Enligt teorin 

om nyhetsbevakning valde både DN och Aftonbladet att prioritera artiklar om herrfotboll 

betydligt högre än damfotboll 2009. Enligt McQuail (2010) kan en händelse väljas bort med 

anledning av att en annan händelse sker som är mer intressant. Resultatet av studien visar att 

Aftonbladet och DN kan ha valt bort händelser i damfotbollens värld för att publicera artiklar 

om herrfotboll. Naturligtvis finns det andra faktorer än teoretiska grunder till varför 

fördelningen av artiklar mellan könen ser ut som de gör som måste tas i beaktning. 

Tidningarna tar andra faktorer än bara nyhetsvärdering i beaktning när nyheter väljs ut. 

Ekonomiska och marknadsmässiga faktorer måste också ta i beaktning för att förstå varför 

fördelningen ser ut som den gör. Redaktionerna och journalisterna har även sina läsare och 

läsarnas intressen att anpassa sitt utbud efter.  

 

Jämfört med 2009 visade resultatet från 2019 att det med tiden går mot en mer jämställd 

bevakningen. Till skillnad från de enstaka artiklar om damfotboll som fick utrymme i 

tidningarna 2009 var ungefär en fjärdedel av bevakningen 2019 fokuserad på damfotboll. 

Resultatet visar att det fortfarande är en bit kvar till en jämställd bevakning men att 

utvecklingen pekar mot att damfotboll får mer och mer utrymme i tidningarna.  

 

Varför resultatet visar att det har varit en positiv utveckling för artiklar om damfotboll i 

tidningarna de senaste tio åren sträcker sig utanför både fotbollsvärlden och mediavärlden. 

Mycket har hänt med synen på jämställdhet de senaste tio åren i samhället i stort. Debatten 

som förs om jämställdhet sätter sina spår och speglar av sig i både fotbollen och medierna. 

Om man ska se till det sportsliga så har damfotboll som fenomen växt sedan 2009. De tre 

världsmästerskap i fotboll för damer som har spelats sedan dess (Tyskland 2011, Kanada 

2015 och Frankrike 2019) har blivit större för varje upplaga och som nämnt i inledningen 

slog det senaste världsmästerskapet i Frankrike tittarrekord i Sverige. Att intresset för 

damfotboll ökat i Sverige går parallellt med att Aftonbladet och Dagens Nyheter ökat sin 

mediebevakning.  
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6.2 Vilka personer får komma till tals i artiklar om damfotboll respektive 

herrfotboll? Finns det skillnader mellan 2009 och 2019 och hur ser de 

eventuella skillnaderna ut? 

 

 

Diagram 3. Antalet artiklar om damfotboll som ingen, en eller flera män får uttala sig i form 

av citat eller pratminus i.  

N=9 (Antalet publicerade artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009)  

 

Som tabellen visar fick män uttala sig i totalt tre av nio artiklar. I sex av artiklarna fick ingen 

man uttala sig. De gånger männen förekom i artiklar om damfotboll i form av pratminus eller 

citat var det aldrig mer än en man som fick uttala sig. 
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Diagram 4. Antalet artiklar om damfotboll som ingen, en eller fler män får uttala sig i form 

av citat eller pratminus i.  

N=28 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2019) 

 
Som tabellen visar fick män ofta inte uttala sig i artiklar om damfotboll under den valda 

tidsperioden 2019. I de sex artiklar männen fick uttala sig i var det majoriteten av gångerna 

endast en man som gjorde det. Resultatet är snarlikt det som redogörs för i diagram 3, det vill 

säga att majoriteten av artiklarna om damfotboll inte innehåller citat eller pratminus från män. 

När man jämför de båda årtalen är det nämnvärt att antalet artiklar var ungefär tre gånger så 

stort 2019 jämfört med 2009. 
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Diagram 5. Antalet artiklar om herrfotboll som ingen, en eller flera kvinnor får uttala sig i 

form av citat eller pratminus i. 

N=205 (Antalet artiklar om herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009) 

 

Som tabellen visar är majoriteten av artiklarna om herrfotboll utan citat eller pratminus av 

kvinnor. I fyra av 205 artiklar fick en kvinna uttala sig om herrfotboll. Odiskutabelt är det att 

få kvinnor fick uttala sig i artiklar om herrfotboll.  

 

  

Diagram 6. Antalet artiklar om herrfotboll som ingen, en eller fler kvinnor får uttala sig i 

form av citat eller pratminus i. 

N=86 (Antalet artiklar om herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2019) 
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Som tabellen visar fick någon kvinna endast uttala sig i en artikel om herrfotboll. 85 av 86 

artiklar om herrfotboll under den utvalda tidsperioden var utan något pratminus eller citat av 

någon kvinna. Resultatet liknar i hög grad det resultat som diagram 5 visade. Om man jämför 

citerade kvinnor i artiklar om män och vice versa kan man se ett samband i att varken kvinnor 

eller män får uttala sig särskilt ofta i artiklar som handlar om det motsatta könet. Över tid 

visar resultatet på små skillnader i både artiklar om herrfotboll och i damfotboll.  

 

 

Diagram 7. Antalet artiklar om damfotboll där ingen, en eller fler kvinnor får uttala sig i 

form av citat eller pratminus i. 

N=37 (Antalet artiklar om damfotboll i både Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 

2019) 

 

Kvinnor fick uttala sig i alla artiklar om damfotboll utom en under den utvalda tidsperioden 

2009 och 2019. Majoriteten av gångerna var det en kvinna åt gången som syntes i citat eller 

pratminus. Till skillnad från artiklar om herrfotboll (se diagram 8) fick aldrig mer än två 

kvinnor uttala sig.  
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Diagram 8. Antalet artiklar om herrfotboll där ingen, en eller flera män får uttala sig i form 

av citat eller pratminus i. 

N=322 (Antalet artiklar om herrfotboll i både Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 

2019) 

 

Som tabellen visar var det i större utsträckning än artiklar om damfotboll (se diagram 7) en 

jämn fördelning mellan antalet män som får uttala sig om artiklar. Det vanligaste var under 

den utvalda tidsperioden att en man fick uttala sig. Till skillnad från artiklar om damfotboll 

fick ofta två eller fler män uttala sig. Nästan en sjättedel (50 av 322) av artiklarna var utan 

citat eller pratminus från män. I jämförelse med artiklar om damfotboll där ungefär hälften av 

artiklarna (18 av 37) skrevs utan citat eller pratminus från kvinnor är det en tydlig skillnad i 

vilka som får komma till tals. Givetvis finns en skillnad i antalet artiklar om herrfotboll och 

damfotboll vilket gör att jämförelsen inte blir 100 procent rättvis men resultatet pekar ändå i 

en riktning och visar att det finns en skillnad. 

 

Precis som Price och Wulff (2005) skriver i sin studie används kvinnor som källor främst när 

det är ett ämne som passar in i “det typiskt kvinnliga”. Eftersom fotboll eller sport i allmänhet 

inte räknas som ett “typiskt kvinnligt” ämne är det inte lika relevant att låta kvinnor uttala sig 

om det. Studiens resultat styrker teorin om att kvinnor inte får uttala sig lika ofta som män. 

Sjövaag och Pedersen (2018) skriver att det finns en skillnad mellan nationell och lokal nivå. 

På nationell nivå får kvinnor inte uttala sig lika mycket som i lokala medier, argumenterar 
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författarna för. Om samma studie genomförts på två lokaltidningar snarare än två nationella 

(Aftonbladet och Dagens Nyheter) hade kanske resultatet visade något annat än vad det gör, 

att kvinnor inte får lika mycket plats i nyheter som männen får.  

 

Johannsdottir och Einarsdottir (2015) pratar om att fördelningen av män och kvinnor som 

källor i nyheter brukar vara att kvinnor utgör runt 25 procent av världens nyheter. Som man 

kan se på tabellerna når kvinnors representation i form av citat och pratminus i artiklar om 

fotboll inte upp till 25 procent när det kommer till herrfotboll. I artiklar om damfotboll är det 

vanligtvis kvinnor som utgör majoriteten av källorna som uttalar sig. Om man ska 

generalisera är det vanliga att män får uttala sig om herrfotboll och kvinnor får uttala sig om 

damfotboll. Men om man lägger ihop alla artiklar om fotboll i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter under den utvalda tidsperioden ser fördelningen inte ut som den teori Johannsdottir 

och Einarsdottir presenterar. Resultatet av studien visar att ungefär 10 procent av personerna 

som får uttala sig i de undersökta artiklarna i studien var kvinnor. Att resultatet av studien 

skiljer sig från den teoretiska grunder kan ha flera förklaringar. I de studier som visar att 

siffran för kvinnliga källor ligger på 25 procent är materialet som undersökts betydligt 

omfattande än två svenska tidningar som bevisligen skriver mer om herrfotboll än om 

damfotboll. Dessutom så finns det fler sätt att mäta källor. Det som redogjorts för i det här 

stycket handlar om vilka som får uttala sig i artiklar. Vilka personer som faktiskt är med i 

artiklarna, inte bara i form av citat eller pratminus, har också undersökts. (Se 6.3.8 Källor)  

 

6.3 Hur gestaltas damfotboll respektive herrfotboll i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter och hur har gestaltningen förändrats över tid? 

 

6.3.1 Utseende och kläder 
Fyra variabler i kodningen i studien handlade om utseende och kläder på eventuella 

huvudpersoner i artiklarna. För att förstå det resultat som presenteras i detta delkapitel är det 

viktigt att förstå skillnaden mellan svarsalternativen som tillhörde variabeln. Beskrivningar 

av utseende och kläder delades upp i “sportsligt sammanhang” eller “icke-sportsligt 

sammanhang”. I grova drag är variabelförklaringarna utformade så att ett sportsligt 



29 

sammanhang är något som har med fotboll att göra och icke-sportsligt sammanhang är något 

som sker “utanför planen” (För att se hela variabelförklaringarna se bilaga 1 ).  
 

Resultatet visade att beskrivningar av utseende eller kläder är väldigt ovanliga, både i artiklar 

om damfotboll och artiklar om herrfotboll. Av alla artiklar om både damfotboll och 

herrfotboll som undersöktes under utvalda tidsperioden (361 artiklar) beskrevs utseende och 

kläder endast 21 gånger (5,8%). Det ska tilläggas att många av artiklarna som undersöktes 

inte hade någon huvudperson och att beskrivningar av kläder eller utseende hos andra 

personer i artiklarna inte har tagits med i beaktning i denna studie. 

 

I artiklar om damfotboll 2009 fanns inga beskrivningar av varken kläder eller utseende. 

Resultatet från 2019 visade samma tendens då endast en artikel innehöll beskrivningar av 

både kläder och utseende i ett icke-sportsligt sammanhang. Med andra ord fanns det inga 

nämnvärda skillnader i artiklarna om damfotboll 2009 och 2019. När det kommer till artiklar 

om herrfotboll 2009 visade resultatet en skillnad mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter. De 

beskrivningar om kläder och utseende i Aftonbladet var i ett sportsligt sammanhang medan 

det i Dagens Nyheter handlade om beskrivningar i ett icke-sportsligt sammanhang. 2019 

beskrevs inte utseende alls i artiklar om herrar. Kläder beskrevs sex gånger, både i sportsliga 

och icke-sportsliga sammanhang. 

 

Om man jämför beskrivningar om kläder och utseende i artiklar om damfotboll med artiklar 

om herrfotboll är det svårt att se några konkreta skillnader. Eftersom det bara fanns två 

beskrivningar i de samtliga artiklar om damfotboll och 19 i alla artiklar om herrfotboll är det 

svårt att dra fler slutsatser än att beskrivningar av kläder och utseende hos huvudpersoner inte 

är speciellt vanligt.  

 

6.3.2 Privatliv och personlighet  

Kian (2009) menade att man i artiklar om kvinnor oftare djupdyker i privatlivet och målar 

upp kvinnor som mindre tävlingsinriktade. Denna studie visar ett resultat som pekar på det 

motsatta. Privatlivet får lite plats, framför allt i artiklar om damfotboll, men även om 

herrfotboll. Privatlivet nämndes totalt i 40 artiklar om herrfotboll och i två artiklar om 
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damfotboll. En anledning till att resultatet av studien är ett annat än Kians teori om privatlivet 

i artiklar om damfotboll är att fördelningen av artiklar ser ut som den gör. Färre artiklar om 

damfotboll än om herrfotboll gör att det är naturligt att det finns fler beskrivningar av 

privatliv i artiklar om herrar i och med att antalet artiklar är så pass mycket fler. 

 

En annan variabel som användes i studien för att undersöka skillnader i gestaltningen av 

fotboll var hur ofta personligheten hos personerna i artiklarna om herr- och damfotboll fanns 

med i texterna. Enligt Bernstein (2002) och Fink (2015) är det vanligare att artiklar om 

kvinnor i sportsammanhang nämner personligheten snarare än att fokusera på det atletiska 

eller det sportsliga. Resultatet i denna studie visar att det inte fanns några skillnader mellan 

könen i Aftonbladet och Dagens Nyheter under de båda årtalen som undersöktes. Endast en 

artikel om damfotboll innehöll beskrivningar av huvudpersonens personlighetsdrag. På 

herrsidan var antalet artiklar sju, vilket visar att personlighetsdrag i princip inte är en del av 

den gestaltning av fotboll i de två utvalda tidningarna, varken på damsidan eller herrsidan. 

 

Att resultatet går emot de teoretiska grunder kan ha att göra med att studien och materialet 

inte är tillräckligt omfattande. Det kan också ha att göra med att det svenska medielandskap 

skiljer sig från de artiklar och nyheter som ligger till grund för den teori Bernstein och Fink 

presterade. I den teori som presenterades i teoriavsnittet finns dock ingen grund för att 

resultatet skulle ha någonting med nationalitet eller geografi att göra.  

 

6.3.3 Positiva och negativa vinklingar i artiklarna 
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Diagram 9. Fördelningen av artiklar om damfotboll som vinklades positivt, negativt eller 

neutralt i de utvalda tidningarna.  

N=37 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 2019) 

 

Majoriteten av de publicerade artiklarna om damfotboll var neutralt vinklade (För 

variabelförklaring se bilaga 1 ). Om man delar upp årtalen 2009 och 2019 var för sig ser man 

samma tendens. Åtta av de nio artiklar som trycktes om damfotboll under 2009 var neutrala. 

En artikel var positivt vinklad och ingen vinklades negativt. Resultatet från artiklarna 2019 

visade också att majoriteten av artiklarna var neutrala. Av de 28 artiklar som publicerades 

vinklades sju artiklar positivt och två negativt.  

 

Diagram 10. Fördelningen av artiklar om herrfotboll som vinklades positivt, negativt eller 

neutralt i de utvalda tidningarna. 

N=322 (Antalet artiklar om herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 2019) 

 

Precis som artiklarna om damfotboll visar resultatet från artiklar om herrfotboll att det 

mestadels är neutrala vinklingar i tidningarna under den utvalda tidsperioden. De negativa 

vinklarna ligger mellan fem till tio procent av artiklarna om både damfotboll och herrfotboll, 

skillnaden går att se i antalet artiklar som vinklas positivt. Nästan en fjärdedel av artiklarna 

om damfotboll (21,6 procent, se diagram 9) vinklades positivt medan siffran på herrsidan 

visar 6,2 procent av artiklarna.  
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I teorin om gestaltning pratar man om att göra information mer minnesvärt och intressant för 

läsarna som tar del av den. Detta kan göras med hjälp av att välja rätt ord och göra rätt 

kopplingar för att öka läsarnas konnotation. Att artiklar om damfotboll gestaltas positivt i 

högre utsträckning än artiklar om herrfotboll kan innebära att salience som det engelska 

samlingsbegreppet för metoden heter när det kommer till damfotboll är att framställa sporten 

positivt, i alla fall i en högre utsträckning än i artiklarna om herrfotboll.  

 

6.3.4 Journalister 
En annan aspekt av nyhetsvärdering och gestaltning av fotboll är vem som skriver artiklarna. 

Som vi redan har varit inne på spelar journalisternas egna val in i den slutgiltiga produkten 

som är en artikel. En variabel som använts i studien är vilket kön journalisten som skriver 

artiklarna har. Resultatet visade att det mestadels är manliga journalister som skriver artiklar 

om fotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter. 174 (70,7 procent) av de 246 artiklar om 

fotboll 2009 skrevs av en manlig journalist. 2019 skrevs 79 (68,7 procent) av de 115 tryckta 

artiklarna om fotboll av en manlig journalist. Det finns ett mörkertal som måste tas i 

beaktning, några av artiklarna (framför allt i Dagens Nyheter) var antingen tagna från TT 

Nyhetsbyrån eller hade ingen byline vid artikeln vilket gör det omöjligt att veta vem som 

skrivit texten.  

 

När det kommer till de manliga skribenterna såg fördelningen av positiva och negativa 

vinklingar ganska jämn ut. Majoriteten av artiklarna skrivna av en manlig journalist var 

neutralt vinklade och fördelningen mellan positiva och negativa vinklingar var nästan helt 

jämn när det kommer till herrfotboll. I artiklar om damfotboll som skrevs av en manlig 

journalist var fem av artiklarna positivt vinklade och endast en vad negativt vinklad. Samma 

mönster gick att se när det gällde de kvinnliga journalisterna. I artiklar om herrfotboll var det 

jämnt fördelat mellan positivt och negativt vinklade artiklar och i artiklar om damfotboll 

fanns två stycken positivt vinklade artiklar men ingen negativt vinklad.  

 

Kian (2009) redogör i sina teorier för att det oftare skrivs negativt vinklade artiklar när det är 

en manlig redaktör. Dessutom är det enligt honom så att manliga skribenter är mer benägna 

att gestalta manliga idrottare enligt det “atletiska idealet” än när det är en kvinnlig journalist. 
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Även om studien inte kan styrka teorierna om just redaktörskap och hur “det atletiska idealet” 

enligt Kian gestaltas i Aftonbladet och Dagens Nyheter under den utvalda tidsperioden ger 

resultatet ändå en fingervisning åt hur fördelningen ser ut i stora delar av svenskt tryckt press. 

Det finns inga tydliga skillnader om man jämför manliga och kvinnliga journalister med hur 

texter om fotboll vinklas. Som resultatet visade är majoriteten av artiklarna neutralt vinklade 

och positiva och negativa vinklingar är jämnt fördelat i både damfotboll och herrfotboll i 

media.  

 

6.3.5 Könsbeskrivningar 
I teorin om gestaltning finns det i förhållning till frågan om jämställdhet en teori om att 

könsbeskrivningar används mer i artiklar om damfotboll än i artiklar om herrfotboll. Till 

exempel är det enligt Natalie Koivula (1999) vanligare att man använder “dam” framför det 

ord eller den sport man pratar om. “Damfotboll” används istället för att kalla det för “fotboll” 

medan det i högre utsträckning bara kallas “fotboll” snarare än “herrfotboll” när det kommer 

till männens motsvarighet. Resultatet i denna studie pekar på samma tendens. I de 37 artiklar 

om damfotboll som totalt undersöktes både 2009 och 2019 fanns det könsbeskrivningar i 20 

av artiklarna, det vill säga mer än hälften (54 procent) av artiklarna. Könsbestämningar i 

artiklar om herrfotboll var inte lika vanliga. I 10 artiklar fanns könsbeskrivningar på 

herrsidan, eftersom antalet artiklar under 2009 och 2019 var 322 innebär det att en väldigt 

liten del (3,1 procent) av artiklarna hade några könsbeskrivningar. Om man jämför hur 

användningen av könsbeskrivningar skiljer sig 2009 och 2019 kan man se väldigt små 

skillnader. I artiklarna om herrfotboll har antalet könsbeskrivningar ökat med några 

procentenheter mellan de båda åren, på damsidan har antalet artiklar med könsbeskrivningar 

minskat något.  

 

Att resultatet visar att artiklar om damfotboll är mer benägna att benämna spelare, ledare och 

ligor med “dam-” är något som går att koppla till hur verkligheten ser ut. Den högsta serien i 

fotboll på herrsidan heter Allsvenskan. På damsidan heter den högsta serien “OBOS 

Damallsvenskan”. Företagen, föreningarna och ledarna som anordnar de båda tävlingarna 

sätter en standard när det kommer till benämningen av de båda ligorna. På ett sätt är det 

naturligt att det i de artiklar om damfotboll som handlar om högsta serien i Sverige har fler 
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könsbeskrivningar än vad artiklarna om herrar har, bara i namnet på ligan återfinns ordet 

“dam-”. Å andra sidan är det bevisligen så att artiklar om herrfotboll inte är lika benägna att 

förklara vilket kön det är på till exempel spelaren (“herrspelaren”) eller sporten 

(“herrfotboll”), precis som Koivula visar i sin studie från 1999. 

 

  

Diagram 11. Fördelningen av vilka könsbeskrivningar som används när spelare, ligor eller 

sporten könsbestäms, exempelvis “Damfotboll” eller “den kvinnliga tränaren”. 

N=28 (Antalet artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter som innehåller könsbeskrivningar 

av kvinnor) 

 

Det vanligaste när det kommer till könsbeskrivningar bland kvinnor var att de kallades 

“damer” eller sattes i ett sammanhang med ordet “dam-”framför eller i ordet. En anledningen 

till varför det var just ordet “dam” är möjligtvis för att det i ligans namn används (OBOS 

Damallsvenskan) och är vedertaget. Även på herrsidan var den manliga motsatsen (“herr”) 

(se diagram 12) som var den vanligaste könsbeskrivningen. 
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Diagram 12. Fördelningen av vilka könsbeskrivningar som används när spelare, ligor eller 

sporten könsbestäms, exempelvis “Herrfotboll” eller “den manliga tränaren”. 

N=18 (Antalet artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter som innehåller könsbeskrivningar 

av män) 

 

Som tabellen visar finns det likheter i fördelningen av olika könsbeskrivningar av damfotboll 

och herrfotboll. Det vanligaste är att journalister använder orden “dam” och “herr” för att 

beskriva de olika könen. Den logiska förklaringen till varför det är just dessa ord är att de 

båda ligorna är vedertagna som “Herrallsvenskan” och i ännu högre utsträckning 

“Damallsvenskan”. Näst vanligast är “Man” och “Kvinna” men i både damfotboll och 

herrfotboll är dessa könsbeskrivningar ovanliga (Sex stycken på damsidan och fyra på 

herrsidan). Bernsteins (2002) teori om könsbeskrivningar är att artiklar om damsport har en 

större benägenhet att innehålla uttryck som “girls” eller “young ladies” medan artiklar om 

herrsport snarare använder sig av “men” och “young men”. Att översätta uttrycken direkt från 

engelska till svenska är svårt eftersom det på “men” på svenska skulle kunna översättas till 

både “män” och “herrar”. Det går däremot att konstatera att uttryck som “killar”, “tjejer”, 

“pojkar” och “flickor” är sällsynta och lika ofta förekommande i både artiklar om damfotboll 

och herrfotboll. En annan förklaring till varför resultaten skiljer sig är att Bernsteins material 

är sportsändningar på TV och inte tryckta artiklar i dagspress. Som noterat genomgående i 

studien använder författarna också orden “dam” och “herr” för att göra skillnad på könen. Det 

finns ingen tanke bakom valet och begreppen bestämdes långt innan variablerna 

formulerades. 
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6.3.6 Jämförelser mellan kvinnor och män 

 

Diagram 13. Fördelningen av artiklar om damfotboll där kvinnor och män jämförs. 

N=37 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter både 2009 och 

2019) 

 

 

Diagram 14. Fördelningen av artiklar om damfotboll där kvinnor och män jämförs. 

N=321 (Antalet artiklar om herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter både 2009 och 

2019) 

 

Som tabellerna visar finns en tydlig skillnad mellan artiklar om damfotboll och artiklar om 

herrfotboll, män och kvinnor jämförs nästan inte alls när det kommer till herrfotboll, endast 1 
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artikel av de artiklar som undersöktes jämförde män och kvinnor. I artiklar om damfotboll 

jämfördes könen tre gånger. Eftersom antalet artiklar om damfotboll var ganska många färre 

visar resultatet att jämförelser mellan könen är vanligare i artiklar om damfotboll. 

 

Det vanligaste i både artiklar om damfotboll och herrfotboll är att män och kvinnor inte 

jämförs alls. Men om man jämför damfotboll och herrfotboll ligger resultatet i linje med 

Kians (2009) teori om att i sportsammanhang är det oftare så att kvinnor jämförs med 

männen när det kommer till artiklar och nyheter om damsport i högre utsträckning än i 

artiklar om herrsport. Enligt Sabo och Curry Jansen (1992, 172) jämförs kvinnor i 

sportartiklar med de manliga atleternas standard. De beskriver den maskulina standarden med 

några nyckelord: styrka, självkontroll, framgång och aggression. Även om resultatet (på 

grund av valet av kvantitativ metod) från studien inte kan peka på några förklaringar till exakt 

hur kvinnor jämförs med männen är det fortfarande ett faktum att det sker. För att fördjupa 

sig i jämförelser mellan könen kan en framtida kvalitativ studie vara lämplig för att visa på 

varför  och hur jämförelserna visar sig i artiklar.  

 

6.3.7 Humor 
När det kommer till humor i artiklar om damfotboll och herrfotboll visade studien ett annat 

resultat än det som presenterades i teorin. Enligt Kian (2009) är nedvärderande humor 

vanligare i artiklar om kvinnor än om män. I de artiklar som undersöktes i studien innehöll 

ingen artikel om damfotboll någon nedvärderande humor. Istället var det i artiklar om 

herrfotboll där man kunde se att humor användes i texterna. Totalt 14 artiklar om herrfotboll 

innehöll humor. Att studien visade ett annat resultat än den teori Kian presenterat kan ha att 

göra med olika faktorer. Till skillnad från Kians studie undersöktes svenska artiklar i tryckt 

press och under två olika tidsperioder. Humor är även ett begrepp som kan skilja sig från 

person till person. Den mänskliga faktorn när variabeln bestämts och formulerats (för 

variabelförklaring se bilaga 1 ) ska tas i beaktning och kan skilja sig mellan studierna. 
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6.3.8 Källor 

 

Diagram 15. Fördelningen av kön på huvudpersoner i artiklar om damfotboll. 

N=37 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter både 2009 och 

2019) 

 

Som tabellen visar var det nästan jämt fördelat när det kommer till vilka som är 

huvudpersoner i artiklar om damfotboll. 20 artiklar om damfotboll hade en huvudperson och i 

samtliga artiklar var det en kvinna. Nästan hälften (17 artiklar) hade ingen huvudperson. 

Skillnaden över tid är marginell och skiljer bara några få procentenheter. Fördelningen som 

visas i diagrammet har med andra ord varit oförändrad sedan 2009.  

 

 

Diagram 16. Fördelningen av kön på huvudpersoner i artiklar om herrfotboll. 
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N=322 (Antalet artiklar om herrfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter både 2009 och 

2019. 

 

I majoriteten av artiklar om herrfotboll var det en man som var huvudperson. Det fanns 

enstaka artiklar där både en kvinna och en man eller bara en kvinna var huvudperson. I 

ungefär en tredjedel av artiklarna fanns ingen huvudperson. Jämfört med resultatet från 

artiklarna om damfotboll är det en liten lägre siffra. I artiklarna om damfotboll var varken en 

man och en kvinna eller bara en man huvudperson i någon artikel. Strömbäck (2004) säger att 

formen på artiklarna är beroende av de journalister som hela tiden väljer vad som ska 

publiceras och hur det ska skrivas. I artiklar om damfotboll är nästan varannan artikel utan 

huvudperson medan det på herrsidan är ungefär en tredjedel av artiklarna. Detta går inte att 

tolka på något annat sätt än att kvinnliga huvudpersoner i artiklar om damfotboll inte anses 

vara av lika stort värde som manliga huvudpersoner i artiklar om herrfotboll.  

 

Om man tittar på skillnader mellan 2009 och 2019 ser man en liten skillnad över tid. 

Fördelningen 2019 visade att män var huvudperson i upp emot 70 procent av artiklar. Jämför 

detta med 2009 där en man var huvudperson i lite mindre än 60 procent av artiklarna. Siffran 

för antalet kvinnliga huvudpersoner är densamma under både årtalen medan antalet artiklar 

utan huvudperson har ökat. 

 

 

Diagram 17. Antalet personer förutom huvudpersonen som är med i artiklar om damfotboll. 

Notera att tabellen bara visar antalet personer utöver huvudpersonen. Exempelvis kan en 
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artikel ha en kvinna som huvudperson men “bara män” som andra personer. Notera även att 

ett fåtal artiklar inte haft några andra personer än huvudpersoner, dessa artiklar är inte en 

del av tabellen.  

N=37 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 2019) 

 

Majoriteten av personer som är med i artiklar om damfotboll är kvinnor. I tre artiklar om 

damfotboll är det (förutom huvudpersonen) bara män som är med i texten. Att jämföra 

fördelningen 2009 och 2019 är svårt eftersom det 2009 publicerades så få artiklar om 

damfotboll. Nämnvärt är det däremot att ingen artikel om damfotboll 2009 bara innehöll män, 

till skillnad från 2019 där tre artiklar om damfotboll bara innehöll män.  

 

 

Diagram 18. Antalet personer förutom huvudpersonen som är med i artiklar om herrfotboll. 

Notera att tabellen bara visar antalet personer utöver huvudpersonen. Exempelvis kan en 

artikel ha en man som huvudperson men “bara kvinnor” som andra personer. Notera även 

att ett fåtal artiklar inte haft några andra personer än huvudpersoner, dessa artiklar är inte 

en del av tabellen.  

N=322 (Antalet artiklar om damfotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2009 och 2019) 

 

Om man jämför diagram 17 och  diagram 18 ser man stora skillnader i vilka personer förutom 

huvudpersoner som är del av artiklarna. I 67 procent av artiklarna om damfotboll innehöll 

bara kvinnor medan samma siffra i artiklar om herrfotboll var 93 procent. 0,7 procent av 
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artiklarna om herrfotboll innehöll bara kvinnor medan det på damsidan var 9 procent av 

artiklarna som bara innehöll andra män. Siffrorna talar för sig själva, artiklar om män 

innehåller i princip bara män medan det i artiklar om damfotboll finns en större tendens att 

inkludera antingen både kvinnor och män eller endast män. I en ideal jämställd bevakning 

kan man tänka att fördelningen skulle sett annorlunda ut. Att majoriteten av personerna i 

herrartiklar är män och att de är kvinnor i damartiklar är logiskt, men att skillnaderna i 

fördelningen är nästan 30 procentenheter visar på en tydlig skillnad i rapporteringen. 

 

Precis som i kapitel 6.2 är Johannsdottir och Einarsdottirs (2015) teori om att kvinnor utgör 

mellan 20-25 procent av de källor som används i nyheter i världen bra att jämföra resultatet 

med. När det kommer till källor och vilka som syns i artiklarna förutom huvudpersonen visar 

studien ett annat resultat än Johannsdottir och Einarsdottirs teori. Om man räknar alla artiklar 

om både herrfotboll och damfotboll är en kvinna huvudperson i endast sex procent av fallen. 

Om man räknar artiklar där andra kvinnor finns med i artikeln förutom huvudpersonen visar 

resultatet att kvinnor finns med i artiklarna i mindre än tio procent av fallen. Precis som när 

det gällde vilka som får uttala sig (se 6.2) är det betydligt lägre än de 20-25 procenten som 

Johannsdottir och Einarsdottir menar att kvinnor utgör av källor i världens artiklar. Att 

resultatet skiljer sig kan som tidigare nämnt ha att göra med att Aftonbladet och Dagens 

Nyheter utgör en liten del av den omfattande mängd artiklar som teorin om 20-25 procent 

utgör. Aftonbladet och Dagens Nyheter skriver bevisligen mer om herrfotboll än om 

damfotboll vilket också bidrar till att det naturligt finns mer män än kvinnor i artiklarna.  
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7. Slutsats och diskussion 
Sammanfattningsvis visar studien att det finns skillnader i rapporteringen av damfotboll och 

herrfotboll. Svaret på den första frågeställningen och det tydligaste i undersökningen är att 

herrfotboll får ett större medieutrymme än vad damfotboll får. Även om det har blivit mer 

jämställt i media mellan damer och herrar inom fotbollen så är det fortfarande en tydlig 

skillnad vilka som får mest utrymme i de tryckta tidningarna. När det gäller vilka som får 

uttala sig i artiklar om fotboll är det ofta män som syns i pratminus och citat. Kvinnor får mer 

sällan uttala sig om fotboll, framför allt inte i artiklar om herrfotboll. Män däremot hade en 

större tendens att uttala sig om damfotboll. Det finns även skillnader när det kommer till 

gestaltningen av artiklarna. Artiklar om damfotboll var mer benägna att vinklas positivt än 

vad artiklar om herrfotboll var. Könsbeskrivningar som “damfotboll” och “damspelaren” 

användes i mycket större grad än “herrfotboll” och “herrspelaren”. Jämförelser mellan män 

och kvinnor skedde oftare i artiklar om damfotboll. Humor användes mer i artiklar om 

herrfotboll än i artiklar om damfotboll. Majoriteten av huvudpersonerna i artiklar om fotboll 

var män. Vissa av variablerna och de områden som undersöktes gick emot de teoretiska 

grunder som studien baseras på. De resultat som studien kommit fram till går att lyfta till en 

högre nivå än bara Aftonbladet och Dagens Nyheter. Att herrfotboll får mer plats i medierna 

än damfotboll går att applicera på både internet och TV. De flesta teorierna om jämställdhet 

och sport är överens om att kvinnor är underrepresenterade. Även om det bara är Aftonbladet 

och Dagens Nyheter som undersökts under en ganska kort period går det att anta att resten av 

de tryckta tidningarna i Sverige följer samma mönster.  

 

När det kommer till vilka som får uttala sig och vilka källor som används i artiklar om fotboll 

visade studiens resultat att det oftare än vad det fanns skäl att tro utifrån teorierna så att 

källorna i artiklarna ofta är män. Johannsdottir och Einarsdottirs (2015) teori är att 20-25 

procent av källorna i nyheter är kvinnor. Studiens resultat visar att kvinnliga källor utgör 

ungefär 10 procent av källorna i artiklar om fotboll i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Denna 

skillnad är svår att dra någon slutsats av. Man kan bara spekulera i huruvida det är så att 

Sverige och svenskt tryckt press inte är lika jämställda ur ett käll-perspektiv som resten av 

medievärlden. När det kommer till könsbeskrivningar är det väldigt tydligt att damfotboll är 

det sekundära jämfört med herrfotboll. Herrfotboll är normen och därför måste artiklar om 
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damfotboll förtydliga att det handlar om damer medan ordet fotboll associeras i första hand 

med sporten för herrar. Att artiklar om kvinnor oftare vinklas positivt går emot teorierna om 

jämställdhet och sport men kan fortfarande vara talande. Antingen är det så att journalister 

medvetet eller omedvetet vinklar damfotboll positivt för att man vill skapa en positiv bild av 

bevakningen av damfotbollen. Eller så är det så att den positiva vinklingen av damfotboll är 

för att journalister i större utsträckning än i artiklar om herrar anser, medvetet eller 

omedvetet, att damfotboll är mjuka nyheter.  

 

I många av variablerna är det tydligt att kvinnor är underrepresenterade och lägre prioriterade 

än vad männen är, både i fördelningen av artiklar och i gestaltningen av dem. Syftet med 

studien var att undersöka hur gestaltningen skiljde sig mellan damfotboll och herrfotboll och 

även om många variabler inte visar på någon skillnad eller rent av motsatsen till vad som 

presenterades i teorin ligger en stor del av resultatet i linje med teorin om att kvinnor är 

underrepresenterade och gestaltas på ett annorlunda och ibland nedvärderande vis. 

Författarnas bild av vissa resultat som visar motsatsen till vad som kunde antas vara rimligt i 

teorin är att det kan förklaras med att omfattningen av studien och materialet (framför allt 

antalet artiklar om damfotboll) inte är tillräckligt stor för att ge en rättvis bild av 

“verkligheten”. Ta variabeln om humor (se 6.3.7) som exempel. Enligt teorin används 

nedvärderande humor i större utsträckning i artiklar om damfotboll. Studiens resultat visade 

att det oftare är i artiklar om herrfotboll det används humor i artiklarna. Väldigt få artiklar 

generellt innehöll humor och i en mer omfattande studie kan man tänka att resultatet hade 

blivit annorlunda. 

 

Innan studien genomfördes fanns en hypotes om att det skulle finnas en tydlig skillnad mellan 

de utvalda tidsperioderna. Att tre mästerskap i fotboll för damer anordnats sedan 2009 och 

alla publikrekord som slagits i olika ligor i Europa gjorde att det fanns anledning att tro att 

det faktiskt skett en stor förändring i damfotbollens värld, ut ett medialt perspektiv. 

Bevisligen med de resultat som studien visat är skillnaden marginell i ganska många fall. Den 

tydligaste skillnaden mellan 2009 och 2019 är att fler artiklar om damfotboll skrivs. Att det 

inte finns någon nämnvärd skillnad i majoriteten av de andra delarna som undersöktes kan 

bero på att materialet inte är tillräckligt omfattande. Verkligheten är den att det inte skrivs 



44 

lika många artiklar om damfotboll som om herrfotboll, för att komma upp i samma mängd 

artiklar om dam- och herrfotboll skulle materialet vara betydligt mer omfattande.  

 

Om man kopplar resultatet av studien till samhällets utveckling finns det vissa saker som går 

att se ett samband i. I dagens samhälle blir debatten om jämställdhet större och större, framför 

allt på senare år. Även om steg tas i rätt riktning är det fortfarande en bit kvar att vandra 

innan ett helt jämställt samhälle, både ur ett samhälleligt och ett medialt perspektiv går att 

prata om. Damernas VM är också något som bör tas i beaktning när man pratar om skillnaden 

över tid. Även om studiens resultat ofta inte visar på speciellt stora skillnader över tid är det 

fortfarande så att tittarsiffror och personligt intresse för damfotboll ökar i takt med att 

damfotboll växer. Kanske är det så att media inte går hand i hand med hur verkligheten ser ut, 

kanske är det så att media har hamnat lite på efterkälken när det kommer till att förhålla sig 

till hur samhället ser ut ur vissa perspektiv. 

 

Framtida studier inom ämnet jämställdhet och media är viktigt för att fortsätta att få en 

förståelse om hur medielandskapet ser ut i förhållande till den debatt som förs om 

jämställdhet. Medielandskapet utvecklas hela tiden och om tre år kan det som gäller nu vara 

helt irrelevant och ointressant. Förståelsen för hur samhället ser ut hjälper oss att kunna 

utveckla det, mediernas makt ska inte underskattas. Stora, omfattande studier med fokus på 

gestaltning, möjligtvis i större omfattning än vad som är möjligt under ett tio veckors 

examensarbete har möjlighet att göra, kan hjälpa till att fortsätta bidra med kunskaper om 

vilka skillnader som finns och hur de ser ut.  

 

Slutligen står det klart att det är en bit kvar till en jämställd bevakning. Kvinnor är 

underrepresenterade i media och gestaltas ofta enligt teorin kvinnliga stereotyper, men utifrån 

studiens resultat finns det tendenser som visar att fördelningen mellan män och kvinnor går 

mot att bli mer jämställd. 
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Bilaga 1: 
 
Kodschema 
 
Grundvariabler: 

 

V1. Rubrik: 

 

_________________________________________________ 

 

V2. Datum: 

 

____________ 

 

V3. Var är artikeln publicerad 

 

Sportbladet /DN 

man 

V4. Vilken typ av artikel är det? 

 

Faktabaserad artikel / Åsiktsartikel 

 

V5. Vad handlar artikeln om? 

 

Damfotboll / Herrfotboll / Både damfotboll och herrfotboll 

 

Gestaltning och genus 

 

V6. Beskrivs utseendet hos huvudpersonen i ett sportsligt sammanhang? 

 

Ja / Nej / Ingen huvudperson 

 

V7. Beskrivs utseendet hos huvudpersonen i ett icke sportsligt sammanhang?  

 

Ja / Nej / Ingen huvudperson 
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V8. Beskrivs huvudpersonens kläder i ett sportsligt sammanhang? 

 

Ja / Nej / Ingen huvudperson 

 

V9. Beskrivs huvudpersonens kläder i ett icke sportsligt sammanhang? 

 

Ja / Nej / Ingen huvudperson 

 

V10. Nämns privatlivet i artikeln? 

 

Ja / Nej 

 

V11. Jämförs män och kvinnor i artikeln? 

 

Ja / Nejja 

 

 

V12. Används humor i artikeln? 

 

Ja / Nej 

 

 

V13. Beskrivs personlighetsdrag hos huvudpersonen i artikeln?  

 

Ja / Nej / Ingen huvudperson 

 

V14. Könsbestäms beskrivningar av sporten, ligan, spelare eller personer? 

 

Ja / Nej 

 

V15. Hur benämns huvudpersonen i artikeln?  

 

Förnamn / Efternamn / Både för- och efternamn / Ingen huvudperson  
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V16. Är artikeln positivt eller negativt vinklad? 

 

Positiv / Negativ / Neutral (faktabaserad) 

 

V17. Finns det känslouttryck i artikeln? 

 

Ja / Nej  

 

V18. Hur benämns de kvinnor som eventuellt är med i artikeln? 

 

“Kvinnor” / ”Tjejer” / ”Flickor” / ”Damer” / Inga beskrivningar / Flera olika alternativ /Inga kvinnor 

med i artikeln 

 

 

V19. Hur benämns de män som eventuellt är med i artikeln?  

 

“Män”/ ”Killar” / ”Pojkar” / ”Herrar” / Flera olika alternativ / Inga beskrivningar / Inga män med i 

artikeln 

 

Nyhetsvärdering 

 

V20. Är huvudpersonen en kvinna eller man? 

 

Kvinna / man / både och / ingen huvudperson 

 

 

 

V21. Finns det andra personer i artikeln? 

 

Ja både kvinnor och män / Ja bara män / Ja bara kvinnor / Nej 

 

 

V22. Hur många män får uttala sig i form av citat eller pratminus i artikeln?  
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0 / 1 / 2 / Fler än två  

 

V23. Hur många kvinnor får uttala sig i form av citat eller pratminus i artikeln? 

 

0 / 1 / 2 / Fler än två  

 

V24. Vem har skrivit artikeln? 

 

Manlig journalist / Kvinnlig journalist / Både och / Framgår ej 

 

 

Förklaring av variabler 

 

V1. Behövs ingen förklaring 

 

V2. Behövs ingen förklaring 

 

V3. Datum då artikeln publicerades i tidningen 

 

V4. Faktabaserad nyhetsartikel - faktabaserade texter om sporten, spelare eller lag. Ska vara aktuellt 

och inte inkludera egna åsikter från journalisten. I regel räknas kortare texter som nyhetsartikel. 

 

Åsiktsbaserad artikel - texter om sporten, spelare eller lag som inkluderar egna åsikter från 

journalisten. Krönikor räknas som åsiktsbaserade.  

 

V5. Damfotboll - spelare, lag, matcher som spelas i en damliga. Damlandslaget, tränare som tränar 

damlag. 

 

Herrfotboll - spelare, lag och matcher som spelas i en herrliga. Damlandslaget, tränare som tränar 

herrlag. 

 

Båda - artikeln handlar om spelare, lag eller matcher från både en herrliga och en damliga.  
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V6. Med sportsligt sammanhang menar vi utseende som kan ha med sportsliga attribut att göra. Att en 

spelare är lång och därför bra på att nicka med huvudet eller har långa ben och därför duktig på att ta 

bollen från motståndaren räknas som “JA”. Om det finns en person som återkommer flera gånger i en 

artikel räknas det som regel som en huvudperson.  

 

“Ingen huvudperson”används bara när det inte finns några citat, åsikter eller reflektioner från en 

människa. Exempel: Artikel nummer 5, där Mikael Antonsson får uttala sig genom hela artikeln inför 

en match räknas han som huvudperson snarare än “ingen huvudperson” 

 

V7. Med icke sportsligt sammanhang menar vi utseende som har med livet utanför fotbollen att göra. 

Om en person har gått upp i vikt inför säsongen eller om en spelare har färgat håret räknas svaret som 

“JA”.  

 

V8. För “sportsligt sammanhang” se förklaringen till V6. Om till exempel matchtröjor eller vad 

tränaren har på sig nämns räknas svaret som “JA” Exempel 2. I artikeln “Göteborgs vapen i 

guldstriden: “Vi är oerhört starka på Ullevi”” beskrivs spelaren Stefan Selakovic att han sitter i 

omklädningsrummet och byter om. Detta räknas inte som kläder i ett sportsligt sammanhang eftersom 

det inte nämns vad han har på sig utan bara att han sitter i omklädningsrummet. Svaret blir då “NEJ”. 

 

V9. För “icke sportsligt sammanhang” se förklaringen till V7. Om artikeln nämner en spelare eller 

tränare gör reklam för en ny klädkollektion eller en spelare har en viss utstyrsel på sig vid en 

fotbollsgala räknassvaret som “JA”. Exempel: I artikeln om när Zlatan var på plats för att inviga sin 

staty “var han klädd i kostym”, detta räknades som “Ja” 

 

V10. Med “privatliv” räknas det som händer utanför fotbollsplanen. Om en artikel kommenterar på att 

en spelares mamma dog innan match ska svaret räknas som “JA”. Det som händer på fotbollsplanen 

räknas alltid som “NEJ”. Exempel. I artikeln “Vd:n Michael Andersson orolig för hot mot familjen: 

“Svärtar ner”” pratar Michael Andersson om att han är orolig för sin familj över hot som han får ta 

emot för att det går dåligt för hans lag Hammarby. Svaret räknas där som “JA” eftersom familjen och 

hans oro över dem räknas som privatliv. 

 

V11. Om en herrspelare och en damspelare nämns i samma artikel och är beroende av varandra ska 

svaret räknas som “JA”. Till exempel skulle en artikel om att damlandslaget inte tjänar lika mycket 

pengarna som herrlandslaget bli svar “JA”. De enda fallen då svaret ska räknas som “NEJ” är när det 

bara handlar om det ena könet SAMT om herrspelare och damspelare eller herrfotboll och damfotboll 
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nämns i samma artikel och är oberoende av varandra. Till exempel skulle svaret bli “NEJ” om artikeln 

handlar om videodomare och att nya regler skulle införas i både dam- och herrligor. Exempel: i 
Artikeln “Ministern: Spel på gula kort borde förbjudas” handlade det om betting på fotbollsmatcher, 

inte nödvändigtvis någon speciell liga eller spelare.  

 

V12. Med “humor” räknas ordvitsar och skämt som medvetet är satta i artikeln för att ge en komisk 

effekt. Om rubriken är humoristisk eller anspelar på ordvitsar räknas svaret som “JA” Sarkasm i 

artikeln räknas som regel som humor. 

 

V13. Med “personlighetsdrag” menas spelares, tränares och andra människor som har med sporten att 

göra - deas egenskaper utanför fotbollsplanen eller fotbollssammanhang. Om en spelare beskrivs som 

“tuff på plan” räknas det inte som en personlighet. Om en tränare beskrivs som snäll och sympatisk i 

omklädningsrummet blir svaret på frågan “NEJ” men om en sportchef beskrivs som givmild och 

familjekär blir svaret “JA” 

 

V14. Med könsbestämd menar vi att fotboll beskrivs som damfotboll eller herrfotboll. Om det står 

damallsvenskan blir svaret på frågan “JA” men om artikeln benämner en liga som “liga” snarare än 

“herrliga” blir svaret ”NEJ”. 

 

V15. Om en person benämns med enbart förnamnet i hela artikeln blir svaret “förnamn”. Om 

personen beskrivs en gång med både för och efternamn och sedan med bara för- eller efternamn blir 

svaren därefter. 

 

V16. För att en artikel ska vara positivt vinklad ska den handla om positiva, glada nyheter och 

använda positiva begrepp. Om en spelare som vinner ett internationellt pris och som hyllas med stora 

ord blir svaret “Positivt”. Om ett landslag åker ur en turnering och fokuset ligger på den negativa 

händelsen i sig blir svaret “negativt”. Faktabaserade och neutrala är de artiklar som inte värderar en 

händelse. En artikel som handlar om att ett landslag åker ur ett mästerskap eller en turnering kan vara 

neutral så länge det inte används några negativa ord eller förklaringar. 

 

V17. Med “känslor” menas känslor utanför fotbollssammanhang. En spelare som gråter för att laget 

har förlorat en match räknas som “NEJ” medan en artikel om en spelare som förlorat en nära släkting 

och får prata om känslorna utanför fotbollssammanhang räknas som “JA”. Om journalisten citerar en 

person som ger känslouttryck räknas svaret också som “Ja”. Exempel 1. I “Ångesten håller Thern 

borta från planen: Vill bara må bra igen” pratar spelaren Simon Thern om att han mår dåligt vid sidan 
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av planen. Det räknas som ett känslouttryck. Exempel 2. I artikeln “Vd:n Michael Andersson orolig 

för hot mot familjen: “Svärtar ner”” pratar Andersson om att känner obehag att hans familj ska behöva 

bli utsatta för eventuella hot. Här räknas svaret som “JA” efter som det är en känslouttryck gentemot 

familjen som inte har något att göra med fotboll. 

 

V18. Behövs ingen förklaring. 

 

V19. Behövs ingen förklaring 

 

V20. Med huvudperson menar vi den centrala personen i artikeln som driver historien framåt. En 

artikel om en ny arena som ska renoveras kan fortfarande ha en huvudperson om en klubbchef eller 

liknande uttalar sig. Som regel gäller att den personen som tar upp mest utrymme i artikeln gäller som 

huvudperson.  

 

V21. För att spinna vidare på exemplet i V17: Om en sportchef får uttala sig som huvudperson och 

man även har med ett citat från chefen över de som ska renovera arenan räknas den personen som en 

annan person som är med i storyn. Den personen som är med men spelar en mindre roll än 

huvudpersonen gäller som “annan person”. En person måste kallas vid namn för att räknas som “en 

annan person”. Den svenska damlandslaget är inte en annan person. 

 

V22. Behövs ingen förklaring 

  

V23. Behövs ingen förklaring  

 

V24. Behövs ingen förklaring 
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