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Abstract 
 

Titel: ”Bara män! Bara män! Bara massor utav män!” 

- En kvantitativ innehållsanalys om könsfördelning och gestaltning inom sport i 

Sundsvalls Tidning och Aftonbladet. 
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Det mest sedda sportprogrammet år 2014 var herrarnas final i fotbolls-VM som hade 2,8 

miljoner tv-tittare (MMS, 2014). Inte långt därefter, återfinns finalen i herrarnas OS-ishockey, 

som sågs av 2,3 miljoner tittare (a.a.) Med detta i beaktande kan vi konstatera att sport och 

framför allt ishockey och fotboll är väldigt populärt i Sverige. Problemet vi ser med 

nyhetsrapporteringen idag är att det kan upplevas som att medierna i rapporteringen av sport 

till stor del fokuserar på herrsport och manliga huvudpersoner.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur sporterna ishockey och fotboll, med särskilt fokus 

på könsskillnader, gestaltades i Sportbladet och Sundsvalls Tidning under 2012/2013. För att 

svara på vårt syfte och frågeställningar har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys, där vi har 

undersökt nämnda medier och med hjälp av ett kodschema kodat de analysenheter vi använt 

oss av, vilket har varit artiklar som handlar om fotboll och ishockey. Resultatet visar på att de 

undersökta medierna främst rapporterar om män, samt att det rapporterades mer om fotboll än 

ishockey. Det resultatet också visade var att majoriteten av artiklarna var positivt vinklade. 

 

Nyckelord: sport, kön, tryckt press, media, fotboll, ishockey, sakgestaltning, framing 

Sundsvalls Tidning, Aftonbladet. 
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1 Inledning 
Det mest sedda sportprogrammet år 2014 var herrarnas final i fotbolls-VM som hade 2,8 

miljoner tv-tittare (MMS, 2014). Inte långt därefter, återfinns finalen i herrarnas OS-ishockey, 

som sågs av 2,3 miljoner tittare (a.a.). Sammanlagt över 5 miljoner, ungefär halva Sveriges 

befolkning, såg dessa två stora sportevenemang. 

 

Det var just ishockey och fotboll som även var de två största sporterna publikmässigt i 

Sverige det året (www.idrottensaffarer.se, 2014). Ishockeylaget Frölunda Indians hade 

säsongen 2013-2014 ett publiksnitt på 9362 personer per match (SHL, 2015) och AIK hade på 

fotbollssidan ett motsvarande publiksnitt på 16 446 personer per match (Svensk Fotboll, 

2015).  

 

Med detta i beaktande kan vi konstatera att sport och framför allt ishockey och fotboll är 

väldigt populärt i Sverige. Problemet vi ser med nyhetsrapporteringen idag är att det kan 

upplevas som att medierna i rapporteringen av sport till stor del fokuserar på herrsport och 

manliga huvudpersoner. Som sportintresserade och studenter i ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap har vi många gånger tyckt oss kunna se tydliga könsrelaterade 

olikheter i mediernas rapportering avseende vilka som får synas i referaten och vilka lag 

främst artiklarna handlar om. Vi vill därför undersöka om det finns likheter och skillnader i 

hur medierna skildrar de två sporterna fotboll och ishockey och se om det finns skillnader i 

hur herrarnas ishockey och fotboll skildras jämfört med damernas.  

 

Många sportintresserade följer med både i den lokala sporten såväl som i den nationella. 

Därför är det intressant att studera skildring av sport i kvällstidningen Aftonbladet med dess 

sportbilaga Sportbladet och lokaltidningen Sundsvalls Tidning. Detta för att se hur 

rapporteringen ser ut i de olika tidningstyperna, kvällstidning respektive lokaltidning och 

studera hur mycket respektive tidning rapporterar om de båda sporterna.  

 

Sportgenren är ett intressant område att undersöka eftersom vi upplever att det är relativt 

tunnsått med studier om sportjournalistik med fokus på att jämföra om det finns tydliga 

genusmönster i hur fotboll och ishockey refereras. Det är också intressant att studera om 

sportgenren har förändrats under de senaste åren, mellan 2012/13 och tidigare studier på 

ämnet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur sporterna ishockey och fotboll, med särskilt fokus 

på könsskillnader, gestaltades i Sportbladet och Sundsvalls Tidning under 2012/2013.  

 

 Vilka eventuella skillnader finns mellan hur manlig och kvinnlig ishockey och fotboll 

skildrades avseende mängd, vinkling och geografisk närhet? 

 

 Vilka fokus finns i nyhetsartiklarna avseende vinkling, skandaler och geografisk 

närhet? 

 

 Vilka eventuella skillnader finns mellan en lokal tidning och en kvällstidning avseende 

mängd och förekomsten av kön? 
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3 Bakgrund             

3.1 Aftonbladet 
Aftonbladet är en svensk kvällstidning som grundades år 1830 av Johan Hierta (Aftonbladet, 

2000). Tidningen kommer ut sju dagar i veckan och hade i oktober 2015 cirka 575 000 läsare 

av papperstidningen dagligen. Aftonbladet är Sveriges mest lästa tidning (Aftonbladet, 2015). 

 

3.2 Sundsvalls Tidning 
Sundsvalls tidning är en svensk morgontidning som ges ut i Sundsvall med omnejd. 

Tidningen grundades 1841 (Wikipedia, 2015). Den kommer ut sju dagar i veckan och trycktes 

år 2014 i 23 800 upplagor dagligen (TS, 2015).     

 

3.3 Fotboll - Allsvenskan och Damallsvenskan 
Allsvenskan för herrar är den högsta serien inom herrfotboll och hade premiär för första 

gången söndagen den 3:e augusti 1924. Den består av 16 lag och serien avgörs under 30 

omgångar på våren och hösten (Allsvenskan, u.å.).  

Damallsvenskan är den högsta serien inom damfotboll, och hade sin premiär 24:e april 1988. 

Serien består av 12 lag och serien avgörs under 22 omgångar (Wikipedia, 2015). 

 

3.4 Ishockey - SHL och Riksserien 
SHL, tidigare Elitserien, startades 1957 och bestod ursprungligen av tio lag, vilket år 1988 

utökades till tolv lag. Serien bytte 2013 namn från Elitserien till SHL (SHL, 2015). Serien 

spelades 2014-2015 i 55 omgångar, följt av kvartsfinaler, semifinaler och slutligen en 

finalserie (Svenska Ishockeyförbundet, 2015).  

 

Riksserien för damer inom ishockey startade år 2008. Den består av 10 lag och spelas i 28 

omgångar, därefter spelar de 8 bästa lagen slutspel i form av kvartsfinaler, semifinaler och en 

finalserie (Riksserien, 2015). 
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4 Avgränsningar 
I vår undersökning har vi valt att utesluta år som innefattade stora mästerskap som till 

exempel fotbolls- eller ishockey-VM samt vinter-OS. Wallin (1998:41) menar på att 

idrottsevenemang som lockar stor publik ofta leder till stor publicitet. Med anledning av detta 

skulle ett år med ett stort mästerskap kunna ge en orättvis bild av hur den vanliga 

rapporteringen kring sporterna ser ut, då det är normalnivån som vi ämnar att undersöka. 

 

Anledningen till att vi bara valt två sporter är för att det skulle bli för mycket material att 

undersöka samtliga sporter det skrivs om i tidningarna. En sådan undersökning skulle kräva 

en bredare tidsram än den som vi arbetat efter, då vi undersökte dessa två sporter i 

sammanlagt två olika papperstidningar. Undersökningen är också begränsad till att endast 

undersöka papperstidningar, just för att det annars skulle krävas mer tid. Dessa tidningar anser 

vi är tillräckligt representativa för att täcka upp för de uteslutna kanalerna så som TV och 

Internet. I rapporten Svenskarna och Internet 2015 (Findahl & Davidsson, 2015) visar siffror 

på att befolkningen ägnar 2,5 timmar per vecka åt att läsa dagstidningar i dess traditionella 

form (a.a:89), vilket fortfarande är mer än de 1,9 timmar per vecka som ägnas åt 

dagstidningar på internet (a.a:90). Detta skiljer sig dock medierna emellan, då endast 21 

procent av sammanlagd läsning av kvällstidningar sker i traditonellt format, medan det i 

morgontidningarna utgör 75 procent av den totala lästiden (a.a:90). Av de som läser 

dagstidningar framgår också att 34 procent endast läser papperstidning och 37 procent läser 

både papperstidning och på internet (a.a:92). Av andelen tillfrågade svarade 55 procent att de 

2015 prenumererar på en dagstidning (a.a:93). 

 

Vi har också valt att begränsa oss tidsmässigt till två månader för respektive sport, då vi 

annars skulle behöva betydligt mer tid, eftersom fler månader skulle generera ett väldigt stort 

material.  

 

Att vi valde att undersöka hur rapporteringen såg ut under just år 2012/13, berodde på att det 

året hade Sundsvalls Tidning två elitlag att rapportera om inom de angivna sporterna, då både 

Timrå IK som låg i dåvarande Elitserien i ishockey och GIF Sundsvall som spelade i 

Allsvenskan i fotboll. Vi ville ha med Sundsvalls Tidning i vår undersökning eftersom vi 

tyckte att det var intressant att se hur en lokal tidning från just närområdet rapporterade.  
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5 Teori och tidigare forskning 
 

I den här delen ska vi lyfta fram och beskriva våra huvudsakliga teorier som berör det ämne vi 

undersöker. Våra valda huvudteorier ska förklara den journalistiska urvalsprocessen och 

gestaltningen av sportnyheter. 

 

Vårt teoretiska perspektiv innefattar de teorier som förklarar vilka faktorer som krävs för att 

en händelse ska bli en nyhet samt de teorier som handlar om hur medierna formar sina nyheter 

och därmed hur mottagarna förstår sin omvärld. I sin vetenskapliga artikel ”Framing:  

Towards Clarification of a Fractured Paradigm” menar Robert Entman (1993:52) att  

gestaltning handlar om att sändaren väljer ut ett antal aspekter ur en verklighet i syfte att  

förenkla den komplexa verkligheten, för att på så sätt göra den mer begriplig för mottagaren.  

Framing och journalistiska gestaltningar är ibland orsakade av medvetna och ibland  

omedvetna val i journalisternas arbete (Shehata, 2015:361). 

 

Den journalistiska urvalsprocessen för vad som blir en nyhet består av två delar, en del avser 

nyhetens innehåll och den andra delen gäller nyhetens form (Ghersetti, 2012:214). Med 

nyhetens innehåll menas de personer och händelser som väljs ut att rapportera om, medan 

nyhetens form handlar om hur nyheten bearbetas och presenteras, hit hör bland annat layout 

och berättarteknik. Innehållet och formen är två aspekter som påverkar varandra då formen 

kan styra innehållet och innehållet kan prägla formen (a.a.). Vi kommer sedan gå in djupare i 

varje teori och förklara de olika delarna teorierna består av. 

 

5.1 Tidigare forskning 
Här presenterar vi även forskningen och de relevanta studier som tidigare har gjorts om den 

journalistiska urvalsprocessen och gestaltning av sportnyheter.  

 

Vi har valt att använda oss av tre stora undersökningar som handlar om sportjournalistik i 

Sverige. Med dem ska vi jämföra vårt resultat för att se om sportjournalistiken har förändrats. 

Ulrika Andersson genomförde 2003 en studie där hon gjorde en innehållsanalys av tre 

lokaltidningar i Sverige, Västerbottens-Kuriren, Östgöta Correspondenterna och Piteå-

Tidningarn, angående deras rapportering kring sport. Undersökningen innefattade fyra 

månader utspridda under året 2002. Thomas Östberg gjorde en studie där han analyserade 

sportinnehållet i fyra olika svenska tidningar, Expressen, Göteborgs-Posten, Arbetet och 
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Dagens Nyheter, mellan år 1961 och 1991. Studien visar att det har skett en stor ökning av 

antalet sportartiklar i samtliga tidningar från 1961 till 1991 (Östberg, 1992:30). Ulf Wallins 

studie är en innehållsanalys gjord på sju svenska tidningar över en 100-årsperiod mellan år 

1895 och 1995. Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur sportjournalistiken 

har vuxit fram och utvecklats i Sverige (Wallin, 1998:21). Vi vill i vår undersökning använda 

oss av dessa tre studier att bygga vidare på för att jämföra och se vilka likheter och skillnader 

det finns i rapporteringen kring sporterna från när de studierna gjordes jämfört med vår egen. 

Vi vill även se vilka eventuella likheter och skillnader de finns mellan de medier de använde 

sig av i sina studier och de medier vi använder oss av i vår undersökning.  

 

5.1 Sportjournalistik 

5.1.1 Mest rapporterade sporterna 

Östberg och Andersson tog i sina studier upp vilka sporter det rapporterades mest om i 

medierna. Östberg fann i sin undersökning att fotboll var den sport som det rapporterades 

mest om i de fyra tidningarna han undersökte. Nästan 30 procent av artiklarna handlade om 

fotboll, medan ishockey kom på andra plats på knappt nio procent (Östberg, 1992:36). 

Undersökningen visar också på att rapporteringen kring fotboll har minskat från 1961 till 

1991, men fortfarande ligger i topp. Däremot har rapporteringen kring ishockey ökat, men 

ligger fortfarande på en andraplats (a.a:38). Även i Anderssons studie framkom det att den 

mest rapporterade sporten var fotboll, följt av ishockey på andraplats (Andersson, 2003:19f). 

Detta är intressant för vår studie då vi också vill undersöka vilken av sporterna fotboll och 

ishockey det rapporteras mest om i våra valda medier. 

 

5.1.2 Ämnesområden och artikeltyp 

Ulf Wallin undersökte i sin studie vilka typer av ämnesområden som artiklarna handlade om. 

Det område som var överlägset mest förekommande genom hela undersökningsperioden var 

artiklar som handlade om matcher eller tävlingar. I slutet av undersökningen, 1995, hade 

siffran dock sjunkit från 62 till 24 procent. Andra ämnesområden som förekom i artiklarna var 

bland annat spelarövergångar och skador (Wallin, 1998:78f). Detta är några av de variablerna 

vi själva har med i vår undersökning. Vi kommer då kunna jämföra denna studie med vår 

egen och se vilka likheter och skillnader det finns kring vilka ämnesområden som är vanligast 

förekommande. 

 



 

7 
 

Östberg undersökte i sin studie vilken artikeltyp som var vanligast förekommande. Resultatet 

visar på att det inte har skett några stora förändringar genom åren för undersökningsperioden i 

tidningarna (Östberg, 1992:70f). De artikeltyper som var vanligast bland sportsidorna var 

resultat, tabeller och tips. Därefter kom notis på ca 25 procent, följt av reportage eller referat 

på ca 22 procent och sedan nyhet på omkring 16 procent. I botten fanns intervjuer, krönikor 

och ledare (a.a.). Detta är intressant för oss då även vi ska undersöka vilka olika typer av 

artiklar som förekommer bland de två tidningarna i vår undersökning. 

 

5.2 Nyhetsvärdering 
Händelser som blir nyheter har ofta vissa egenskaper gemensamt (Ghersetti, 2012:212). 

Larsson (2014:285f) menar på att det finns tio faktorer som är avgörande för vad som blir en 

nyhet. Det är händelser som är: 

 personinriktade, dvs. att det handlar om enskilda personer 

 elitinriktade, dvs. speglar eliten i samhället 

 kortsiktig 

 relevant och intressant för publiken 

 konsonant med publikens värderingar 

 närliggande, antingen geografiskt, kulturellt eller tidsmässigt 

 oväntad och avvikande 

 enkel, tydlig och begriplig 

 dramaturgisk 

 konfliktladdad och negativ. 

 

Av dessa tio ovanstående faktorer kommer vi i vårt arbete att gå närmare inpå och undersöka 

fyra av dem. Vi kommer att undersöka faktorerna personinriktning, elitinriktning, om 

händelsen är närliggande, både geografiskt och kulturellt, samt om händelsen är negativ i våra 

nyhetsartiklar. 

 

5.2.1 Geografisk närhet 

Idrottsutbytet mellan landets kommuner är mer utvecklat än inom andra områden. Detta 

betyder att en lokaltidning blir tvungen att skaffa sig nyheter från alla delar av landet att 

rapportera om (Wallin, 1998:40). När lokala idrottsmän blir uttagna att representera Sverige i 

stora mästerskap, känner sig de lokala tidningarna tvungna att rapportera från dessa tävlingar, 

då de även får lokalt intresse (a.a.). Detta vill vi ta med oss i vår egen undersökning då vi 
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bland annat ska undersöka inom vilka geografiska områden händelser utspelar sig som 

tidningarna rapporterar om, samt hur mycket tidningarna rapporterar om landslag och 

klubblag. Det man kan se i Östbergs rapport är att antalet artiklar där händelserna utspelar sig 

på en lokal eller regional nivå har minskat under undersökningsperioden, från nästan 40 till 

strax under fem procent. Det som däremot har ökat är rapporteringen kring händelser som 

utspelar på en internationell nivå (Östberg, 1992:56). Man kan främst se att det finns en stor 

ökning av rapporteringen kring händelser i Västeuropa (a.a:50). Det här är intressant för oss 

då vi bland annat ska undersöka hur rapporteringen i Sverige ser ut kring både den svenska 

och den internationella bevakningen av de båda sporterna. Anderssons studie visar däremot på 

att rapportering kring seriematcher samt internationella tävlingar är de mest förekommande i 

hennes tidningsartiklar (Andersson, 2003:19f). Då Anderssons studie endast behandlade 

lokala tidningar är detta intressant då vi kan se hur rapporteringen skiljer sig kring den lokala, 

regionala och internationella nivån i den lokaltidningen vi har med i vår undersökning.              

 

5.2.2 Personorientering och elitinriktning 

Personorientering är en stor faktor för nyhetsvärderingen, vilket innebär att nyheter med 

personer i fokus har ett större nyhetsvärde än nyheter utan personfokus (Wallin, 1998:41f). 

Även Hultén (1993:225f) menar på att nyheter som handlar om enskilda personer ökar 

publikens intresse och den personorienterade journalistiken ökar allt mer. Enligt Hvitfelt är en 

förklaring till personjournalistiken att nyheter om enskilda människor har ett högre läsarvärde 

hos publiken än nyheter som endast handlar om kollektiva händelseförlopp, då det är lättare 

för människor att identifiera sig med enskilda människor än med kollektiv (Hvitfelt, 

1989:107ff). Identifikation med huvudpersonerna i artikeln, menar Wallin (1998:41f), är en 

viktigare aspekt vid nyhetsvärdering än geografiskt avstånd. Detta medför att en händelse kan 

få stort nyhetsvärde i Sverige trots att händelsen inträffar i ett annat land, då genom att 

antingen en känd svensk eller känd utländsk person deltar. Att en händelse får nyhetsvärde 

genom svenskt deltagande kallas för etnocentrism (a.a.). 

 

Ulf Wallin (1998:99) kom i sin studie fram till, precis som Hultén, att de personorienterade 

sportartiklarna har ökat kraftigt med åren. I slutet av undersökningsperioden var endast åtta 

procent av artiklarna helt fria från personorientering. Thomas Östberg (1992:60) menar på att 

nyhetsvärdet blir högre om huvudpersonen tillhör någon form av elit, i detta fall den 

idrottsliga eliten. Han menar också på att det finns ett samband mellan personorientering och 

elitorientering. Även i hans studie kan man tydligt se att de personorienterade 
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sportnyhetsartiklarna hade stor framkomst då de hade ökat i procent medan de opersonliga 

artiklarna hade minskat. I slutet av undersökningsperioden var nästan tre fjärdedelar av 

artiklarna som analyserades personorienterade (a.a:62). Detta är intressant då även vi i vår 

studie ska undersöka hur stor andel av våra artiklar som är personorienterade. Det ska bli 

intressant att se om det finns någon skillnad i hur stor del av artiklarna som vi ska analysera 

som är personorienterade i jämförelse med hur det såg ut på 1990-talet. 

 

Inom sportjournalistik är elitinriktningen framförallt inriktad på idrottsutövarna samt mäktiga 

personer inom sporten, som exempelvis högt uppsatta ledare (Östberg, 1992:62). Östberg 

gjorde i sin studie en jämförelse av förekomsten av elit- samt breddidrott. Resultatet visar på 

att elitidrotten är den typ av sport som främst förekom i tidningarna. Det skedde även en 

ökning från ca 60 procent år 1961 till upp emot 90 procent år 1991, medan artiklarna om 

breddidrott till stor del minskat (a.a.). Även Anderssons studie visar på att i de 

personfokuserade artiklarna är det idrottsutövare på en hög nivå artiklarna främst handlar om, 

nästan hälften av artiklarna i samtliga tidningar handlade om elitidrottare, följt av tränare på 

omkring 30 procent (Andersson, 2003:21f). Ghersetti (2012:213) menar också på att 

elitcentrering är det vanligaste förekommande fenomenet inom nyhetsrapporteringen, 

eftersom deras handlingar är viktiga för många och att de avviker från vanliga människor på 

många sätt.  

 

Peter Dahlén beskriver i sin bok Sport och medier hur sportstjärnor har kommit att spela en 

allt större roll i medierna, likt det intresse som redan funnits kring film- och musikstjärnor 

länge (Dahlén, 2007:388). Det som har en stor betydelse för vem som blir en stjärna är 

medierna. De styr vilka som tillåts få komma in i det offentliga rummet, detta genom 

berättelser som utvecklas och byggs vidare kring bland de olika medierna som TV, tidningar, 

radio och Internet. Den medierade sporten består av berättelser, där huvudpersonerna oftast 

”spelas” av tränare, spelare, klubbägare och så vidare. Detta gör att idrottsstjärnorna är viktiga 

för sportjournalistiken, då det är just dem det oftast handlar om (a.a.). Det som främst skapar 

en idrottsstjärna är hur känd den är utanför idrottsvärlden (a.a:389). Exempel på sådana är 

David Beckham, Tiger Woods, Zlatan Ibrahimovic på internationell nivå och på nationell nivå 

Anja Pärson, Charlotte Kalla och Gunde Svan. Dessa får mycket medial uppmärksamhet och 

blir därmed kända för en bredare publik än bara de sportintresserade. Utöver deras sportsliga 

prestationer får även deras privatliv plats i och med detta, exempelvis genom att de deltar i 

reklamkampanjer och TV-program som inte är förknippat med sport (a.a.). Det som inte hör 
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sporten till i frågan kanske kan anses oväsentligt, men är en viktig faktor och draghjälp till 

sportstjärnornas image och hjälper också till att bygga upp deras offentliga karaktärer, 

exempelvis som förebilder (a.a.). Även Hultén (1993:224) menar på att behovet av att skriva 

om hjältar är stort inom journalistiken. Hjältarna som det skrivs om finns framför allt inom 

underhållning- och idrottsvärlden. 

 

Garry Whannel beskriver i sin bok ”Media sport stars masculinities and moralities” (2002), 

som nämns i Dahlén (2007:389), att det finns två skeenden som är viktiga för berättelserna 

inom sport, mytologisering och reinskription. Mytologisering innebär den period när 

idrottsutövaren visar upp goda resultat och således blir upptäckt av media. Media vill då skapa 

en person av den duktiga idrottsutövaren och ger då läsaren olika berättelser med 

karaktärsdrag som denne idrottare besitter. Läsaren får då chansen att ta del av det mer 

personliga hos idrottsutövaren. Mytologisering pågår i samtiden, där idrottaren verkar i nuet 

och samtidigt är en personlighet för den stora massan, medan reinskription är något som sker 

efter avslutad karriär och handlar om att omvandla den före detta stjärnans tidigare betydelse 

till vad hen har för betydelse idag och för dagens samhälle. Kort handlar det alltså om att lyfta 

en tidigare stjärna in i strålkastarljuset igen (a.a.).   

 

5.2.3 Anledningar till personifiering  

Personifiering är enligt Hvitfelt (1989:107ff) den vinkling som är dominerande inom 

journalistiken och det är människor som redan är kända från massmedia som journalistiken 

föredrar att skriva om. De främsta orsakerna till varför personjornalistik används är: 

 Identifikation. Genom att låta nyheterna handla om enskilda personer uppfyller man 

läsarens behov av att identifiera sig med andra människor.  

 Enkelhelt och begriplighet. Genom att låta abstrakta problem handla om eller utspela 

sig genom enskilda personer levandegörs dessa problem och blir mer lättbegripliga. 

 Kommersialism. Nyheter som handlar om människor som varit med om något ovanligt 

skapar intresse. 

 Enkelt att producera. Det ska vara lätt att åstadkomma perosinifierad journalistik. 

 Personer är betydelsefulla för samhällsutvecklingen. Det är viktigt att betydelsefulla 

personer bevakas av nyhetsmedierna då de är personer som agerar i politiska, 

ekonomiska och sociala situationer i samhället. 
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 Avslöjande journalistik och kritik. Den kritiskt granskande journalistiken inriktas ofta 

på enskilda personer som har gjort något som resulterar i någon typ av negativ 

handling. 

 Publiken har ett behov av att tränga in i kända personers privatliv.  

 Nyhetsmedierna följer veckopressen. Innehåll som är typiskt för veckopress har trängt 

in även i traditionellt nyhetsinnehåll. 

 TV och TV-personer i fokus. Det är framförallt kvällspressen som har uppmärksammat 

TV-mediet. Detta eftersom mycket av TV-inehållet är inriktat på personer kommer 

dessa personer även överföras till nyhetsinnehållet i andra medier (Hvitfelt, 

1989:109ff). 

 

5.3 Manligt och kvinnligt 
Brooks skriver i sin bok “Representing sport” att rapporteringen kring sport ser olika ut för 

män respektive kvinnor då män förknippas med typiskt manliga sporter och kvinnor 

förknippas med typiskt kvinnliga sporter (Brookes, 2002:128f). Bland de typiska kvinnliga 

sporterna ingår sporter där det främst tävlas individuellt, medan lagsporter och sporter med 

fysisk kontakt snarare är förknippat med typiskt manliga sporter. Rapporteringen kring 

kvinnlig sport är mer förekommande inom de sporter som är typiska för kvinnor (a.a.).  

 

Dahlén nämner även en undersökning gjord på 37 tidningar i olika länder, där det framkom att 

endast sex procent av artiklarna på sportsidorna handlade om kvinnlig idrott, resten var 

mansdominerat (Dalén, 2007:475f). Östberg undersökte även förekomsten av manliga och 

kvinnliga sportartiklar i sin studie. Resultatet visar på att det är de manliga sportartiklarna var 

som dominerar för hela undersökningsperioden. Han undersökte i sin studie vilket kön som 

dominerade artikeln och där framgår det att de kvinnliga artiklarna har ökat från 0,3 procent 

år 1961 till 6,2 procent år 1991. De manliga artiklarna har minskat något, samt artiklarna där 

både män och kvinnor är lika mycket dominerande har ökat från 6,3 till 16,5 procent 

(Östberg, 1992:64). Andersson undersökte även i sin studie hur förekomsten av kvinnor 

respektive män såg ut i tidningarna. Resultatet visar på att rapporteringen helt klart var 

mansdominerad då omkring 80 procent av alla artiklarna handlade om män och knappt 20 

procent handlade om kvinnor (Andersson, 2003:24).  

 

Kring sporten ishockey handlade mer än 90 procent av artiklarna om herrsport och knappt 10 

procent handlade om damsport. Inom fotbollen var siffran något högre för damfotbollen där 
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siffran låg på ca 20 procent och 80 procent för herrfotbollen (a.a:26). Detta kommer vi ha 

nytta av i vår studie, då vi bland annat kommer undersöka hur förekomsten av män respektive 

kvinnor ser ut i nyhetsrapporteringen. Det som även är intressant i Anderssons studie är att 

hon undersökte hur fördelningen av manlig respektive kvinnlig förekomst specifikt kring 

sporterna ishockey och fotboll såg ut, vilket kan ge ett bra underlag till vår egen studie. Vi 

kommer då kunna jämföra hur siffrorna har förändrats i vår undersökning i jämförelse med 

hur det såg ut tio år tidigare, eller om de inte har skett någon förändring. Ulf Wallins studie 

innefattade även förekomsten av manliga och kvinnliga elitidrottare i nyhetsrapporteringen. 

Även hans studie visade på att det fanns betydligt fler sportartiklar som handlade om manliga 

idrottare än om kvinnliga. Studien visar däremot på att de kvinnliga sportartiklarna har ökat 

från två procent år 1965 till omkring 13 procent år 1995 (Wallin, 1998:89).  

 

Ulf Wallin undersökte även skillnaderna mellan lokal- och kvällspress, där det visade sig att 

tidningar som Aftonbladet innehöll den största delen av manliga sportartiklar och att 

lokaltidningarna ha ökat sin andel av kvinnliga sportartiklar under undersökningsperioden, 

även om de manliga sportartiklarna fortfarande dominerar även dessa medier (Wallin, 

1998:91f). Precis som Dahlén skriver i sin bok kom även Wallin fram till i sin studie, där 

rapporteringen om den kvinnliga sporten under 1950-talet främst lyfte fram kvinnans utseende 

och kvinnlighet istället för att fokusera på de idrottsliga prestationerna (a.a:94).  

 

Dragstedt och Asplund gjorde 2010 en C-uppsats på tre svenska tidningar där de undersökte 

hur stort utrymme av nyhetsrapporteringen inom sport som handlade om kvinnor respektive 

män (Dragstedt & Asplund, 2010:6). Av de 1650 sportartiklarna var det nästan tre fjärdedelar 

av dem som handlade om manlig idrott, medan ca en tiondel handlade om kvinnlig idrott och 

resterande var artiklar som handlade om både manliga och kvinnliga idrottare. För tidningen 

Aftonbladet såg resultatet något annorlunda ut då ca 83 procent av artiklarna handlade om 

manlig idrott medan ca elva procent handlade om kvinnlig idrott, resterande artiklar 

behandlade båda könen (a.a:14). Resultatet från Aftonbladet är intressant för vår studie då vi 

kommer ha med tidningen i vår undersökning. Vi kommer då kunna jämföra om det skrivs 

mer eller mindre i procent om kvinnor inom just fotboll och ishockey jämfört med resultatet 

från deras studie.  

 

År 2014 skrev Hedengren och Lindwall en C-uppsats med syftet att undersöka hur den 

svenska rapporteringen om damhockey såg ut i svensk press mellan år 1992 och 2014. 
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Resultatet från studien visar på att rapporteringen om kvinnlig ishockey har ökat under tiden 

för undersökningen, men att under tiden för OS skrivs det betydligt mer om damhockey än 

under den tid det inte är något OS. Trots att rapporteringen har ökat så publiceras endast ett 

fåtal artiklar om damhockey mellan OS-perioderna (Hedengren & Lindwall, 2014:24). 

 

Vi vill i vår studie även undersöka hur stor del av de sportartiklarna vi ska analysera som är 

skrivna av män respektive kvinnor. I diverse enkätundersökningar, där en är gjord så sent som 

2012 av före detta studenter vid Södertörns Högskola, gick det att se att mer än hälften av de 

aktiva journalisterna år 2012 var kvinnor. Underökningen gjord på journalister från olika 

typer av redaktioner (Nygren, 2015:72f). 

 

5.4 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin innebär att utforma eller gestalta någonting på ett speciellt sätt. Det kan 

handla om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter påverkar människors syn på den 

aspekten av verkligheten. Den handlar även om mediernas innehåll och vad de representerar 

(Strömbäck, 2014:113f). Det kan bland annat handla om val av ämne, ordval, 

berättarperspektiv och källor (Strömbäck, 2012:271). Ur ett sociologiskt perspektiv handlar 

gestaltningar om hur man begripliggör, tolkar och skapar en mening utifrån sina erfarenheter. 

Nyheter representerar en spegelbild av verkligheten, och genom att ta del av 

nyhetsjournalistik kan man få en objektiv bild av verkligheten. Men eftersom verkligheten är 

obegränsad och medierna är begränsade präglas all nyhetsförmedling av de val som görs av 

medierna, både i allmänhet, av redaktionerna och de enskilda journalisterna (Strömbäck, 

2014:113f). Därför bör nyheter ses som rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten, 

snarare än en spegelbild av den. Eftersom journalister väljer vissa aspekter när de utformar 

sina artiklar gestaltar de verkligheten på ett speciellt sätt, vilket gör att vissa 

orsaksförklaringar och värderingar lyfts fram (a.a.).  

 

Genom att hitta intressanta infallsvinklar kan journalister försöka öka publikens intresse för 

en nyhet. För att väcka publikens intresse är det vanligt att överdriven vinkling eller 

hårdvinkling förekommer (Hvitfelt, 1989:103ff). De vanligaste vinklingarna enligt Hvitfelt är: 

 Personifiering. Här riktas uppmärksamheten mot en eller ett fåtal människor inom en 

händelse. 

 Den enskilde mot myndigheten. Även detta är en typ av personifiering där man lyfter 

fram enskilda personer som på något sätt drabbats av beslut från någon myndighet. 
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Denna typ av vinkling går ut på att skapa identifikation med publiken och att skapa en 

misstro. 

 Överdrifter och dramatik. Nyheten blir en dramatiserad verklighet där enskilda 

händelser förstoras och dramatiseras. 

 Politisering. Nyheter som vinklas utifrån nyhetsmediets politiska inriktning.  

 Negativitet. En negativ händelse väljs ut och vid den journalistiska bearbetningen 

förstärks negativiteten genom att negativa inslag betonas och förstärks.  

 Skandal och sensation. Här betonas ofta negativitet, dramatik och politisering. Stark 

betoning på det som avslöjas i artikeln. 

 Journalistens egna engagemang. Personliga överväganden där journalister vinklar 

händelser så deras egna ståndpunkter betonas.  

 Konflikter och motsättningar. Betonar motsättningar mellan personer eller 

organisationer. Denna vinkling är även kopplad till negativitetsvinkeln samt 

överdrifter och dramatik. 

 Hot och katastrof. Hot och katastrofinslag i händelser betonas och förstoras. Även 

denna vinkling har samband med negativitet. 

 Lokal vinkel. Vilka effekter en händelse får lokalt. Exempelvis riksnyheter 

uppmärksammas utifrån vilka lokala konsekvenser händelsen medför (Hvitfelt, 1989: 

105f). 

 

Det vinklingarna vi vill ta med oss från Hvitfelts lista och leta efter vår egen undersökning är 

lokal vinkel, skandaler, negativ vinkel och personifiering.  Vi vill se i hur stor utsträckning 

våra valda medier använder sig av dessa olika typer av vinklingar i de artiklar vi ska 

undersöka. 

 

5.4.1 Olika typer av nyheter 

Det finns olika kategorier som nyheter kan placeras in under. Östgaard (1968:26) menar på att 

det finns tre olika typer av nyheter. Han påstår att de antingen ska undervisa, propagera eller 

underhålla.  

 

Enligt Brookes (2002:34f) finns det även tre olika kategorier av sportnyheter. Den första är 

sportskandalerna, vilket är den dominerande typen inom sportnyheter. Den andra är allmänna 

nyheter som involverar sport. Dessa är nyheter om sportrelaterade händelser som handlar om 
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allmänna ämnen, bland annat skolan och ekonomi. Den tredje är affärsnyheter som involverar 

sport. Detta kan bland annat handla om sammanslagningar och nyförvärv (a.a.). 

 

5.5 Medielogik 
Medielogiken handlar om de normer och regler som styr hur medieinnehållet ser ut. Bland 

annat innefattar medielogiken hur innehållet placeras och hur presentationen av nyheterna ser 

ut (Jönsson, 2004:85). Enligt Asp, som nämns i Jönsson, rymmer medielogiken fyra 

huvudkomponenter: mediedramaturgi, medieformat, arbetsrutiner och arbetsmetoder (a.a.). 

Medielogiken innebär också att varje medie väljer och bearbetar nyheter utifrån sin egen 

logik. Detta kan innefatta arbetsrutiner, normer, mönster och mallar som kännetecknar och 

formar nyhetsprocessen (Ghersetti, 2012:220) Ulf Wallin menar på att urvalet av sportnyheter 

till viss del påverkas av den enskilde reportern på tidningen och dennes intressen. De idrotter 

reportern är mer intresserad av får större plats i tidningarna och de idrotter hen är mindre 

intresserad av får mindre plats (Wallin, 1998:40).  

 

Det redaktionella arbetet skiljer sig åt mellan olika medier, däribland mellan kvällstidningar 

och lokaltidningar. Eftersom kvällstidningar säljer alla sina exemplar som lösnummer har de 

ett större intresse av att skriva om saker som säljer och som konsumenterna efterfrågar 

(Hultén, 1993:149). Morgontidningar och lokaltidningar säljer ca tio procent av sina exemplar 

som lösnummer medan resterande procent säljs till prenumeranter, vilket gör att dessa 

tidningar inte har lika stor press på sig att sälja lösnummer och därmed väcka intresset hos 

publiken på samma sätt som en kvällstidning. Det är alltså redaktionens arbete som ligger till 

grund för försäljningen för de medier som säljer lösnummer (a.a.). Då vi kommer undersöka 

både en kvällstidning och en lokaltidning blir det intressant att se vilka eventuella skillnader 

det finns i rapporteringen mellan de olika medierna. 

 

I en rad enkätundersökningar som gjorts de senaste framför allt 30 åren, kan man se att drygt 

en fjärdedel av journalisterna vid dagstidningar sagts upp mellan 2004 till 2014, till följd av 

varsel (Nygren, 2015:73f). Detta är intressant för oss då vi kommer att titta på hur många 

artiklar som är skrivna av journalister vid den lokala nyhetsredaktionen och hur många som är 

skrivna av någon annan, till exempel nyhetsbyrå.  

 



 

16 
 

5.5.1 Många faktorer påverkar innehållet 

Det finns många olika faktorer som påverkar nyhetsinnehållet. Enligt Jönsson (2004:87) kan 

dessa faktorer vara både interna och externa. Med interna faktorer menas de faktorer som är 

knutna till själva nyhetsmediet, medan de externa faktorerna står utanför själva nyhetsmediet, 

men ändå påverkar arbetet inom medierna och det som sedan publiceras (a.a.). Det är de 

interna faktorerna som till störst del har det övergripande inflytandet över innehållet, och de 

externa faktorerna verkar indirekt via de interna faktorerna. Exempel på externa faktorer är 

källor, publik och annonsörer (a.a.). 

Shoemaker och Reese har en modell för nyhetsvärdering som innebär att det finns faktorer 

som påverkar utbudet av nyheter på fem nivåer (Shoemaker & Reese, 2014:8). Denna modell 

tar upp faktorerna genom en hierarkisk ordning istället för att skilja mellan de interna och 

externa faktorerna som i modellen ovan (Jönsson, 2004:88). Dessa fem nivåer är individuell 

nivå, medierutiner, organisatorisk nivå, institutionell nivå samt systemnivå (Shoemaker & 

Reese, 2014:8).  

 

 

Den här modellen visar Shoemaker och Reeses modell för nyhetsvärdering. 

 

På den individuella nivån är det individuella faktorer hos journalister och övriga anställda på 

redaktionen som påverkar innehållet. Exempelvis genom utbildningsnivå, bakgrunder, 

erfarenheter, yrkesetik, värderingar, åsikter, graden av professionalism och deras makt inom 

det medie de är verksamma (Strömbäck, 2014:137f). På nivån medierutiner finns faktorer som 

handlar om tillvägagångssätt för att införskaffa, behandla, bearbeta och paketera nyheterna. 



 

17 
 

På den organisatoriska nivån handlar det om hur medieföretagen är organiserade. Detta 

handlar om ägandeförhållanden, om medieföretaget ingår i en koncern, om det är börsnoterat 

samt om organisationens struktur (a.a.). På den institutionella nivån finns faktorer utanför 

medierna som har betydande för journalistikens innehåll. Detta är mediernas förhållande till 

källor, olika politiska organisationer och intresseorganisationer samt politiska kampanjer. 

Även lagar och förordningar som reglerar mediernas verksamhet, graden av konkurrens om 

publik och annonsörer samt den tekniska utvecklingsnivån är faktorer på den här nivån. På 

systemnivån finns faktorer som handlar om samhällets kulturella, sociala och politiska 

värderingar. Här finns också relationen mellan olika medier och medieföretag (a.a.).  

 

5.6 Journalistikens kommersialisering 
Det är en ständig press på företagen då de tävlar mot varandra om kunderna. Därför är det 

viktigt att kunna möta kundernas behov och önskemål, speciellt med tanke på att det finns 

flera produkter för kunderna att välja bland på marknaden (McManus, 1994:5). Enligt Abel E, 

som nämns i McManus (1994:7) har journalisternas professionella roll minskat. Det är istället 

publiken som bestämmer vad som ska bli en nyhet genom att uppmärksamma vad som är 

mest eftertraktat på marknaden. 

 

Den kommersiella logiken värdesätter en journalistik som svarar mot människor efterfrågan 

och som bidrar till att generera ekonomisk tillväxt snarare än den publicistiska logiken, som 

värdesätter en fri och oberoende journalistik och är sådan information som människor behöver 

(Strömbäck & Jönsson, 2005:3). När journalistiken står i marknadens tjänst har den ägare och 

investerare som uppdragsgivare och ett ansvar för att generera de vinster som efterfrågas 

(a.a:5). 

 

De flesta svenska medierna, förutom public service-radio och TV, är privata och 

kommersiella företag, vilket innebär att de, förutom att vara oberoende av staten, också måste 

generera tillräckligt ekonomiska vinster för att medieföretagen ska överleva och tillfredsställa 

kraven från ägare och investerare. Det är därför ohållbart att endast förhålla sig till den 

publicistiska logiken, de måste även ta hänsyn till den kommersiella logiken, till allt större del 

ju hårdare konkurrensen är (a.a:6). 

 

För de medier som prioriterar ekonomiska vinster är det både nödvändigt att nå en stor publik 

och att nå en publik som är av intresse för annonsörerna. För att få framgång på 
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annonsmarknaden är det nödvändigt att även vara framgångsrik på publikmarknaden. En 

kommersialisering av medierna innebär att medierna tar större hänsyn till vilket medieinnehåll 

sin publik är intresserade av och vilken publik annonsörerna är intresserade av (a.a:11). En 

marknadsföringsplats bland nyheter som publiken finner intressant och trovärdig ökar också 

trovärdighet för annonsören, vilket gynnar dem (McManus, 1994:31). 
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6 Metod 
I den här delen kommer vi beskriva vilken metod vi har använt för att genomföra vår 

undersökning för att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer även gå igenom 

de urval vi gjort av vårt insamlade material, samt hur insamlingen av materialet har gått till. 

Vi kommer även diskutera studiens kvalité genom att ta upp begrepp som validitet, 

objektivitet samt reliabilitet. 

 

6.1 En kvantitativ innehållsanalys 
För att på bästa sätt svara på vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av 

en kvantitativ innehållsanalys. Analysen har vi gjort på två olika tidningar, Sundsvalls 

Tidning och Aftonbladet, och deras rapportering kring sporterna ishockey och fotboll. Vi ville 

ha en beskrivning av artiklarnas innehåll kring sporterna ishockey och fotboll 2012 och 

artiklarna i de två tidningarna blev då våra analysenheter, alltså dem vi riktade våra frågor till 

(Nilsson, 2010:133). 

 

Eftersom vår undersökning gick ut på att hitta olika gestaltningar i våra artiklar valde vi att 

använda oss utav en kvantitativ metod, hade vi istället velat gå in på djupet och exempelvis 

letat efter dolda budskap i artiklarna hade vi kunnat göra en kvalitativ textanalys (Esaiasson 

m.fl., 2012:212). De olika gestaltningarna vi letade efter var bland annat förekomsten av 

artiklar om män respektive kvinnor, artiklarnas huvudfokus, artiklarnas vinkling och 

geografisk närhet. 

 

Innan vi började samla in våra analysenheter bestämde vi vad vi skulle leta efter i våra 

artiklar. Detta gjordes genom att vi valde ut ett visst antal gestaltningar vi hoppades kunna 

hitta i vårt insamlade material. De olika gestaltningarna blev då våra variabler, vilket i sin tur 

blev de frågor vi ställde till våra analysenheter (Johansson, 2010:108). Variablerna valde vi ut 

med hjälp av de teorier och den tidigare forskningen vi hade hittat kring vårt ämne. Vi valde 

sedan slumpmässigt ut några artiklar som vi provade att koda med hjälp av våra variabler, för 

att på så sätt se om variablerna gick att använda eller behövde göras om. Efter ett antal tester 

hade vi börjat få våra variabler att fungera bra och bestämde då vilka olika variabelvärden 

våra variabler skulle ha (Esaiasson m.fl., 2012:200) och bildade på så sätt vårt kodschema 

(Bilaga 1). Kodschemat använde vi oss av när vi senare analyserade våra insamlade artiklar. 

Under utformningen av kodschemat såg vi till att det i varje variabel alltid fanns ett 

variabelvärde som varje analysenhet kunde placeras in i. Vi såg även till att det endast fanns 
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ett värde att placera in analysenheten, detta kallas för ett fullständighetskrav (Esaiasson m.fl., 

2012:204). För att få till detta krav behövdes för vissa variabler en övrigt-kategori, 

exempelvis på variabeln ”artikelns huvudfokus” och ”skandaler”. För att se till så 

analysenheterna endast skulle passa in på ett av variabelvärdena behövdes en kategori med 

”fler av ovan”, exempelvis för variabeln ”geografiskt”, då artikeln både kunde ha ett nationellt 

samt ett lokalt intresse. 

 

Enligt Esaiasson m.fl. (2012:206) är det i en kvantitativ innehållsanalys viktigt med så kallade 

tolkningsregler för hur innehållet i texterna ska klassificeras. Vi gjorde därför, efter att vi 

utformat vårt kodschema, även kodinstruktioner (Bilaga 2) över samtliga variabler, för att det 

inte skulle bli några missuppfattningar om vad variablerna innebar. Genom att vi skrev tydliga 

kodinstruktioner kunde vi sedan på ett enkelt och smidigt sätt använda vårt kodschema för att 

koda våra analysenheter. 

 

6.2 Urval och material 
I vår undersökning har vi valt att analysera en kvällstidning, Aftonbladets sportbilaga 

Sportbladet, samt en lokaltidning, Sundsvalls Tidning. Vi har valt Sportbladet för att det är 

den största i Sverige (Aftonbladet, 2015) och täcker såväl nationella som internationella 

nyheter inom sport. Anledningen till att vi har valt Sundsvalls Tidning är för att den tidningen 

finns i en stad som under tidpunkten för undersökningen hade lag i högsta serien inom både 

fotboll och ishockey. Tidningen är även lokal här i Sundsvall vilket gör det mer intressant för 

oss att undersöka. 

 

Det intressanta med att jämföra två olika typer av press, både dagspress och kvällspress, blir 

att se hur rapporteringen skiljer sig på nationell och lokal nivå. Vårt val av tidningar är gjorda 

utifrån dels en geografisk aspekt, där vi täcker in både nationell tidning samt en lokal tidning. 

Storleksaspekten har vi också delvis täckt in, i och med valet av den största rikstäckande 

kvällstidningen Aftonbladet (Nilsson, 2013:129). Vi har valt att göra ett totalurval (Esaiasson 

m.fl., 2012:172) av sportnyheterna ur de två tidningarna, där vi ska analysera alla de artiklar 

som har publicerats under vår undersökningsperiod som behandlar de båda sporterna ishockey 

och fotboll. Vi kommer analysera respektive tidning under sammanlagt fyra månader. Vi har 

valt att analysera artiklar från två månader på vintern, november 2012 och februari 2013, för 

att täcka ishockeysäsongen och två månader för att täcka upp för fotbollssäsongen, maj och 

oktober under år 2012. Anledningen till att vi undersöker ett annat år i februari är för att 
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undersöka under samma ishockeysäsong, till skillnad från om vi hade valt februari 2012 och 

november 2012, då det hade varit två olika säsonger. 

 

När vi samlade in vårt material använde vi oss av databasen Retriever. För att få fram 

Artiklarna ur Sundsvalls Tidning valde vi den tidningen i Retriever samt datumen för 

undersökningsperioden. För att få fram artiklarna ur sportbladet valde vi Aftonbladet samt 

datumen för undersökningen, samt skrev in sökorden ”fotboll” respektive ”ishockey” för att få 

fram bilagan Sportbladet. Vi bläddrade igenom hela tidningarna dag för dag för att på så sätt 

få ett totalurval (Esaiasson m.fl., 2012:172) ur vårt material och för att minska risken för att 

missa någon artikel. När vi läste igenom artiklarna använde vi oss av vårt kodschema (Bilaga 

1) för att titta efter de olika variablerna i texterna. Vi förde därefter in variablerna i ett 

kalkylark med olika variabelvärden som symboliserade artikelns innehåll. 

 

6.3 Metodproblem 
Innan vi bestämde hur lång tidsperiod för vår undersökning vi skulle ha provade vi att 

använda sökorden ”fotboll” och ”ishockey” i Retriever för att se ungefär hur många artiklar 

det fanns per månad för respektive sport. Utifrån det bestämde vi hur lång tidsperiod vi skulle 

analysera. Problemet vi stötte på när vi sedan skulle analysera vårt material var att sökorden 

inte visade alla artiklar som handlade om fotboll eller ishockey, då det fanns artiklar om dessa 

sporter som inte innehöll dessa ord. Antalet artiklar blev därmed mycket större än vad vi hade 

räknat med. Detta medförde att undersökningen tog längre tid än vi först hade tänkt, men vi 

lyckades ändå genomföra den som vi hade planerat då vi låg bra till tidsmässigt i övrigt. 

 

6.4 Sammanställning av resultatet 
När vi samlade in vårt data från våra analysenheter använde vi oss utav kodblanketter där vi 

skrev in våra variabelvärden. Vi hade fyra olika kodblanketter, en för fotboll i Aftonbladet, en 

för ishockey i Aftonbladet, en för fotboll i Sundsvalls tidning och en för ishockey i Sundsvalls 

Tidning. Vi läste igenom våra sportartiklar från de olika tidningarna för att leta efter våra 

variabler. När vi hittat svaren på variablerna gjorde vi om dessa till variabelvärden och skrev 

in i våra kodblanketter. Detta kan översättas med att variablerna i vår undersökning var våra 

frågor och variablerna var våra svar. Våra kodblanketter, eller datamatriser, visade vilka 

egenskaper våra analysenheter hade genom att varje egenskap redovisas i blanketten med ett 

variabelvärde (Esaiasson m.fl., 2012:45). Efter att all vårt data var insamlad använde vi 

programmet SPSS för att analysera resultatet och få fram siffror och antal variabelvärden för 
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varje variabel. Dessa gjorde vi sedan om till diagram som vi använde tillsammans med texten 

i vår analys för att på ett tydligare sätt visa det resultat vi fått fram i vår undersökning. 

 

6.5 Studiens kvalité 
För att vår studie skulle få bra resultatvaliditet, alltså att vi mätte det vi påstod oss mäta 

(Esaiasson m.fl., 2012:57), var det viktigt att vi hade relevanta variabler för att kunna hitta de 

gestaltningar vi letade efter i våra sportartiklar. Detta för att vi skulle kunna hitta både likheter 

och skillnader, dels mellan de olika tidningarna, men också mellan de båda sporterna. Det var 

även viktigt att vi hade relevanta variabler i vårt kodschema för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna svara på vårt syfte samt våra frågeställningar. 

 

För att vår undersökning skulle få en bra begreppsvaliditet utan några systematiska fel var det 

viktigt med en bra operationalisering, alltså att våra teoretiska begrepp översätts till 

operationella indikatorer på ett bra sätt och att våra valda teorier stämde bra överens med våra 

valda empiriska indikatorer (Esaiasson m.fl., 2012:58). Det var därför viktigt att de teorier vi 

hade valt att ha med i vår undersökning stämmer bra överens med det vi ville undersöka i våra 

analysenheter, som i det här fallet var de artiklar vi analyserade. Vi utformade vårt kodschema 

med utgångspunkt i de teorier vi hade valt, för att på så sätt kunna koppla det teoretiska 

kapitlet till vårt empiriska material senare i vår analys. 

 

Att vi hade med så pass många analyserade sportartiklar från våra valda tidningar gör att vi 

även anser att vårt resultat kan generaliseras på resterande månader i de tidningarna, vilket ger 

vår undersökning hög extern validitet (Esaiasson m.fl., 2012:58)  

 

Innan vi började med kodningen av våra analysenheter valde vi ut några artiklar som vi 

testade kodschemat på för att se att det fungerade, detta för att ta reda på om det skulle kunna 

finnas en variabel som inte fungerade och kunde ställa till problem senare under vårt arbete. 

Genom att vi gjorde ett test av kodschemat höjde vi studiens reliabilitet (Nilsson, 2010:147) 

och därmed ökade studiens kvalité (Esaiasson m.fl., 2012:208). När kodschemat sedan var 

testat och klart valde vi slumpmässigt ut ett fåtal artiklar som vi utförde ett reliabilitetstest på. 

Vi gjorde ett interkodarreliabilitetstest (Esaiasson m.fl., 2012:64) där vi båda kodade samma 

artiklar och jämförde sedan våra resultat. Genom att göra ett sådant test kunde vi garantera att 

vi båda kodade artiklarna likadant, vilket höjer vår studies reliabilitet. 
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Att vi hade skrivit tydliga kodinstruktioner till hur artiklarna skulle kodas utifrån våra 

variabler ökade även chansen till att vi kodade materialet på samma sätt, vilket även höjer 

kvalitén på var undersökning. Eftersom vi hade våra kodinstruktioner, kan även andra 

forskare använda våra kodningsverktyg för att genomföra samma undersökning och få i 

princip samma svar. Forskningen blir på så sätt forskaroberoende, vilket Esaiasson m.fl. 

(2012:25) kallar intersubjektivitet, men som vi kommer benämna som objektivitet i vår 

rapport. Kodinstruktionerna medförde även att det inte fanns mycket utrymme för egen 

tolkning för oss när vi kodade materialet, vilket enligt Nilsson (2010:126) höjer 

undersökningens objektivitet. Hon menar även på att tydliga kodinstuktioner gör 

undersökningen mer öppen för vetenskaplig kritik.  
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7 Resultat och analys 
I vår undersökning har vi totalt analyserat 1786 artiklar om fotboll och ishockey i tidningarna 

Aftonbladet och Sundsvalls Tidning. Av dessa artiklar behandlade 1146 av dem sporten 

fotboll och 622 stycken behandlade sporten ishockey. Fotbollen täckte alltså in 65 procent av 

rapporteringen, medan ishockeyn täckte in 35 procent.  

 

Resultatet av vår undersökning visar på att fotboll helt klart är överlägset vad gäller 

förekomsten av rapporteringen kring sporten. Artiklarna om fotboll är nästan dubbelt så 

många som artiklarna om ishockey. Den sammanlagda rapporteringen om ishockey var nästan 

lika stor som bara Aftonbladets rapportering om fotboll. Detta stämmer även överens med vad 

både Andersson och Östberg kom fram till i sina studier. De båda kom fram till att fotboll var 

den mest rapporterade sporten och hamnade ovanför ishockey, som kom på andra plats 

(Andersson, 2003:19f & Östberg, 1992:36). Östberg kom i sin studie fram till att ca 30 

procent av sportartiklarna handlade om fotboll (a.a.), vilket inte är något vi kan jämföra med, 

då vi endast har räknat på två olika sporter och inte alla sporter som det rapporterats om i 

medierna. Vi kan endast se att fotboll är den mest rapporterade sporten av de båda sporterna 

vi undersöker. 
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7.1 Manligt och kvinnligt 

 

Diagrammet visar hur fördelningen såg ut för män respektive kvinnor i samtliga artiklar. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att av den sammanlagda rapporteringen från de båda 

tidningarna handlade 91 procent av artiklarna om män, medan endast sju procent handlade om 

kvinnor. Två procent av artiklarna hade inget fokus på kön alls. Detta stämmer överens med 

den undersökning Dahlén nämner i sin bok, där resultatet visade på att endast sex procent av 

artiklarna i undersökningen handlade om kvinnor och resterande om män (Dahlén, 

2007:475f). Även Östberg kom i sin studie fram till att andelen av kvinnliga sportartiklar var 

betydligt färre än de manliga, även fast de hade ökat med nästan sex procent från år 1961 

fram till 1991, då de låg på 6,2 procent (Östberg, 1992:64). Skillnaden mellan vår egen studie 

och Östbergs är att vår studie endast innefattar rapportering kring fotboll och ishockey, medan 

hans behandlar alla sporter. Detta kan göra det svårt att jämföra om rapporteringen mellan 

män och kvinnor har ökat eller minskat då vi inte vet hur stora skillnaderna är för endast 

sporterna ishockey och fotboll i hans studie. I Dragstedt och Asplunds studie (2010:6), 

handlade nästan 75 procent om manlig idrott, medan cirka tio procent handlade om kvinnlig 
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idrott. Deras studie skiljer sig från vår, då betydligt fler av än 75 procent av våra artiklar 

handlade om manlig idrott. Även Dragstedt och Asplunds studie behandlar alla sporter som 

medierna rapporterar om, vilket inte vår gör. 

 

I vår undersökning var det bara två artiklar som handlade om både kvinnor och män, medan 

Östberg i slutet av sin undersökningsperiod handlade 16,5 procent om båda könen (Östberg, 

1992:64). I Dragstedts och Aplunds studie (2010:6) var siffran cirka 15 procent, vilket inte 

heller stämmer överens med vår undersökning. 

 

Om vi ser till resultatet kan vi i vår studie tolka det som att Brookes teori (2002:128f), om att 

rapporteringen kring sport ser olika ut för män och kvinnor, stämmer in. Han menar på att 

rapporteringen kring kvinnlig sport är mer förekommande bland sporter som är typiskt för 

kvinnor, vilket är sporter där det främst tävlas individuellt. Typiskt manliga sporter är däremot 

lagsporter och sporter med fysisk kontakt (a.a.). Med tanke på att rapporteringen kring de 

sporterna vi har valt att undersöka är, enligt Brookes teori, typiskt manliga sporter, kan detta 

vara en orsak till att rapporteringen om kvinnor är betydligt mindre än den om män.  Detta 

resulterar då i att rapporteringen om männen i dessa sporter får mer uppmärksamhet än 

kvinnorna.  

 

För tidningen Aftonbladet låg rapporteringen kring den manliga sporten på 94 procent, medan 

den kvinnliga endast låg på två procent. För Sundsvalls Tidning låg rapporteringen om män 

på 87 procent, medan den om kvinnor låg på tio procent. Övriga fyra respektive tre procent 

var artiklar som saknade könsfokus eller handlade om båda könen. 

 

Att tidningen Aftonbladet skrev mer procentuellt om manliga idrottare än kvinnliga kan tyda 

på att de har en annan medielogik än Sundsvalls Tidning (Jönsson, 2004:85), då Aftonbladet i 

större utsträckning skrev mer om hjältar och idrottsstjärnor för att öka sin publicitet (Dahlén, 

2007:388), genom att fånga publikens uppmärksamhet (Hultén, 1993:149). Även Wallin 

(1998:91f) fick i resultatet av sin studie fram att tidningen Aftonbladet innehöll den största 

delen av manliga sportartiklar, vilket stämmer överens med vårt resultat. Dragstedt och 

Asplund (2010:6) fick även de resultatet i sin undersökning att det rapporterades betydligt mer 

om manlig idrott än kvinnlig i tidningen Aftonbladet, då 83 procent handlade om män samt 

elva procent om kvinnor. Resterande sex procent behandlade båda könen. 
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Wallin (1998:91f) skriver att de manliga sportartiklarna fortfarande dominerar rapporteringen 

även i lokaltidningarna, men att rapporteringen kring de kvinnliga sportartiklarna har ökat 

under tiden för hans undersökning. Resultatet av vår studie visar också på att de manliga 

artiklarna är de dominerande för vår lokaltidning, då endast tio procent av dem handlade om 

kvinnor. Anderssons studie visade också på att rapporteringen var mansdominerad, där 

omkring 80 procent av artiklarna handlade om män, medan 20 procent handlade om kvinnor 

(Andersson, 2003:24). Eftersom hennes studie endast behandlar lokaltidningar kan det vara 

svårt för oss att jämföra vårt sammanlagda resultat från båda tidningarna, men vi kan däremot 

jämföra rapporteringen från Sundsvalls Tidning. Trots att Sundsvalls Tidnings rapportering 

om kvinnor låg på tio procent skiljer sig resultatet från Anderssons studie som låg på det 

dubbla. Detta resultat kan betyda att rapporteringen kring kvinnlig idrott har minskat från den 

tid då Anderssons studie genomfördes år 2002, fram till 2012. Detta skulle betyda att det 

Wallin skriver i sin studie inte stämmer överens med detta då han menar på att den kvinnliga 

rapporteringen i lokaltidningarna har ökat den senaste tiden (Wallin 1998:91f), 

 

Det finns även stora skillnader i rapporteringen mellan män och kvinnor inom de både 

sporterna. Inom fotbollen rapporterades det något mer om kvinnor, där siffran låg på sju 

procent jämfört med endast en procent inom ishockeyn. För herrfotbollen låg rapporteringen 

på 88 procent, medan procenten för ishockey som handlade om herrarna var högre och låg på 

97 procent. Resterande fem procent inom fotbollen behandlade båda könen eller hade inget 

könsfokus, samma sak gällande resterande två procenten för rapporteringen om ishockey. 

 

I Sundsvalls Tidning var det nio artiklar som handlade om damishockey, vilket blir tre 

procent, medan vi i Aftonbladet inte fann en enda artikel under vald tidsperiod. Det fanns inte 

heller någon artikel som handlade om både kvinnor och män, utan samtliga ishockeyartiklar i 

Aftonbladet handlade om män. Eftersom Andersson endast använde lokaltidningar, kan vi 

endast jämföra detta med Sundsvalls Tidning för att få någorlunda riktigt resultat. Hennes 

studie visar på att cirka 90 procent av artiklarna om ishockey handlade om män och tio 

procent handlade om kvinnor (Andersson, 2003:26), vilket gör att det är sju procent om 

kvinnor än i vårt resultat. Detta visar antingen på att rapporteringen om kvinnlig ishockey har 

minskat i lokaltidningarna sedan år 2002, eller att det skrivs mindre i Sundsvalls Tidning än i 

de tidningar Andersson använde i sin studie. Att rapporteringen skulle ha minskat för 

damishockey stämmer dock inte överens med Hedengren och Lindwalls undersökning som är 

gjord 2014. Deras undersökning visade istället på att rapporteringen kring damishockey har 
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ökat i svensk press mellan 1992 och 2014. De skriver även i sin undersökning att trots den 

ökade rapporteringen publiceras endast ett fåtal artiklar om damishockey ett vanligt år 

(Hedengren & Lindwall, 2014:24). Då vi endast undersökt två månader under ett års tid, kan 

vi inte veta om det skrivits några artiklar under de andra månaderna. Däremot skrevs det ett 

fåtal artiklar om damishockey på lokal nivå i Sundsvalls Tidning, vilket således stämmer 

överens med Hedengren och Lindwalls undersökning.  

 

Inom fotbollen var rapporteringen om damer i Sundsvalls Tidning högre än inom ishockeyn, 

då 15 procent av dem handlade om damfotboll. Detta är något mindre än vad Andersson fann 

i sin studie där siffran låg på 20 procent (Andersson, 2003:26). I tidningen Aftonbladet var 

rapporteringen om damfotboll lägre, där endast sex procent av artiklarna handlade om det. 

 

7.1.1 Vilka som får komma till tals  

 

Diagrammet visar hur stor andel av männen respektive kvinnorna som fick komma till tals i artiklarna. 
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I vår studie undersökte vi även vilka som fick komma till tals i artiklarna. Som diagrammet 

ovan visar går det tydligt att se att männen är dominerade när det gäller att bli citerade i 

artiklarna. Bland artiklar som handlade om manlig sport var den endast två artiklar som hade 

en kvinna citerad, och sex stycken där både män och kvinnor fick komma till citerades. 

Resterande artiklar var det antingen män eller ingen alls som citerades.  

 

Resultatet visade på att i 71 procent av de sammanlagda artiklarna i undersökningen var det 

endast män som fick komma till tals. Kvinnor fick komma till tals i endast två procent av 

artiklarna, och i artiklar där både män och kvinnor fick uttala sig var siffran också två procent. 

I resterande artiklar var det ingen som fick komma till tals. Även detta visar på att 

rapporteringen kring sport är väldigt mansdominerad 

 

Kön visar vilka som nämns i artiklarna och kön 2 visar vilka som är citerade. 
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Diagrammet visar på hur ofta tränare får komma till tals i artiklarna. 

 

För rapporteringen om den kvinnliga sporten var det i 35 av de totalt 118 artiklarna som 

endast kvinnor blivit citerad. Dessa personer var kvinnliga spelare eller en kvinnlig tränare.  

I 27 av artiklarna var det både män och kvinnor som var citerade, och i 28 av artiklarna var 

det bara män som var citerade. I 28 av artiklarna fanns det ingen person citerad. Detta betyder 

att män fick uttala sig i sammanlagt 55 av artiklarna som handlade om damer, vilket är nästan 

hälften av dem. Oftast hade det kvinnliga laget en manlig tränare, som oftast fick komma till 

tals i artiklarna. Att det var många tränare som fick uttala sig, framförallt i de kvinnliga 

artiklarna, stämmer överens med Dahléns teori om att huvudpersonerna i sportartiklar består 

av bland annat tränare, som hör till kategorin sporthjältar, som är viktiga för 

sportjournalistiken (Dahlén, 2007:388).  

 

Totalt visar detta på att de externa faktorerna som påverkar innehållet i artiklarna på ett 

indirekt sätt, i de här fallet källorna (Jönsson, 2004:87), är dominerade av män. Även det 

Shoemaker och Reese menar stämmer överens med detta, då de menar på att det finns faktorer 
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på en institutionell nivå som påverkar mediernas innehåll, även i detta fall källor (Strömbäck, 

2014:137f). 

 

7.2 Vinkel 
 

 

Diagrammet visar vilken vinkel de sammanlagda artiklarna har.  

 

Enligt Hvitfelt (1989:105f) är en av de tio vanligaste nyhetsvinklingarna negativ vinkling, där 

journalisten väljer ut negativa händelser och förstärker dem genom att få en negativ betoning i 

artikeln. Negativa händelser finns även med på Larssons lista över egenskaper som ger 

nyheter ett högt nyhetsvärde (Larsson, 2014:285f). Resultatet av vår undersökning visar att 

endast 32 procent av alla sammanlagda artiklar var negativt vinklade, medan 52 procent var 

vinklade positivt. Nio procent av dem hade en neutral vinkel och resterande gick ej att avgöra 

vinkel på. Detta stämmer inte helt överens med Hvitfelts och Larssons teorier, då en positiv 

vinkling eller en positiv nyhet inte fanns med på några av deras listor.              
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Resultatet från vår undersökning skiljde sig inte mycket mellan de båda sporterna och 

tidningarna. Den största skillnaden fanns mellan Sundsvalls Tidning och Aftonbladet när det 

gällde den sammanlagda rapporteringen kring de båda sporterna i en negativ vinkling. Där 

hade Sundsvalls Tidning 29 procent och Aftonbladet 33 procent negativa artiklar. Detta visar 

på att Aftonbladet till större del stämmer överens med Hvitfelts teori om att journalister 

försöker öka publikens intresse för en nyhet genom att ge den en intressant infallsvinkel 

(Hvitfelt, 1989:103f), i detta fall negativ. Detta visar också på att medielogiken skiljer sig 

något mellan tidningarna gällande hur medierna utformar nyheterna (Jönsson, 2004:85 & 

Ghersetti, 2012:220). Det stämmer även överens med vad Wallin (1998:40) och Strömbäck 

(2014:113f) menar då de påstår att urvalet av nyhetsinnehållet till viss del påverkas av den 

enskilde reportern på tidningen.  

 

Östgaard (1968:26) påstår att det finns tre olika artikeltyper som nyhetsartiklar kan 

kategoriseras efter, de ska antingen undervisa, underhålla eller propagera. En neutral vinkel på 

en artikel skulle kunna tolkas som en undervisande artikel då den är baserad på fakta. En 

positivt eller negativt vinklad artikel skulle däremot kunna tolkas som underhållande då den 

delvis baseras på journalistens intressen (Strömbäck, 2014:137f: Wallin, 1998:40 & Hvitfelt, 

1989:105f). Då 84 procent av de sammanlagda artiklarna var positivt samt negativt vinklade 

passar dessa in i kategorin som underhållande artiklar. De neutrala, sju procent av artiklarna, 

passar istället in under kategorin för undervisande artiklar, då dessa ger oss information utan 

att skapa underhållning på samma sätt som en positivt eller negativt vinklad artikel gör.  
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7.2.1 Vinkling inom elitpersoner 
 

 

Diagrammen visar vilken vinkel artiklarna har som handlar om svenska spelare i Sverige respektive svenska 

spelare utomlands. 
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Diagrammen visar vilken vinkel artiklarna har som handlar om utländska spelare i Sverige respektive utländska 

spelare utomlands. 

 

Bland de artiklar som handlade om utländska spelare var fler artiklar positiva, 56 procent, av 

de som handlade om utländska spelare i Sverige, än de som handlade om utländska spelare 

utomlands, där endast 49 procent var positiva. Likadant gällande negativa artiklar, där fler 

artiklar, 35 procent, var negativa om utländska spelare utomlands än utländska spelare i 

Sverige, där 30 procent var negativa. Gällande svenska spelare var det fler artiklar om 

svenska spelare utomlands som var positiva, hela 79 procent av dem, jämfört med svenska 

spelare i Sverige där artiklarna var positiva till 57 procent. Även bland de negativa artiklarna 

var dem flest bland svenska spelare utomlands, på 42 procent, jämfört med svenska spelare i 

Sverige där endast 28 procent av artiklarna var negativa. 
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7.2.2 Vinkel och kön 

 

Diagrammet visar vilken vinkel artiklarna hade samt om de handlade om män eller kvinnor. 

 

I vår undersökning tittade vi även på hur artiklarna om män respektive kvinnor var vinklade. 

Bland de artiklarna som handlade om kvinnor visade resultatet att 70 procent av dem var 

vinklade positivt, medan 29 procent var negativt vinklade. Den sista procenten av artiklarna 

hade en neutral vinkel eller gick ej att avgöra. Av de artiklar som handlade om män var 51 

procent av artiklarna positiva, medan 32 procent var negativa. De resterande 17 procenten var 

antingen neutrala eller gick ej att avgöra. Eftersom nyheter vinklas för att höja intresset och 

uppmärksamheten hos publiken, i detta fall negativt (Hvitfelt, 1989:103f), och eftersom 

medierna skriver mer om män än kvinnor inom sport, kan det vara därför artiklarna som 

handlar om män till större del vinklas negativt än de som handlar om kvinnor. Detta kan också 

betyda att det är negativt vinklade artiklar publiken på marknaden vill åt, vilket gör att 

medierna skriver om det publiken vill ha. Detta menar E Abel på när han påstår att det är 

publiken som bestämmer vad som ska bli nyheter genom att uppmärksamma det som är mest 

eftertraktat på marknaden (McManus, 1994:7 & Strömbäck & Jönsson, 2005:11). 
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7.3 Artikelns avsändare          

 
Diagrammet visar hur många artiklar som har angivna journalister, samt antal som har skrivit varje artikel. 

  

Av det sammanlagda antalet artiklar, 1768 stycken, var 1261 av dem skrivna av en eller flera 

namngivna journalister. Resterande 507 stod antingen utan journalist eller var skrivna av TT. 

Flest av de artiklar som stod utan journalist kom från Sundsvalls Tidning, där 301 av 

artiklarna om fotboll saknade journalist och 188 artiklar om ishockey saknade journalist, 

vilket i sig utgör 96 procent av de artiklar som saknar journalist. Detta kan bero på att 

lokaltidningarna sedan 2004 har sagt upp cirka en fjärdedel av sina anställda på grund av 

varsel (Nyberg, 2015:73f). 
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7.3.1 Manliga och kvinnliga journalister 

 

Diagrammet visar fördelningen av manliga och kvinnliga journalister. 

 

För den totala summan av artiklarna visade resultatet att 170 stycken av alla artiklar var 

skrivna av kvinnliga, medan 1046 var skrivna av manliga journalister. 44 artiklar var skrivna 

av både kvinnor och män och 508 stycken var TT-artiklar eller hade ingen avsändare alls. 

Detta stämmer inte överens med den undersökning som gjordes 2012 vid Södertörns 

Högskola där det visade sig att mer än hälften av alla aktiva journalister var kvinnor. Det kan 

vara så att de kvinnliga journalisterna på tidningarna skriver om andra ämnen än just sport.  

 

För tidningen Aftonbladet visade vårt resultat på att 13 procent av artiklarna var skrivan av 

kvinnor medan endast tre procent av artiklarna i Sundsvalls Tidning var det. Resultatet av vår 

undersökning visar på att de manliga journalisterna är dominerande inom sportjournalistiken i 

de medier vi valt att undersöka. 
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7.4 Geografiskt närhet 

 

Diagrammet visar hur rapporteringen såg ut på den geografiska nivån.  

 

Enligt Hvitfelt (1989:105f) är den lokala vinkeln en av de vanligaste vinklingarna inom 

nyhetsjournalistiken. Resultatet av vår undersökning visade på att i Sundsvalls Tidning var 

fördelningen mellan lokala och nationella händelser ungefär lika stor för både rapporteringen 

kring fotboll och ishockey, på runt 37 procent vardera. Det fanns även artiklar som passade in 

på flera av de ovanstående alternativen, vilket i Sundsvalls Tidning till största del passade in 

på både en lokal och en nationell nivå, vilket gör att siffran egentligen är något högre än 37 

procent. Detta visar på att en ganska stor del av sportnyheterna i Sundsvalls Tidning hade ett 

lokalt intresse. Östberg påstår i sin studie att rapporteringen hade minskat på lokal nivå från 

40 till omkring fem procent (Östberg, 1992:56), vilket inte stämmer överens med vad vi kom 

fram till i vår undersökning om man endast ser till de lokala tidningarna. Eftersom Östbergs 

studie är gjord på både lokala tidningar samt kvällstidningar går det inte att jämföra på det 

sättet. Jämför vi istället den sammanlagda rapporteringen för vår undersökning kan vi se att 

den lokala nivån täcker in 15 procent av den totala rapporteringen. Detta visar på att den 
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lokala rapporteringen har ökat med ca tio procent sedan Östberg genomförde sin studie, eller 

att den lokala rapporteringen är större i Sundsvalls Tidning i jämförelse mot de lokala 

tidningarna Göteborgs-Posten och Arbetet som Östberg undersökte.  

 

Andersson undersökte endast lokaltidningar i sin studie, och resultatet visade på att 

rapportering kring seriematcher samt internationella tävlingar är de mest förekommande i 

hennes tidningsartiklar (Andersson, 2003:19f). Detta stämde inte överens med vår studie då 

26 procent av fotbollsartiklarna och nio procent av artiklarna om ishockey behandlade en 

internationell nivå i Sundsvalls tidning. Detta kan tyda på att den internationella 

rapporteringen har minskat bland lokala tidningar från 2002 fram till 2012, eller att 

rapporteringen skiljer sig åt mellan de olika lokaltidningarna. Eftersom Andersson i sin studie 

undersökte rapporteringen kring alla sporter kan det vara så att det skrivs mer om 

internationella händelser inom andra sporter än om ishockey och fotboll i lokala medier. En 

anledning till detta kan vara att fotboll och ishockey är de två största sporterna i Sverige 

(www.idrottensaffarer.se, 2014), vilket gör att det finns mer att skriva om på nationell och 

lokal nivå inom fotboll och ishockey än inom övriga sporter. 

 

För Sundsvalls Tidning fanns det även artiklar som hade både ett lokalt och ett nationellt 

intresse, vilket då kunde handla om ett lokalt lag som spelade match mot ett annat lag i högsta 

serien i Sverige, men också om en lokal spelare som fått nationell uppmärksamhet för något. 

Här kommer Wallins teori in då han menar på att lokala idrottsmän kan väcka nationellt 

intresse om de exempelvis blir uttagna att representera Sverige i stora mästerskap. Då känner 

sig de lokala tidningarna tvungna att rapportera från dessa tävlingar, då de även blir 

intressanta lokalt (Wallin, 1998:40). 

 

Av den totala rapporteringen för vår undersökningsperiod var 54 procent av alla artiklar på en 

nationell nivå, medan 23 procent låg på en internationell nivå. Att över hälften av alla artiklar 

behandlade nyheter på en lokal nivå stämmer in på punkten närliggande i Larssons lista om 

nyhetsvärdering på faktorer som är avgörande för vad som blir en nyhet (Larsson, 2014:285f). 

Punkten närliggande blir i detta fall i ett geografiskt perspektiv då de lokala tidningsartiklarna 

till störst del behandlade svenska spelare eller svenska lag. Punkten närliggande kan även 

innefatta närliggande inom ett kulturellt perspektiv (a.a.). Då vårt resultat visade på att nästan 

en fjärdedel av artiklarna handlade om händelser på en internationell nivå var de kulturellt 

närliggande eftersom de publicerades i svensk press om sporter intressanta för svenskar. 
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Dessa behandlade då främst kända utländska spelare, vilket enligt Dahlén (2007:388) får en 

svensk koppling då dessa personer är väl kända även i Sverige och har ett svenskt intresse. 

Här stämmer även Wallins teori in om att identifikation med huvudpersonerna i en artikel är 

en viktigare aspekt vid nyhetsvärdering än det geografiska avståndet, vilket medför att 

händelser utomlands kan få stort nyhetsvärde i Sverige (Wallin, 1998:41f). 

 

7.4.1 Geografisk närhet och kön 
 

 

Diagrammet visar hur medierna har rapporterat om könen geografiskt. 

 

Resultatet av vår undersökning visade på att det fanns en del skillnader mellan könen gällande 

rapporteringen på den geografiska nivån. Rapporteringen på en nationell nivå såg ungefär 

likadan ut för männen, på 55 procent, som för kvinnorna på 49 procent. Bland artiklarna som 

var av internationell karaktär skiljde sig resultatet mer, där 24 procent av herrsporten var på 

internationell nivå, medan endast sju procent av rapporteringen om kvinnor var internationell 
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rapportering. Störst skillnad var rapporteringen gällande lokala händelser. Där var 

rapporteringen om herrsport på 14 procent, medan den om damer låg på hela 39 procent.  

 

Anderssons studie visade att rapportering kring internationella tävlingar en av det mest 

förekommande i hennes tidningsartiklar (Andersson, 2003:19f). Detta stämmer inte överens 

med vår undersökning då det var en ganska liten del av rapporteringen som skedde på en 

internationell nivå. Eftersom Anderssons studie är gjord på lokaltidning kan man jämföra med 

vårt resultat från Sundsvalls Tidning där resultaten skiljer sig betydligt. 

 

För rapporteringen om damer var händelser på en lokal nivå ganska vanligt förekommande, 

vilket Larsson (2014:285f) har med på sin lista för nyhetsvärdering, närliggande på geografisk 

nivå. Även den nationella nivån kan tolkas som geografiskt närliggande eftersom det är 

händelser som utspelar sig i Sverige, vilket täcker in mer än hälften av de sammanlagda 

artiklarna.  
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7.5 Artikelns huvudfokus och sakgestaltning 
 

 

Diagrammet visar artiklarnas huvudfokus. 

 

I vår studie hade den största delen, 1041 stycken av artiklarna, matcher eller ett lag som 

huvudfokus. De utgör således 59 procent av artiklarna. Detta stämmer överens med Ulf 

Wallins studie, där även matcher eller tävlingar var det dominerande huvudfokuset i de flesta 

artiklarna genom åren. Siffran hade dock sjunkit från 62 till 24 procent genom 

undersökningsperioden (Wallin, 1998:78f). Fördelningen såg i stort sett likadan ut gällande 

både fotboll och ishockey, där det var matcher och ett lag som till största del var artiklarnas 

huvudfokus. Även mellan de två tidningarna såg fördelningen ungefär likadan ut. Det näst 

vanligaste var personfokus, alltså där artikelns huvudfokus var fäst vid en specifik person, 

som var huvudfokus för 295 av det sammanlagda antalet artiklar. Detta var dock vanligare i 

Aftonbladet, där 185 artiklar hade personfokus. Det var även vanligare i artiklarna om fotboll, 

då 212 av det sammanlagda antalet hade personfokus och endast 83 av de sammanlagda 

artiklarna som hade personfokus handlade om ishockey. Precis som Hvitfelt lyfter fram 
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(1989:103f) går detta att koppla till att en av de vanligaste vinklingarna är personifiering. 

Även Ulf Wallin (1998:99) kom i sin studie fram till att personorienterade artiklar har ökat, 

likaså Thomas Östberg (1992:60) som kunde se att tre fjärdedelar av de artiklar han 

undersökte var personinriktade. Även om endast 17 procent av de artiklarna vi har kodat hade 

en enskild spelare som huvudfokus, var det betydligt fler som innefattade enskilda spelare 

eller enskilda personer trots att det var något annat som var själva huvudfokuset.  

 

 

Diagrammet visar hur stor del av artiklarna som personer nämns i. 

 

Av alla våra analyserade artiklar var det 1696 av dem som innehöll en eller flera personer, 

vilket är 96 procent, och endast fyra procent innehöll inga personer alls. Då 96 procent av 

artiklarna mer eller mindre var personorienterade stämmer det väl överens med Wallins teori 

om att artiklar med personorientering har ett högre nyhetsvärde än artiklar helt utan 

personfokus (Wallin, 1998:41f). Även Hvitfelt (1989:107ff) och Hultén (1993:225f) menar på 

att nyheter om enskilda människor har ett högre läsarvärde än nyheter om kollektiva 

händelser. 
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Av de resterade artiklarna handlade 116 artiklar om kontraktsläge och transaktioner, 94 

artiklar handlade om skade- och sjukdomsläge och 46 artiklar var av ekonomisk karaktär. 

Brookes (2002:34f) beskriver att den tredje vanligaste kategorin av sportartiklar består av 

affärsnyheter, där nyheter som handlar om transaktioner och ekonomiska frågor innefattas. 

Om man slår ihop de ekonomiska artiklarna och artiklarna om kontrakt och transaktioner blir 

dessa tillsammans 162 artiklar, vilket utgör sju procent av det sammanlagda antalet artiklar. 

Sammanslagningen av de två kategorierna innebär att de tillsammans är den tredje vanligaste 

nyhetstypen av de nämnda, vilket stämmer överens med Brookes teori.  

 

110 artiklar var även kodade som övrigt, där ingick bland annat artiklar som handlade om 

rasismanklagelser, TV, spelarfruar och deras bloggar samt politik. 66 av artiklarna kodades 

som flera av ovan, och där gick bland annat att hitta artiklar som innehöll spelare, kontrakt 

och lag, spelare och match, samt ekonomi och spel. 

 

7.6 Elitinriktning 
Av det sammanlagda antalet artiklar handlade 658 artiklar om personer spelandes utomlands, 

det vill säga 37 procent av det sammanlagda antalet artiklar.  
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7.6.1 Svenskar utomlands 
 

 

Diagrammet visar hur vanligt förekommande utländska spelare är i artiklarna. 

 

Av den sammanlagda rapporteringen var det 294 artiklar som innefattade svenskar som spelar 

i klubbar utomlands, vilket är ca 17 procent av alla artiklar. Av de 294 artiklarna nämns 

Zlatan i 160 av dem, vilket gör att han nämns i mer än hälften (54 procent) av artiklarna om 

svenskar utomlands. Detta bekräftar Dahléns teori om att elitpersoner har en stor plats i 

medierna (Dahlén, 2007:388). Vårt resultat visar på att 23 procent av Aftonbladets 

fotbollsartiklar innefattade svenska spelare som spelar i klubbar utomlands, medan 15 procent 

för ishockeyn, vilket sammanlagt ger 20 procent. För Sundsvalls Tidning var det 12 procent 

för fotbollsartiklarna och endast sex procent för ishockeyn som innefattade svenska spelare 

utomlands, vilket blir 10 procent. Detta visar på att en kvällstidning som Aftonbladet har en 

större andel, det som enligt Wallin (1998:41f) kallas etnocentrism, där en händelse utomlands 

får ett större nyhetsvärde genom svenskt deltagande. Detta visar också på att Aftonbladets 

medielogik skiljer sig lite från Sundsvalls Tidnings, då kvällstidningar som Aftonbladet har är 
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beroende av att sälja lösnummer (Hultén, 1993:149). Aftonbladet har till större del valt att 

lyfta fram sportstjärnor, då Dahlén (2007:388) menar på att lyfta fram kända sporthjältar och 

stjärnor gör att en nyhet får ett högre nyhetsvärde.  

 

7.6.2 Utländska spelare 
 

 

Diagrammet visar hur vanligt förekommande utländska spelare är i artiklarna. 

 

Bland de utländska spelarna som spelar i klubbar utomlands var skillnaden i resultatet ganska 

stort bland fotbollsartiklarna jämfört med ishockeyartiklarna. För fotbollen var det 31 procent 

av artiklarna som innefattade utländska spelare utomlands, medan endast sju procent av 

ishockeyartiklarna innefattade dessa typer av personer. Detta visar på att sportstjärnor inom 

fotbollen hade en större betydelse i tidningarna under vår undersökningsperiod jämfört med 

inom ishockeyn.  
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Resultatet av vår undersökning visar även på att Aftonbladet i större utsträckning rapporterade 

om sporthjältar än vad Sundsvalls Tidning gjorde under vår undersökningsperiod. Detta 

stämmer också överens med vad Dahlén menar i hans teori om att använda sig av sporthjältar 

och stjärnor höjer artiklarnas nyhetsvärde (Dahlén, 2007:388). Även här kan vi se att 

Aftonbladet och Sundsvalls Tidning har olika typer av medielogik, då Aftonbladet arbetar på 

ett annat sätt för att locka publiken att köpa lösnummer (Hultén, 1993:149), här genom att 

lyfta fram kända utländska spelare som spelar utomlands. Enligt Strömbäck & Jönsson 

(2005:6) måste dessa typer av tidningar till större del ta hänsyn till den kommersiella logiken 

ju större konkurrens de har på marknaden. Detta medför att dessa tidningar måste ta hänsyn 

till vilket medieinnehåll publiken är intresserad av och vill läsa (a.a:11). Det gör att tidningar 

som Aftonbladet skriver om detta, då de vet vad publiken vill åt, vilket skulle kunna vara 

elitpersoner då de har ett högt nyhetsvärde. 

 

Den geografiska aspekten kommer också in bland utländska spelar som spelar utomlands då 

de hamnar på en internationell nivå men ändå rapporteras om i svensk press. Enligt Östberg 

hade rapporteringen kring internationella händelser ökat under tiden för hans 

undersökningsperiod (Östberg, 1992:56). Vi kan inte se om denna typ av rapportering har 

ökat ytterligare eller inte, men vi kan däremot se att rapporteringen om internationella 

personer är stor i de medier vi har undersökt. Enligt Wallin är identifikation med 

huvudpersonen en viktigare aspekt än det geografiska avståndet vid nyhetsvärdering. vilket 

betyder att en händelse i något annat land kan få ett stort nyhetsvärde i Sverige genom att en 

känd utländsk person förekommer (Wallin, 1998:41f). Detta stämmer in på vår undersökning 

då över en femtedel av våra sammanlagda artiklar innefattade utländska spelare som spelar i 

utländska klubbar. Att det rapporterades betydligt mer om utländska spelare som spelade 

utomlands än som spelade i Sverige i Aftonbladet för sporten fotboll stödjer Wallins teori 

(a.a.), då de fick mer medieutrymme än de artiklar som redan har en mer självklar svensk 

koppling eftersom personerna spelar i Sverige.  

 

Det skrevs även mer artiklar om utländska spelare utomlands än om de som spelar i Sverige i 

Aftonbladet inom ishockeyn, men inte i lika stor utsträckning som inom fotbollen. Detta 

bekräftar även Dahléns teori om att sporthjältar är en stor faktor för nyhetsvärde och att de får 

en bredare publik. 
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7.6.3 Zlatan 
 

 

Diagrammet visar hur ofta Zlatan nämns i en artikel.  

 

Sammanlagt skrev de båda tidningarna 160 artiklar om Zlatan Ibrahimovic. Det kan i 

sammanhanget, där 1768 artiklar är totala antalet, låta lite, men utslaget över 62 dagar som 

kodningen täcker, innebär det att Zlatan förekommer i ungefär 2,5 artiklar per dag. Detta är 

trots allt mycket för en enskild person. Zlatan är i allra högsta grad en stjärna, vilket gör att 

han spelar en stor roll och är viktig i medierna (Dahlén, 2007:388), vilket syns på det stora 

antalet artiklar han förekommer i. Zlatan är en av de personligheter som syns mest i medierna 

och som det gärna byggs en viss dramaturgi och mytologisering kring (a.a:389), då man gärna 

får in honom ofta i medierna, vilket exempelvis märktes när han nämndes även i en artikel om 

ishockey. Det går också att konstatera att det skrivs mer om just Zlatan i kvällspress, vilket 

kan bero på att han dels säljer lösnummer och dels att det finns ett större nationellt intresse 

kring honom (a.a:388) än lokalt. Zlatan ryms även inom Larssons nyhetsvärderingsfaktorer 
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(2014:285), då han anses vara en elitperson och därför är relevant för tidningarna att skriva 

om.  

 

7.7 Tränare och övriga personer  

 

Diagrammet visar hur ofta tränare förekommer i artiklarna.  

 

Av de 1768 artiklarna som analyserades nämndes tränare i 926 av dem, vilket innebär 52 

procent av samtliga artiklar. Detta bekräftar Dahléns teori som innebär att tränare förekommer 

i form av hjältar och spelar en viss ”huvudroll” i medierna (Dahlén, 2007:388). I Aftonbladet 

nämndes tränare i mer än hälften av artiklarna under de undersökta tidsperioderna, maj och 

oktober för fotbollen och november och februari för ishockeyn. Detta gällde även för fotboll i 

Sundsvalls Tidning, men ej för ishockey, där endast 119 artiklar av 288, innehöll tränare, 

alltså 41 procent. I Aftonbladets rapportering om fotboll nämndes tränare i 62 procent av 

artiklarna. Anderssons studie (2003:21f) visar i de personfokuserade artiklarna på att 30 

procent av artiklarna handlar om tränare, vilket dock är svårt att avgöra om det går att jämföra 
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med vår studie, då vi har tagit med alla gånger en tränare omnämns och inte endast de gånger 

artiklarna handlar om tränare.  

 

Diagrammet visar hur ofta fans nämns i artiklarna. 

 

Övriga personer som omnämndes i artiklarna var fans, medicinsk person (exempelvis 

sjukgymnast, läkare, psykolog), person som jobbar för klubben, person ur styrelse, domare 

samt sportchef. Tillsammans omnämndes dessa i 34 procent av det totala antalet artiklar, men 

enskilt var fansen vanligast som nämndes i 188 artiklar, alltså elva procent. Detta går att 

koppla till personifieringen, som innebär att medierna skriver om en eller ett fåtal människor 

(Hvitfelt, 1989:105f), vilket gör att dessa personer har haft någon slags roll i artiklarna som de 

nämns i. En djupare anledning till personifiering beskrivs av Hvitfelt (1989:107ff) i en lista, 

där han bland annat tar upp att det beror på enkelhet och begriplighet, vilket innebär att 

förklara problem med hjälp av personer. Detta går att applicera på denna typ av personer, då 

de är personer som har med andra saker att göra än själva laget eller kring matcherna, utan 

snarare handlar om saker som är runt omkring.  
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7.8 Pågående eller avslutad karriär 

 

Diagrammet visar hur stor del av artiklarna som behandlar personer med pågående samt avslutad karriär. 

 

I resultatet av alla våra sammanlagda artiklar var det endast 25 stycken som handlade om 

spelare som inte längre är aktiva. Det fanns även tolv artiklar som handlade om både aktiva 

och inte längre aktiva personer. Enligt Dahléns teori (2007:389) kallas att lyfta fram en 

tidigare stjärna in i strålkastarljuset igen för reinskriptation. Vi kan se i vårt resultat att detta 

inte är särskilt vanligt förekommande i vår undersökning, då endast två procent av alla artiklar 

innefattade någon person som inte längre är aktiv. Inom ishockeyn var det 18 artiklar som 

innefattade både personer som var aktiva och inte längre var aktiva, medan det inom fotbollen 

fanns 19 artiklar som innefattade dessa personer. Mellan de olika tidningarna var skillnaden 

något större, där Aftonbladet hade 27 artiklar som innehöll både aktiva och ej längre aktiva 

personer, medan Sundsvalls Tidning endast hade tio artiklar.  
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Det var betydligt fler artiklar, 1650 stycken, som handlade om personer som hade en 

pågående aktiv karriär, vilket motsvarar 94 procent. Resterande 81 artiklar innehöll inga 

personer alls. 

 

7.9 Skandaler    
 

  
Diagrammet visar vilka skandaler som oftast förekommer i artiklarna. 

 

I det sammanlagda antalet artiklar förekom endast 99 artiklar med någon slags skandal 

inblandad. Detta utgör 6 procent av det totala antalet artiklar, vilket gör att Brookes 

(2002:34f) teori om att sportskandaler skulle vara den vanligaste typen av sportnyheter, ej 

stämmer överens med vår undersökning. Då vi har undersökt två månader per sport och 

således ca 120 dagar sammanlagt i två olika tidningar, så borde det vara tillräckligt med 

material för att upptäcka ett sådant mönster. 
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Av de 99 artiklar som skrevs om skandaler, var 54 av dem skrivna i Aftonbladet, vilket utgör 

65 procent av artiklarna som handlar om skandaler. Enligt Hultén (1993:149) har 

kvällstidningarna ett större intresse av att skriva om sådant som säljer och som konsumenterna 

efterfrågar, då de säljer alla sina exemplar i lösnummer, vilket också kan vara en anledning till 

att det skrivs mer om skandaler i Aftonbladet, eftersom det möjligtvis säljer bättre. En annan 

anledning till att skriva om skandaler är att det enligt Hvitfelt (1989:103f) kan anses som en 

intressant infallsvinkel. 

 

Den vanligaste typen av skandal var kring lag och matcher, som stod för 23 stycken av 

samtliga artiklar. På andra plats kom övrigt, där 21 stycken artiklar hamnade. Exempel på 

övriga skandaler är rasismanklagelser, tränare som bråkat med domare samt en skandal som 

handlade om betting. Därefter, på en tredje plats, hamnade det sammanlagda antalet artiklar 

som rörde skandaler om spelare, vilket var 20 stycken. Detta skiljde sig dock i Sundsvalls 

Tidning, där både artiklarna om hockey och fotboll hade spelare som den vanligaste 

förekommande skandaltypen med åtta artiklar. Den fjärde vanligaste skandalen för de båda 

tidningarna var fans, som återfanns i 19 artiklar, och 15 av dessa gick att hitta i Aftonbladet 

varav 13 av dem var om fotboll och två stycken var om ishockey. Ekonomiska skandaler var 

den minst vanligt förekommande skandaltypen, då den sammanlagt bara återfanns elva 

gånger. Främst förekommande var de ekonomiska skandalerna i Aftonbladet om hockey, där 

de återfanns fem gånger. Utöver detta fanns även fem artiklar som innehöll flera av de 

nämnda skandalerna, bland annat kunde det involvera spelare och match, spelare och ekonomi 

samt fans och match. 
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7.10 Olika typer av lag 

 

Diagrammet visar vilka olika typer av lag det skrevs om i artiklarna. 

 

Av alla sammanlagda artiklar kan vi tydligt se att det var klubblag som det skrevs flest artiklar 

om, då 1378 stycken, alltså 78 procent av artiklarna, behandlade ett klubblag, antingen i 

Sverige eller utomlands. 328 artiklar behandlade ett landslag, vilket motsvarar 19 procent. 

Resterande tre procent behandlade antingen båda typer av lag eller inget lag alls. 

I tidningen Aftonbladet behandlade 20 procent av artiklar ett landslag, medan 76 procent 

behandlade ett klubblag. Sundsvalls tidning hade något färre procent av artiklarna, 17 procent, 

som behandlade landslag medan de hade 81 procent om klubblag. Fyra respektive två procent 

behandlade båda lagen eller inget alls. Detta är inga stora skillnader, utan rapporteringen ser 

ungefär likadan ut för de båda tidningarna. Att artiklar om landslag fick en plats i Sundsvalls 

Tidning kan ha att göra med Wallins (1998:40) teori om att när lokala idrottsmän blir uttagna 

att representera Sverige i mästerskap får en sådan nyhet även ett lokalt intresse. 
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Jämför vi däremot sporterna med varande var skillnaderna lite större än mellan tidningarna. 

Resultatet visade att av artiklarna om ishockey var det sju procent som behandlade ett 

landslag, medan 90 procent behandlade ett klubblag. Inom sporten fotboll var rapporteringen 

om landslag större då det låg på 25 procent, och rapportering som innefattade klubblag låg på 

71 procent. Detta kan bland annat bero på att det under maj 2012 pågick en uppladdning inför 

stundande fotbolls-EM, där Sverige deltog, och att medias bevakning således ökade 

(Wikipedia, 2015). 

 

 

Resultatet visar vilket lag det rapporterades om i de artiklar som handlade om män respektive kvinnor.  

 

Vi jämförde även hur denna typ av rapportering såg ut för män respektive kvinnor. Där visade 

resultatet att för de artiklarna som handlade om män handlade till 79 procent om något 

klubblag, medan 19 procent handlade om landslag. Resterande två procent handlade om både 

och eller inget av dem. För de artiklarna som handlade om kvinnor, behandlade 81 procent ett 

klubblag, medan resterande handlade om landslag, och endast en artikel behandlade båda 

typer av lag.  
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7.11 Artikeltyp 

 

Diagrammet visar fördelningen av de olika artikeltyperna av de sammanlagda artiklarna. 

 

Av de sammanlagda artiklarna kom nyhetsartiklar på första plats på 1391 stycken, alltså 79 

procent. På andra plats kom reportage på 194 stycken, eller elva procent, och på tredje plats 

kom krönikor på 180 stycken, motsvarande tio procent. Endast tre artiklar hamnade i övrigt-

kategorin, vilket blir mindre än en procent. Vårt resultat stämmer inte så bra överens med vad 

Östberg (1992:70f) kom fram till i sin studie, där hans resultat visade på att det som var 

vanligast bland sportsidorna var resultat, tabeller och tips. Sedan kom notis på ca 25 procent, 

följt av reportage eller referat på ca 22 procent och sedan nyhet på omkring 16 procent. I 

botten fanns intervjuer, krönikor och ledare. Eftersom vi i vår undersökning endast undersökte 

de faktiska artiklar skrivna av journalister eller TT och inte inkluderade alla de typer av 

rapportering som Östberg gjorde, exempelvis resultat, tips och tabeller, blir det svårt att 

jämföra vårt resultat med det han kom fram till i sin studie. 
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Jämför vi tidningarna emellan kom nyhetsartiklar fortfarande på första plats i Sundsvalls 

Tidning med 653 stycken, vilket motsvarar 87 procent. På andra plats kom reportage med 76 

stycken, vilket motsvarar tio procent, samt på tredje plats kom krönikor med 17 stycken, eller 

två procent. Den sista procenten bestod av artiklar under övrigt-kategorin. För tidningen 

Aftonbladet kom även nyhetsartiklar på första plats med 733 stycken, motsvarande 72 

procent. På andra plats fanns, till skillnad från Sundsvalls Tidning, krönikor på 163 stycken, 

motsvarande 16 procent. På tredje plats fanns reportage på 118 stycken, eller tolv procent.  

 

Enligt Hvitfelt (1989:105f) finns journalistens egna engagemang med på hans lista över de 

vanligaste vinklingarna inom nyheter. Detta betyder att det finns personliga överväganden av 

journalisten själv där hen vinklar en händelse utefter sina egna åsikter (a.a.). Denna teori 

passar in på de krönikor som skrivits i tidningarna då dessa är helt baserade på krönikörens 

egna åsikter. 
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8 Slutsatser och slutdiskussion 
 

8.1 Slutsatser 
Det vi tydligt kunde se i resultatet av vår undersökning var att det rapporterades betydligt mer 

om män än om kvinnor inom både fotboll och ishockey. Den sammanlagda rapporteringen om 

herrsport låg på 91 procent, medan damsport endast förekom i sju procent. Resterande procent 

behandlade både dam- och herrsport eller hade inget könfokus. För sporten fotboll förekom 

damfotboll i sju procent av artiklarna, medan 88 procent handlade om herrfotboll. Resterande 

fem procent hade inget könsfokus eller behandlade båda könen. För sporten ishockey såg 

resultatet något annorlunda ut där rapporteringen om herrar låg på 97 procent, medan 

rapporteringen om damerna låg på endast en procent.  

 

För de artiklar som handlade om kvinnor var 70 procent av dem positivt vinklade, medan 29 

procent var vinklade negativt. Den sista procenten av artiklarna var antingen neutral eller för 

svåra att avgöra vinkel på. För de artiklar som handlade om män såg siffrorna lite annorlunda 

ut då 51 procent av dem var positiva, medan 32 procent var negativt vinklade.  

 

Av den totala rapporteringen i vår undersökning var 54 procent av alla artiklar på en nationell 

nivå, medan 23 procent låg på en internationell nivå, samt 15 procent låg på en lokal nivå. 

Rapporteringen om män på en nationell nivå var ungefär lika stor som för kvinnor. Resultatet 

skiljde sig kring den internationella nivån där herrsport var dominerande, medan rapportering 

om damerna dominerade för den lokala rapporteringen. 

             

De fokus vi har sett varit vanligast förekommande gällande vinkling har varit positiva 

nyheter. Vi kunde se att 52 procent av samtliga artiklar var positivt vinklade och att endast 32 

procent var negativt vinklade. De artiklar som handlade om skandaler hade främst ett 

huvudfokus som gällde lag eller matcher.  

 

Angående det geografiska fokuset, så kunde vi konstatera att det skrevs mest artiklar av 

nationell karaktär, som stod för 52 procent av det sammanlagda antalet artiklar, följt av 

internationella på 23 procent och lokalt fokus på 15 procent.  

             

De skillnader vi har kunnat se främst mellan Sundsvalls Tidning och Aftonbladet gällande 

mängd är att Aftonbladet har publicerat fler artiklar än Sundsvalls Tidning, men ändå inte en 
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betydande mängd. Utslaget över samtliga dagar som analyserats skrev Aftonbladet i snitt 2,5 

fler artiklar per dag. En annan likhet som gick att se tidningarna emellan var att de skrev 

nästan lika många reportage om ishockey under våra valda tidsperioder. Utöver det skrev 

Aftonbladet betydligt fler krönikor jämfört med Sundsvalls Tidning  

 

Den största skillnaden som gick att se gällande könsfördelningen i respektive tidning var att 

Aftonbladet ej skrivit en enda artikel om damishockey under vår undersökta tidsperiod. 

Däremot fick en (1) kvinna uttala sig i en artikel under denna tidsperiod. I Sundsvalls Tidning 

skrev man inte heller särskilt mycket om damishockey, då endast nio artiklar under 

tidsperioden handlade om damer. Inom fotbollen förekom damer i 109 av artiklarna, 40 i 

Aftonbladet och 69 i Sundsvalls Tidning, vilket fortfarande inte är någon större summa men 

betydligt fler än inom ishockeyn. Med det kan vi således konstatera att männen har en stor roll 

i medierna, både i lokalmedia och i kvällspress.  

 

Precis som tidigare studier på ämnet som visar på att fotboll är den vanligaste förekommande 

sporten i tidningarna, med ishockey på andra plats, stämmer vårt resultat överens med dessa.  

Även när det gäller förekomsten av herrsport och damsport stämmer vårt resultat överens med 

de tidigare studier vi jämfört med. Resultaten visar i samtliga studier på att artiklar om 

herrsport är dominerande inom tidningarna i jämförelse med damsport. Vi kan till och med se 

att förekomsten av artiklar om damsport har minskat i vår studie i jämförelse med tidigare 

studier som gjorts. Vi kan även konstatera att vissa av de tidigare studierna som gjorts 

innefattar rapportering om alla sporter, vilket kan göra det svårt att göra en korrekt jämförelse 

då resultaten skulle kunna bli annorlunda om vi inkluderade alla sporter. 

 

Det fanns ganska mycket som skiljde sig åt i vår undersökning jämfört med de tidigare 

studierna som vi jämförde med. Östberg påstår i sin studie att rapporteringen hade minskat på 

lokal nivå till omkring fem procent 1991, vilket motsätter vår studie då den visar på att den 

lokala rapporteringen låg på 15 procent. Andersson säger i sin studie att internationella 

händelser var bland de mest förekommande i hennes undersökning, vilket inte stämmer 

överens med vår, då endast ungefär en fjärdedel av den totala rapporteringen handlar om 

internationella händelser.  
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Resultatet av vår undersökning visade på att rapporteringen om fotboll var mycket större 

jämfört med ishockey i våra valda medier. Detta stämmer även överens med resultaten från de 

tidigare studierna vi jämfört vårt resultat med.  

 

Sammanlagt hade merparten av artiklarna en positiv vinkling, där artiklar om damsport 

procentuellt hade fler positiva artiklar än artiklar om herrsport.  

 

Det vanligaste huvudfokuset bland våra artiklar var om matcher eller något lag. På andra plats 

kom artiklar med personfokus. Dessa resultat såg i stort sett likadana ut för de båda sporterna, 

samt för de båda tidningarna. Nästan samtliga artiklar, 96 procent, innehöll en eller fler 

personer, vilket gör dem mer eller mindre personorienterade. Vårt resultat visar också på att 

Aftonbladet i större utsträckning skrev om hjältar och sportstjärnor än vad Sundsvalls Tidning 

gjorde.  

 

8.2 Slutdiskussion 
Att fotboll var den mest rapporterade sporten i våra valda tidningar kan bero på att det finns 

fler som utövar fotboll än ishockey i Sverige (RF, 2014:12). En annan orsak kan vara att 

fotboll till större del utövas på en mer närliggande geografisk plats utanför Sverige, 

exempelvis i Europa, medan ishockey är mycket större i USA och Kanada som geografiskt 

sett ligger längre ifrån Sverige. 

 

Vi kunde i vårt resultat se att det skrevs betydligt mycket mer om män än om kvinnor inom 

båda sporterna och tidningarna. Männen fick även komma till tals i nästan samtliga artiklar, 

vilket visar på att de får ett större utrymme i media än vad kvinnorna får.  

 

8.3 Vidare forskning 
För att få en större geografisk täckning och även se om rapporteringen skiljer sig för olika 

lokaltidningar kan fler tidningar spridda över landet användas i framtida studier. För en 

bredare undersökning skulle man även kunna inkludera andra sporter för att kunna se 

ytterligare mönster mellan olika sporter och hur könsfördelningen ser ut däremellan. I 

framtida studier skulle det även vara av nytta att kanske göra undersökningen under en längre 

tidsperiod eller med fler tidningar, även om det givetvis skulle generera i fler analysenheter 

och att det således skulle ta längre tid.  
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Bilaga 1 - Kodschema 

 

V1 Artikeltyp 

1. reportage 

2. krönika 

3. nyhetsartikel 

4. övrigt  

 

V2  Artikelns vinkling 

1. positiv 

2. negativ 

3. neutral (faktabaserad) 

4. går ej att avgöra 

 

V3  Kön 1 – vilka handlar artikeln om? 

1. Damer 

2. Herrar 

3. Både och 

4. Ej könsfokus 

 

V4  Kön 2 – citerade 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Båda 

4. Ingen 

 

V5 Antal personer som förekommer 

1. en person 

2. flera personer 

3. ingen specifik person 
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V6 Utländsk spelare i klubb 

1. spelar i Sverige 

2. spelar utomlands 

3. förekommer ej 

 

V7  Svensk spelare i klubb 

1. spelar i Sverige 

2. spelar utomlands 

3. förekommer ej 

 

V8 Zlatan 

1. förekommer 

2. förekommer ej 

 

V9 Tränare 

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 

 

 

V10  Sportchef 

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 

 

V11 Domare 

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 

 

V12  Person ur styrelse 

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 

 

V13 Person ur klubbledning  

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 
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V14  Medicinsk person exempelvis läkare, sjukgymnast osv 

1. Förekommer 

2. Förekommer ej 

 

V15  Fans 

1. förekommer  

2. förekommer ej 

 

V16  Artikelns huvudfokus 

1. Enskild spelare 

2. Match/Lag 

3. Transaktioner/kontrakt 

4. Ekonomi  

5. Sjukdom/skada 

6. Annat/övrigt 

7. flera av ovan 

 

V17  Skandal 

1. Fans 

2. Spelare 

3. Match/Lag 

4. Ekonomi 

5. Övrigt 

6. Flera av ovan 

7. Förekommer ej 

 

V18  Karriär 

1. Aktiv person 

2. Inte längre aktiv person 

3. Både och 

4. Förekommer ej  
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V19  Lag 

1. Landslag 

2. Klubblag 

3. Både och 

4. Förekommer ej 

 

V20 Geografiskt 

1. nationellt 

2. internationellt 

3. lokalt (endast för lokaltidningarna) 

4. flera av ovanstående 

5. övrigt 

 

V21  Antal journalister 

1. En 

2. Två 

3. Flera 

4. Okänt antal 

 

V22  Journalist 

1. Kvinnlig 

2. Manlig 

3. Både och 

4. Okänt  
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Bilaga 2 - Kodinstruktioner 

 

             

V1 Artikeltyp 

Avgör vilken typ av artikel det handlar om. 

Reportage – artikel som är av längre karaktär och ej direkt nyhet. 

Krönika – artikel bestående av journalistens egna åsikt om ämnet. 

Nyhetsartikel – artikel som handlar om en nyhet. 

Övrigt – andra artikeltyper än ovan nämnda. 

 

V2 Artikelns vinkling 

Denna variabel avgör hur artikeln gestaltas. Detta tolkas utifrån läsarens perspektiv. 

Positiv – en artikel som går att beteckna som positiv, som handlar om något bra. 

Negativ – en artikel som anses negativ, handlar om något dåligt eller har en negativ vinkling, 

Neutral (faktabaserad) – Är varken positiv eller negativ, mest faktabaserad. 

Går ej att avgöra – används när det är för svårt att avgöra hur artikeln är vinklad. 

 

V3 Kön – vilka förekommer i artikeln? 

Den här variabeln avser bedöma vilka artikeln främst handlar om. 

Damer – om den handlar om kvinnor. 

Herrar – om den handlar om män. 

Både och – om den handlar om båda könen. 

Ej könsfokus – om den inte specifikt handlar om något av könen, ex faktaartikel som ej 

behandlar varken män eller kvinnor. 

 

V3 Kön – vilka är citerade? 

Den här variabeln berättar vilka som får uttala sig i artikeln. 

Antingen män, kvinnor, båda eller ingen av dem om artikeln ej är citerad. 

 

V5 Antal personer som förekommer 

Avgör hur många personer som förekommer i artikeln. En, flera personer eller om den inte 

handlar om någon specifik person. 
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V6 Utländska spelare i klubb 

Om artikeln handlar om någon utländsk person, antingen utländsk spelande i Sverige eller 

utländsk spelande i utländsk klubb, eller om det ej förekommer person med utländsk härkomst 

i artikeln. 

 

V7 Svensk spelare i klubb 

Om artikeln handlar om någon svensk spelare, spelande i Sverige, utomlands eller om det ej 

förekommer någon svensk spelare i artikeln. 

 

V8-15 Förekomsten av personer 

Avser att avgöra om artikeln Zlatan, tränare, sportchef, domare, person ur styrelse, person ur 

klubbledning samt medicinsk person (ex läkare, sjukgymnast osv) förekommer i artikeln eller 

ej. 

Anledningen till att Zlatan fick en egen variabel är för att vi tror att han förekommer i väldigt 

många artiklar och det därför blir intressant att se exakt hur många. 

 

 

V16 Artikelns huvudfokus 

Avser att avgöra det huvudsakliga fokuset i artikeln, om det är en enskild spelare, en match, 

ett klubbyte, ekonomiskt fokus, annat än nämnda eller flera av nämnda. 

 

V17 Skandal 

Avser att avgöra om det finns någon skandal gestaltad i artikeln och vad den i så fall handlar 

om. Fans, spelare, match, ekonomi, något annat än nämnda eller flera av nämnda. 

 

V18 Karriär 

Avser att avgöra om personen eller personerna som nämns i artikeln har en aktiv karriär, inte 

längre har en aktiv karriär, om det förekommer både personer med aktiv och avslutad karriär 

eller om ingen av nämnda förekommer. 

 

V19 Lag 

Är till för att avgöra vilket typ av lag som behandlas i artikeln, landslag, klubblag, både och 

eller inget specifikt lag. 
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V20 Geografiskt 

Avser att avgöra vilken geografisk plats som artikeln handlar om. Nationellt avser det som är i 

Sverige eller av svenskt intresse, internationellt är det som avses utanför Sverige eller som är 

av internationellt intresse, både och avser när det är av både nationellt och internationellt 

intresse, exempelvis om det skrivs om svenska landslagen eller svenska stora spelare. För 

Sundsvalls tidning finns även lokalt med som ett variabelvärde.  

 

V21 Antal journalister 

Berättar hur många journalister som har skrivit artikeln. En, två, flera eller okänt antal (ex om 

TT står för artikeln). 

 

V22 Journalist kön 

Berättar om journalisten/journalisterna är kvinnor, män, både och eller om det är okänt, 

exempelvis om TT står för artikeln. 

 

 

 


