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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka gestaltningen av svenska herr- och damfotbollsspelare i 

sportartiklar inom svensk media, samt att undersöka om gestaltningen förändrats under tid. Studiens syfte 

och frågeställningar är framtagna utifrån den forskningslucka som hittats i tidigare forskning. Det framgår 

tydligt att det saknas sportsliga gestaltningsstudier gjorda inom Norden samt studier som tar upp 

gestaltningens förändring under tid. Vår studie utgår från en kvantitativ innehållsanalys där 200 

slumpmässiga artiklar från tryckt media, under valda VM-perioder, undersökts. Det teoretiska ramverk som 

används genom hela studien är, förutom tidigare forskning, McCombs och Shaws dagordningsteori, 

Entmans gestaltningsteori samt Hirdmans genusteori om genuskontrakt. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställning tagits fram; Hur gestaltas svenska fotbollslandslagen i nyhetsartiklar 

under VM-perioderna 2002/2003 och 2018/2019 och hur har gestaltningen eventuellt förändrats mellan åren? Denna 

frågeställning har sedan brutits ned till följande underfrågor;  

• Vilka mönster går att identifiera kring hur manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas? 

• Vilken prioritet får män och kvinnor i sportrelaterade artiklar? 

• Hur skiljer sig mönster och prioritet mellan de tidsperioder som studien ämnar undersöka? 

Mönster definieras i uppsatsen som återkommande skillnader som baseras på könstillhörighet. Prioritet 

definieras som antal ord i artikeln, citat från män och kvinnor samt sidnummer. 

 

Studiens resultat visar på skillnader i hur herrar och damer gestaltas i media. Mönster som går att identifiera, 

oberoende av år, är att herrarna nämns i artiklar som handlar om damerna men inte tvärtom. Det framgår 

också tydligt att damerna jämförs med herrarna samt att majoriteten av samtliga artiklar tar upp 

sportrelaterade prestationer. Mindre skillnad finns dock gällande utseende, familjeliv och tonalitet där det är 

mer likt mellan lagen. Över tid har det blivit vanligare att gestalta damfotbollsspelare med deras utseende. 

Mellan tidsperioderna har det också skett en ökning av antalet neutrala artiklar, både för damerna och för 

herrarna. Över tid ser vi tendenser till en förändring gällande prioritet, där damerna prioriteras något mer 

gällande sidnummer och antal ord, herrarna prioriteras dock mer gällande citat. 

 

Studiens slutsats är att män är överrepresenterade inom fotbollens sportjournalistik, både som innehåll men 

även som källor. Utifrån undersökta tidsperioder finns det ett mer jämlikt förhållningssätt mellan de svenska 

fotbollslandslagen idag än vad det fanns för 16 år sedan.   

 

Nyckelord; Sportjournalistik, Kvantitativ innehållsanalys, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, 

Genusteori.  
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Abstract 
 

The purpose of this study is to find out if male and female football players are presented in a different 

manner in Swedish newspapers, over time. Previous research shows that there are not enough studies done 

on sports framing in the Nordic countries, neither are there studies that take up how the framing changes 

over time, this became the starting point for the purpose and issue of this study. We have conducted a 

quantitative analysis of 200 random news articles from Swedish print media, during selected World Cup 

periods. McComb's and Shaw's agenda theory, Entman's framing theory and Hirdman's gender theory of 

gender contracts have served as the theoretical framework, in combination with previous research.  

 

To conduct the study, the following question have been examined; How is the Swedish national football team 

framed in news articles during the World Cup 2002/2003 and 2018/2019 and has the framing changed over the years?  

We have divided the main question into the following sub-questions; 

  

• How are male and female football players described and framed?  

• How do the newspapers prioritize between men and women in sports-related articles? 

• How do patterns and priorities differ between the investigated time periods? 

  

In the essay, patterns are defined as recurring differences based on gender, and priority is defined as the 

number of words in the article and the number of the page. 

 

The study shows differences in how Swedish media portrays men and women. Regardless of years, patterns 

show that men are mentioned in articles focusing on women but not the other way around, it is also clear 

that women are compared to men. The results also shows that most articles mention sports-related 

achievements. However, there are only minor differences in articles when it comes to the players look, 

family life and tonality between the female and male teams.  

 

On the other hand, there is a continuous development over time, where it has become more common to 

describe female football players based on their looks. The number of neutral articles, regarding female and 

male issues is increasing over time. There has also been a minor change in priority, where women are given 

an increasing number of pages and words, but the men are given more and more quotes. 

 

The study's conclusion is that in football, men are over-represented in sports journalism, both when it 

comes to content but also in the number of sources. However, based on the examined time periods, today 

there is a more equal approach between the national teams than it was 16 years ago. 

 

Keywords; Sport journalism, Quantitative analysis, Agenda theory, Framing, Gender theory.  
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1. Introduktion 
Sommaren 2019 spelade det svenska damlandslaget fotbolls-VM och slutade på en tredjeplats. Året 

dessförinnan spelade svenska herrlandslaget VM och slutade på en sjundeplats (fifa.com, 2019; Sofi 

Hansson, 2018). Trots en bronsplats för damerna är det herrlandslagets prestation under 2018 som vi tänker 

tillbaka på som VM-året, sommaren som blev till en folkfest i Sverige. Kanske handlar detta om våra val av 

nyhetsartiklar eller samtalsämnen i vardagen? Men eventuellt handlar detta också om en ojämställdhet inom 

sportjournalistiken där männen generellt får större plats i våra medier än kvinnorna. Har du någon gång 

öppnat en sportbilaga och tänkt på hur publiciteten skiljer sig mellan könen och hur fördelningen ser ut? 

Vilka som får bäst och störst plats, hur fördelningen mellan manliga och kvinnliga journalister ser ut och hur 

media väljer att porträttera manliga och kvinnliga sportutövare?  

 

Genom litteraturöversikter inom fältet för sportjournalistik intresserade vi oss för hur män och kvinnor 

gestaltas och huruvida könen prioriteras olika i media. Ett tydligt exempel på problematiken kring 

framställandet inom sportjournalistiken är just det ojämställda engagemanget kring män och kvinnors 

prestationer i fotbolls-VM under de senaste åren. Under 2018 års VM-period, sändes matcherna på 

storbildsskärmar runt om i landet. Matcherna sändes bland annat i Karlstad, på restaurangen Olssons Bazar, 

där invånarna samlades för att gemensamt ta del av matchen. Kvinnornas VM år 2019 visade däremot inte 

på samma uppslutning av invånarna, detta på grund av att storbildsskärmar uteblev. Enligt en av ägarna till 

Olssons Bazar i Karlstad, beror detta på ekonomiska skäl, att matcherna inte har tillräckligt bra 

sändningstider och att damerna inte lockar till sig lika många tittare (Sunnemark, 2019). Att damerna inte 

drar lika stor publik är något som journalister också gör antaganden om gällande sportjournalistiken, där det 

förmodas att konsumenter istället hellre läser om just män (Crossman, Hyslop & Guthrie, 1994). Vidare 

antyder Boyle (2006) att journalister i stor uträckning kan tänka sig skriva nyhetsartiklar utifrån ett 

ekonomiskt intresse och väljer att skriva artiklar utifrån vad läsare helst tar del av, vilket genererar mest 

pengar.  

Detta fick oss att vilja undersöka hur svenska fotbollslandslagen gestaltats i media och hur medias 

dagordning ser ut inom sportjournalistiken. Med tanke på de senare årens debatter kring ett jämställt Sverige 

lades det till ytterligare en aspekt till syftet för att se om det skett en förändring över tid, därför valde vi att 

undersöka två VM-perioder med 16 års mellanrum.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas olika samt hur 

detta har utvecklats under tid. Genom frågeställningen; Hur gestaltas svenska fotbollslandslagen i nyhetsartiklar 

under VM-perioderna 2002/2003 och 2018/2019 och hur har gestaltningen eventuellt förändrats mellan åren? För att 

besvara frågeställningen finns tre underfrågor som studien kommer utgå ifrån: 

• Vilka mönster går att identifiera kring hur manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas? 
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• Vilken prioritet får män och kvinnor i sportrelaterade artiklar? 

• Hur skiljer sig mönster och prioritet mellan de tidsperioder som studien ämnar undersöka? 

 

1.2 Definitioner 
Dam- och herrlandslagen avser de personer som ingår i det fotbollsspelande landslaget under aktuellt år. Alltså 

de personer som till sin profession utövar fotbollsspelande som yrke. 

 

Mönster avser återkommande skillnader i artikelns innehåll baserad på fotbollsspelarnas könstillhörighet. 

Dessa mönster kan bland annat vara hur ofta kvinnor och män citeras, eller i vilken utsträckning 

sportrelaterade prestationer, utseende och familjeliv tas upp i artikeln.  

 

Prioritet avser antal ord i artikeln, antal citat från kvinnor och män samt artikelns sidnummer. Vi utgår från 

att ju lägre sidnummer artikeln har, ju högre prioritet har artikeln. Detta eftersom det finns en större möjlighet 

till uppmärksamhet ju längre fram i tidningen artikelns finns och ger således en bättre placering (Crossman 

& Urquharts, 1999). Med ett större antal ord får artikeln ett större utrymme i tidningen vilket gör att vi antar 

att större nyhetsartiklar är viktigare än de mindre. 

 

1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts gällande denna studie är dels inom Sveriges gränser då det finns tidigare 

forskning som berör andra länder. Studien baseras på svensk, tryckt press då vi strävar efter ett likvärdigt 

urval mellan de undersökta tidsperioderna inom denna studie. Vi gör ett antagande om att webbaserade 

nyhetsartiklar har ökat med tiden och inte fanns att tillgå i lika stor utsträckning, som tryckt press, innan och 

under 2002/2003. Samtliga typer av sportartiklar finns med i vår studie eftersom de tillsammans skapar 

medias gestaltning av fotbollslandslagen, vare sig det handlar om professionella journalister, krönikörer eller 

privatpersoners insändare. Dock har en avgränsning gjorts gällande artiklarna till ett minimum på 100 ord då 

vi menar att det är den minsta möjliga mängd text som faktiskt behövs för att få tillräckligt med text att 

analysera gestaltningen. Artikeln måste också i huvudsak, direkt eller indirekt, handla om det aktuella 

landslaget och ha huvudfokus på det genom minst halva artikeln.  

 
1.4 Disposition 
Studien inleds genom ett första kapitel där studiens problemområde redovisas för att ge en översikt för 

läsaren. Detta efterföljs av studiens syfte och frågeställning där tillhörande underfrågor presenteras. Därefter 

definieras centrala begrepp som återkommer genom uppsatsen samt en underrubrik som belyser vilka 

avgränsningar som gjorts. I uppsatsens andra kapitel berörs den tidigare forskning som är aktuell inom 

problemområdet för studien. Under kapitel tre följer en presentation av aktuella teorier som genomgående 

används under denna uppsats för att förankra argument och jämföras mot varandra. I nästa kapitel, nummer 

fyra, beskrivs den valda metoden för studien samt tillvägagångssätt. Här berörs allt från studiens population, 
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urval, validitet, reliabilitet, operationalisering samt en underrubrik som behandlar etiska överväganden 

gällande studien. Under kapitel fem och sex presenteras studiens resultat som sedan efterföljs av en analys 

samt en diskussion utifrån studiens resultat. I kapitel sju redovisas de slutsatser som gjorts efter utförande av 

denna studie samt förslag på framtida forskning inom fältet. I det sista kapitlet, nummer åtta, diskuteras 

studien i förhållande till dess betydelse för yrkesområdet och samhället i stort.  
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2. Tidigare forskning 
I denna del kommer tidigare forskning om sportjournalistik, dagordning och gestaltning utifrån 

könsskillnader att redovisas. Dessa tidigare studier ligger till grund för forskningsluckan.  

2.1 Könsfördelningen inom sportjournalistiken 

En studie gjord av Crossman et al. (1994) visar en ojämställd fördelning mellan manliga och kvinnliga 

idrottsutövare. De har under ett års tid gjort en innehållsanalys på tidningen The Globe and Mails sportsidor. 

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan antalet artiklar baserat på kön, 82 % av rapporteringen 

handlade om manliga sportutövare och 6,3 % av det undersökta innehållet handlade om kvinnliga 

sportutövare. De resterande handlade om både manliga och kvinnliga. Det finns också liknande studier 

gjorda på TV-innehåll där så lite som 1,5 % av innehållet handlade om kvinnliga sportutövare (Enbom & 

Carlsson, 2019). I en studie gjord av den svenska medieforskaren Edström (2014) framgår det att de flesta 

nordiska nyheter handlar om män och att kvinnorna sällan får höras. Resultaten liknar i sin tur Crossman et 

al.:s (1994) resultat, detta trots att studierna behandlar olika länder där olika kulturer kan påverka 

journalistiken. Edström (2014) hävdar även att en större spridning i innehållet, till exempel fler artiklar om 

kvinnor, kan skapa ett större intresse hos fler läsare och på så sätt engagera fler i samhället. Detta 

resonemang kan kopplas till Boyle (2006) som menar att redaktionerna skriver om det som säljer där 

Edströms (2014) tankar kring ett stort intresse för nyheterna ökar dess försäljning.      

 
Studien gjord av Crossman et al. (1994) visar att det inte enbart är i sportjournalistikens innehåll som det 

finns skillnader mellan könen och med en överrepresentation av män. Liknande skillnad finns bland 

journalisterna där majoriteten av sportredaktörerna är män. En brittisk studie gjord av Boyle (2006) visar att 

9 % av sportjournalisterna inom den nationella pressen i England är kvinnor, resterande 92 %, är män. Även 

Edström (2014) hävdar att det finns ojämställdheter inom journalistkåren, detta med fokus på den nordiska 

marknaden, men att de nordiska länderna är mer jämställda jämfört med EU:s medelvärde. Edström (2014) 

hänvisar även till Djerf-Pierres (2007) studie som visar att den manliga journalistiken är den som anses vara 

av den goda sorten det vill säga den ”som räknas” när det väl kommer till frågan, detta fast att fler kvinnor 

med tiden utgör en större del av yrket. Crossman et al. (1994) anser att den skeva fördelningen som råder 

mellan könen inom sportjournalistiken kan vara en möjlig anledning till varför det skrivs mest om män inom 

sporten. Detta resonemang stärks i Crossman och Uruquarts (1999) studie där det framgår att 

sportjournalisternas kön kan påverka artiklarnas innehåll. I studiens analyserade material framgår det att 

manliga journalister oftare skriver om män i sina artiklar men att kvinnliga sportjournalisters artiklar däremot 

visar på ett mer jämställt innehåll. Dock är det svårt att dra generella slutsatser utifrån Crossman och 

Uruquarts (1999) studie, eftersom det visar sig att männen är överrepresenterade inom sportjournalistiken 

och därför skriver männen också fler artiklar än kvinnorna. Enligt Edström (2007) har kvinnliga journalister 

generellt en högre utbildning än de manliga även om utbildningsgapet minskar med åren så är det ändå 

kvinnorna som besitter en akademisk utbildning i större utsträckning. Därav finner vi grund till att tro att en 
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akademisk utbildning också kan främja ett mer jämställt journalistiskt material då utbildningar ofta behandlar 

ämnen som genus. Vidare menar Edström (2007) att det finns en generationsskillnad och att den yngre 

journalistkåren till större del innehar en akademisk utbildning i jämförelse med den äldre generationen som 

saknar liknande utbildning. Hon menar också att en akademisk utbildning ger en högre status inom 

branschen och därför finner vi också grund till att tro att kvinnor borde besitta en viss maktposition inom 

journalistkåren. Ovanstående studier och resultat ligger till grund till varför det är intressant att ta med könet 

på journalisten som en variabel i vår studie. Dels för att se om det är mer jämställt mellan sportjournalister 

idag, än när de tidigare studierna bedrevs men också för att jämföra Sverige med de länder där tidigare 

studier bedrivits i.  

 
Ytterligare studier som belyser mäns överrepresentativitet i media är Angelini, Billings och MacArthurs 

(2013). Studien visade ett resultat där 75 % av de idrottare som nämndes under tv-sändningarna från OS i 

Vancouver år 2010 var män. Studien om män och kvinnors representativitet i media under OS speglar en 

ojämställd procentuell benämning men visar också på en skillnad i hur sportutövande män och kvinnor 

gestaltas. Författarna menar att media kan framställa män och kvinnor på olika sätt genom både framgångar 

och misslyckanden, därigenom skapas könsramar som är stereotypiska vilket publiken anpassar sig till. 

Skillnader i män och kvinnors gestaltning är därför en viktig del för oss att undersöka. Angelini et al. (2013) 

menar på att män framställs som mer extroverta än kvinnor vilket är ytterligare en faktor som påverkar 

könsramarna. Vidare anser författarna att klädseln kan skilja sig mellan det manliga och kvinnliga vilket kan 

ha en betydande roll i hur personerna framställs och hur publiken uppfattar könen. De möjliga skillnader 

som identifieras inom svenska herr- och damfotbollslandslagen bör dock inte grunda sig i sportutövarnas 

klädsel eftersom den är snarlik i fotboll, oavsett kön, men aspekten gällande gestaltningen är såklart 

intressant att beakta.  

 

Anja Hirdman (2019) är en av flera medieforskare och har i en studie forskat om innebörden av att tillhöra 

ett visst kön i förhållande till medias utbud och dess föreställningar. Liksom, Yvonne Hirdman (1988), 

menar hon att olika förväntningar och föreställningar förknippas med en könsroll och att det tar sig olika 

uttryck i media utifrån detta. Hon hävdar att nyhetsrapporteringar besitter en stor makt genom att bestämma 

vad som konsumenter får ta del av, och vilka grupper som får komma till tals. I Hirdmans (2019) studie visar 

hon hur nyhetsjournalistiken dominerats av manliga journalister sedan 1970-talet, men också att män 

dominerat som nyhetskällor. Hennes resultat visar att ungefär hälften av alla yrkesverksamma inom Sveriges 

journalistkår, består av män. Trots denna jämställda könsfördelning inom journalistkåren framgår dock en 

dominans av män inom sportjournalistiken. Männen är dem som till största del återges som nyhetskällor 

samt att majoriteten av sportjournalistikens reportrar består av män. I Hirdmans (2019) studie består 

nyhetsrapporteringen till största del av en neutral ton och kvinnor återges i en större uträckning som källa 

när artikeln/reportaget behandlar ett mer känslosamt innehåll. Denna forskning är aktuell för studien då vi 

ämnar undersöka både fördelningen av Sveriges sportjournalister men även artiklarnas tonalitet.  
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2.2 Männen dominerar tidningarnas sidplacering 
Media har en möjlighet att sätta dagordningen vilket innebär att media väljer vad samhället bör läsa om. 

Medias val av dagordning kan i sin tur påverka läsarnas åsikter och tankar om ett visst ämne (McCombs & 

Shaw, 1972), läs mer om dagordningen i kapitel 3. Kommande forskningar används i denna studie för att 

besvara delar av underfrågan gällande prioritet. McCombs och Shaw (1972) menar att media skapar 

dagordningen genom att publicera vissa typer av artiklar framför andra, samt placera utvalda artiklar i en 

specifik ordning. De första sidorna är de som många läser och som får mycket uppmärksamhet. När 

redaktionerna bestämmer vad som ska tryckas på de bättre sidorna väljer de parallellt vilka nyheter och 

ämnen som samhället bör uppmärksamma och anse vara viktiga. I Crossman och Urquharts (1999) studie 

ser de resultatet av journalisternas val av nyhetsvärdering och hur den fördelas utifrån könen. I studien har 

fler artiklar om män hamnat både på förstasidan och på de första sidorna i tidningens sportbilaga, 41 % av 

de artiklar som var placerade på de två första sidorna i tidningarna handlade om män, jämfört med 7,1 % 

som handlade om kvinnliga sportutövare. Artiklarna som tog upp kvinnliga sportutövare fanns istället i 

slutet av tidningen. Eftersom det inte är lika många som orkar läsa de sista sidorna i en tidning anser 

Crossman och Urquhart (1999) att fler konsumenter missar artiklarna om de kvinnliga prestationerna 

eftersom de placeras längre bak. Journalisterna tenderar att prioritera de manliga sportutövarna högre, 

således dominerar männen medias sportsliga dagordning. 

Men vad är grunden till att sportutövande män får större och bättre plats i media? En anledning kan vara att 

sportjournalister tycks anse att allmänheten har ett större intresse för mansutövade sporter vilket kan 

resultera i mer publicitet för manliga sportutövare (Crossman et al., 1994). Detta är något som även Boyle 

(2006) hävdar då han tar upp att sportjournalistiken under den senaste tiden har blivit en större apparat med 

en ekonomisk vinst i sig. Boyle (2006) menar därför på att journalisterna väljer att skriva om det läsarna vill 

läsa om och det som säljer. Jakten efter läsarna och det tillmötesgående som Boyle (2006) anser att medierna 

gör när de väljer att skriva om saker som läsarna intresserar sig för kan ha med medielandskapets förändring 

att göra. Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018) menar att ett medielandskap som ständigt utvecklas ger 

samhället och dess konsumenter en möjlighet att ta del av stora mängder av nyheter i olika format. Med all 

denna information tvingas också konsumenten att selektera sitt sökande vilket resulterar i att viss 

information faller bort. Författarna menar att eftersom medielandskapet förändras ger det både medborgare, 

journalister och övriga aktörer nya utmaningar att förhålla sig till. Bland annat menar Weibull et al. (2018) på 

att mycket av nyhetskonsumtionen idag sker via mobilen, speciellt för den yngre generationen. 

Konsumenternas rörlighet har därför lett till att medierna tvingats anpassa sitt material till andra format, 

därför finner vi skäl till att tro att det skett en förändring i artiklarnas gestaltning och prioritet där artiklarnas 

storlek kan ha förändrats för att kunna fungera både digitalt och analogt. Gestaltningen kan därför ha 

förändrats för att passa en mer digitaliserad publik eftersom dagens artiklar kan anpassas till både ett digitalt 

och analogt format. Edström (2007) menar också på att det skett en utveckling inom svensk media, detta i 

en studie som sträcker sig från 1989 till 2005, att strukturen har förändrats där publicitet på webb är under 

utveckling och blir allt mer framträdande. Hon menar liksom Weibull et al. (2018) att publicering på webb 
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innebär ett nytt arbetssätt där konkurrensen mellan medieföretag blir allt hårdare. Edström (2007) visar i sin 

studie att det finns en könsskillnad mellan hur journalister arbetar med webb och att de manliga 

journalisterna utgör en större procentuell andel i jämförelse med kvinnor, detta resulterar i att männen har 

ett försprång i att arbeta på webben. Oberoende om konsumenten konsumerar nyheter via webb eller annat 

medium så finns det enligt Weibull et al. (2018) grund till att se nyheter som ett ömsesidigt utbyte mellan 

medier och dess konsumenter. Medierna är beroende av konsumenternas nyhetsintresse för att kunna driva 

sin verksamhet medan konsumenterna behöver information om samhället och världen för att orientera sig 

(Weibull et al., 2018). Då sportjournalistiken kan liknas vid nöjesindustrin, enligt Enbom och Carlsson 

(2019), bör nyhetsförmedlingen av sport kunna liknas vid ett underhållningsvärde från journalister till 

konsumenter där nyheter som tros ligga i allmänhetens intresse publiceras. Resultatet blir enligt Weibull et al. 

(2018) ett ömsesidigt utbyte mellan media och dess konsumenter där båda parter bekräftar varandra.  

2.3 Medias gestaltning av könen 
Tidigare studier som fokuserar på gestaltning och hur manliga och kvinnliga sportutövare gestaltas i tryckt 

media och i TV visar tydligt på att det finns skillnader i hur könen framställs och gestaltas inom sporten. 

Studier gjorda av Trolan (2013) och Jones, Murrell och Jackson (1999) visar på skillnader i hur könen 

gestaltas i media och påvisar att media tenderar att gestalta kvinnliga sportutövare efter deras utseende och 

inte deras fysiska sportprestationer som är det männen beskrivs genom. Männen får i studien egenskaper 

som bra fysik och kunskap medan kvinnorna får fokus på hår, smink och kroppsform. Kvinnorna framställs 

genom att media applicerar stereotypa könsbilder, en av dessa är bilden som hemmets mittpunkt, där 

kvinnorna framställs som familjära. Detta tyder enligt forskarna på att media förmedlar stereotypa 

könsbilder och att det därför är viktigt att vara uppmärksam och medveten om att det finns en sexism i 

sportjournalistiken. Dessa två tidigare forskningar är aktuella för studien då vi är intresserade av att se 

skillnader i gestaltningen inom sporten och ligger till grund för variablerna gällande utseende, familj och 

sportsliga prestationer. 

Studien av Jones et al. (1999) visar även resultat kring att kvinnor inte enbart blev omskrivna utifrån de ytliga 

attributen som tidigare nämnts, utifrån ett dömande perspektiv. Det dömande perspektivet applicerades 

framförallt när journalisterna skrev om sporter som ansågs ”kvinnliga”. När det istället handlade om 

“manliga” sporter blev det snarare ett jämförande perspektiv än ett dömande. Studien visar hur 

journalisterna jämförde de kvinnliga prestationerna med de manliga kollegorna inom sporten, men inte 

tvärtom, samt att det enbart fanns få kommentarer som endast handlade om de kvinnliga prestationerna. 

Trolan (2013) förklarar denna skillnad i gestaltningen som att de manliga sportutövarna utför den sport 

”som räknas”. Fotbollen kan ses som ett exempel i dagens samhälle på att det är herrarna “som räknas”, 

eftersom det benämns som fotboll när det handlar om herrar som spelar. När kvinnor spelar benämns det 

istället som damfotboll, där könstillhörigheten tydligt framträder. Detta går även att se i Allsvenskan jämfört 

med Damallsvenskan. Vilka som utgör normen för vad fotboll är påverkar eventuellt också publiciteten, som 

tidigare nämnts, är skev i fördelningen mellan könen.  
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2.4 Avsaknaden av forskning inom Sveriges sportjournalistik  
Sverige är ett av de länder som år 2016 fanns med i topp 10 i The Global Gap Report där världens länder 

rankas baserat på landets jämställdhet utifrån bland annat ekonomi, hälsa, utbildning och politik (Hovden & 

von der Lippe, 2017). Detta innebär att Sverige är ett av de länder som är mest jämställt, dock är det viktigt 

att poängtera att det är jämställt utifrån ett visst antal kategorier. Därför går det inte att dra samband mellan 

placeringen och till exempel sport, och anta att sportjournalistiken är jämställd. Hovden och von der Lippe 

(2017) visar i sin studie baserad på Nordens sportjournalistik att det fortfarande finns skillnader i publicitet 

och gestaltning mellan manliga och kvinnliga sportutövare men även bland journalister. De poängterar också 

att det saknas studier inom sportjournalistiken i Norden. Det behövs alltså studier som visar på hur det ser 

ut i Sverige idag, samtidigt som Sverige är ett intressant land att jämföra och analysera eftersom det är så 

pass jämställt inom flera andra områden. Detta resonemang ligger till grund för denna studie.  

Ytterligare ett perspektiv som denna studie kommer belysa är tid. Ingen av den tidigare forskning som 

redovisats i ovanstående kapitel, har undersökt sportjournalistikens gestaltning och hur den eventuellt har 

förändrats under tid. Därför är det intressant att studera hur gestaltningen har förändrats, eller inte 

förändrats, mellan de 16 åren som denna studie ämnar undersöka. Tid är också ett viktigt perspektiv att 

undersöka utifrån ett jämställdhetsperspektiv eftersom jämställdhet med tiden har blivit ett allt mer 

omdiskuterat ämne i samhället.     

Utifrån förkunskaper från tidigare forskning som redovisats för ovan, kan vi förvänta oss ett resultat som 

pekar åt en ojämställd sportjournalistik där herrarna får mer utrymme och publicitet än damerna, samt att 

herrarna får sportsliga egenskaper applicerade på sig medan damerna får sitt utseende beskrivet i artiklarna. 

Utifrån Sveriges jämställdhet i andra kategorier kan det eventuellt tendera till avvikande resultat i vissa 

frågor.  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk presenteras - dagordningsteorin, gestaltningsteorin samt 

genussystem. Vidare motiveras varför just dessa teorier är aktuella för studien. 

 
3.1 Dagordningsteorin 
Dagordningen kan förklaras som en agenda där uppmärksamhet riktas till olika sakfrågor beroende på vad 

avsändaren väljer att skriva om och inte. Denna teori grundades av McCombs och Shaw och presenterades i 

en studie publicerad år 1972. Studien som gjordes inför ett kommande presidentval visar att de politiska 

frågor som togs upp av media också var de frågor som medborgarna sa sig ha störst intresse av. 

Dagordningen kan beskrivas som att specifika sakfrågor väljs ut i nyhetsmedium och därigenom ger förslag 

på vad medborgare bör ha kunskap om och vilka frågor som är värda att tänka på. I deras studie framgick 

ett starkt samband mellan de kampanjfrågor som gavs stor publicitet i media och läsarnas åsikter gällande 

politiska sakfrågor, även om det inte gick att urskilja vilka faktorer som faktiskt påverkade medborgarna 

(McCombs & Shaw, 1972). Genom denna teori bör man således också kunna göra liknelser med enskilda 

sakfrågor om vad som hamnar på dagordningen, både inom politik och sport. Publiciteten av våra svenska 

fotbollslandslag i media sätter en dagordning och ger därmed förslag på vad medborgare bör läsa om. Om 

det skrivs mer artiklar om herrlandslaget kommer medborgarna antagligen anse att herrarna är av större 

intresse, likt resultaten som McCombs och Shaw (1972) presenterade gällande de politiska frågorna.  

Dagordningsteorin är intressant för vår uppsats eftersom mediehusen har möjlighet att påverka vad 

samhället få ta del av och kan lyfta medborgarnas intresse gällande till exempel sport. Enbom och Carlsson 

(2019) belyser att kvinnliga journalister i stor utsträckning får anpassa sin sportjournalistik efter manliga 

normer och värderingar. Detta kan innebära att den dagordning som efterföljs inom sportjournalistiken 

också är uppsatt av män. Konsumenter har till viss del ansvaret över huruvida man vill ta del av och 

efterfrågar kvinnlig sportjournalistik medan journalister samtidigt behöver upplysa men även tvingas 

selektera nyheter utifrån efterfrågan från konsumenter. Ytterligare en aspekt som är viktig att ha i åtanke är 

den ekonomiska, som har en stor betydelse. Enbom och Carlson (2019) menar att dagens sportjournalistik 

kan ses som en del av nöjesindustrin, vilket kan generera stora inkomster genom sättet att kommersialisera 

sport. Dels är det möjligt att ta betalt av publik på plats på stora idrottsevent men också för redaktioners 

räkning där både sålda tidningar, enskilda klick online och prenumeranter genererar inkomst för 

mediehusen. Antagningsvis kan detta resultera i att media baserar artiklar på nyheter de tror att konsumenter 

önskar att ta del av eftersom redaktioner behöver finansiera sig. Enbom och Carlson (2019) ger exempel på 

sambandet mellan det kommersiella och ekonomiska intresset genom att påvisa hur olika idrottsklubbar 

anpassar sina matchers starttider för att resultera i en bättre sändningstid, detta till fördel för media men 

detta ger således även mer publicitet till själva idrottsklubben i fråga. Denna tanke bör kunna liknas vid att 

media delvis anpassar artiklar och dess placering utifrån ett ekonomiskt perspektiv men också att artiklar 

anpassas till olika medium. 
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Under senare tid utvecklar McCombs (2011) dagordningsteorin och menar att det finns ytterligare en 

dimension. Denna dimension handlar snarare om hur samhället bör tänka på en viss fråga eller person, det 

vill säga vilket perspektiv samhället bör ha gällande en viss fråga. Enligt McCombs skapar medierna bilder av 

hur något/någon är genom att applicera egenskaper till ämnet/personen. Detta har bland annat visats i flera 

undersökningar, Shehata (2019) nämner till exempel Benton och Fraizer (1976) och McCombs (2014) 

studier som ett exempel på detta. Strömbäck (2014) anser att denna dimension kan jämföras med 

gestaltningsteorin och att det finns dem som anser att gestaltningsteorin är en del av dagordningsteorin. Det 

finns dock många olika åsikter om ämnet, i denna studie kommer teorierna att behandlas som två separata 

teorier.  

3.2 Gestaltningsteorin 
Entman (1993) myntade begreppet framing theory, också kallad gestaltningsteorin. Denna studie kommer 

att utgå från den svenska benämningen. Entman (1993) menar att gestaltningar är en slags tolkning av 

problemformulering men även dess lösning. Avsändaren, i denna studie journalisterna, gestaltar ett problem 

på ett visst sätt. Detta kan vara medvetet eller omedvetet och sker genom journalistens sätt att skriva sin text 

via sin textformulering. Avsaknaden av vissa ord kan också innebära att texten gestaltas på ett visst sätt och 

kan komma att påverka konsumenternas tankegångar. Vidare menar Entman (1993) att gestaltningar 

uppmanar tankar och associationer hos konsumenter och påverkar dessa i olika utsträckning. Strömbäck 

(2014) menar i sin tur att gestaltningen kan vara försök att påverka men att den också kan grundas i 

underliggande normer och värderingar.  

 

Shehata (2019) anser att till skillnad från dagordningsteorin, som snarare fokuserar på en enskild fråga, ligger 

fokus inom gestaltningsteorin på hur saker framställs snarare än vad som framställs. Shehata understryker att 

gestaltningen i media ofta speglas av journalistens värderingar men också att olika medium har olika normer 

att förhålla sig till. Som Strömbäck (2014) beskriver ”sitter det i väggarna” hos redaktioner vad som bör 

skrivas om och inte. Det är därför, enligt oss, viktigt att komma ihåg att det som media faktiskt väljer att 

skriva om, också grundar sig på att något annat gallrats bort. Det görs ett val om vad media skriver om och 

hur nyheten gestaltas. Strömbäck (2014) menar på att detta inte innebär att nyheten automatiskt speglar 

verkligheten utan enbart journalistens uppfattning av verkligheten. Mediers möjlighet att gestalta budskap 

från olika politiska institutioner kan alltså komma att påverka konsumenters uppfattning av den politiska 

institutionen (Entman, 2003; Strömbäck, 2014). Antagningsvis bör den politiska institutionen således kunna 

liknas vid sportjournalistikens gestaltning och hur konsumenten också undermedvetet kan komma att bli 

påverkad utifrån fotbollslandslagens gestaltning. Gestaltningsteorin blir intressant för oss eftersom tidigare 

forskning (Angelini et al., 2013; Jones et al., 1999; Trolan, 2013) pekar på att män och kvinnor gestaltas olika 

inom sportjournalistiken. 

Gestaltning går även att undersöka genom att analysera tonaliteten på artiklar och eftersom tonaliteten enligt 

Messner och South (2011) påverkar hur publiken tar till sig en nyhet kan tonalitet ses som en nivå inom 
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gestaltningsteorin. Författarna till studien menar att tonalitet delas in i kategorierna “positiv”, “negativ” och 

“neutral”. Messner och South (2011) menar att det är viktigt att använda sig av tonaliteten för att kunna 

granska hur medieinnehållet gynnar de personer som figurerar i artikeln eller ej. Deras tankar är att 

avgörandet av tonalitet bör ses som subjektivt vilket bör resultera i en form av tolkningsfråga utifrån vem 

som genomför undersökningen. 

Det finns flera sätt att analysera texters tonalitet men vi kommer i denna studie att använda oss av Messner 

och Souths (2011) kategorisering. Studien undersöker artikelns tonalitet i helhet och bryter ej ner enskilda 

meningar och ord för att jämföra emot varandra, detta eftersom studien syftar till en översiktlig bild av 

sportjournalistikens tonalitet. Tonalitet är intressant att undersöka inom sportjournalistiken eftersom olika 

typer av gestaltning kan komma att gynna, eller missgynna, de olika landslagen. Se vidare definition av hur 

tonaliteten har tolkats inom de olika kategorierna i bilaga 2.   

3.3 Genussystem 
Hirdman (1988) menar att begreppet genussystem används som en slags redogörelse över hur män och 

kvinnor har olika förutsättningar och förhållningssätt där kvinnan är underordnad och mannen räknas som 

normen. Genussystemet bygger på logiker. Där den första är isärhållandet av det manliga och det kvinnliga 

där stereotypiska sysslor för män och kvinnor ska upprätthållas och ej blandas med varandra. Den anda 

logiken är hierarkin där mannen beskrivs som överordnad och det som anses som utgångspunkten och det 

”normala” och kvinnan istället blir det avvikande. Genom något som Hirdman (1988) själv beskriver som en 

operationalisering av genussystemet framkommer begreppet ”genuskontrakt”. Hon understryker att samhällen 

i alla tider har haft ett slags oskrivet kontrakt mellan könen om hur arbetsfördelning ska skötas mellan 

könen, hur dialoger mellan könen ska föras och hur skillnader i gestaltningen tar sig uttryck mellan män och 

kvinnor. Alltså ett sätt att strukturera upp arbetsfördelningen mellan män och kvinnor och hur man ska bete 

sig mot varandra. Vidare diskuterar Hirdman problematiken kring hur kvinnor som tillhörde olika 

samhällsklasser blev förknippade med olika egenskaper och hur dessa klasser samt förknippade egenskaper 

sedan ärvdes vidare genom generationer (Hirdman, 1988).  

Under industrialismen sker en urbanisering och tekniken utvecklas samtidigt som de tidigare 

genuskontrakten till stor del upplöses. Den tidigare synen på äktenskap, sexualitet och vardagliga rutiner får 

nya ramar att förhålla sig till och det borde enligt Hirdman (1988) resultera i att män och kvinnor får mer 

likartade förhållningssätt till sysslor i vardagen. Trots att genuskontrakten till viss del upplösts och inte är 

lika framträdande i dagens samhälle kan de komma att påverka människors undermedvetna sätt att tänka 

och förhålla sig till könsstereotyper som idag syns i media.  

 

En tydlig skillnad mellan män och kvinnors plats i samhället kan ses inom fotbollens värld med tanke på att 

männen spelat fotbolls-VM sedan år 1930, långt innan kvinnornas första VM som ägde rum först 1991 (vm-

fotboll.se, u.å b; Eelde, 2019). Det är alltså 61 år senare än männens första VM, vilket kan bekräfta 
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Hirdmans (1988) tankar om hur kvinnor och män haft olika förhållningssätt till både arbetsliv och privatliv. 

Men är genuskontrakten upplösta eller finns det fortfarande skillnader i hur kvinnor och män gestaltas? 

Detta appliceras i analysen utifrån de två logiker som nämns ovan; isärhållandet samt hierarkin.  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer metoden som har används i undersökningen och dess tillvägagångssätt att 

presenteras. Punkterna population och urval, metodologiska problem, validitet och reliabilitet, 

operationalisering samt etik kommer att redovisas.  

 

4.1 Val av metod 
Den metod som använts i den genomförda studien är en kvantitativ innehållsanalys. Valet av metod 

baserades på undersökningens syfte som tidigare nämnts var att undersöka sportjournalistikens gestaltning 

av män och kvinnor, detta även över tid för att se om den hade förändrats mellan de undersökta 

tidsperioderna. En kvantitativ metod är ett effektivt redskap enligt Karlsson och Johansson (2019) och bör 

enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) användas när en studie ämnar identifiera samband, 

likheter eller olikheter i medieinnehåll. Denna metod är också enligt författarna effektiv att använda sig av 

när man undersöker ett större material samt att den möjliggör för forskaren att dra generella slutsatser 

utifrån studiens resultat. Eftersom förhoppningen var att kunna identifiera eventuella mönster, förändringar 

och generella samband så behövde studien bygga på ett stort material, därför landade metodvalet i en 

kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys möjliggör för forskaren att förhålla sig objektiv till 

forskningsmaterialet då åsikter och värderingar inte kommer påverka resultat på samma sätt som vid en 

kvalitativ analys (Østbye et al., 2004). Detta är ännu en anledning till varför beslutet om att använda en 

kvantitativ analys togs.  

4.2 Tillvägagångssätt 
Ursprungsidén var att analysera VM under åren 1990/1991 eftersom det var de första åren som både VM i 

herr- och damfotboll spelades. Dessa skulle sedan jämföras med de två senaste spelade VM-perioderna 

2018/2019. Eftersom studien grundas i en generell bild av medias gestaltning och inte en specifik tidning 

användes databasen Retriever, där artiklar från flera olika tidningar finns att tillgå. Osäkerheten om att få tag 

i tillräckligt material från årtalen 1990/1991 resulterade i en tidig artikelsökning på Retriever för att se om 

det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien. Dessvärre besannades våra farhågor om att det 

inte var möjligt att få tag i 50 artiklar från dessa år som behövdes till undersökningen. Därför flyttades 

tidsspannet fram till VM-åren 2002/2003, vilket var de första VM-perioderna som hade tillräckligt många 

artiklar men samtidigt utgjorde en tidsperiod på 16 år - där en förmodad utveckling av gestaltning mellan 

fotbollslandslagen bör kunnat ägt rum.   

När tidsperioderna, syftet och frågeställningarna var satta gjordes ett kodschema med tillhörande 

kodinstruktioner (se bilaga 1 och 2). Kodinstruktionerna testades sedan på 20 utvalda artiklar. Båda 

författarna kodade samma artiklar för att säkerhetsställa att man som kodare förstod variablerna men också 

för att säkerhetsställa att materialet kodades lika. Efter interkodartestet förtydligades de variabler som ansågs 
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problematiska och ett nytt interkodartest utfördes med ett slutresultat på 92 % överrensstämmelse. Därefter 

togs 200 artiklar fram, vilket sedan utgjorde grundmaterialet för studien.  

Vid framtagandet av material på databasen Retriever användes sökorden landslag, fotboll, Sverige samt att 

datumen för aktuell VM-period ställdes in och rutan för att endast få fram tryckt press kryssades i. Denna 

sökning upprepades för att få fram artiklar från vart enskilt VM-år: 2002, 2003, 2018 och 2019. Sedan lästes 

alla artiklar igenom, de artiklar som i huvudsak handlade om aktuellt landslag kopierades med länk till ett 

dokument döpt till det årtal som artikeln kom ifrån. I dokumentet fick varje artikel ett ID-nummer i en lista. 

För att sedan få fram de 50 artiklar, från varje VM, som sedan skulle analyseras gjordes ett obundet 

slumpmässigt urval där slumptalsgeneratorn slump.nu användes. I studien ingick 200 artiklar, varav 50 av 

dessa var från 2002, 50 stycken från 2003, 50 stycken från 2018 samt 50 stycken från 2019. Undersökningen 

startade med år 2002 och slumpade med hjälp av generatorn fram 50 stycken nummer, de artiklarna som 

hade ID-numret ingick i studien. Denna procedur upprepades sedan för de andra årtalen. Samtliga 200 

framslumpade ID-nummer som ingick i studien lyftes sedan ut till ett nytt dokument för vidare analys. 

Kodschemat (bilaga 1) skrevs ut för att underlätta kodningen av ovanstående utvalda artiklar. Kodare 1 

kodade artikel 1-25, kodare 2 kodade artikel 26-51 och sedan fortsatte artikelspannet likartat genom följande 

150 artiklar. Detta för att säkerställa att kodare 1 och kodare 2 fick möjlighet att koda herr- och damartiklar 

från samtliga år. Kodningen skedde på varsitt håll i ett lugnt rum där vi inte kunde bli störda utan kunde 

fokusera på kodningen och artikeln. Kodningen skedde genom att läsa artikeln på datorn, eftersom länken 

till artikeln fanns i ett dokument, men svaren skrevs ned på det utskrivna kodschemat. 

Nästa steg i studien var att koda in materialet i statistikprogrammet SPSS, något som utfördes gemensamt av 

författarna till denna studie. Därefter togs tabeller, diagram och statistisk signifikans fram utifrån studiens 

frågeställningar. Materialet sparades både på USB, på datorn samt skrevs ut i förebyggande syfte. Vi gick 

sedan igenom tabellernas resultat och diskuterade vilka som bör betonas för att kunna besvara 

frågeställningarna på bästa möjliga vis men även bidra till en intressant analys. 

 
4.3 Population och urval 
Denna studies population var nyhetsartiklar om fotbollsspelare av båda könen inom landslagen. Detta under 

VM-åren 2002/2003 samt 2018/2019. För att begränsa studien och samtidigt uppfylla forskningsluckan som 

hittades har avgränsningar gjorts till de svenska fotbollslandslagen. Urvalet för studien var 200 

analysenheter, varav 100 stycken artiklar handlade om herrlandslaget och 100 stycken om damlandslaget. 

Som tidigare nämnts slumpades studiens analysenheter fram genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Ekström och Johansson (2019) tar upp ett flertal urvalstyper gällande tidsperioder, bland annat klusterurval 

samt en syntetisk tidsperiod. I denna studie var det svårt att använda sig av en syntetisk vecka, eftersom en 

avgränsning gjordes till VM-perioder. Därför applicerades ett klusterurval på studien där tidsperioden var 

första och sista dagen under VM-perioderna. Denna tidsavgränsning sattes för att nå upp i 200 artiklar 
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samtidigt som innehållet i huvudsak kretsar kring aktuellt landslag. Om enbart en vecka under VM 

undersökts hade det i vissa fall inte funnits tillgång till tillräckligt material. Ytterligare en anledning till varför 

hela VM-perioden valdes var för att undgå att enskilda matchresultat/händelser skulle komma att påverka 

helheten. 

 

4.4 Metodologiska problem 
Det största metodologiska problemet under studiens gång var risken att en utvald artikel skulle raderas eller 

på något annat sätt bli oåtkomlig för oss. Medvetna om detta problem blev vår första strategi för att undvika 

problemet att skriva ut alla artiklar. Vid senare eftertanke ansåg vi att det var en onödig miljökostnad och 

valde istället att lyfta över framslumpade artiklar till ett enskilt dokument för att sedan analysera därifrån. 

Artiklarna analyserades senast två dagar efter att de blivit framslumpade, vilket var ett sätt för oss att undvika 

att artiklarna blev oåtkomliga online. Vi var medvetna om att artiklar som hade skrivits under denna period 

kunde ha blivit raderade redan innan vår studie startade och att studien på så vis eventuellt missat intressant 

material. Det hade kunnat förhindrats genom att studera arkiverade, fysiska tidningsartiklar som inte kunde 

raderats eller ändrats på samma sätt som artiklar online. Vårt tillvägagångssätt bör dock inte påverkat vårt 

resultat då urvalet är likvärdigt framslumpade mellan fotbollslandslagen och att de jämförelser som gjorts 

mellan dam- och herrlandslaget utgår från tidigare forskning och teorier. 

En annan svårighet under studiens gång men som också tidigt diskuterades var problematiken gällande 

kodningen. Det fanns hela tiden en risk att tolka och koda olika, vilket undveks till största möjliga mån 

genom tydliga kodinstruktioner samt interkodartester.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Ekström och Johansson (2019) skapar man reliabilitet genom att utföra sin undersökning på rätt sätt. 

Såklart eftersträvade vi en hög reliabilitet och säkerställde detta genom ett interkodartest. Samma material 

kodades mellan oss författare för att sedan få fram ett överensstämmande i procent där målet var 100 %, vi 

uppnådde 92 % överrensstämmelse vid det slutliga testet. Østbye et al. (2004) varnar dock för att det 

slumpmässigt kan råka bli en hög procentuell andel om det är få variabler. Vår studie utgick från 19 variabler 

vilket bör vara tillräckligt för att undvika ett missvisande resultat. För att underlätta kodningen utformades 

kodinstruktioner där avgränsningar och definitioner gjorts på de variabler som skulle kodas, se bilaga 2. 

Kodinstruktionerna fungerade som en guide för att minimera risken att tolka artiklarnas innehåll på olika 

sätt och borde resultera i en överensstämmande kodning. Eftersom studien utgick från en kvantitativ 

innehållsanalys minimerades de risker som finns inom kvalitativa metoder, såsom intervjuteknik, där 

personer exempelvis kan svara mindre sanningsenligt (Ekström & Johansson, 2019; Trost, 2012). Då studien 

utgick från redan befintligt material gav det oss en högre reliabilitet och var därför tillförlitlig. Däremot var 

det upp till oss som studenter att ge studien en hög validitet och sörja för att faktiskt besvara 

frågeställningen och dess underfrågor genom våra variabler. För att göra detta på ett korrekt sätt har vår 
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övergripande frågeställning brutits ner till tre underfrågor samt att en operationalisering av variablerna ägt 

rum för att kunna få svar på det som efterfrågas. 

4.6 Operationalisering 
Studiens resultat framkommer genom 19 stycken variabler som alla är menade att fylla en funktion att 

besvara studiens frågeställning med tillhörande underfrågor. Variabel 1–2 är bakgrundsvariabler som 

besvarar den kodade artikelns tilldelade ID-nummer (för att enklare hitta artikeln om oklarheter uppstår vid 

inkodning i SPSS), vilket år artikeln är publicerad och vilket fotbollslandslag som artikeln i huvudsak handlar 

om. Detta eftersom vi vill se vilka mönster som går att identifiera kring hur manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare gestaltas samt hur mönster och prioritet skiljer sig mellan de tidsperioder som studien ämnar 

undersöka. Senare undersöks dessa variabler med resterande variabler i korstabeller för att se om det går att 

identifiera något mönster.  

 

Som tidigare nämnt får män i större utsträckning mer utrymme, prioritet och publicitet än kvinnor (Angelini 

et al., 2013; Crossman & Urquhart, 1999; Edström, 2014). Variablerna 3 och 4 syftar till underfrågan Vilken 

prioritet får sportutövande män och kvinnor i tidningen? Med prioritet menas artiklarnas antal ord, antal citat av 

kvinnor och män samt sidnummer på artikeln. Enligt tidigare forskning skiljer det sig vart i tidningen 

sportutövande män och kvinnors artiklar placeras (Crossman & Urquhart, 1999) vilket gör det intressant att 

undersöka en potentiell utveckling under tid. Detta för att kunna identifiera potentiella mönster i 

sportutövande män och kvinnors prioritet och hur prioriteten skiljer sig mellan årtalen inom ramen för vår 

undersökning men också mellan könen.   

 

Genom tidigare forskning påvisas det att fler män är sportjournalister än kvinnor (Crossman et al., 1994). 

För oss är det intressant att se om vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning och om detta visar 

sig skilja sig över tid, då vi undersöker en längre tidsperiod. Därför finns variabel nummer 5: Är journalisten en 

man eller kvinna? 

 

Variabel 6, Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om, ger oss en förförståelse för artikeln för att sedan 

kunna korstabulera med variabel 7 och 8. Variabel 7 Nämns det andra landslaget i artikeln syftar till att tidigare 

forskning visar att kvinnliga sportprestationer ofta jämförs med männens resultat (Jones et al., 1999). Denna 

variabel ämnar besvara eventuella mönster kring hur manliga och kvinnliga fotbollsspelare jämförs med 

varandra. Det är därför intressant att se i vilken utsträckning det går att avläsa detta bland våra artiklar samt 

om det enbart är kvinnor som jämförs med män och inte vice versa. Även variabel 8 Jämförs landslaget med 

varandra i nyhetsartikeln syftar till ovanstående resonemang. I tillägg till ovanstående resonemang har därför 

variabel 9 Jämförs landslagets prestationer med tidigare år utvecklats för att undersöka om landslagen, och kanske 

främst herrarna, jämförs på detta sätt istället/också.  
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Variabel 10–12 syftar till i vilken utsträckning saker benämns i artiklarna. Det handlar om hur 

fotbollsspelarnas sportrelaterade prestationer, familjeliv och utseende gestaltas i nyhetsartiklarna. Enligt 

tidigare forskning belyser sportutövande kvinnors familjeliv i större uträckning än männens (Jones et al., 

1999). Därför finns detta med som en variabel då förhoppningen är att identifiera mönster och eventuella 

skillnader i sportutövande kvinnor och mäns gestaltning samt hur det utvecklas över tid. Variabel 12 Nämns 

spelaren/spelarnas utseende i nyhetsartikeln är utbruten ur underfrågan: Vilka mönster går att identifiera kring hur 

manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas? Detta eftersom Trolan (2013) menar att journalister gestaltar 

sportutövande kvinnor och män på olika sätt. Därför undersöks om tidigare forskning överensstämmer med 

vårt resultat på svenska artiklar. Variabel 13 Fokuserar artikeln på jaget eller laget hör även till denna typ av 

gestaltning då likheter dras mellan att kvinnor förmodas tillhöra en familj medan mannen framstår som 

individ och utgör en norm (Hirdman, 1988). 

 

Tidigare forskning visar på att män får större utrymme i media (Angelini et al., 2013; Edström, 2014). Därför 

används variabel 14–17 för att identifiera mönster i hur mycket utrymme för citat kvinnor och män får och 

vilken prioritet dessa ges. Dels är de intressant att se hur mycket kvinnliga och manliga fotbollsspelare 

citeras i artiklarna men också intressant att se om övriga män och kvinnor (tränare, läkare, fans, 

kommentatorer och dylikt) får utrymme att citeras samt hur fördelningen ser ut mellan kvinnors och mäns 

uttalanden i stort. 

Enligt Messner och South (2011) är tonalitet en viktig del av gestaltningsteorin och att publiken uppfattar ett 

medieinnehåll utifrån dess tonalitet. Dessutom visar Hirdmans (2019) studier att neutral tonalitet är den 

vanligaste förekommande i nyhetsartiklar. Utifrån dessa tankar och resultat var det intressant att undersöka 

hur tonaliteten ser ut inom sportjournalistiken i Sverige. Därför har variabel 18 tagits fram, Vilken tonalitet 

har nyhetsartikeln?  

Variabel 19 är endast en säkerhetsvariabel utifrån vem av uppsatsförfattarna som kodar artikeln innan data 

läggs in SPSS.  

 

4.7 Etik 
De etiska riktlinjer som vi utgått ifrån är dels via codex.uu.se och vr.se. Utöver dessa har även Østbyes et al. 

(2004) fyra grundkrav tagits i beaktning. Informationskravet handlar om att informera berörda personer 

inom undersökningens syfte samt informera vilken roll dessa har i undersökningen. De berörda landslagen 

samt media kommer få materialet tilldelat trots att inga enskilda namn och personer kommer publiceras i 

undersökningen. Eftersom vi var intresserade av en generell bild i hur herr- och damlandslaget gestaltas 

figurerar ej enskilda personer och dess omnämnande i vår text. Nästa grundkrav, samtyckeskravet, var 

ingenting som kräver ett ställningstagande då analyserade artiklar utgick från redan publicerat material och 

således allmänna handlingar. Konfidentialitetskravet, som är det tredje grundkravet, efterföljdes genom att 

skydda den personliga integriteten hos de personer som eventuellt framkommit i våra artiklar. Detta genom 
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att ej publicera enskilda namn utan enbart analysera män och kvinnors gestaltning i stort, vilket också är det 

som variablerna behandlar, skyddades integriteten. Det sista kravet är nyttjandekravet och det efterföljdes 

genom att använda studiens insamlade material och dess resultat till vårt forskningssyfte och ej till 

kommersiella ändamål eller liknande (Østbye et al., 2004).  

  

På rekommendation av Østbye et al. (2004) har vi utöver de fyra grundkraven låtit de båda landslagen, media 

och övriga intresserade aktörer som figurerar i undersökningen ta del av denna studie om så önskats.  

  

Den kritik som kunde tänkas mottagas var problematik kring att benämningen av de båda fotbollslandslagen 

samt journalister benämndes som manligt och kvinnligt och ingenting däremellan. Det kunde finnas 

personer i båda grupperna som ej identifierade sig med den könstillhörighet som beskrevs i denna studie. 

Däremot benämns lagen som herr- och damlandslag i folkmun och det var utgångspunkten i denna studie, 

även om det fanns en viss problematik gällande kön i denna fråga. Variabel 5: Är journalisten man eller kvinna 

var också något problematiskt då vi utgått från bylinebild samt journalisten/journalisternas namn för att ta 

ställning till huruvida de är män eller kvinnor. Detta behövde såklart inte stämma överens med det juridiska 

könet vilket man som läsare kan ha i åtanke genom läsningen av denna studie. 
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5. Resultat 
Detta kapitel redovisar figurer och tabeller som ämnar besvara de tre underfrågorna. I avsnitt 5.1 redovisas 

svaren på Vilka mönster går att identifiera kring hur manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas? Avsnitt 5.2 

redovisar för Vilken prioritet får män och kvinnor i sportrelaterade artiklar? Avsnitt 5.3 ämnar ge svar på Hur skiljer 

sig mönster och prioritet mellan de tidsperioder som studien ämnar undersöka? Signifikanstest har utförts på samtliga 

tabeller med undantag för de tabeller som redovisar ett medelvärde, där en standardavvikelse istället har 

angivits. Statistisk signifikans innebär att slumpen inte påverkar resultatet och är därför tillförlitligt. 

Standardavvikelsen innebär hur stor spridning och variation resultaten har enligt tabellernas angivna mått.  

 

5.1 Fotbollsspelares gestaltning 
I figur 1.0 redovisas könsfördelningen av journalisterna och krönikörerna, där det tydligt framgår att männen 

är det dominerande könet. Vilket stärker tidigare forskning av Crossman et al. (1994) där deras resultat också 

pekade på att sportjournalisterna även då dominerades av männen. Av de artiklar som studerats i vår 

undersökning är 73 % skrivna av män, 2 % samskrivna av minst en av vardera kön, i 18 % av artiklarna 

framgår ej journalisternas kön och 7 % av artiklarna är skrivna av kvinnliga journalister eller krönikörer. 

Denna fördelning är viktig att ha i åtanke vid granskning av studiens övriga resultat.  

 
Resultatet presenteras i procent avrundat till närmsta heltal.                         

N= 200. 

 

Figur 1.0 Könsfördelningen av journalister och krönikörer 
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I tabell 1.0 har en korstabulering gjorts för att ta reda på om det andra landslaget nämndes i artikeln. 

Resultatet visar på att 33 % av de undersökta artiklarna som handlade om damerna också nämnde 

herrlandslaget. Jämfört med de artiklar som handlade om herrarna där endast 1 % nämnde damlandslaget. 

Det finns en signifikant skillnad i att det är mer vanligt att manliga fotbollsspelare omnämns i artiklar om det 

kvinnliga landslaget, än vice versa.   

 
Tabell 1.0 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och nämns det andra 
landslaget i artikeln? 

  
  

Ja Nej 

Herrlandslaget 1 99 

Damlandslaget 33 67 

                                                                         Resultatet anges i procent. 

           N= 200. Chi-Square P= 0,000. 
 

Studien har även undersökt hur många artiklar som jämför de två landslagen med varandra. Detta redovisas i 

tabell 1.1 där resultaten visar på att 100 % av de analyserade artiklarna som handlade om herrarna inte 

jämför herrlandslaget med damlandslaget. Däremot jämförs de två landslagen i artiklarna om damerna, där 

21 % av de analyserade artiklarna jämför damerna med herrarna. Resultatet visar att det oftast inte görs 

jämförelser mellan landslagen eftersom 79 % av artiklarna om damerna inte jämför damerna med herrarna. 

Resultatet visar en statistisk signifikant skillnad i att när jämförelser görs, är det damerna som jämförs med 

herrarna och inte tvärtom.  

 
Tabell 1.1 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och jämförs de olika 
landslagen med varandra i artikeln? 

  
  

Ja Nej 

Herrlandslaget 0 100 

Damlandslaget 21 79 

                                                                                                                                          Resultatet anges i procent.

       N= 200. Chi-Square P= 0,000. 
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I tabell 2.0 avläses att herrlandslagets artiklar benämner sportrelaterade prestationer i 97 % av materialet. 

Detta i jämförelse med damlandslagets 83 %, vilket innebär att damlandslaget har 17 % utrymme i de 

granskade artiklarna som behandlar annat än just sportrelaterade prestationer i jämförelse med herrarnas  

3 %. Detta innebär inte att artiklarna inte tar upp andra ämnen i herrarnas artiklar men att de i 97 % av fallen 

också nämner sportrelaterade prestationer i samma artikel. Resultatet är statistisk signifikant och visar att 

sportrelaterade prestationer nästan alltid nämns i artiklar om herrlandslaget eller damlandslaget.  

 
 
Tabell 2.0 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och nämns sportrelaterade 

prestationer i artikeln?  

  
  

Ja Nej 

Herrlandslaget 97 3 

Damlandslaget 83 17 

                                                                                       Resultatet anges i procent.  

  N= 200. Chi-Square P= 0,001. 
 

I tabell 2.1 visar resultatet att artiklar om damlandslaget benämner spelarnas familjeliv med 18 % och 

herrlandslagets familjeliv med 12 %. Resultatet påvisar att det är snarlikt mellan landslaget och att 

majoriteten av artiklarna ej benämner spelarnas familjeliv. Resultatet är ej signifikant och det finns framgår 

ingen större skillnad mellan de olika landslagen.  

 

Tabell 2.1 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och nämns 

spelarens/spelarnas familjeliv i artikeln? 

  
  

Ja Nej 

Herrlandslaget 12 88 

Damlandslaget 18 82 
                                                                                                                         Resultatet anges i procent.  

N= 200. 
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Tabell 2.2 resultat visar att artiklar i större utsträckning nämner herrlandslagets utseende, 10 %, än 

damlandslagets 7 %. Här påvisas det att majoriteten ej nämner utseende i aktuella artiklar. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan de olika landslagen.  

 

Tabell 2.2 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och nämns 
spelarens/spelarnas utseende i artikeln? 

  
  

Ja Nej 

Herrlandslaget 10 90 

Damlandslaget 7 93 
                                                                                                                               Resultatet anges i procent. 

            N= 200. 
 
Tabell 3.0 utgår från en korstabulering kring artiklar om landslagen och artikelns tonalitet. Resultatet visar att 

dubbelt så många av damlandslagets artiklar, 22 %, har en negativ tonalitet i jämförelse med herrlandslagets 

11 %. Det tyder på att herrlandslagets artiklar till största del är neutrala eller positiva medan damlandslagets 

artiklar i större uträckning varierar mellan en negativ, positiv och neutral tonalitet. Båda landslagens artiklar 

visar dock att 49 % skrivs med en positiv tonalitet. Det finns ingen signifikant skillnad mellan de olika 

landslagen. 

 

Tabell 3.0 Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om och vilken tonalitet har 

artikeln? 

  
  

Negativ Positiv Neutral 

Herrlandslaget 11 49 40 

Damlandslaget 22 49 29 

                                                                                                                                      Resultatet anges i procent.  

      N= 200. 
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5.2 Män och kvinnors prioritet i sportartiklar  
I tabell 4.0 visas medelvärde samt standardavvikelse för vilket sidnummer som artikeln börjar på. Artiklar 

om damlandslaget hamnar i genomsnitt på sida 16 medan artiklarna om herrlandslaget placeras i genomsnitt 

på sida 18. Detta tyder på att damernas artiklar i denna studie placeras längre fram i tidningen än herrarnas 

artiklar. Vilket resulterar i att artiklar om damerna prioriteras i något större utsträckning. Dock har 

herrlandslaget en högre standardavvikelse på 14,329 vilket betyder att placeringen av herrarnas artiklar 

varierar i större utsträckning än placeringen av damernas artiklar. 

 

Tabell 4.0 Vilket sidnummer börjar artikeln på? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 17,82 14,329 

Damlandslaget 15,92 12,173 
Resultatet anger sidnummer samt standardavvikelse. 

                  Herrlandslaget: N= 98. Damlandslaget: N= 97. 
 
I tabell 4.1 går det att avläsa att damernas artiklar i genomsnitt är 651 ord långa med en standardavvikelse på 

313,428 jämfört med artiklarna om herrlandslaget som i genomsnitt är 714 ord långa och med en 

standardavvikelse på 410,961. Det tyder på att herrarna prioriteras något högre i fråga om storlek och har i 

snitt längre artiklar än damerna. Herrarna har även här en högre standardavvikelse än damerna vilket betyder 

att deras artikellängd ligger mer spritt och varierar mer i sitt omfång.   

 

Tabell 4.1 Hur många ord utgör artikeln? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 713,51 410,961 

Damlandslaget 650,46 313,428 

                                                                                                                        Resultatet anges i antal ord samt standardavvikelse. 

N= 200. 
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Tabell 5.0 redovisar medelvärdet av antal citat av herrfotbollsspelare i artiklar, inom båda landslagen. 

Resultatet visar att herrfotbollsspelare i snitt citeras 0,19 gånger i damlandslagets artiklar och 2,47 gånger i 

herrlandslagets artiklar. Standardavvikelsen är högre inom artiklar om herrlandslaget vilket betyder att 

mängden citat är mer spritt i artiklar om herrlandslaget än vad det är i damlandslaget. Resultatet visar alltså 

att herrfotbollsspelare förekommer både i artiklar som i huvudsak handlar om herrlandslaget och 

damlandslaget, även om prioriteten är något större i herrlandslagets egna artiklar.  

 
Tabell 5.0 Hur många gånger citeras herrfotbollsspelare i artiklar om…? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 2,47 3,796 

Damlandslaget 0,19 0,992 
                                                                                                                        Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

     N= 200. 
 
Om variabeln byts ut till hur många gånger damfotbollsspelare citeras i artiklar hos båda landslagen påvisas 

ett annat resultat, detta går att utläsa i tabell 5.1. Här visar resultatet att damfotbollsspelare aldrig citeras i 

artiklar om herrlandslaget. I artiklar om damlandslaget får damerna i snitt 2,5 citat per artikel, alltså likvärdigt 

med herrarnas prioritet i ovanstående tabell 5.0. Även i artiklar om damlandslaget är standardavvikelsen 

relativt hög, 3,938, vilket också ger en större spridning.  

 
Tabell 5.1 Hur många gånger citeras damfotbollsspelare i artiklar om…? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 0 0 

Damlandslaget 2,50 3,938 
                                                                                                                             Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

     N= 200. 
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Tabell 5.2 och 5.3 handlar om hur stor prioritet övriga män och kvinnor får genom antal citat, både i artiklar 

som handlar om damerna och artiklar om herrarna. I tabell 5.2 ser vi att medelvärdet på citat av övriga män 

inom artiklar om damerna är 1,15 citat med en standardavvikelse på 1,789. I jämförelse med citat av övriga 

män inom herrarnas artiklar är medelvärdet 2,47 citat med en standardavvikelse på 3,465. Detta betyder att 

övriga män citeras inom båda landslagets artiklar men i större utsträckning i herrarnas artiklar. Det finns 

också en större spridning mellan citaten i artiklarna om herrarna, se standardavvikelsen.  

 
Tabell 5.2 Hur många gånger citeras övriga män i artiklar om…? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 2,47 3,465 

Damlandslaget 1,15 1,789 

                                                                                                                        Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

     N= 200. 

 

I tabell 5.3 visas resultatet för övriga kvinnors medelvärde av citat som är 0,98 i artiklar om damlandslaget 

medan övriga kvinnors medelvärde av citat i artiklar om herrlandslaget är 0,09. Här skiljer sig 

standardavvikelsen vilket påvisar att spridningen av antal citat är större i artiklar om damlandslaget. I 

jämförelse mellan citat av övriga män och kvinnor visar tabell 5.2 och 5.3 att övriga män får något större 

utrymme än övriga kvinnor, oavsett vilket landslag som artikeln i huvudsak handlar om. 

 
Tabell 5.3 Hur många gånger citeras övriga kvinnor i artiklar om…? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

Herrlandslaget 0,09 0,624 

Damlandslaget 0,98 2,42 

                                                            .             Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 
       Herrlandslaget N= 99.  Damlandslaget N=100. 
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5.3 Mönster och prioritet under tid 
Tabell 6.0 och tabell 6.1 visar i vilken utsträckning landslagen jämförs med varandra, detta utifrån de 

undersökta tidsperioderna. Resultaten visar på att det med tiden har blivit vanligare att jämföra 

damlandslaget med herrlandslaget, även om de jämfördes tidigare också. År 2003 jämfördes lagen i 10 % av 

artiklarna som handlade om damlandslaget. År 2019 jämförs de i 32 %, vilket innebär att resultatet har 

trefaldigats under årens gång. Däremot jämförs aldrig herrlandslaget med damlandslaget, oavsett vilket år 

som undersöks. Resultatet är statistiskt signifikant skillnad mellan landslagen. 

 
Tabell 6.0 Jämförs de olika landslagen med varandra i artikeln (2002/2003)? 

  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2002 0 100 

Damlandslaget 2003 10 90 

Resultatet anges i procent. 

N = 100. Chi-Square P = 0,022.  

 
Tabell 6.1 Jämförs de olika landslagen med varandra i artikeln (2018/2019)? 

  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2018 0 100 

Damlandslaget 2019 32 68 

Resultatet anges i procent. 

N = 100. Chi-Square P = 0,000.  
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Tabell 7.0 och 7.1 redovisar en korstabulering utifrån om artikeln nämner sportrelaterade prestationer och 

dess årtal. Detta med ytterligare ett lager, landslag. Resultaten i denna tabell visar att fler av damernas artiklar 

nämnde sportrelaterade prestationer under 2003 än vad de gör under 2019. Det har alltså getts ett större 

utrymme för annat än just sportsliga prestationer under senare tid. Gällande herrlandslaget har det även här 

skett en minskning av just sportrelaterade prestationer genom åren. Det skiljer sig dock mellan 

fotbollslandslagen och damerna har under den senare tidsperioden 24 % utrymme för annat i jämförelse 

med männens 6 %. Det finns signifikant skillnad mellan de olika landslagen. 

Tabell 7.0 Nämns sportrelaterade prestationer i artikeln (2002/2003)? 

  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2002 100 0 

Damlandslaget 2003 90 10 

      Resultatet anges i procent. 
      N= 100. Chi-Square P = 0,022. 

Tabell 7.1 Nämns sportrelaterade prestationer i artikeln (2018/2019)? 

 
  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2018 94 6 

Damlandslaget 2019 76 24 

      Resultatet anges i procent. 
      N= 100. Chi-Square P = 0,012. 
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I tabell 7.2 och 7.3 redovisas en korstabulering utifrån att artikeln nämner spelaren/spelarnas utseende och 

de årtal som undersökts. Samt ytterligare ett lager, landslag. Resultatet visar att damlandslagets artiklar 

nämner utseende i större utsträckning under 2019 än vad de gjorde under 2003, en ökning med 14 

procentenheter. Gällande artiklar om herrlandslaget skiljer det sig inte mellan den undersökta tidsperioden. I 

10 % av artiklarna nämns utseende, både under 2003 och 2019. Majoriteten av samtliga artiklar nämner alltså 

inte utseende, varken gällande damlandslaget eller herrlandslaget. Förutom damernas ökning mellan 

tidsperioderna är skillnaden i övriga resultat marginella mellan landslagen. Resultaten visar en statistisk 

signifikans skillnad mellan de två landslagen, men enbart under tidsperioden 2002/2003 (se tabell 7.2).  

 

Tabell 7.2 Nämns spelarens/spelarnas utseende i artikeln (2002/2003)? 
 
  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2002 10 90 

Damlandslaget 2003 0 100 

                         Resultatet anges i procent. 
              N= 100. Chi-Square P = 0,022. 

 
Tabell 7.3 Nämns spelarens/spelarnas utseende i artikeln (2018/2019)? 
 
  
  Ja Nej 

Herrlandslaget 2018 10 90 

Damlandslaget 2019 14 86 

                         Resultatet anges i procent. 
              N= 100.  
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Tonalitetens utveckling är det som tabell 8.0 och 8.1 ämnar besvara utifrån den undersökta tidsperioden 

med landslagen som ytterligare ett lager. Resultaten visar en skillnad i artiklarnas tonalitet mellan den 

undersökta tidsperioden, främst hos damlandslaget. Från 2003 till 2019 har det skett en minskning av antal 

positiva artiklar, från 62 % till 36 %. Damlandslaget har istället fått en ökning av antalet neutrala artiklar 

mellan tidsperioderna. Skillnader mellan damlandslaget och herrlandslaget är att damerna har fler artiklar 

med negativ tonalitet än herrarna, oavsett tidsperiod. Under 2018/2019 skrivs det mer neutrala artiklar än 

vad det gjordes under 2002/2003. Resultaten visar på en statistisk signifikans mellan landslagen men enbart 

under tidsperioden 2002/2003.  

 
Tabell 8.0 Vilken tonalitet har artikeln (2002/2003? 

  
  Negativ Positiv Neutral 

Herrlandslaget 2002 8 52 40 

Damlandslaget 2003 24 62 14 

                                                               Resultatet anges i procent. 

          N= 100. Cramer’s V = 0,005. 
Tabell 8.1 Vilken tonalitet har artikeln (2018/2019)? 

  
  Negativ Positiv Neutral 

Herrlandslaget 2018 14 46 40 

Damlandslaget 2019 20 36 44 

                                                               Resultatet anges i procent. 

          N= 100. 
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Tabell 9.0 och tabell 9.1 redovisar att det är vanligast att artikeln fokuserar på laget, oavsett vilket landslag 

eller år det handlar om. Dock har damlandslaget fått en svag minskning gällande fokus på laget, då de gått 

från 60 % år 2003 till 54 % år 2019. Herrarna har istället fått en svag ökning gällande fokus på laget och gått 

från 62 % år 2002 till 64 % år 2018. Däremot visar tabellen en minskning för båda lagen av fokus på jaget 

med tiden. År 2002/2003 handlade båda lagens artiklar till 30 % om jaget men 2018/2019 har det skett en 

minskning till 24 % för damlandslaget respektive 18 % för herrlandslaget. En ökning har istället gjorts på 

annat. Där damlandslaget har gått från 10 % till 22 % och herrarna har gått från 8 % till 18 %. Dessa resultat 

är inte statistiskt signifikanta enligt cramer’s V.  

 
Tabell 9.0 Fokuserar artikeln i huvudsak på jaget eller laget (2002/2003)? 

  
  Jaget Laget Annat 

Herrlandslaget 2002 30 62 8 

Damlandslaget 2003 30 60 10 

   Resultatet anges i procent. 
              N = 100. 

Tabell 9.1 Fokuserar artikeln i huvudsak på jaget eller laget (2018/2019)? 

  
  Jaget Laget Annat 

Herrlandslaget 2018 18 64 18 

Damlandslaget 2019 24 54 22 

   Resultatet anges i procent. 
              N = 100. 

 

I tabell 10.0 redovisas artikelns medelvärde av antal ord i förhållande till tidsperiod. Tabellen visar resultaten 

utifrån tidsperiod och är ej baserad utifrån enskilda landslag. Mellan åren finns det tendenser till en 

minskning i antal ord. År 2002/2003 var artiklarna i snitt 740 ord långa med en standardavvikelse på 403,58. 

År 2018/2019 var artiklarna istället i snitt 624 ord långa med standardavvikelsen 315,538. Något som 

innebär en minskning på ca 100 ord mellan tidsperioderna.  

 
Tabell 10.0 Hur många ord utgör artikeln? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

2002/2003 739,54 403,58 

2018/2019 624,43 315,538 
Resultat anges i antal ord samt standardavvikelse.  

N = 200. 
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Tabell 10.1 visar medelvärdet av antal ord utifrån landslag och årtal. Här framkommer en minskning av antal 

ord för båda landslagen genom åren. Damlandslaget hade år 2003 ett medelvärde på 659 och år 2019 ett 

medelvärde på 642 ord. Desto tydligare minskning finns dock hos männen där medelvärdet av antal ord var 

820 stycken år 2002 och 607 ord år 2018. Dessutom har herrarna gått från en hög standardavvikelse 

(503,146) till en låg standardavvikelse (254,65) vilket tyder på att det inte finns lika stor spridning på 

artiklarnas längd år 2018 som det gjorde år 2002.  

 
Tabell 10.1 Hur många ord utgör artikeln?  

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2018/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget 820,18   503,146 606,84  254,65  

Damlandslaget 658,90 250,302 642,02 368,35 
                                                                                                                              Resultat anges i antal ord samt standardavvikelse. 

Damlandslaget N= 100. Herrlandslaget N= 100. 
 
Tabell 11.0 visar medelvärdet av citat från övriga män, både inom herrlandslagets artiklar och 

damlandslagets. Variabeln undersöks utifrån tidsperioderna 2002/2003 och 2018/2019 för att kunna 

identifiera mönster under tid. Medelvärdet på antal citat av övriga män var 1,6 under perioden 2002/2003 

och visar sedan på en ökning av antal citat då medelvärdet år 2018/2019 ligger på 2,02 citat. Medelvärdet för 

antal citat av övriga män visar under studiens undersökningsperioder tendenser till en svag ökning. 

 

Tabell 11.0 Hur många gånger citeras övriga män? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

2002/2003 1,60 2,59 

2018/2019 2,02 3,048 

       Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 
N = 200. 
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I tabell 11.1 visas medelvärdet av övriga mäns antal citat mellan tidsperioderna 2002/2003 och 2018/2019 i 

förhållande till artiklar utifrån landslag. Detta för att få en övergripande bild av övriga mäns prioritet över 

tid. Resultatet visar att övriga mäns antal citat har minskat i damlandslagets artiklar, från 1,22 citat till 1,08 

antal citat. I artiklar om herrarna har däremot övriga män fått större utrymme för citat, från 1,98 citat till 

2,96 citat. Artiklarna om herrlandslaget har en större standardavvikelse, både år 2002 och 2018 än vad 

damernas artiklar har.  

 

Tabell 11.1 Hur många gånger citeras övriga män i artiklar om…?  

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2018/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget  1,98   3,094 2,96 3,769  

Damlandslaget 1,22 1,92 1,08 1,664 
                                                                                                                        Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

N= 200. 
 
Tabell 11.2 visar medelvärdet i antal citat av övriga kvinnor under de två tidsperioderna, oberoende av 

landslag. Resultatet visar på att antal citat av övriga kvinnor har minskat med åren, från ett medelvärde på 

0,82 till ett medelvärde på 0,25. Detta är tvärtemot övriga mäns antal citat som visades i tabell 11.0 där det 

istället skedde en ökning av antal citat. Resultatet visar tendenser till att övriga män får en något större 

prioritet än vad övriga kvinnor får i samma fråga.  

 

Tabell 11.2 Hur många gånger citeras övriga kvinnor? 

  
  

Medelvärde Standardavvikelse 

2002/2003 0,82 2,254 

2018/2019 0,25 1,19 

           Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

N = 200. 
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Om antal citat av övriga kvinnor jämförs mellan damlandslaget och herrlandslaget, sett över tid, går det i 

tabell 11.3 att avläsa följande: det har skett en minskning i antal citat av övriga kvinnor, både i artiklar om 

damlandslaget och herrlandslaget. Utifrån damlandslagets artiklar var medelvärdet av citat år 2003 1,5 citat. 

År 2019 är medelvärdet 0,46 citat. I artiklar om herrlandslaget har det även där skett en minskning, om än 

inte lika stor, från medelvärdet 0,14 antal citat år 2002 till ett medelvärde på 0,04 år 2018. 

 

Tabell 11.3 Hur många gånger citeras övriga kvinnor i artiklar om…? 

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2019/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget  0,14 0,857  0,04  0,20  

Damlandslaget 1,50 2,929 0,46 1,644 
                                                                                                                            Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

N= 200. 
  

I tabell 11.4 framgår det att damfotbollsspelare inte citeras alls i artiklar som i huvudsak handlar om 

herrlandslaget. Däremot har antalet citat av damfotbollsspelare ökat under åren i de artiklar som handlar om 

damfotboll, från ett medelvärde på 2,06 citat till ett medelvärde på 2,94 citat. Standardavvikelsen är på 3,165 

under 2003 och 4,573 år 2019 vilket visar på ett spritt resultat av antal citat under båda tidsperioderna. 

 
Tabell 11.4 Hur många gånger citeras damfotbollsspelare i artiklar om…?  

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2018/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget  0  0  0 0  

Damlandslaget 2,06 3,165 2,94 4,573 

Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 
 N= 200. 
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Tabell 11.5 visar att herrfotbollsspelare citeras i artiklar som i huvudsak handlar om damfotbollslandslaget, i 

motsats till ovanstående tabell. Det betyder att herrfotbollsspelare får något högre prioritet, via antal citat, i 

artiklar om damlandslaget än vad damfotbollsspelare får i artiklar om herrlandslaget. Däremot har det skett 

en svag minskning av herrfotbollsspelares antal citat i damlandslagets artiklar. Från ett medelvärde på 0,38 

citat till medelvärdet 0. Även i artiklar om herrlandslaget har det skett en svag minskning av antal citat från 

herrfotbollsspelare genom åren, från ett medelvärde på 3 citat till ett medelvärde på 1,94 citat. I 

herrlandslagets artiklar finns en högre standardavvikelse än i artiklar om damlandslaget. 

 

Tabell 11.5 Hur många gånger citeras herrfotbollspelare i artiklar om…? 

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2018/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget 3 4,328   1,94  3,133 

Damlandslaget 0,38 1,383 0 0 
Resultatet anges i antal citat samt standardavvikelse. 

N= 200 
 
För att ta reda på prioritet under tid har även artiklarnas sidnummer analyserats utifrån landslagen och år. 

Tabell 12.0 visar att damlandslaget under 2003 i snitt hamnar på sida 18. År 2019 hamnar damerna i snitt på 

sida 14. Detta tyder på en framflyttning och något högre prioritering med tiden av artiklar som handlar om 

damlandslaget. Herrlandslaget blir däremot något mindre prioriterade mellan åren. År 2002 låg de i snitt på 

sida 17 men har under tiden placerats längre bak i tidningen och år 2018 placeras de i snitt på sida 19.     
   
Tabell 12.0 Vilket sidnummer börjar artikeln på? 

  
  

2002/2003 
medelvärde 

2002/2003 
Std.Dev 

2018/2019 
medelvärde 

2018/2019 
Std.Dev 

Herrlandslaget 16,67 16,897 18,96   11,256 

Damlandslaget 17,62 14,261 14,32 9,696 
Resultatet anges i sida samt standardavvikelse. 

 N= 200. 
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6. Analys och diskussion 
Tidigare forskning av Crossman et al. (1994) visade att sportjournalistiken dominerades av männen under 

perioden som studien bedrevs. Denna fördelning är något som vår studie bekräftar då 73 % av skribenterna 

i det analyserade materialet består av män, se figur 1. Det är intressant att vi får liknande resultat trots att det 

skiljer flera år mellan våra tidsperioder och Crossman et al.:s (1994) studie. Dessutom är de gjorda i olika 

länder där olika kulturer kunde ha påverkat könsfördelningen bland journalisterna. Hur den skeva 

fördelningen fortfarande kan vara i stånd idag kan inte vår studie fastställa men enligt Edström (2007) har 

manliga journalister haft ett försprång inom teknisk-kunskap i jämförelse med kvinnorna och därför 

dominerat webben, detta kan vara en anledning till varför männen utgör majoriteten av sportjournalisterna. 

Eftersom artiklar idag ofta publiceras både på webb och i tryckt media gör vi ett antagande att journalister 

önskas ha kunskap inom båda publiceringsverktygen då det skulle bli för kostsamt med journalister som inte 

kan anpassa sina artiklar till önskat medium, därav ges männen ett försprång på grund av deras tekniska 

kunskap som Edström (2007) syftar till. Möjligen kan skillnaden i fördelningen också grunda sig i ett 

bristande sportintresse hos kvinnliga journalister eller att de kvinnliga sportjournalisterna inte får sin röst 

hörd. Det skulle istället krävas en kvalitativ studie riktad på journalistiken som yrke för att undersöka varför. 

Men det är viktigt att vara införstådd med att de flesta sportjournalister fortfarande är män genom 

kommande analys och diskussion.  

 

6.1 Gestaltningsmönster: mellan dam- och herrlandslaget 
Vår studie har bland annat undersökt om journalister skriver om manliga och kvinnliga fotbollsspelare på 

olika sätt, detta för att ta reda på vilka gestaltningsmönster som går att identifiera. Ett mönster som studien 

har undersökt, är det jämförande perspektivet. Resultaten (se tabell 1.0 och 1.1) visar på att skribenterna 

oftast inte nämner det andra landslaget i den skrivna artikeln. Men att det kan ske, dock gäller det nästan 

enbart de artiklar som handlar om damerna där det i 33 % av artiklarna också nämns något kring 

herrlandslaget. Damerna nämns dock i enbart 1 % av herrarnas artiklar. Resultaten visar även på att 

skribenterna jämför landslagen med varandra, men endast i artiklar som handlar om damlandslaget. Dessa 

resultat stärker den tidigare forskningen gjord av Jones et al. (1999) där de såg att kvinnliga sportutövare 

jämfördes med manliga. Dock visade deras resultat att tonen i jämförelserna ofta var dömande, något som 

vår studie inte undersöker och vi kan därför inte yttra oss om jämförelserna som dragits har lyft eller sänkt 

damlandslaget. Däremot har tonaliteten i artiklarnas helhet undersökts, där det finns en mer negativ tonalitet 

kring damernas artiklar än vad det gör i herrarnas. Detta innebär dock inte att det är jämförelserna som är 

negativa utan att det är artikelns tonalitet i helhet som är det och går därför inte helt att jämföras med Jones 

et al.:s (1999) studie. I tillägg till jämförelserna mellan landslagen undersöktes också om landslagen 

jämfördes med sina egna prestationer som skett tidigare år, för att se om herrarna möjligtvis var mer 

framstående i en sådan typ av jämförelse än med damerna. Resultaten som ej visas i tabell, visade dock ett 

snarlikt resultat, ca 50/50 i samtliga fall mellan landslagen. Resultatet var ej statistiskt signifikant.   
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Utifrån tidsperspektivet visar tabell 6.0 och 6.1 att det med tiden blivit vanligare att jämföra damlandslaget 

med herrlandslaget. Däremot jämförs herrlandslaget aldrig med damlandslaget, oavsett undersökt tidsperiod. 

Att det finns en ökning hos damlandslaget och inte hos herrlandslaget kan bero på att herrarna har deltagit i 

fler VM, hela 21 stycken turneringar i jämförelse med damernas 8 stycken (vm-fotboll.se, u.å b). Skillnaden i 

utförda VM innebär att det finns fler resultat på herrarnas sida som i sin tur kan jämföras med damernas 

resultat. Det skulle också kunna tolkas som att männen är dem som sätter ribban för vad som är ett bra eller 

dåligt resultat, framförallt när herrarnas VM alltid spelas året innan damerna. Enligt Yvonne Hirdmans 

(1988) teori kring genussystem utgår här ett resonemang från de två logikerna; isärhållande och hierarki. Där 

mannen utgör normen för det normala och blir per automatik en naturlig jämförelse då herrarna har mer 

erfarenhet av VM-turneringar. Den utveckling som Hirdman (1988) såg komma, där män och kvinnor skulle 

få ett mer likartat förhållningssätt inom vardagssysslor går att se, även om sporten inom landslagen inte är en 

vardagssyssla utan ett yrke. Hirdmans (1988) teori bör gå att applicera även på yrket. Damerna spelar idag 

VM och det blir mer jämställt mellan fotbollslandslagen och isärhållandet är inte längre är lika tydligt. Det 

kan också vara så att damerna själva jämför sig med herrlandslaget när de blir intervjuade i artiklar och att 

det inte nödvändigtvis är media som gör jämförelsen. Även om damerna i större utsträckning jämförs med 

herrarna visar en annan tabell, 13.0, att damerna har fått lite högre prioritet än herrarna i media under den 

senare tidsperioden (2018/2019). Damerna kan utifrån våra resultat möjligen ses som en något viktigare del i 

samhället av media rent prioritetsmässigt, trots att de jämförs med herrarna i större utsträckning. Under de 

senaste åren har damlandslaget och andra aktörer inom området kämpat för att göra sina röster hörda bland 

annat gällande löneskillnaderna mellan dam- och herrlandslaget (Nyberg, 2017; Linder, 2019) vilket kan ha 

påverkat ökningen av jämförelserna mellan fotbollslandslagen. Denna studie har undersökt alla generella 

jämförelser mellan könen, till exempel löneskillnader, resultat och prestationer.  

6.2 Gestaltningsmönster: sportrelaterade prestationer, familj och utseende  
I studien gjord av Jones et al. (1999) antyder författarna att det enbart funnits få kommentarer som tagit upp 

kvinnors sportsliga prestationer och att det istället har varit fokus på deras familjeliv och utseende. Detta är 

något vår studie dementerar och snarare visar motsatsen av då tabell 2.0 visar på att sportrelaterade 

prestationer tas upp i 83 % av damernas artiklar och 97 % av herrarnas artiklar. Resultatet innebär att de 

flesta skrivna artiklarna nämner sportprestationer. Men 17 % av damlandslagets artiklar behandlade andra 

ämnen än sportrelaterade prestationer, jämfört med herrarnas 3 %. Resultatet förändras för båda landslagen 

under tid, se tabell 7.0 och 7.1. Under år 2002 och år 2003 handlade artiklarna i större utsträckning om 

sportrelaterade prestationer, 100 % av herrarnas artiklar år 2002 och 90 % av damernas år 2003. Jämfört 

med år 2018 har nämnandet av sportrelaterade prestationer minskat till 94 % i herrarnas artiklar och 2019 

har det minskat till 76 % bland damernas. Minskningen av omnämnandet av sportsliga prestationer kan 

eventuellt grunda sig i att fler artiklar fokuserar på det nya hjälpmedlet Video assistant referees, så kallad VAR, 

videogranskning som hjälper domaren i svåra beslut. Domaren kan be om hjälp från personer som granskar 
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inspelat material från pågående match för att fastställa domarbeslut, till exempel om det ska vara straff eller 

ej. Hjälpmedlet började användas under VM 2018 (Dickson, 2018). VAR kom även att diskuteras mycket 

under VM 2019. Det är dock anmärkningsvärt att endast 6 % av herrarnas artiklar under 2018 inte tar upp 

sportrelaterade prestationer då VAR började att användas under det året. Denna studies resultat kan ha 

påverkats av urvalet som gjordes i studien och att slumpen valde bort ett flertal av artiklarna som tog upp 

VAR under det året, eller att herrarnas prestationer sattes i relation till videogranskningen. Alternativt att 

videogranskningen diskuterades mer under dam-VM på grund av att man då var insatt på ett annat sätt i hur 

det fungerade och kunde jämföra 2019-års användning och utveckling med 2018.  

 

I tidigare forskning av Jones et al. (1999) framgår det som tidigare nämnt att kvinnor gestaltas som familjens 

mittpunkt och att familjen är något som ofta tas upp i artiklar om kvinnliga sportutövare. Samtidigt som 

kvinnornas yttre utseende oftast kommenteras. Detta undersöktes vidare i vår studie för att se om det fanns 

en skillnad i hur det ser ut idag i jämförelse med när deras studie utfördes. I våra resultat som redovisas i 

tabell 2.1 samt 2.2 framkommer det att varken familj eller utseende tas upp i majoriteten av artiklarna. I 

frågan om familjeliv är det snarlikt mellan könen, i 18 % av damernas artiklar tas familjen upp, detta jämfört 

med 12 % av herrarnas. Resultatet är inte signifikant och därför kan vi inte dra någon direkt slutsats om hela 

populationen. Att vårt resultat motsäger den tidigare forskningen kan bero på olika faktorer, som att Sverige 

har en annorlunda kultur jämfört med tidigare studerade länder. Det kan också förmodats att samhället har 

utvecklats sedan år 1999 då Jones et al.:s studie gjordes och pappaledigheten med tiden blivit allt vanligare i 

Sverige, som ett resultat av en mer jämlik fördelning på sysslorna i hemmet. Vilket bekräftar Hirdmans 

(1988) tankar om en upplösning av genuskontrakten, även om det ännu kanske inte är helt upplöst. 

Ytterligare en faktor kan vara att spelarnas partners också är välkända i media. Under 2002 var Magnus 

Hedman gift med fotomodellen Magdalena Graaf och under de senare åren har man bland annat fått följa 

ett flertal av herr-spelarnas partners i TV-serien Playmakers på TV4 (Johansson, 2005; Örtengren, 2017). Att 

nämna spelarnas partners och familj, kan vara ett sätt för media att locka fler läsare till artiklarna, eftersom 

de då får möjlighet att nå ytterligare en målgrupp som främst läser andra typer av artiklar. Även i frågan 

gällande utseende motsätter sig vår studies resultat den tidigare forskningen som bedrivits av Jones et al. 

(1999), då vårt resultat påvisar att herrarnas utseende nämns oftare än damernas. Artiklarna om herrarna tar 

upp utseende i 10 % av artiklarna jämfört med damernas 7 %, se tabell 2.2. Resultaten är snarlika varandra, 

men med tanke på att tidigare forskning belyser att kvinnornas utseende nämns i större utsträckning är det 

intressant att vi har fått ett mer jämställt resultat. Vårt resultat enligt denna tabell är ej signifikant. Våra 

resultat kan eventuellt bero på Sverige som land, enligt Hovden och von der Lippe (2017) är Sverige ett av 

de mest jämställda länderna i världen. Dock anser de att det fortfarande är ojämställt inom 

sportjournalistiken. Våra resultat tyder på att det är mer jämställt kring frågan om utseende i Sverige. Olika 

gestaltningar är ofta baserade på landets normer och värderingar (Strömbäck, 2014) och eftersom Sverige 

har ett någorlunda jämställt samhälle så har eventuella tidigare normer och åsikter, som utgjorde 

gestaltningarna i den tidigare forskningen, förändrats med samhällets utveckling. Därför har denna studie 
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undersökt frågan i förhållande till tid. Resultaten visar på en utveckling under tidsperioden, men endast i 

artiklar om damlandslaget. Under år 2003 nämndes inte damernas utseende en enda gång i de granskade 

artiklarna men under 2019 nämndes utseende i 14 % av artiklarna. Samtidigt visar resultatet på att 

herrlandslagets utseende nämndes i 10 % av artiklarna, både under år 2002 och 2018. Damernas ökning av 

utseendebenämning kan möjligen bero på att det har skett en utveckling under tidsspannet på 16 år, där 

damerna idag ses som fotbollsprofiler precis som männen. Därav en snarlik procentuell fördelning när det 

kommer till nämnandet av spelarnas utseende. Kommentarer om framställningen av kvinnors utseende i 

media har varit något om länge ansetts problematiskt och detta resultat talar på sätt och vis emot 

föreställningen om att kvinnor idag skulle behandlas mer jämställt eftersom utseendeaspekten snarare 

framkommit tydligare och ökat mellan de undersökta tidsperioderna inom denna studie. Det är något som är 

intressant att undersöka vidare, ifall det fortsätter att öka med tiden och på vilket sätt utseendet omnämns. 

 

Oavsett tidsperiod och fotbollslandslag består majoriteten av artiklarna i det undersökta materialet av 

sportrelaterade prestationer och inte av familjeliv och utseende. Mot bakgrund av Entmans (1993) 

gestaltningsteori kan framförallt våra resultat i tabell 1.0 och tabell 1.1 tolkas som att journalisterna gestaltar 

kvinnor och män olika, detta utifrån ett jämförande perspektiv, som tidigare nämnts. Mönstret visar att 

herrarna gestaltas som de normala och utgångspunkten som damerna sedan kan jämföras med, likt Hirdman 

(1988) påvisar i sin forskning. Gestaltningen gällande familj och utseende visar dock på mer jämställda 

mönster mellan könen vilket är intressant, trots att resultatet inte är signifikant, då Strömbäck (2014) 

understryker att gestaltningen kan påverkas av samhällets normer. Vårt resultat om ett mer jämlikt 

rapporterande gällande spelarnas utseende och familjeliv kan möjligen vara en utveckling av det jämställda 

Sverige som Hovden och von der Lippe (2017) redogör för i andra kategorier. Resultaten motsäger Jones et 

al.:s (1999) tidigare forskning som visade att kvinnorna framställdes som familjekära och porträtteras genom 

smink och kläder - vilket ansågs som typiska kvinnliga normer och associationer. Hirdman (1988) utgick från 

två logiker inom genussystemet där den ena är isärhållandet, ett särskiljande mellan det manliga och det 

kvinnliga, vilket kan appliceras på Jones et al.:s (1999) tidigare forskning om kvinnlig porträttering genom 

just smink och kläder. Trots den ökning av damernas utseendebenämning genom åren, se tabell 7.2 och 7.3, 

visar resultatet i denna studie på ett mer jämlikt rapporterande gällande utseende mellan landslaget under år 

2018/2019 än under år 2002/2003. I jämförande med tabell 7.2 och 7.3 blir därför resultatet i tabell 2.2 

något missvisande då herrarna har en högre procentandel men en stillastående procent mellan 

tidsperioderna. Detta kan återigen vara ett resultat som pekar på att Sverige idag är något mer jämställt än 

för 16 år sedan.  

 

6.3 Sportartiklars sidprioritet och antal ord 
Utifrån dagordningsteorin anser McCombs och Shaw (1972) att artikelns placering i tidningen kan påverka 

vilken uppmärksamhet artikeln får. Crossman och Urquhart (1999) har kommit fram till att manliga 

sportutövare ofta placeras längre fram i tidningen jämfört med kvinnliga, detta var något som de resonerade 
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kring utifrån att de flesta journalisterna var män och att könstillhörigheten skulle påverka artikelns innehåll. I 

vår studie, trots att de flesta journalisterna är män, hamnar dock kvinnorna i snitt längre fram i tidningen än 

männen (se tabell 4.0) med ett medelvärde på sida 16 samtidigt som männen har ett snitt på sida 18. 

Skillnaden är liten och snarlik mellan lagen, vilken skulle kunna tyda på en jämlikhet mellan landslagen. Det 

bör dock tilläggas att konsumenter idag inte behöver läsa tidningen i samma utsträckning som förr, då 

nyhetsflödet ser annorlunda ut jämfört med 16 år sedan, genom ett ständigt flöde av information. Tidningen 

behöver inte läsas från början till slut utan läsaren kan själv bläddra igenom för att finna artiklar av intresse, 

dels för att selektera nyheter men också för att spara tid.  

 

Ser man till tidsperspektivet och tabell 12.0 finns här en viss förändring där resultatet för 2002/2003 

överensstämmer med Crossman och Urquarts (1999) tidigare forskning, även om skillnaden i vår studie inte 

är så stor. Artiklar om herrlandslaget återfinns i snitt på sida 17 och damerna hamnar i snitt på sida 18. Detta 

resultat borde trots likheter mellan damernas och herrarnas sidplacering gå att liknas utifrån 

dagordningsteorin som att herrfotbollen hade ett något större värde för 16 år sedan eftersom artiklarna 

under den tiden publicerades längre fram i tidningen. Vår undersökning visar dock på tendenser till en 

förändring under tid där herrarna under 2018 hade snitt på sida 19 och damerna hade år 2019 ett snitt på 

sida 14. Eftersom det är konstaterat att de manliga journalisterna dominerar sportjournalistiken är det 

intresseväckande att se tendenser till en förändring där kvinnorna får en allt bättre placering. Resultatet kan 

utifrån dagordningsteorin och Enbom och Carlssons (2019) resonemang gällande den ekonomiska aspekten, 

tolkas som att sportjournalister idag publicerar artiklar utifrån vad de anser kommer sälja bäst. Med detta 

resonemang skulle det innebära att det kan finnas ett större intresse hos läsarna för kvinnlig sport idag som 

media också tar tillvara på, vilket i sin tur skulle kunna bero på att damlandslaget med tiden har fått allt mer 

sportslig framgång och drar mer uppmärksamhet till sig genom dessa framgångar. Det skulle också kunna 

tolkas som att damspelare idag framstår som välkända profiler genom en mer frekvent rapportering kring 

damfotbollen. För 16 år sedan styrdes samhället mot att herrarna var de som var viktiga och som man skulle 

föredra, alltså likt Hirdmans (1988) tankesätt om att mannen är normen och utgör det normala i en 

hierarkisk logik. I och med att kvinnorna under 2019 fick ett lägre medelvärde i sidplacering kan det 

innebära att samhället numera får möjlighet att ta del av fler sportnyheter om kvinnor än år 2003, vilket i sin 

tur eventuellt kan kommer till en förflyttning om vilka läsarna intresserar sig för. Redaktionens val av 

placering kan därför skapa ett större intresse kring damfotbollen och innebär en annan hierarki än den som 

Hirdman (1988) utgår från i sin tidigare forskning.  

 

För att kunna identifiera ytterligare mönster i prioritet undersöktes inte enbart sidnummer utan även antal 

ord som artikeln utgjordes av. I tabell 4.1 går det att avläsa att herrarnas artiklar i snitt är längre, då de i snitt 

hade 714 ord jämfört med damernas snitt på 650 ord. Resultatet kan tolkas som att herrarna prioriteras lite 

mer när det gäller längd på artiklarna överlag. Ser man istället utifrån ett tidsperspektiv visar tabell 10.0 att 

antalet ord tenderar att minska från åren 2002/2003 till åren 2018/2019, oberoende vilket landslag som 
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artikeln i huvudsak handlar om. För 16 år sedan var snittet i artiklarna 740 antal ord, vilket sedan har 

minskat till 624 ord. Denna minskning kan tolkas som en följd av konkurrensen om plats i tidningarna, 

något som Weibull et al. (2018) också forskat om. Att platsen i tidningen idag har hårdare konkurrens, dels 

på grund av det digitala samhället som ständigt utvecklas och gör att vi snabbt kan ta del av internationella 

nyheter samt det ekonomiska intresse som finns gällande annonsering. Något som visar på det ekonomiska 

intresset och den ökade annonseringen är jämförelserna mellan de undersökta tidsperioderna, detta ses i 

tabell 10.1 där de båda landslagen jämförs med varandra utifrån år 2002/2003 och år 2018/2019. För 16 år 

sedan var herrarnas snitt 820 ord jämfört med damernas 659 ord, här finns en skillnad mellan könen där det 

skiljer runt 200 ord. Damerna har under tidens gång legat relativt statiskt och har under tidsperioden 

2018/2019 en snittlängd på 642 ord. Men damerna har inte ökat sina antal ord, utan herrarnas antal ord har 

minskat till ett snitt på 607 ord. Eftersom dagordningsteorin handlar om att media är med och styr vad 

mottagarna ska läsa om kan resultatet tolkas utifrån teorin. Då resultatet pekar på att herrarna överlag är de 

som media har valt att sätta på sin dagordning och skriva långa artiklar om. Men under den senare 

undersökta tidsperioden framkommer tendenser till att damerna istället har blivit dem som i snitt har längst 

artiklar. Eftersom damerna inte har fått längre artiklar under senaste tiden kan det innebära att herrarnas 

minskning har gett plats till annat, detta kan eventuellt vara annonser eller artiklar om andra sporter. Något 

som i så fall kan bekräftas av Enbom och Carlssons (2019) resonemang gällande sättet att sport idag 

kommersialiseras och inbringar höga inkomstkällor för media, samt att annonsörer kan ha en stor påverkan 

om vad som får plats att publiceras.  

 

6.4 Artikelns fokus och dess tonalitet 
Studien har undersökt om det går att identifiera mönster kring vad artikeln har fokus på, om den har fokus 

på den individuella personen, laget eller annat. Överlag fokuserar samtliga artiklar, oavsett landslag, oftast på 

laget, se tabell 9.0 och 9.1. Det är intressant att det har skett en förändring i artiklarnas fokus under årens 

gång. För båda landslagen har det skett en ökning i kategorin annat. I damlandslagets artiklar under år 2003 

var det 10 % som hade fokus på annat, till år 2019 har den procentandelen ökat till 22 %. År 2002 hade 8 % 

av herrarnas artiklar fokus på annat och till 2018 ökade det till 18 %. Resultatet visar nästan på en dubblering 

för båda landslagen av artiklar som har sitt fokus på andra saker än den individuella spelaren eller laget, samt 

en minskning på de övriga två kategorierna. Resultaten går att tolka som att media oftast väljer att gestalta 

landslagen som ett lag oavsett vilken tidsperiod eller landslag det handlar om. Ökningen av annat kan ha att 

göra med de förändringar som skett inom fotbollen på senaste tiden. Ett sådant exempel är VAR och de 

tillhörande diskussioner som skett kring det nya hjälpmedlet. Dessa diskussioner och tankar har under 

2018/2019 framkommit i media både via landslagsspelare och tränare. Entman (1993) påpekar att 

gestaltningar kan uppmana läsaren till tankar och påverka mottagaren i viss riktning. Utifrån detta skulle man 

kunna tolka denna studies resultat som en slags gestaltning, där det nu för tiden har blivit allt vanligare att ha 

fokus på annat just för att uppmärksamma mottagaren och få den att skapa tankar kring ett ämne som 

diskuteras i samhället just nu, något som mynnar ut i en slags dagordning. Strömbäck (2014) menar att det 
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hos flertalet redaktioner “sitter i väggarna” vad som skrivs och hur det skrivs. Då resultaten är snarlika 

gällande att artiklarna har fokus på laget till största del, kan det vara en effekt av Strömbäcks (2014) 

resonemang. Att det sitter i väggen, innebär att något är väl inarbetat och eftersom resultaten fortfarande 

tyder på att de båda landslagen oftast gestaltas som ett lag kan det mycket väl vara att sportjournalistikens 

sätt att gestalta landslagen är väl etablerade och att sportjournalister på en redaktion skriver på liknande sätt.  

 

Trots Strömbäcks (2014) resonemang kring att sportjournalister ofta skriver på ett liknande sätt, skiljer sig 

tonaliteten mellan landslagen i de undersökta tidsperioderna i denna studie, se tabell 8.0 och 8.1. Mellan år 

2003 och 2019 minskar den positiva tonaliteten i artiklar om damlandslaget och istället ökar den neutrala 

tonaliteten. Det som kan ligga till grund för minskningen av en positiv tonalitet kan i detta fall vara att 

damerna placerade sig sämre under år 2019 än vad de gjorde under år 2003 (vm-fotboll.se, u.å b) även om 

båda åren innebar en medaljplats. Eftersom vår studie inte undersöker hur artikelns tonalitet uppkommer 

finns det en möjlighet till att det är damerna själva som är besvikna och påverkar tonaliteten under 2019. 

Hos herrarna sker en ökning av den negativa tonaliteten från 2002 till 2018, från 8 % till 14 % och visar en 

förflyttning från antalet artiklar med positiv tonalitet, eftersom artiklar med neutral tonalitet visar 40 % 

oavsett undersökt tidsperiod. Den negativa tonalitetens ökning kan ha att göra med att man har högre 

förväntningar på herrlandslaget men att laget inte presterat enligt förväntan. Trots det faktum att det gick 

bättre för herrarna under den senare tidsperioden, ökade antalet artiklar med en negativ tonalitet, detta då 

både journalister, medborgare och spelare eventuellt hade högre förväntningar på laget under 2018 än år 

2002. Ett annat perspektiv att se på tonaliteten kan vara utifrån det generationsskifte som sker inom 

journalistikyrket där den yngre generationen, enligt Edström (2007), till större del besitter en högre 

utbildning än den äldre. Då en mer neutral tonalitet framkommer inom vår studie gör vi liknelsen vid att den 

neutrala tonen kan anses som mer jämställd och kan därför ses som ett resultat av den nya 

journalistgenerationen och deras utbildningsnivå.  

Vid en korstabulering utifrån landslag och tonalitet, oberoende av år, framgår det att damlandslaget har 

dubbelt så många artiklar med negativ tonalitet (22 %) i jämförelse med herrarnas 11 %. I denna tabell 

framgår också, trots damernas större andel artiklar med negativ tonalitet, att båda landslagen till största 

majoritet har en positiv tonalitet i dess artiklar (49 %). Resultaten gällande tonalitet i dessa tabell skiljer sig 

alltså från Hirdmans (2019) tidigare forskning kring att en neutral tonalitet skulle vara det som är absolut 

vanligast även om den neutrala tonaliteten är relativt statisk genom åren, med undantag för damernas 2003. I 

tabell 8.1, visar dock damernas resultat 2019 på en liknelse med Hirdmans resonemang om att den neutrala 

tonaliteten är den mest förekommande. 

6.5 Fotbollsspelares citering inom sportjournalistiken 
Crossman et al. (1994) påvisar att sportjournalister till största del består av män vilket även påvisas i denna 

studie inom Sverige, se figur 1. Detta kan som sagt skapa en problematik om vilka perspektiv artiklar skrivs 

utifrån men även att män tenderar att skriva mer om just män (Crossman et al., 1994). Något som skulle 
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kunna liknas vid den logik som Hirdman (1988) beskrivit i att mannen utgör det normala, i detta fall 

sportjournalister, och att våra analyserade artiklars innehåll möjligen kan komma att speglas av sin författare.  

 

I vår första undersökta tidsperiod fanns det en liknande mängd artiklar att tillgå efter vårt första urval, där vi 

läste igenom alla artiklar och tog ut de som uppfyllde kriterierna. År 2002, herrarnas år, fanns det 55 artiklar 

kvar efter första urvalet. År 2003, damernas år, fanns det 52 artiklar. Vårt urval är baserat på de 

tidningsartiklar som finns att tillgå online och kan därför inte ge oss en helt korrekt överblick över Sveriges 

samtliga artiklar om landslagen. Antagningsvis arbetar redaktioner på ett annat sätt idag än vad man gjorde 

för 16 år sedan och fler artiklar bör således loggas online på ett annat sätt idag. Vilket eventuellt syntes under 

den senare tidsperioden då herrarna hade betydligt fler artiklar än damerna, hela 272 artiklar efter första 

urvalet år 2018, jämfört med damernas 114 stycken artiklar år 2019. Här syns även en tydlig fördelning 

mellan män och kvinnors utrymme i media där flest artiklar handlar om män. Våra resultat liknas vid 

Edströms (2014) resultat kring att män får mest utrymme i media och att kvinnorna hamnar i skymundan.  

Weibull et al. (2018) menar på att traditionella medier fortfarande är en stor del av journalistiken men att den 

anpassats till ett medialt syfte där konkurrensen om läsarnas tid är hård. Därav finns det grund att tro att ett 

ökat antal av artiklar skrivs idag, men också konkurrerar på ett annorlunda sätt än förr. Eftersom Edström 

(2007) menar på en utveckling av svensk media där publiciteten på webb blir allt vanligare styrker det 

resonemanget gällande en hårdare konkurrens där webb-baserade artiklar som vi förmodar vara mindre 

kostsamt och ger en mer flexibel publiceringsmöjlighet än tryckt press. Om man bortser från medias 

möjlighet att påverka konsumenter till vilka artiklar som faktiskt blir lästa genom dagordningen, kan den 

tidigare forskningen kring att de flesta sportjournalister är män, och därför om män, fortfarande tillämpas 

(Crossman et al., 1994). 

 

Eftersom även Angelini et al.:s (2013) studie visar på att män får större utrymme i media valde vi att ta fram 

ett medelvärde på både damfotbollsspelares och herrfotbollsspelares antal citat och sedan undersöka 

utrymmet i media över studiens valda tidsperioder. Detta för att se om det finns en skillnad mellan 

landslagen i fördelning av citat och dess utrymme. Resultaten går att utläsa i tabell 5.0 och 5.1 där landslagen 

jämförs oberoende av tid. Tabellerna visar att både herrarna och damerna citeras näst intill lika mycket i sina 

egna artiklar. Här visas tendenser till att herrfotbollsspelare citeras i artiklar om damlandslaget samtidigt som 

damfotbollsspelare aldrig citeras i artiklar om herrlandslaget, vilket resulterar i att herrarna i det undersökta 

materialet ges utrymme trots att artikeln i huvudsak handlar om damlandslaget. Vårt resultat går i linje med 

Edströms (2014) resultat kring att män får störst utrymme i media och detta kan eventuellt förklaras med 

Hirdmans (2019) forskning om att män utgör en större andel av nyhetskällor än vad kvinnor gör eftersom 

de ofta anses besitta expertis inom området. Eftersom männen får komma till tals i artiklar som i huvudsak 

inte handlar om dem själva finns det god grund för att tro att de besitter en sportslig expertis som kan 

grunda sig i att de har spelat fler VM-matcher, men även för att de kan ses som normen utifrån Hirdmans 

(1988) tankar.  
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När antal citat istället jämförs utifrån olika tidsperioder mellan damfotbollsspelare och herrfotbollsspelare 

framgår det att citat av damfotbollsspelare inte går att utläsa i urvalet av de artiklar som i huvudsak handlar 

om herrlandslaget, varken 2002/2003 eller 2018/2019. Däremot citeras herrfotbollsspelare i damernas 

artiklar, se tabell 11.4 och 11.5. Med detta sagt kan det finnas grund till att tro att herrarna får en större 

prioritet i artiklar gällande damlandslaget än vad damerna får i artiklar om herrlandslaget även utifrån 

tidsperioder. Samtidigt syns också en svag minskning av citat av herrfotbollsspelare mellan tidsperioderna i 

damlandslagets artiklar, från ett medelvärde på 0,38 till ett medelvärde på 0. Resultatet tyder på att 

herrfotbollsspelare emellanåt citerades i damlandslagets artiklar under den tidigare tidsperioden, men att det 

inte längre går att utläsa under den senare tidsperioden. Utjämningen av antalet citat kan eventuellt ses som 

att det är mer jämställt mellan spelarna i motsatta landslags artiklar under 2018/2019 än vad det var under 

tidsperioden 2002/2003. Däremot är det problematiskt kring jämställdheten under den senare tidsperioden 

då ingen av lagen citeras i motpartens artiklar. Att något skulle vara mer jämställt bara för att procenten är 

lika är något som öppnar upp för fortsatta framtida studier.  

 

6.6 Övriga män och kvinnors citering inom sportjournalistiken 
Eftersom studien delvis utgår från genusteorin undersöktes även övriga kvinnor och mäns antal citat i 

artiklar om de båda landslagen för att se om det gick att identifiera potentiella mönster utifrån ett 

genusperspektiv. Tabellerna 5.2 och 5.3 visar tendenser till att övriga män har något större utrymme för 

antal citat än vad övriga kvinnor har. Detta gäller både i artiklar om herrlandslaget och damlandslaget. 

Resultatet visar ett medelvärde på (0,09) gällande övriga kvinnors antal citat i artiklar hos herrlandslaget. 

  

I tabell 11.0 syftar till en övergripande bild av medelvärdet för citat av övriga män, oberoende landslag. 

Resultatet visade en svag ökning av medelvärdet mellan tidsperioderna. Övriga män får totalt mer utrymme 

för citat 2018/2019 än vad de fick för 16 år sedan även om medelvärdet minskat något i artiklar gällande 

damlandslaget, se tabell 11.1. Inom ramen för denna studies artiklar ser vi tendenser till att män, oavsett om 

de är fotbollsspelare eller övriga män, får ett totalt högre medelvärde för antal citat i jämförelse med 

damfotbollsspelare och övriga kvinnor (se tabell 5.0–5.3). Enligt Hirdman (2019) är det männen som 

kommer till tals inom nyhetsjournalistiken. Vår forskning går i linje med Hirdmans (2019) studie och hennes 

slutsatser bör därför kunna appliceras även inom sportjournalistiken, i alla fall under de tidigare 

tidsperioderna av denna studie. 

 

Till skillnad från de övriga männens svaga ökning av citat har övriga kvinnors antal citat minskat något med 

åren, både i medelvärdet av 2002/2003 samt 2018/2019 (tabell 11.2) men också i artiklar gällande 

damlandslaget och herrlandslaget (tabell 11.3). I jämförelse med tabell 11.0 och den övergripande bilden av 

övriga mäns talutrymme går det att jämföra övriga kvinnors talutrymme i tabell 11.2, där resultatet visar att 

antal citat av övriga kvinnor har minskat med åren samtidigt som tabell 11.0 visar tendenser till övriga mäns 
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ökning av antal citat. Yvonne Hirdman (1988) menade på att det fanns två logiker inom genussystemet där 

den ena är hierarkin, att mannen är en slags norm som man utgår från och ser som det normala. Inom 

sportjournalistiken kan vi återigen koppla detta till männens överrepresentativitet, dels som journalister men 

också kring expertis (Hirdman, 2019). Skillnaden mellan övriga kvinnors citat med åren kan till stor del vara 

ett resultat av damlandslagets tränarbyte, från Pia Sundhage som tränade damlandslaget år 2003 till Peter 

Gerdhardsson 2019 (Brenning, 2016).  

  
6.7 Analyssammanfattning 
Mot bakgrund av den tidigare forskning samt vår förförståelse inom ramen för denna studie kan våra 

resultat tolkas som att män fortfarande dominerar inom sportjournalistiken, både som journalister och som 

innehåll. Denna studies resultat går alltså i linje med tidigare forskning att kvinnor inte representeras i lika 

stor utsträckning. När mönstren avviker från den tidigare forskningen visar vårt resultat ofta att det inte är, 

eller delvis inte är signifikant, vilket gör att vi inte kan dra slutsatser om hela populationen. Våra resultat 

visar också att landslagen ges olika utrymme i media, dels genom att artiklarna om damlandslaget både 

nämner herrlandslaget och jämförs med herrlandslaget i sina artiklar, medan det inte går att utläsa i den 

motsatta situationen. Damerna har fått ett lägre medelvärde på artiklarnas sidnummer under åren, vilket 

skulle kunna resultera i en något bättre sidplacering av sina artiklar och medelvärdet gällande antal ord har 

blivit något högre under den senare tidsperioden, 2019.  Trots att artiklarna om damlandslaget visar 

tendenser till en något högre prioritet mellan de undersökta tidsperioderna, gestaltas de fortfarande i 

liknande mönster som för 16 år sedan.  
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7. Slutsatser och framtida forskning 
I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits utifrån studiens analys och resultat samt förslag på framtida 

forskning inom sportjournalistik presenteras. Kapitlet redogör även för brister som upptäckts i efterhand.  

 
7.1 Slutsatser 
Syftet i denna studie var att se om manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas olika samt hur detta har 

utvecklats under tid. För att besvara syftet togs en övergripande frågeställning fram; Hur gestaltas svenska 

fotbollslandslagen i nyhetsartiklar under VM-perioderna 2002/2003 och 2018/2019 och hur har gestaltningen eventuellt 

förändrats mellan åren? För att besvara syftet och frågeställningen skapades tre underfrågor, utifrån dessa 

underfrågor kommer vi redogöra för de slutsatser som studien har kommit fram till.  

Den första underfrågan; Vilka mönster går att identifiera kring hur manliga och kvinnliga fotbollsspelare gestaltas? Här 

påvisas intressanta och tydliga mönster i att artiklar om damlandslaget också nämner herrlandslaget i mycket 

större uträckning än omvänt. Dessutom jämförs damlandslaget med herrarna men herrlandslaget jämförs 

aldrig med damerna. Studiens resultat går hand i hand med Jones et al.:s (1999) tidigare forskning om att 

kvinnliga sportutövare jämförs med de manliga sportutövarna. Dock motsätter sig på sätt och vis vår studie 

Jones et al.:s (1999) resultat gällande att kvinnorna inte blir omnämnda med sportrelaterade prestationer då 

vårt resultat visar att sportrelaterade prestationer nästan alltid omnämns inom den svenska 

sportjournalistiken, både bland dam- och herrlandslagen. Ytterligare mönster som identifierats är att 

sportjournalister till största del inte nämner spelarens familjeliv eller utseende, oavsett om det handlar om 

manliga eller kvinnliga spelare. Resultaten kring familjeliv och utseende är dock inte signifikanta och det kan 

därför inte dras några fullständiga slutsatser kring hela populationen. 

Ett annat mönster identifierades inom tonalitet. Trots avsaknaden av statistisk signifikans fick vi ett 

intressant resultat som visar att damlandslaget hade dubbelt så många artiklar med en negativ tonalitet än 

vad herrarna hade, istället hade herrarna fler neutrala artiklar. Resultatet visade på att den vanligaste tonen i 

denna studie var den positiva tonaliteten. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultaten skiljer sig mellan 

åren, i tabell 8, även om det tenderar att gå i samma riktning som tabell 3.0. Se vidare slutsats under 

underfråga 3.  

För att besvara nästa underfråga; Vilken prioritet får män och kvinnor i sportrelaterade artiklar framkom det i 

resultatdelen att vårt resultat går emot tidigare forskning gjord av Crossman och Urquhart (1999). I vår 

studie får damlandslaget ett något lägre medelvärde, oberoende av tidsperiod, än herrarna vilket kan 

innebära att damernas artiklar i snitt har placerats längre fram. Detta kan innebära att damerna eventuellt 

prioriteras i något högre utsträckning i fråga om sidplacering. Dock är det herrarna som i denna fråga 

prioriteras något högre när det kommer till artiklarnas antal ord, då de har ett något högre medelvärde än 

damerna, oberoende av år. Se vidare diskussion om ordens utveckling under tid i underfråga 3. Resultaten i 

studien visar även tendenser till att männen prioriteras när det gäller citat, både herrfotbollsspelare och 
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övriga män kommer oftare till tals än vad damfotbollsspelare eller övriga kvinnor gör. Detta eftersom 

herrfotbollsspelare emellanåt också kommer till tals i artiklar som handlar om damlandslaget.  

Med samtliga resultat kring prioritet kan vi i studiens undersökta material se tendenser till att männen 

prioriteras inom sportjournalistiken, men med ett undantag gällande sidplacering, där damerna tenderar att 

ha ett lägre medelvärde. Trots dessa resultat går det ej att fastställa slutsatser gällande prioritet då statistisk 

signifikans inte har undersökts.    

Studiens tredje och sista underfråga är; Hur skiljer sig mönster och prioritet mellan de tidsperioder som studien ämnar 

undersöka? Även här framkom det tydliga och intressanta mönster och prioriteringar mellan landslagen. 

Mellan undersökta tidsperioder har det blivit vanligare att jämföra damlandslaget med herrlandslaget. Vi ser 

också ett mönster i att sportrelaterade prestationer nämns mer sällan med tiden. Mönstret går att identifiera 

hos både herrlandslaget och damlandslaget och är statistiskt signifikant. Med tiden har det också blivit allt 

vanligare att nämna damernas utseende. Mönstret går under 2019 att liknas vid Jones et al.:s (1999) studie 

om att kvinnor oftare beskrivs med sitt utseende än männen. Däremot är det varken vanligare eller mer 

sällsynt att nämna herrarnas utseende, då resultatet visar på lika stor andel både under 2002 och 2018. 

Mönstret visar också på en högre procentuell jämlikhet mellan de båda landslagen under den senare 

tidsperioden 2018/2019.  

Utifrån ett tidsperspektiv identifieras en ökning av damernas artiklar i den neutrala tonaliteten mellan åren, 

däremot går det att identifiera en ökning av negativ tonalitet hos artiklar om herrarna mellan åren. Även om 

vårt resultat har en hög andel artiklar med neutral tonalitet är damernas artiklar från 2019 (se tabell 8.1) de 

enda som faktiskt har en övervägande neutral ton. Övergripande skiljer sig denna studies resultat från 

Hirdmans (2019) forskning om den neutrala tonaliteten som den mest förekommande. Istället visar vår 

studie att den positiva tonaliteten är den mest förekommande, med undantag för damernas artiklar under 

2019. Ytterligare ett mönster som identifierats under tidsperioderna är att artiklarna fokuserar på laget som 

helhet och inte individuella personer, jaget. Det har skett en förändring av fokus mellan åren då vi ser en 

ökning av artiklar som fokuserar på annat för båda landslagen. De båda landslagen följer utvecklingen mellan 

kategorierna likvärdigt under tid.  

 

I fråga om prioritet under de undersökta tidsperioderna kan vi se tendenser till en eventuell förändring i 

artiklarnas antal ord. Under tidsperioden 2002/2003 hade herrarna ett något högre medelvärde än damerna, 

men under 2018/2019 har istället damerna i snitt fler ord än herrarna. Vilket skulle kunna innebära att 

damerna prioriteras i något större utsträckning gällande artiklarnas längd under den senare undersökta 

tidsperioden, 2018/2019. Här framkommer ett eventuellt mönster av utveckling i jämförelse med tidigare 

redovisad tabell, 3.0, där männen istället gavs något högre prioritet. Utifrån detta kan vi ana att prioriteten 

förändras med tiden, men att herrarna för 16 år sedan hade så pass långa artiklar att de påverkar resultatet än 

idag när medelvärdet undersöks i tabell 4.1. Angående artiklarnas sidplacering går det under den senare 
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tidsperioden, 2002/2003, i linje med tidigare forskning gjord av Crossman och Urquhart (1999) eftersom 

herrarnas artiklar fick en lite bättre sidplacering under tidsperioden 2002/2003 jämfört med 2018/2019. 

Istället är det damerna som prioriteras något högre gällande sidnummer under den senare tidsperioden. Den 

tidigare forskningen stämmer alltså överens med vår studies första tidsperiod men att de skiljer sig i fråga om 

sidplacering mellan åren. Utifrån McCombs och Shaws (1988) tankar kring att det som placeras långt fram i 

tidningen är det som får den bästa placeringen vill vi dock understryka att man idag inte behöver läsa 

tidningen på samma sätt som man kanske gjorde för 16 år sedan. Medier slåss idag om konsumenters tid 

(Weibull et al., 2018) vilket ger konsumenten själv en möjlighet till att skapa sin egen dagordning utifrån 

intresse i det tilldelade materialet.  

 

Den prioritet gällande citat som svagt går att avläsa under den senare tidsperioden 2018/2019 är att de båda 

landslagen citeras mer jämlikt i varandras artiklar, eftersom herrarna har gått från att ha citerats i artiklar om 

damerna, till att inte länge citeras. Något som möjligen skulle kunna innebära att det är mer jämlikt idag än 

vad det var för 16 år sedan. Vi ser också tendenser till att övriga män prioriteras i något större utsträckning 

än vad de gjorde för 16 år sedan, vilket kan vara ett resultat av övriga kvinnors minskning av citat. 

Resultaten kan tyda på att det är mer jämlik mellan könen när det gäller fotbollsspelare. Detta går i riktning 

med tidigare genusforskning kring att männen oftare är överrepresenterade inom journalistiken som källor, 

men också som normen man utgår ifrån (Hirdman, 2019; Hirdman, 1988).  

I stora drag kan vi dra slutsatsen att männen fortfarande dominerar sportjournalistiken, både som 

journalister och som innehåll. Det är också framträdande att sportrelaterade prestationer är högst 

förekommande. Utifrån våra resultat gör vi ett antagande om att media förespråkar ett mer jämställt 

samhälle och att det kan vara enklare att påverka artiklarnas längd än dess innehåll. Sveriges sportjournalistik 

framgår som mer jämställd i denna fråga och att innehållet kan vara mer utmanande att förändra då det 

”sitter i väggarna” på vilket sätt redaktioner skriver sina artiklar. I ett ständigt föränderligt medielandskap 

(Weibull et al., 2018) och en ny generation av journalistkår som besitter en högre utbildning (Edström, 2007) 

har vi en god förhoppning på att en utveckling av artiklarnas innehåll också kommer utvecklas mer jämställt.   

De mönster och resultat som framkommer i tabell 2.1, 2.2, 3.0, 7.3, 8.1 samt i studien går ej i linje med 

tidigare forskning. Det bör noteras att resultaten ej är statistiskt signifikanta och bör därför inte tillämpas på 

en hel population. Lika så gällande de tabeller som tar upp medelvärde, där statistisk signifikans ej har 

undersökts.   

 

7.2 Brister 
Vi är väl medvetna om att valet av sökord också påverkade de urval vi fick, eftersom det säkerligen finns fler 

artiklar som berör landslagen under VM-perioderna men som vi inte fick upp på grund av att de inte 

innehöll något av de sökord vi använt oss av. Eftersom vår studie endast skulle innehålla 200 artiklar valde vi 
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att med hjälp av sökord smalna av materialet, för att sedan att läsa igenom alla artiklar för att ta ut de som 

uppfyllde våra kriterier, se kapitel 1.3. Idealet hade såklart varit att gå igenom alla artiklar som publicerades 

under VM-perioderna utan att använda några sökord.  

 

Trots att metoden som användes var en kvantitativ innehållsanalys, och vi inte har varit beroende av 

respondenternas enskilda svar, har vi fått missingvärde inom variablerna journalistens kön och artikelns 

sidnummer. Eftersom alltid har funnits information kring detta på Retriever. Något som möjligen hade 

kunnat undvikits genom att vi hade utgått från arkiverade, fysiska tidningsartiklar där sidnummer högst 

troligen angivits och skribenten förmodligen framgått tydligare än det som loggats i Retriever. Vi har inte 

kunskap i hur artiklar kopieras till Retriever och vi kan därför inte säga om journalistens namn var utskrivet i 

tidningen eller ej.   

 
7.3 Framtida studier 
Som tidigare nämnt i analysen vore det intressant att utforska det som Jones et al. (1999) nämner i sin studie 

att kvinnliga sportutövare jämförs på ett dömande sätt gentemot männen. Vi har fått resultat som visar att 

damerna jämförs med herrarna, men det vore intressant att se om deras tankar kring att det är dömande 

jämförelser också stämmer in i Sverige, eller om jämförelserna här tyder på något annat.  

Eftersom denna studie grundar sig över tid vore det också intressant att återskapa denna studie om 

ytterligare 16 år för att följa medias utveckling gällande gestaltning av manliga och kvinnliga sportutövare. 

Det vore också ytterst intressant att forska vidare genom kvalitativa metoder och analysera samma artiklar 

som denna studie baserats på, men utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Detta eftersom det ger utrymme för 

större tolkningar än vad vi kunnat göra i denna studie.  

Vidare kan man utföra studier inom samma område men med kvalitativa metoder, såsom intervjustudier. 

För att få fler perspektiv kan intervjuerna genomföras med både omnämnda landslag men också med 

sportjournalisterna själva. Med intervjuer skulle man också kunna fördjupa sig i varför männen dominerar 

inom sportjournalistiken. Om det handlar om ett bristande intresse av sport eller om de kvinnliga 

sportjournalisterna känner att de inte blir hörda.  
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8. Implikationer för samhället och arbets-/yrkeslivet 
Sportjournalistiken som forskningsområde är intressant och viktig för journalisterna och sportutövarna, men 

också för konsumenterna. Utifrån medias perspektiv är det viktigt att de får upp synen på hur 

sportjournalistiken ser ut idag, att det fortfarande finns skillnader i hur män och kvinnor gestaltas. Som 

McCombs och Shaw (1972) påvisar i sin studie har media i stor utsträckning makten över dagordningen och 

kan således påverka vilka frågor och ämnen som samhället tar till sig och ser som viktiga. Därför anser vi att 

det är viktigt att media är medvetna om sina val som de gör när de porträtterar manliga och kvinnliga 

sportutövare. Media har möjligheten att påverka till ett mer jämställt samhälle genom att nyttja sin makt av 

gestaltning och placering i tidningarna. På så sätt kan media påverka läsarna men även inspirera dem till att 

få upp ögonen för till exempel damfotboll.  

 

Det är också viktigt att samhället är medvetet om att det finns skillnader i hur herr- och damlandslaget 

framställs i sportartiklar. I en värld som domineras av manliga fotbollsspelare riskerar de kvinnliga att hamna 

i skymundan men det finns också en risk att samhället följer medias dagordning utan att ha ett kritiskt 

tänkande vilket kan resultera i att medias gestaltning också blir samhällets verklighet. Vi hoppas därför att 

med denna studie kunna berika samhällets kunskap genom att belysa den ojämställdhet som finns inom 

sportjournalistiken, men också att de inser att det finns viktiga artiklar genom hela tidningen och att man 

som läsare själv kan välja hur och i vilken ordning dessa ska läsas.  

 

En förhoppning är att vår studie kan ligga till grund för ett intressant område att djupdyka i. Både kvalitativt 

och kvantitativt för någon annan som har större möjlighet än oss att göra en stor undersökning och sprida 

den till media för att informera samhället ännu mer.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Referenslista 
Angelini, J., Billings, A., & MacArthur, P. (2013). The Vancouver ‘big six’ gender-framed: NBC's 

prime-time coverage of the 2010 Vancouver Olympics. Sport in Society, 16:9, 1176-1197.  

Hämtad: 19-09-13. Kl. 12.50. Från: doi:10.1080/17430437.2013.790895   

 

Brenning, P. (2016, november). Bomben: Han blir ny förbundskapten. Aftonbladet. 

Hämtad: 2019-12-04 Kl:13:39. Från: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J13Vzj/bomben-han-blir-ny-

forbundskapten  

 

Boyle, R. (2006). Sport journalism: context and issues. London: SAGE publications.  

Hämtad: 19-09-13. Kl: 12:46. Från: http://dx.doi.org/10.4135/9781446247181 

 

Crossman, J., Hyslop, P., & Guthrie, B. (1994). A Content Analysis of the Sports Section of Canada’s 

National Newspaper with Respect to Gender and Professional/Amateur Status. International 

Review for the Sociology of Sport, 29(2), 123–132. Hämtad: 19-09-13. Kl: 12:48. Från: 

https://doi.org/10.1177/101269029402900201  

 

Crossman, J., & Uruqhart, J. (1999). The Globe and Mail Coverage of the Winter Olympic Games: A 

Cold Place for Women Athletes. Journal of Sport and Social Issues, 23(2), 193–202. Hämtad: 19-

09-13. Kl: 12:47. Från: https://doi.org/10.1177/0193723599232006  

 

Dickson, S. (2018, mars). Klart med videogranskning i fotbolls-VM. Aftonbladet. Hämtad: 19-12-02. Kl: 

09.46. Från: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/wE0qgP/klart-med-

videogranskning-i-fotbolls-vm  

 

Edström, M. (2007). Den svenska journalistkåren. I K. Asp (Red.), Journalisters arbete och utbildning -  

omstrukturering pågår. (ss.55–66). Göteborg: JMG. Hämtad: 20-01-14. Kl: 08.47. Från:  

https://www.gu.se/digitalAssets/1593/1593049_den-svenska-journalistk--ren.pdf 
 

 

Edström, M. (2014). Nordic journalism with gender parity and problems. I M. Edström & R. Mølster (Red.), 
Making Change – Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media. (ss.47–52). 

Göteborg: Nordicom. Hämtad: 20-01-14. Kl: 08.47. Från: http://hdl.handle.net/2077/37362 

 

 



 58 

Eelde, C.J. (2019, juni). Sedan första dam-VM 1991: europeiska dominansen utveckling(diagram). 

 Fotbollskanalen. Hämtad: 19-12-02. Kl. 11.22.  

Från: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/statistik/2019/06/28/sedan-forsta-dam-vm-

1991-europeiska-dominansens-utveckling-diagram/  

Ekström, M., & Johansson, B. (2019). Inledning. I M. Ekström & B. Johansson (Red.), Metoder i medie- 

 och kommunikationsvetenskap. (3 uppl., ss. 11-23). Lund: Studentlitteratur.  

 

Enbom, J., & Carlsson, E. (2019). Sportjournalistik. I M. Karlsson., & J. Strömbäck (Red.), Handbok i 

journalistikforskning (2 uppl., 201-213). Lund: Studentlitteratur.   

 

Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of  

 communication, 43(4), 51-58. Hämtad: 19-09-12. Kl. 11.42. 

Från:  https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x 

 

Entman, Robert. (2003). Projections of Power. Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign Policy.   

 Chicago & London: The University of Chicago Press. Hämtad: 19-09-16. Kl. 10.32.  

 

Hansson, S. (2018, augusti). Sverige sjua i årets världsmästerskap. VM-fotboll. Hämtad: 19-11-18. Från: 

https://www.vm-fotboll.se/sverige-sjua-i-arets-varldsmasterskap/ 

 

Hirdman, A. (2019). Kön, källor och ämnen i nyhetsjournalistiken. I Karlsson. M. & Truedson, L (Red.). 

Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? (ss. 86-98). Stockholm: Institutet för mediestudier.  

Hämtad: 19-11-20. Kl. 08.50. Från: https://mediestudier.se/wp-

content/uploads/2019/05/nyheter_allt-mer-en-tolkningsfråga_sammanslagen.pdf 

 

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Tidskrift för 

genusvetenskap, (3), 49-63. Hämtad: 19-11-06. Kl. 09.20. Från: 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 

 

Hovden, J., & von der Lippe, G. (2017). The gendering of media sport in the Nordic countries. Sport in 

Society, 22(4), 625-638. Hämtad: 19-09-17. Kl: 10:12. Från: 

https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389046   

 

Johansson, L. (2005, juni). Graaf och Hedman ett par igen. Expressen. Hämtad: 19-11-29. Kl. 13.02.  

Från: https://www.expressen.se/noje/graaf-och-hedman-ett-par-igen/ 



 59 

 

Jones, R., Murrell, A., & Jackson, J. (1999). Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media 

Coverage of U.S. Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams. Journal of Sport and Social 

Issues, 23(2), 183–192. Hämtad 19-09-19. Kl: 15:37. Från: 

https://doi.org/10.1177/0193723599232005  

 

Karlsson, M., Johansson, B. (2019). Kvantitativ innehållsanalys. I M. Ekström & B. Johansson (Red.), 

Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap. (3 uppl., ss. 171-192). Lund: Studentlitteratur.  

 

Linder, M. (2019, juni). Damspelare har knappt råd med mat och hyra. Aftonbladet. Hämtad: 20-01-15.  
Kl. 10.34. Från: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/aw8Kqa/damspelare-har-knappt-rad-
med-mat-och-hyra 

 

McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. The public opinion Quarterly, 

36(2), 176. Hämtad: 19-09-17. Kl: 09:32. Från: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.2747787&lang

=sv&site=eds-live  

 

McCombs, M. (2011). The agenda-setting role of the mass media in the shaping of public opinion. Austin: 

University of Texas. Hämtad: 19-09-16. Kl. 12:56. Från: 

https://www.researchgate.net/publication/237394610_The_Agenda-

Setting_Role_of_the_Mass_Media_in_the_Shaping_of_Public_Opinion    

 

Messner, M., & South, J. (2011). Legitimizing Wikipedia. Journalism Practice, 5(2), 145–160.  

Hämtat: 20-01-14. Kl:12:36. Från: https://doi-
org.bibproxy.kau.se/10.1080/17512786.2010.506060 

 

 

Nyberg, H. (2017, oktober). Seger om löneskillnaderna: ”Kan inte blunda längre”. SVT. Hämtad: 20-01-15. 
Kl. 10:32. Från: https://www.svt.se/sport/fotboll/seger-om-loneskillnaderna-kan-inte-
blunda-langre 

 

Shehata, A. (2019). Journalistikens dagordningar och gestaltningar. I Karlsson. M., & Strömbäck. J (Red.), 

Handbok i journalistikforskning (2:1 uppl., ss. 337-350). Lund: Studentlitteratur. 

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle; en introduktion till politisk kommunikation. (2. Uppl.) Lund: 

Studentlitteratur 

 

 



 60 

Sunnemark, V. (2019, juni). Ingen storbildsskärm för damernas fotbolls-VM. Nya Wermlands-tidningen. 

Hämtad: 19-09-20. Kl. 12:23. Från: https://www.nwt.se/2019/06/17/ingen-storbildsskarm-

for-damernas-fotbolls-vm/   

 

 

Trolan, E. (2013). The impact of the media on gender inequality within sport. Procedia - Social and behavioral 

sciences, 91, 215-227. Hämtad: 19-09-23. Kl. 14:35. Från: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.420  

 

VM- fotboll.se (u.å. a). Dam VM 2019 i Frankrike.   

Hämtad: 19-11-13. Kl. 10.09. Från: https://www.vm-fotboll.se/dam-vm/ 

 

VM-fotboll.se (u.å. b). Historia Fotbolls-VM. 

Hämtad: 19-11-11. Kl. 09:08. Från: https://www.vm-fotboll.se/historia-fotbolls-vm/  

 

 

Weibull, L., Wadbring, I., Ohlsson, J. (2018). Det svenska medielandskapet: traditionella och sociala medier i samspel 

och konkurrens. (Första upplagan). Stockholm: Liber. 

 

Örtengren, Å. (2017, april). Premiär: Playmakers. TV4. Hämtad: 19-11-29. Kl. 13.46. Från: 

https://www.tv4.se/playmakers/artiklar/premi%C3%A4r-playmakers-

59145de5b9a9f6b01a00017a 

 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, L. (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber: Malmö.  

 

 

 

 

 

 
 



 61 

Bilagor 
Bilaga 1– Kodschema, identifikationsvariabler  

V1. Vilket ID-nummer har artikeln?  

Skriv svar: 

V2. Vilket år är artikeln i från?  

Skriv svar: 

V3. Hur många ord utgör artikeln?  

Svar: 

V4. På vilket sidnummer börjar artikeln?  

Svar: 

V5. Är journalisten man eller kvinna? 

Kvinna: 1 

Man: 2 

Skriven av båda kön: 3 

Framgår ej: 4 

V6. Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om?  

Damlandslaget: 1 

Herrlandslaget: 2 

V7. Nämns andra landslaget i artikeln? 

Ja: 1 

Nej: 2 

V8. Jämförs landslaget med varandra i nyhetsartikeln? 

Ja: 1  

Nej: 2 

V9.Jämförs landslagets prestationer med tidigare år?  

Ja: 1 

Nej: 2 

V10. Nämns sportrelaterade prestationer i nyhetsartikeln?  

Ja: 1 

Nej: 2 



 62 

V11. Nämns spelarens/spelarnas familjeliv i nyhetsartikeln? 

Ja: 1 

Nej: 2 

V12. Nämns spelaren/spelarnas utseende i nyhetsartikeln?  

Ja: 1  

Nej: 2 

V13. Fokuserar artikeln på jaget eller laget? 

Jaget: 1 

Laget: 2 

Annat fokus: 3  

V14. Hur många gånger citeras herr-fotbollsspelare?  

Antal: 

V15. Hur många gånger citeras dam-fotbollsspelare?  

Antal: 

V16. Hur många gånger citeras övriga män?  

Antal: 

V17. Hur många gånger citeras övriga kvinnor?  

Antal: 

V18.  Vilken tonalitet har nyhetsartikeln?    

Negativt: 1  

Positiv: 2 

Neutral: 3 

V19. Vem har kodat artikeln?  

Vera: 1 

Emelie: 2 
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Bilaga 2 – Kodinstruktioner 
V1 - Tilldelat ID-nummer på artikel. 

V2 - Året artikeln är publicerad.  

V3 - Totalt antal ord i nyhetsartikeln (inkl. Rubrik, bildtext, ingress, mellanrubrik, brödtext, signatur, 

eventuellt datum). 

V4 - Artikelns sidnummer. Vid uppslag eller längre artiklar anges sidnummer för artikelns första sida. 

V5 - Kön på journalist som skrivit artikeln.  

V6 - Vilket landslag handlar artikeln i huvudsak om?  

V7 - Med andra landslaget menar vi “damlandslaget”, “herrlandslaget”, “damerna”, “herrarna” och enskilda 

personer som verkar inom landslaget.  

V8 - Jämförs de två landslagen med varandra. Detta både i sportsliga jämförelser som resultat men också 

allmänna jämförelser som till exempel lön. 

V9 – Jämförs herrarna med herrarna och damerna och damerna. Detta gällande tidigare års prestationer över 

lag. Till exempel fysisk form, matchresultat och placering i mästerskap.  

V. 10 - Nyhetsartikeln tar upp händelser som sker i anslutning till landslaget i fråga. Detta i samband med 

sportutövande, enskilda individers fysiska form och match-/ligaresultat. Dessa händelser kan ske både i och 

utanför träning-/matchsammanhang.   

V11 - Artikeln innehåller spelarens civilstatus eller/och behandlar släkt, familj och vänner antingen vid namn 

eller släkttitel (ex. fru, svåger, mormor).  

V12 - Innehåller artikeln beskrivningar av spelaren/spelarnas fysiska attribut (ex. kroppsform, frisyr, kläder). 

V.13 - Med jaget menas en individuell person som är framträdande genom hela artikeln, eller om artikeln tar 

upp laget i stort eller ett flertal spelare som får lika stort utrymme. Med annat menas där fokus inte ligger på 

ovannämnda exempel utan till exempel på tränarbyte, domarbeslut eller fans.  

V14 - Antal citeringar av herrfotbollsspelare.  

V15 - Antal citeringar av damfotbollsspelare.  

V16 - Antal citeringar av övriga män? 

V17 - Antal citeringar av övriga kvinnor?  

V18 - Har nyhetsartikeln en övergripande negativ, positiv eller neutral ton?  

Med negativ tonalitet menas ord som är nedvärderande som till exempel “fiasko”, “förlorade” eller 

“förödande”.  

Positiv tonalitet innebär ett höjande av landslaget med ord som till exempel “enastående”, “fantastiskt” eller 

“överlägset”.  

En neutral tonalitet avser en objektiv text där ingen värdering görs eller där värderingarna vägs lika.  

V19 - Vem av uppsatsförfattarna har kodat?  

 

 
 
 


