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Abstract  
 
Our goal with this paper is to see how male and female sport is described through a 

gender perspective in the newspapers Örnsköldsviks Allehanda and Aftonbladet 

(Sportbladet).  

Is there any difference between male and female sport reporting? Are the 

different sexes described in a certain way? How are they described? Do men and 

women get as much space in the sport-pages of the newspapers? And are there any 

differences or similarities over a ten year period? 

To look on some of these factors we have been doing a quantitative- and 

qualitative analysis of data. The quantitative analysis to show patterns that could be 

easy to count. For example we looked if the article was about men our women, what 

sport, whom had written the article and how much space the article were given. This 

to easy estimate if there was any differences in the sports reporting. After that we 

studied four articles very carefully, articles that had indicated signs and patterns that 

we could use to answer our main questions. 

According to our study, we can see that women are underrepresented in sports 

reporting. The survey shows that men often are portrayed after the cultural 

stereotype where they are portrayed as strong, confident and safe. The women on the 

other hand get to talk about things that isn’t related to their sports. The survey also 

showed that when the women got space in the sports pages, it was often because they 

have won something big, but men got the same amount of space for much smaller 

successes. We could not find any correlation between the writers sex and which sex 

he or she was writing about, but over our ten year period we could see that although 

the female writers at Sportbladet increased the sport reporting of women stood still. 

In Örnsköldsviks Allehanda on the other hand, the female writers stood still but the 

reporting increased. 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1. Inledning 
Sport får ett stort utrymme i tidningar samt etermedier och har i dag en självskriven 

roll i nyhetsrapporteringen (Rowe, 2004:5). Dessutom utövas idrott av allt fler i 

Sverige och enligt Riksidrottsförbundet var 2 799 000 av landets invånare mellan 6 

och 80 år aktiva i en idrottsförening 2013. Av dessa är drygt 42 procent kvinnor 

(Riksidrottsförbundet 2013:1). Trots det är kvinnor kraftigt underrepresenterade 

inom sportjournalistiken och tenderar att bemötas av skepsis och sexism. Artiklar 

om manliga och kvinnliga idrottsutövare framställs även olika i medierna (Rowe 

2004:53). Det finns ett flertal exempel på detta, ett av de senaste var under skid-VM i 

Falun när Therese Johaug fick frågor om vilka underkläder hon tävlade i medan 

hennes manliga kollegor fick frågor om deras idrottsprestationer (Sportbladet, 2015). 

På grund av detta är det viktigt att studera medier och sportbilagor ur ett 

genusperspektiv. Detta för att ta reda på om en jämställd bild av idrottslivet 

avspeglas och om både män och kvinnor får möjlighet komma till tals, särskilt då 

nästan hälften av de som utövar idrott i Sverige är kvinnor. Mediernas 

idrottsrapportering av kvinnor och män borde därför vara likartade.  

Vi finner det intressant att ta reda på vilket utrymme kvinnor och män får samt hur 

de framställs i sportsidorna på det lokala och nationella planet. Vi har valt att studera 

en lokaltidning och en kvällstidning för att se om det finns några skillnader och 

likheter i rapporteringen av män och kvinnors idrottsutövande. Vår hypotes är att 

mäns idrottsutövande ges ett större utrymme än kvinnors samt att de benämns olika 

om det är i en lokaltidning jämfört med en nationell tidning. Sportredaktioners 

uppsättning kan påverka rapporteringen och därför undersökte vi även om det fanns 

någon koppling mellan skribenternas könstillhörighet, och om det påverkar 

rapporteringen om dam- och herridrott. För att få ett större djup och en jämförelse 

över tid valde vi att göra ett flertal nedslag under två år, 2004 och 2014. Medan 

forskare som Ulf Wallin, som undersökt sportjournalistiken under en lång tidsperiod 

(1895-1995), valde vi ett kortare tidsperspektiv samt en period där digitaliseringen 

ökat kraftigt. Detta var en anledning till att en tioårsperiod, med 2004 och 2014, 

valdes. De tidningar vi undersökt är Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att belysa de eventuella skillnaderna mellan 

Örnsköldsviks Allehandas och Sportbladets rapportering av dam- och herridrott. 

Studien kommer att jämföra vilket utrymme de båda tidningarna ger kvinnor och 

män i sportsidorna, vilka attribut man använder sig av för att beskriva de olika könen 

samt ta reda på om kvinnor och män stereotypiseras av tidningarna. Dessutom vill vi 

undersöka utvecklingen av tidningarnas rapportering under en tioårs-period.  
 
För att vi ska kunna besvara vårt syfte har vi valt dessa fyra frågeställningar;  
- Hur stort utrymme får kvinnor respektive män i sportsidorna i Örnsköldsviks 

Allehanda samt Sportbladet? 
- Hur framställs kvinnor och män i form av ord, meningsuppbyggnad och vinkel 

respektive tidning?  
- Vilken roll spelar skribentens könstillhörighet? 

- Hur har rapporteringen av dam- och herridrott förändrats över tid? 

!
2. Teori & tidigare forskning 
I detta kapitel förklaras och motiveras de teorier vi valt utifrån uppsatsens syfte. 

Avslutningsvis tar vi upp tidigare forskningsrapporter som berör samma område, för 

att kunna jämföra med vår studie. 

 
2.1 Teori 
2.1.1 Mediernas makt 
Genom alla tider har samhället och dess invånare påverkats av medier, oavsett om 

det handlat om rapportering från tidningar, radio eller TV. Det är medier som sätter 

agendan, bestämmer vilka ämnen vi ska ha åsikter om och skapar ideal (Shehata, 

2012:317). Detsamma gäller sportjournalistiken, något som David Rowe påpekar i 

sin bok Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity (2004). I boken fokuserar 

den australienske sociologprofessorn på sportjournalistik, dess funktion och 

problematik i samhället. Rowe menar att var vi än befinner oss, runt om i världen, så 

blir vi på något sätt påverkade av medier kring oss. Samtidigt växer fenomenet sport 

och är i dag en stor del av människors vardag. Han hävdar också att sportjournalister 
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ofta kan ha svårt att vara professionella och neutrala då de, samtidigt som de 

rapporterar, skapar en relation med idrottarna och läsarna. De känner också en press 

att leverera uppskattade texter (Rowe, 2004:5). Rowe förklarar att sportjournalistik 

är ett komplext fenomen i sig, där de ständigt måste förhålla sig och ibland lita på 

kollegor, idrottare, fans och sponsorer. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade 

inom sportjournalistiken och tenderar att bemötas av skepsis och sexism, vilket 

ibland påverkar att nyheterna framställs på olika vis av kvinnliga journalister och 

manliga (Rowe, 2004:53).  

Vad är det då som gör att vissa grupper får ett större medieutrymme och 

beskrivs annorlunda jämfört med underordnade i samhället? Stuart Hall skriver i 

Representation, Cultural Representations and Signifying Practises att 

representation bygger på språket, det är språket som skapar mening (1997). 

Människan använder tecken, referenser och symboler för att förklara omvärlden. I 

vår sociala konstruktion skapas koder som är fundamentala när det kommer till att 

skapa mening och representation. Allt detta gör att människan skapar en bild av 

samhället som sedan blir en kultur (Hall, 1997:28-29). För att koppla till vår uppsats 

betyder det att skribenterna på Sportbladet och Örnsköldsviks Allehanda skapar 

mening och sociala konstruktioner genom vilka de väljer ska representeras i 

tidningarna och hur de personerna ska framställas. Just därför är det viktigt att 

undersöka hur dessa skribenter agerar då deras verk påverkar hur övriga samhället 

uppfattar dam- och herridrott.   

Inom sportjournalistik är det vanligt att kvinnliga idrottsutövare trivialiseras 

och omnämns vid förnamn medan manliga idrottsutövare benämns med både 

förnamn och efternamn (Jarlbro, 2006:85). Historiskt sett har kvinnor alltid haft en 

underordnad roll jämfört med männen i idrottsvärlden. Detta har sedermera skapat 

en ojämn sportrapportering då fokus oftast ligger på manliga idrottsprestationer. 

Ofta har kvinnlighet vägt tyngre än de idrottsliga framgångarna för kvinnliga 

idrottsutövare (Jarlbro, 2006:86-89). 

!
2.1.2 Dagordningteorin, priming och framing 
Det finns ett flertal teorier som begripliggör hur representation och mening skapas. 

Dagordningteorin bygger på att medier inte har speciellt stora möjligheter att 

påverka publikens åsikter om något, men att de däremot kan påverka vad människor 
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har åsikter om. Detta kallas också för mediernas dagordningsmakt. Studier har 

påvisat att de ämnen och frågor som medierna berör, också är de frågor som 

medborgarna anser är viktigast för dem. Till exempel påverkas presidentkandidater 

och politiska partier av hur de prioriteras av massmedierna, eftersom att 

medborgarna har åsikter om vad som framställs i tidningar och etermedier. Syns de 

inte i medierna existerar de inte i människors tankar. (Shehata, 2012:318-320).  

Detta är mycket relevant i vår studie om vi ponerar att sportjournalistiken i 

dessa två tidningar till största delen skriver om herridrott respektive damidrott. De 

ämnen som medierna prioriterar kommer också medborgarna se som viktiga. Då 

kommer människorna huvudsakligen att ha ett intresse och åsikter om herridrott 

medan ämnen som inte kom med på dagordningen faller mellan stolarna. Detta kan 

ge en skev bild av och är något som i sin tur kan leda till att människor inte anser att 

kvinnliga idrottsutövare är lika viktiga som de manliga. Damidrott får en 

underlägsen stämpel och värderas inte lika högt av läsarna då herridrott prioriteras 

av sportredaktionerna.   

Priming handlar om hur medieinnehållet påverkar människors efterföljande 

beteenden, tankar och bedömningar. Denna teori har man använt i studier om 

exempelvis stereotypa uppfattningar om minoritetsgrupper och även studerat hur 

medborgares uppfattning av politiker påverkas av massmedierna (Shehata, 

2012:325). Till skillnad från dagordningsteorin där medborgare påverkas av det som 

syns i medierna, till exempel en herridrottare, så handlar priming om hur 

medborgarna sedan tycker att den här idrottaren sköter sig resten av säsongen. 

Denna teori kan vara av intresse då vi vill studera om männen och kvinnorna 

stereotypiseras i tidningarna samt för att se vilka attribut skribenterna tillger 

idrottarna, då de på så sätt kanske påverkar medborgarnas efterföljande tyckande.  

Framingteorin handlar om hur olika händelser gestaltas i medierna och hur det 

påverkar människors bild av verkligheten. Det handlar om att presentera en 

verklighetsbeskrivning som definierar problem, orsaken, gör moraliska värderingar 

och/eller föreslår lösningar. Helt enkelt att beskriva en händelse som leder 

människors tankar i en viss riktning (Shehata, 2012:327-28). Hur vi beskriver 

verkligheten spelar alltså roll, och kan ha en påverkan på opinionen. Därför är det 

viktigt för vår undersökning att vi kollar vilka vinklar artiklarna ges och vad det kan 

ha för betydelse och påverkan för människors bild av händelser. 
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2.1.3 Kön & genus 
För att förklara hur kvinnor och män framställs i medierna måste vi först och främst 

redogöra för vad de centrala begreppen kön och genus betyder. Kön är en biologisk 

realitet medan begreppet genus innebär de kulturellt och socialt skapade 

förväntningarna av vad som ställs på att vara man och kvinna. Hur vi klär oss, hur vi 

talar och hur vi uppträder i olika sammanhang - och dessa behöver inte vara 

biologiskt bestämda (Boschini, Muren & Persson, 2013). Maskulinitets- och 

femininitetsbegreppen bygger på en könsdikotomi som stereotypt konstruerar vissa 

egenskaper som manliga eller kvinnliga (Nordman, 2004). 

I boken Medier, genus och makt frågar sig Gunilla Jarlbro om det är så att 

kvinnor respektive män framställs med olika egenskaper och om de får uttala sig om 

olika saker i medierna. Vidare menar hon att medier kan bidra till att vi känner vår 

rättmätiga medborgaridentitet med allt vad det innebär, på samma sätt kan de även 

exkludera vissa medborgarna ur samhällslivet. Detta kan då skapa ett 

demokratiproblem om kvinnors röster (vilken representerar ungefär halva 

befolkningen) inte framträder i lika stor utsträckning som vore önskvärt. Om ena 

halvan av mänskligheten har det svårare att synas och göra sina åsikter hörda i 

medierna har vi en sned maktbalans i demokratin (Jarlbro, 2006:25,29).  

Gunilla Jarlbro (2006) ger en mängd exempel på forskningar där kvinnor är 

underrepresenterade och beskrivs utifrån andra måttstockar än män inom samma 

yrkesbransch. Dessa exempel nedan är från nyhetsmedierna, inom politiken och 

även inom sporten, och i både press och etermedier.  

Kvinnor beskrivs även annorlunda, och ett skolboks-exempel på detta är en 

artikel från Dagens Nyheters första sida i samband med mordet på vår 

utrikesminister Anna Lindh. Där beskrivs advokaten (mannen) utifrån sin yrkesroll i 

det offentliga rummet, medan överåklagaren (kvinnan) beskrivs utifrån det privata 

planet - i det här fallet utifrån hennes klädsel (Jarlbro, 2006:41). 

Även i en studie där 22 kvinnor, samtliga medlemmar i brittiska parlamentet, 

intervjuas beträffande hur de blir behandlade i medier vittnas det om en försämrad 

politisk rapportering. De intervjuade kvinnorna nämner hur de alltid - till skillnad 

från sina manliga kollegor - omnämns med ålder, civilstatus, klädval etcetera. Deras 
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politiska åsikter behandlas som en bisak i sammanhanget om de ens får något 

utrymme överhuvudtaget (Jarlbro, 2006:60). 

En amerikansk forskning visar att när medier gestaltar kvinnliga idrottsutövare 

så trivaliseras och marginaliseras, det vill säga att kvinnors sportprestationer inte tas 

på allvar i medierna. Den visar också att bildvinklar, språk och kommentarer skiljer 

sig åt beroende på vilket kön idrottaren har. Ett exempel är att män ofta presenteras 

med fullständigt namn och epitet, medan kvinnor ofta nämns med förnamn (Jarlbro, 

2006:85-86).  

Sportjournalistiken har blivit större sedan efterkrigstiden och har länge varit 

den största specialavdelningen på de flesta dagstidningar. Forskning visar även att 

kvinnlighet har under en lång tid vägt tyngre än de idrottsliga prestationerna och så 

sent som 2005 visar historikern Helena Tolvhed att så även då var fallet. Den ideala 

idrottsmannen konstaterades hela tiden mot den kvinnliga idrottsutövaren var 

kvinnlighet hela tiden granskades av män.(Jarlbro, 2006:86).  

!
2.1.4 Genuskontraktet 
Genuskontraktet, som vi använt oss av i vår analys, utvecklade Yvonne Hirdman ur 

sin teori om genussystem. Denna teori förklarar strukturer i samhället och kan kort 

beskrivas som bakgrunden till de ständiga tvisterna inom män och kvinnors 

relationer (Jarlbro, 2006:13). Den är uppdelad i två olika delar, dikotomi och 

hierarki. 

Enligt Hirdman syftar dikotomin till isärhållandet av könen där de är varandras 

motsatser, att det finns en skillnad på manligt och kvinnligt. Det som anses manligt 

anses inte kvinnligt och vice versa. Detta isärhållande mellan könen fungerar både 

fysiskt och psykiskt där det psykiska handlar om egenskaper och det fysiska om 

platser. Ett exempel på det är att män och kvinnor finns representerade på olika 

platser i samhället, till exempel på olika intresseområden och arbetsplatser. Det 

bidrar till att män och kvinnor hålls isär och ses som varandras motsatser (Hirdman, 

2003:58-62). För att koppla till vår uppsats kan det betyda att kvinnor och män 

förekommer i olika sporter och att kvinnor kan ses inkräkta på männens territorium 

om de utövar en idrott som “ägs” av männen. 

Genuskontraktets andra del, hierarki, handlar om hur mannen ses som norm 

när man jämför könen. Vad mannen har för intressen och uppmärksammar anses 
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vara normen för vad som klassas som normalt. Detta leder till att det som är typiskt 

manligt anses vara bättre än det som är typiskt kvinnligt (Hirdman, 2003:59). Detta 

har även resulterat i att en överordning där manliga egenskaper värderas högre än 

kvinnliga egenskaper (Hirdman, 2003:66). Anledningen till att genuskontraktet 

tillämpas i vår uppsats är för att ta reda på vilka typer av artiklar kvinnor och män 

förekommer i samt med vilka ord de framställs. Dikotomi är av intresse för att 

undersöka om kvinnor män beskrivs olika och om de huserar i olika idrotter, till 

exempel om de flesta artiklar om damidrott handlar om ridsport medan de flesta 

artiklar om herridrott handlar om hockey. Den andra delen av genuskontraktet, 

hierarkin, är för vår studie då vi vill undersöka om herridrott anses vara norm i 

jämförelse med damidrott. Förminskas framgångar i damidrott medan de hyllas i 

herridrott? Värderas segrar olika beroende på vilket kön det handlar om? Detta vill vi 

undersöka. 

!
2.1.5 Stereotypisering 
När man pratar om stereotypisering, menar man ofta att det är något som fångar upp 

en egenskap hos någon. Denna egenskap överdrivs, förenklas och fixeras så att det 

framstår att denna är ens enda egenskap (Fagerström & Nilson, 2008:125). Med 

Genusslentrianen menar man att samhället framställer och omger oss av olika av 

genusstereotyper, vad som anses vara manligt och kvinnligt. Dessa framställningar 

blir tillslut en del av vardagen, vilket gör att vi inte längre kritiserar dem (Fagerström 

& Nilson. 2008:43f). Exempelvis om en kvinna framställs på ett stereotypiskt vis 

inom sportjournalistik, vilket ger överdrivna föreställningar, finns det en stor risk att 

vi vänjer oss och accepterar denna generalisering (Fagerström & Nilson, 2008:70). 
När det gäller könsstereotyper tillskrivs män och kvinnor olika egenskaper. Kvinnor 

beskrivs och ses ofta som mjuka, känslosamma, okontrollerbara, svaga, passiva, 

lögnaktiga, oförmögna till högre tänkande och behöver en mans stödjande hand för 

att inte falla omkull. Män däremot har kontroll, ses som förståndiga, hårda, aktiva, 

starka, har bättre moraliskt omdöme, är att lita på och förmögna till högre tänkande 

(Hirdman, 2003:47- 48). 

I Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv menar Maria Edström 

att journalister ofta använder sig av stereotyper, det vill säga förenklade bilder som 

gynnar en grupp och missgynnar en annan. Edström skriver att journalister tenderar 
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att förstora och förhärliga det manliga och förminska och förklenar det kvinnliga. Till 

exempel så beskrivs kvinnors och mäns egenskaper på olika sätt. En kvinnlig 

makthavare som reder upp svåra ekonomiska situationer i ett företag blir ofta kallade  

för ”städgummor”, medan män i liknande position är en som ”rider ut stormar”. 

Samma sak gäller egenskaper som ambitiös och duktig. Kvinnor får oftast den 

stämpeln, men det är sällan män beskrivs på samma sätt (Edström, 2002:30). Vidare 

beskriver Edström att det också finns vissa klassiska sätt att fotografera män och 

kvinnor på. Kvinnor fotograferas ofta ovanifrån och att de ler på bild är snarare en 

regel än ett undantag. Män fotograferas ofta underifrån och med en blick som är på 

väg bort ur bilden. Manliga makthavarna porträtteras som extra kraftfulla, medan 

kvinnorna fotograferas i positioner och mindre maktfulla miljöer (Edström, 

2002:25). 

De teorier som nämns ovan är ett ramverk som vi kommer använda oss av i vår 

resultat- och analysdel. Med hjälp av teorierna kommer vi att kunna studera 

resultatet ur ett genusperspektiv och förklara mediernas påverkan i sportsidorna. 

!
2.2 Tidigare forskning 
I Robson och Wikengård (2008) undersöks hur  kvinnlig och manlig sport framställs 

i lokaltidningen Barometerns sportavdelning, och om det finns någon skillnad i 

rapporteringen. Genom en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer och en 

kvantitativ del från ett antal nummer av tidningen barometern har författarna 

kommit fram till att det är en mansdominerad könsfördelning på tidningen 

Barometerns sportjournalistavdelning. Undersökningen visar i huvudsak att det 

skrivs om manliga sportreportage i tidningen och att innehållet och framställningen 

av genusperspektivet skiljer sig beroende på om det är en man eller kvinna som 

skriver reportaget. När det är brist på utrymme i tidningen Barometern är det lokalt 

material, läsarnas intressen och sportreportage om män som blir prioriterade.  

Att jämföra vår studie med denna uppsats är intressant eftersom vi också vill 

undersöka en lokaltidning. Deras resultat, att rapporteringen skiljer sig beroende på 

vem som skriver, är något vi kommer att ha användning för då vi har en hypotes att 

Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet bevakning skiljer sig om det är en man 

eller kvinna som är skribent. 
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Genus i sportjournalistiken, skriven av Maria Unga och Jessica Rosengren, är 

en C-uppstats som granskar hur kvinnor och män framställs i Sportbladet i form av 

bilder och rubriker. De tittar på material från tidningens förstasida och utvalda 

uppslag under två veckor i februari 2006. Förutom att sammanställa fördelningen av 

kvinnor och män i Sportbladet analyserar de vilka slags idrotter som är vanligast 

förekommande i tidningen. I deras uppsats fokuserar de på hur bilderna är tagna 

samt vilken vinkel som används och vad dessa två får för betydelse för 

framställningen av kvinnliga och manliga idrottsutövare. Deras resultat visade att 

män dominerade sportsidorna. Av de bilder de granskade handlade 1414 om män, 

425 om kvinnor och i 36 av bilderna förekom både en man och en kvinna. Dessutom 

visade det sig att vissa kvinnliga idrottare dominerade i rapporteringen. Om du inte 

hette Anja Pärsson, Anna-Carin Olofsson eller var en stjärna i Damkronorna var 

chansen liten att du skulle hamna i en upplaga av Sportbladet. I deras uppsats var 

herrfotboll och hockey de vanligaste förekommande idrotterna. Dessutom var 

fotograferna på Sportbladet män. Om andra bilder förekom i tidningen var de köpta 

från Bildbyrån.  

Vi har jämfört vår forskningsstudie med Maria Unga och Jessicas Rosengrens 

C-uppsats, Genus i sportjournalistiken. Eftersom att de har granskat Sportbladet har 

det gett oss något direkt att jämföra och vi har kunnat se en utveckling från 2006 till 

2014. Det är en av anledningarna till att vi valde denna uppsats - att den är skriven 

mellan våra år (2004 och 2014). Vi kan därför se deras uppsats som ytterligare ett 

nedslag och jämföra en eventuell förändring. Dessutom har vi Genusperspektivet 

inom sporten, som är skriven 2008. Det ger oss ytterligare ett nedslag under vår 

tidsperiod som vi tror kommer vara nyttigt att jämföra med. Maria Unga och Jessica 

Rosengrens val, att inte analysera texterna och språket, ser vi som något positivt. Vi 

kommer att fokusera på innehållet i artiklarna och vem som är skribenten bakom 

texten. Detta ger oss en större bredd i vår uppsats, att vi kan jämföra oss med en 

studie som tittar mer på Sportbladets bildval och rubriker. Deras resultat, att 1414 av 

bilderna föreställer män medan endast 425 är på kvinnor, skvallrar också om hur 

genusfördelningen är i Sportbladets sidor. Just de siffrorna är något vi kommer att 

ha i beaktning när vi sammanställer vårt insamlade material.  

Ulf Wallin, medieforskare, har studerat sportjournalistiken i de svenska 

dagstidningarna under en hundraårs-period, 1895-1995. En slutsats Wallin kommer 
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fram till i sin bok Sporten i spalterna är att sportmaterialet i tidningarna ökat 

kontinuerligt och att mer och mer fokus läggs på elitidrott och personporträtt 

(Wallin, 1998:249-261). Än viktigare, för vår uppsats, är att han studerat kvinnor och 

mäns representativitet i sportsidorna. Wallin skriver att kvinnor fått mer utrymme i 

sportspalterna ju längre tiden gått och att kvinnliga idrottsutövare är 

underrepresenterade i form av utrymme och antal artiklar jämfört med manliga 

idrottsutövare. En anledning till det beror, enligt Wallin, på att sportredaktionerna 

prioriterar nyheter om herridrott då det ligger i deras intressen (Wallin, 

1998:90-93). 

!
3. Material & metod 
I detta kapitel förklaras och motiveras samtliga metoder vi använt oss, varför vi gjort 

avgränsningar samt hur vi samlat in och bearbetat materialet. Vår undersökning 

kommer att innefatta både en kvalitativ och en kvantitativ inriktning. En kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys kommer att genomföras då de 

metoderna hjälper oss att besvara våra frågeställningar.  

!
3.1 Material, urval och avgränsningar 
Vårt empiriska material består av samtliga artiklar från Örnsköldsviks Allehandas 

sportdel och Sportbladet under ett slumpmässigt valda dagar år 2004 och 2014. Då 

Sportbladet och Örnsköldsviks Allehandas sportsidor skiljer sig till stor del i sidor 

och antal artiklar per upplaga har vi blivit tvungna att göra olika många nedslag. För 

Örnsköldsviks Allehanda har vi gjort sex nedslag under 2004 och 2014 medan tre 

nedslag har gjorts i Sportbladet samma år. Anledningen till varför vi gjort detta är för 

att komma upp i samma artikelmängd hos de båda tidningarna. När du har 

begränsad tid på dig att göra en undersökning så är ofta någon form av urval 

nödvändigt (Trost, 2012:38). För att få fram vårt material till vår undersökning har 

vi använt oss av ett obundet slumpmässigt urval. När vi valt ut årtalen 2004 och 

2014 skrev vi lappar med siffrorna 1-12, en för varje månad, och lade ned i en skål. 

Därefter slumpade vi fram tre månader under 2004 respektive 2014 för Sportbladet 

och sex dagar för Örnsköldsviks Allehanda. Efter att ha slumpat den första månaden 

lade vi tillbaka den första lappen i skålen innan nästa dragning så att chansen att det 
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slumpmässigt skulle kunna bli samma månad fanns. Sedan gjorde vi lappar med 

nummer 1-31 för alla dagar under en månad och utförde proceduren på exakt samma 

vis. Dessa är de datum som det slutligen blev. I Sportbladet 2004 undersökte vi den 

19 april, 4 juni och 13 november. År 2014 i samma tidning blev det den 2 april, 23 

december och 7 september. I Örnsköldsviks Allehanda blev det år 2004 sex nedslag. 

Den 19 april, 4 juni, 13 november, 5 januari, 19 augusti och 26 februari. I samma 

tidning år 2014 var de sex nedslagen den 2 april, 23 december, 7 september, 28 mars, 

9 juli och 4 mars. Det fanns en risk att vi skulle få utfall på samma månad eller till 

och med samma dag, men vi bedömde att sannolikheten att det skulle inträffa inte 

var så stor.  

Anledningen till att vi valt Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet är för att vi 

vill undersöka hur rapporteringen av kvinnor och män ser ut på både det lokala och 

nationella planet. Örnsköldsviks Allehanda kommer ut till ett stort antal hushåll och 

att idrottsförutsättningarna mellan kvinnor och män i kommunen är likartade. 

Exempelvis spelar Modo Hockey och Modo Dam i respektive högstaliga och inom 

fotbollen hittar vi det bästa herrlaget, Anundsjö, i division 2 och det bästa damlaget, 

Själevad, i division 2. Med tanke på detta borde Örnsköldsviks Allehandas sportsidor 

innehålla en jämn fördelning av kvinnor och män då damerna är på samma nivå som 

herrarna. Anledningen till att vi valt Sportbladet är på grund av att det är Sveriges 

största sporttidning som kommer ut dagligen och ska täcka sportrapporteringen i 

hela landet. Det är den tidning som flest svenskar läser och därmed den tidning som 

påverkar flest personer. Vi har valt två tidningar eftersom det skulle vara för 

tidskrävande att välja fler. Vårt fokus är på det tryckta pappret och inte tidningarnas 

webbupplagor. Det skulle bli ett alldeles för stort material att bevaka båda och 

dessutom svårt att välja ut vad som ska granskas på webben, till exempel webb-tv, 

poddar och tv-inslag. 

Vi kommer att undersöka det redaktionerna skrivit själva och inte material från 

nyhetsbyrån TT. Motiveringen till att vi inte kommer undersöka TT-producerade 

texter är för att dessa skribenter inte är anställda av Örnsköldsviks Allehanda eller 

Sportbladet. Vi vill inte belysa hur TT:s rapportering av dam- och herridrott ser ut 

utan hur Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladets reportrar skriver om damer och 

herrar på det lokala och nationella planet. Samtidigt ingår det i redaktionernas roll 

att välja ut TT-material för att fylla tidningen de dagar det egenproducerade 
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materialet inte räcker till. Vi kommer att ha i beaktning när vi studerar materialet 

vilka artiklar som väljs ut från TT av redaktionerna. Antalet sportsidor och artiklar i 

tidningarna varierar beroende på vilken veckodag det är och vi har därför valt att 

undersöka samtliga artiklar, notiser, krönikor, reportage och listor som skrivs av 

redaktionerna själva. Detta för att komma upp i en artikelmängd som gör 

undersökningen tillförlitlig och därmed ger en god reliabilitet.  

Förutom att undersöka eventuella skillnader och samband mellan tidningarna i 

dag vill vi se hur Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladets rapportering såg ut 

tidigare. Vi har valt 2004 och 2014 för att få ett historiskt perspektiv i vår 

undersökning. Anledningen till att vi valde att göra våra nedslag med tio års 

mellanrum är för att se eventuella skillnader och likheter under en kortare tidsperiod 

samtidigt som sportjournalistiken förändrats radikalt under dessa år. Tidningarnas 

webbupplagor har växt enormt och papperstidningen har tappat i prenumerationer 

och antalet sidor (Häggqvist, 2015). Detta har påverkat sportjournalistiken vilket 

man inte minst ser i nysatsningar på webben, till exempel Örnsköldsviks Allehandas 

program Hockeypuls som lanserades hösten 2014 och Sportbladets olika 

webbprogram som startade efter 2004. Vi finner det intressant att se om 

tidningarnas rapportering av kvinnor och män påverkats av detta och om utrymmet i 

papperssidorna förändrats i och med digitaliseringen det senaste decenniet.  

Slutligen kommer vi att undersöka vilka det är som skriver i tidningarna för att 

se om det finns en korrelation mellan könstillhörighet hos skribenten och materialet 

i sportsidorna. Är det så att ju fler kvinnliga skribenter desto mer ges utrymme till 

damidrott och en mansdominerad redaktion kanske bara skriver om herridrott? 

Svaret på en jämställd sportbevakning kan eventuellt vara att öka antal kvinnliga 

skribenter på redaktioner och det är därför intressant att studera om det finns ett 

tydligt samband i Sportbladet och Örnsköldsviks Allehanda. 

!
3.2 Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys är en metod att föredra då en vill göra ett större 

material tillgängligt för analys. Ett noggrant upplägg är nödvändigt för att kunna dra 

generella slutsatser av det resultat en får från materialet som sedan kan ligga till 

grund för jämförelser mellan till exempel medier, genrer, innehållsteman eller 

tidsperioder (Nilsson, 2013:119). Just därför passar metoden för vår uppsats då vi vill 
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jämföra Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet i två olika tidsperioder och i 

genren kön. Dessutom är de olika tidningstyper då Örnsköldsviks Allehanda är en 

lokaltidning och Sportbladet en kvällstidning. Nilsson beskriver i Metoder i 

kommunikationsvetenskap en kvantitativ innehållsanalys som en 

surveyundersökning  där en arbetar med variabler som fungerar som 

standardiserade frågor att ställa till innehåll. Målet med metoden är att få ett resultat 

från sitt material som en kan uttala sig om och lyfta upp sig från det enskilda, med 

sikte på det generella (Nilsson, 2013:119).  

En klassisk kvantitativ innehållsanalys kan beskrivas utifrån fyra olika begrepp: 

Objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Med objektivitet menas att 

analysen av innehållet ska vara oberoende av forskaren som utför studien, en annan 

forskare ska helt enkelt kunna göra analysen med samma eller liknande resultat. 

Systematik innebär att analysens tillvägagångssätt ska vara tydligt definierat, att det 

som bedöms vara det relevanta innehållet ska kunna mätas tillförlitligt Detta är en 

förutsättning för objektivitet. Kvantitet kan förklaras med att de variablerna som 

ingår i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt, till exempel räknas. Manifest 

innehåll innebär att det en tar med i analysen ska vara tillgängligt för varje iakttagare 

och ska kunna utläsas ur texten. Variablerna utformas därför entydigt så att en 

subjektiv tolkning av innehållet reduceras (Nilsson, 2013:121-122).  

I ovanstående stycke ligger även den största kritiken mot den kvantitativa 

innehållsanalysen: är det ens möjligt att mäta text? Kritiken och problemen med att 

mäta text kan enklast förklaras med tre huvudteman: 1) kvantitet - betydelse, 2) 

helhet - delar, 3) objektivitet - tolkning.  

Är två tidningsartiklar dubbelt så mycket värt som en? Är en större artikel, i 

volym, viktigare än en mindre? Hur mycket betyder bildvalet i artikeln och 

rubrikredigeringen? Dessa frågor är vanligt förekommande kritik mot den 

kvantitativa innehållsanalysen. Nilsson menar att naturligtvis är idealet att mäta så 

många olika aspekter som möjligt i sin undersökning, men tiden är ett stort problem. 

Metoden kan inte ha ett krav att undersöka allt utifrån alla perspektiv. Därför måste 

varje enskild forskare förenkla och fånga in samt tydligt motivera varför studien är 

viktig utifrån syftet. Ett problem är dock objektiviteten hos varje forskare. Målet är 

att uppsatsen ska kunna tolkas likadant beroende på vem som gör den. Det är därför 

viktigt att redogöra hur tolkningar förminskas och forskaren är tydlig innan studien 
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vad som ska mätas och hens tillvägagångssätt. Uppsatser med kvantitativa 

innehållsanalyser skiljer sig därför mycket åt (Nilsson, 2013:123-126). En annan 

kritik mot metoden är att den inte kan fånga in den betydelse som kontexten 

genererar. Kontextens betydelse skapas av text, bild, rubriker, ljud, men även av 

andra texter som dess innehåll relaterar till och den genre som det är en del av. 

Problematiken är relevant för till exempel innehållstudier av digitala medier där 

konsumtionen av innehållet till stora delar sker via länkar vilket betyder att den 

enskilda konsumentens innehållsenhet kan variera stort (Nilsson, 2013:125). 

Det finns flera fördelar med den kvantitativa innehållsanalysen. Den största är 

dess effektivitet. Normalt är det omöjligt att närma sig ett så stort material men tack 

vare metodens systematiska och formaliserade ansats är det möjligt. Det krävs dock 

att forskningsfrågan översätts till variabler, som det sedan kvantifieras relevanta 

egenskaper i innehållet. I vår uppsats kommer vi att studera medieinnehåll och en 

kvantitativ innehållsanalys är då en bra metod eftersom att den dels förklarar 

innehållet utifrån bakomliggande faktorer som påverkar detta och för att belysa hur 

medieinnehållet kan påverka individer och samhället (Nilsson, 2013:122-123).  

Om frågor som “hur många”,  “hur ofta?” och “hur vanligt” finns i studiens 

frågeställningar är en kvantitativ innehållsanalys att föredra. Även om en vill ta reda 

på hur många procent av befolkningen tycker om något eller om en vill ange 

frekvenser ska en kvantitativ innehållsanalys användas (Trost, 2012:18-23). En 

fördel med kvantitativa undersökningar är att de ofta ses som mer legitima än 

kvalitativa undersökningar (Trost, 2012:23). 

!
3.2.1 Kodschema 
Med hjälp av innehållsanalys kan man göra kvantifierade jämförelser av förekomsten 

av vissa element i texter, något som till exempel kan vara av intresse om man vill 

studera förändringar över tid (Bergström & Boréus, 2005:18). I vår studie har vi även 

studerat texters innebördsaspekter, där vi tittat på förekomsten av bland annat 

metaforer och andra uttryck. För att kunna skapa en överblick över det material vi 

analyserat i Örnsköldsviks Allehanda respektive Sportbladets sportrapportering har 

ett kodschema konstruerats och totalt 214 artiklar har kodats. De består av ett urval 

år 2004 och 2014 och är hämtade ur Retrivers mediearkiv och bildfilmsarkivet på 
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Umeå universitetsbibliotek. Resultaten har analyserats och redovisats i tabeller och 

diagram skapade med hjälp av korstabeller. 

Kodschemat är utvecklat för att kunna svara på frågor angående 

könsrepresentationen i tidningarna, om texterna innehåller bild,  vilket utrymme de 

olika texterna får och om det finns något mönster bland skribenterna. Vi har sett 

skillnader och likheter över tid, som vi kunnat analysera närmre i vår kvantitativa 

och kvalitativa undersökning. För att minska risken för felkodning är det viktigt med 

en tydlig förklaring och motivering av de olika variablerna, samt dess variabelvärden. 

!
1. Rubrik: 

2. Kön: 0 - man, 1- kvinna, 2- båda 

3. Idrott:0 - hockey, 1- fotboll, 2 - Annat 

4. Bild: 0 - ja, 1 - nej 

5. Bildval: 

6. Skribent: 0 - man, 1 - båda 

7. Typ av text: 0 - artikel, 1 - reportage 2 - notis, 3 - krönika, 4 - lista, 5 - analys,    

  6 - enkät. 

8. Utrymme i procent: 

9. Övrig kommentar:  

!
Innan kodningen påbörjades genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie innebär att 

man genomför en provanalys av en liten del av materialet helt i enlighet med hur 

man tänkt genomföra hela studien. Detta för att testa kodschemats funktion och 

resultat, men också för att minimera olika tolkningar vid kodningen (Bergström & 

Boréus, 2005:18). Två datum kodades enskilt och jämfördes sedan efteråt. Efter en 

kort analys och diskussion, fanns det fler faktorer att ta hänsyn till och vi kunde 

komma fram till ett bättre ramverk över hur de olika texterna skulle bedömas. 

Vid kodandet uppstod ändå, som väntat, texter vars variabler var 

svårdefinierbara. Dessa enheter markerades och analyserades sedan gemensamt 

under diskussion. Vid kodningen av den kvantitativa innehållsanalysen har en del 

enheter kvalificerat sig under flera olika variabelvärden. Då exempelvis en artikel 

haft ett tennisläger som ämne har både hamnat under till exempel ”man” och 
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”kvinna” då texten behandlar båda variabelvärderna. För att inte utesluta relevanta 

variabelvärden har materialet därför kodats två gånger. 

!
3.3 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ analysmetod grundar sig i undersökningen av textens beståndsdelar 

och hur den samspelar med andra texter, följer eller bryter konventioner, skapar 

sammanhang och bygger en relation till läsaren. Förenklat handlar det om hur vissa 

satser sätts ihop till en större text med diverse funktioner, hur texter är riktade till 

personer och hur texterna hjälper en att orientera sig i den värld där texten hör 

hemma. Johanna Ledin och Ulla Moberg menar i Metoder i 

kommunikationsvetenskap att samtliga texter skapas i en social situation, att den 

konstrueras av skribenter utifrån vissa syften, att den formas av tidigare verk och att 

texter riktar sig till någon. I en textanalys är målet att närma sig en text 

förutsättningslöst och från olika håll för att täcka in de områden en på förhand 

bestämt (Ledin & Moberg, 2013:155-157).   

En kvalitativ undersökning handlar mer om möjligheten att kunna dyka djupare 

ned och analysera specifika delar i ett material. Vi har studerat ord, 

meningsuppbyggnad och vinklar vilket kommer ge ett större djup till vår studie samt 

hjälper mig att se skillnader i hur kvinnor och män framställs av både en lokaltidning 

och en rikstäckande kvällstidning. Jan Trost förklarar att kvalitativa 

innehållsanalyser används för att försöka förstå människans sätt att resonera eller 

reagera eller om en vill se samband eller skillnader i olika handlingsmönster. Om 

uppsatsens frågeställning handlar om att förstå saker eller se mönster är en kvalitativ 

studie passande (Trost, 2012:18-23). 

När en textanalys ska genomföras kan man bryta ned den i flera teman med 

underfrågor för att täcka in områden som studien vill besvara. Först börjar en med 

frågor om textinnehållet: Vad händer i texten? Vad handlar texten om och vad påstår 

den? Därefter handlar det om att undersöka relationen som byggs mellan skribent 

och läsare: Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sina läsare? 

Vad skapar interaktion mellan en skribent och läsare? Hur riktar sig texten till sin 

läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare? Fortsättningsvis bearbetar en 

textens form och begreppen global och lokal koherens: Vad är detta för slags text? 

Vilka funktioner kan man dela upp texten i? Vilka inre och yttre textegenskaper har 
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den? Slutligen dissekerar en intertextualitet och röster: På vilka sätt påminner texten 

om tidigare texter och genrer? Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika 

deltagare - explicit och implicit? (Ledin & Moberg, 2013: 160-161).  

Vi vill i vår undersökning ta reda på hur kvinnor och män framställs i val av ord, 

meningsuppbyggnad och vinkel i texterna. En kvalitativ innehållsanalys hjälper oss 

att besvara våra frågeställningar.  

 
3.3.1 Kritisk lingvistik 
I vår kvalitativa analys har vi använt oss sporttexter som består av olika system av 

tecken. Med tecken skapas betydelser och en textvärlds konstrueras. Dock är texten 

en representation och inte en direkt avspegling av något. När världen framställs i 

språklig form är det en aktiv handling, ett sätt att ta ställning och ett val då en väljer 

vissa påståenden framför andra. Skribenten producerar en text eftersom att den har 

en agenda, texten produceras i ett visst sammanhang och utifrån ett visst perspektiv. 

Konsumenten skapar en bild av innehållet utifrån sin referensram och den mening 

som skapas är en direkt konsekvens av hur något representeras, vilka tecken, ord och 

former skribenten valt (Ledin & Moberg, 2013:153).  

Diskursanalys, som är kritisk lingvistik är en del av, innebär ett specifikt 

förhållningssätt och perspektiv på verkligheten. Verkligheten uppfattas som en social 

konstruktion där språket har en stor betydelse (Börjesson & Palmblad, 2007:10). 

Kritisk lingvistik är alltså en lingvistisk inriktad for av diskursanalys. Den hjälper en 

att upptäcka den underliggande synen på omvärlden en person har, beroende på hur 

denne använder sig av det skrivna språket. Det kan handla om vilket ordval 

journalisten använder, men även meningsuppbyggnad (Bergström & Boréus, 

2005:280). I den här studien vill vi ta reda på hur skribenterna på Örnsköldsviks 

Allehanda och i Sportbladet rapporterar och skapar en bild av herr- och damidrott. 

Därför har vi tittat på metaforer, syntaxer och ordval, och hur de väljer att vinkla 

artiklar beroende på om det är en man eller kvinna det rör sig om.  

!
3.3.1.1 Metafor 
En analys av metaforer syftar ofta till att lyfta fram ett budskap vars innebörd inte är 

fullt medveten för vare sig textförfattare eller mottagen. Tanken är då att 

metaforanvändningen ändå säger något om tankemönstret i en större diskurs eller 
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att det lyfter avsändarens intentioner eller hur en mottagare kan tänkas ta emot 

budskapet. Analyser av metaforer kräver inga speciella förkunskaper i lingvistik och 

är därför jämförelsevis lättillgängliga (Bergström & Boréus, 2005:297).  

Begreppsliga metaforer är kollektiva föreställningar vi bildar genom språket när 

en företeelse tydliggörs med termer av något annat som det inte är. Som till exempel 

uttrycken Tid är pengar, slösa bort tiden eller leva på lånad tid. Uttrycken avslöjar ett 

visst sätt att betrakta tid, som har att göra med hur arbete utvecklats i modern 

västerländsk kultur, där tid ofta associeras med hur lång tid det tar att utföra arbetet 

(Bergström & Boréus, 2005:266). 

Det finns döda, inaktiva och aktiva metaforiska uttryck. De döda metaforiska 

uttrycken är de som inte längre framstår som metaforiska av vanliga 

språkanvändare. Uttryck som ingen utan kunskap om språkets historia skulle känna 

igen, och vetat att de en gång varit metaforer. Döda metaforer kan också vara uttryck 

vilka man förstår varit bokstavliga förut men med språkets utveckling idag är näst 

intill obegripliga (Bergström & Boréus, 2005:268-269). Ett exempel på detta är när 

ÖSK:s tränare Jimmy Samuelsson gråter floder efter SM-guldet 2004. 

Inaktiva metaforer är fasta språkliga uttryck och först uppfattas som 

metaforiska vid eftertanke. Det är uttryck där innebörden står klar för 

språkanvändare men som man inte aktivt reflekterar över. Många metaforer används 

vid överföringar från människokroppen till döda föremål, till exempel hårsmån, 

nålsöga, bordsben, bergets fot och koppens öra. Det intressanta med inaktiva 

metaforer är att de kan säga något om diskursiva mönster som kanske varken 

avsändaren eller mottagaren är medvetna om (Bergström & Boréus, 2005:268-269).  

Aktiva metaforer är de som är nyskapande och som ännu inte hunnit blivit fasta 

språkliga uttryck utan fortfarande måste tolkas utifrån varje enskilt tillfälle och 

sammanhang. Med hjälp av de aktiva metaforerna kan man i första hand tolka 

avsändarens medvetna budskap. De kan även vara underliggande argument som 

förklaras i andra termer (Bergström & Boréus, 2005:270). 

!
3.3.1.2 Syntax 
Ett av flera verktyg den kritiska lingvistiken använder sig av är syntax där man 

arbetar med texter i relation till deras kontext. Den kritiska lingvistiken berör också 

vilka ordval som används i texter för att finna en underliggande ideologi. I den 
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kritiska lingvistikens syntaxanalys är grundidén att varje språk rymmer ett antal 

olika tankemodeller om hur man beskriver olika skeenden och händelser (Bergström 

& Boréus, 2005:280-281). En syntaktisk analys kräver en viss förkunskap inom 

grammatiken, dock inte mer omfattande än att man kan använda sig av någon 

grundläggande begreppsuppfattning. Analysen kräver närläsning av texter och 

lämpar sig därför inte på allt för stora material. Därför ökar kravet på att välja texter 

som på något sätt är representativa och viktiga för syftet av undersökningen 

(Bergtröm & Boréus, 2005:297).  

Ett centralt begrepp inom syntaxanalysen är transitivitet vilket handlar om ur 

vems eller ur vilket perspektiv man beskriver något. Transiviteten har tre 

grundstenar; processer, deltagare och omständigheter.  

Processer kan vara av olika slag; handlingar eller händelser. Handlingar är 

något som utförs avsiktligt av någon, normalt en människa, som står under dennas 

kontroll. Ett exempel är “att tränaren har tvingat ett spelare”. Man kan skilja på 

handlingar som påverkar andra deltagare och de som inte gör det. Det ovan är ett 

exempel på det förstnämnda och “målvakten minns inte händelsen” på det 

sistnämda. En händelse är något som förändrar världen utan att någon gjort något 

medvetet och som inte står under någons kontroll, till exempel “det uppstod ett 

bråk”.  

Processer kan vara materiella, verbala och mentala. En materiell handling 

påverkar någon fysiskt: någon sparkar, slår, rullar, kastar. De materiella händelserna 

är också av det här slaget: något går sönder, spricker, faller. De verbala processerna 

uttryck i verb och har att göra med tal och uttryck - till exempel “spelaren själv säger” 

eller “spelaren konstaterar”. En verbal händelse kan beskrivas som “ett gräl uppstod 

mellan spelaren och tränaren”. Mentala handlingar vore till exempel “motståndaren 

avsåg att skada spelaren”. Mentala händelser kan även vara att drömma eller få en 

uppenbarelse (Bergström & Boréus, 2005:282-283). 

Transivitetens andra grundsten är deltagare. Dessa delas in i agenter och 

deltagare som påverkas av processer. En agent är en som handlar och deltagare som 

påverkas kan vara mänskliga eller icke-mänskliga. Mänskliga deltagare som kan 

påverkas av händelser kallar vi för mottagare och icke-mänskliga för objekt. I frasen 

“tränaren tvingade en spelare att...” är tränaren agenten - den som handlar, och 

spelaren mottagaren - den som påverkas. Samma tränare kan vara mottagare, som i 
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frasen “... blev tränaren hånad av publiken”. Ett exempel där agenten påverkar ett 

objekt skulle kunna vara “tränaren kastade sönder vattenflaskan” (Bergström & 

Boréus, 2005:283). 

Det tredje elementet är omständigheter, nämligen tid och plats. Till exempel 

“På Annandag jul i år vann Färjestad mot Frölunda med 3-2 i Löfbergs-lila arena” 

Själva grundidén med en syntaxanalys är att ställa textens syntax mot andra sätt 

att beskriva skeenden. Begreppet transformation bygger på att det finns 

beskrivningar av skeenden som är mer grundläggande och har en mer fullständig 

form än andra. En transformation som rör processer är nominalisering. Det innebär 

att verb och adjektiv som används för att mer fullständigt beskriva en händelse 

plockas bort och ersätts med substantiv. Istället för att uttrycka det som “en spelare 

har anklagats för att ha filmat av en motspelare..” så skriver man likt en 

tidningsrubrik “spelare anklagad för filmning”. Nominaliseringar gör alltså att 

deltagare kan trollas bort från processen och texten kan uppfattas mer konkret. Detta 

gör även att texten kan tolkas på många olika sätt, då faktorer som till exempel 

aktörer och ideologi bakom kan falla bort (Bergström & Boréus, 2005:285). Att 

undersöka om mänskliga deltagare är agenter eller mottagare är ofta intressant. En 

transformation av intresse i det sammanhanget kallas passivisering. I den processen 

finns det agenter men det är mottagaren som kommer i fokus. Till exempel “spelaren 

blev jagad av motståndaren” Det som är intressant med passivisering är att det 

möjliggör att agenten utelämnas, därmed stryks, vilket inte går i den aktiva 

konstruktionen. I vissa texter kan man förstå vem agenten i sammanhanget är men i 

andra fall kan det vara svårt och passivformen kan, likt nominaliseringen, dölja 

orsakssamband och verka mystifierande. Det är inte säkert att en metafor- och 

syntaxanalys säger något mer än en “vanlig” textläsning skulle gjort, ofta kan de dock 

bekräfta budskap som uppfattas otydliga i vanlig läsning. Det kan också peka på 

spänningar i texter som endast framträder om man läser de på båda sätten 

(Bergström & Boréus, 2005:299).  

!
3.4 Insamling och bearbetning av data 
Materialet samlades in via Retriver, ett nationellt online-arkiv för dagspress. Det 

verktyget hjälper oss att kunna titta igenom samtliga utgåvor från Örnsköldsviks 

Allehanda och Sportbladet under nedslagen 2004 och 2014. Vi kommer att räkna 
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antalet artiklar som handlar om kvinnor och män för att sedan sammanställa hur 

fördelningen ser ut i procent. Detta gör vi för att kunna få en överskådlig och 

representativ bild över könsfördelningen i tidningarna. Samtidigt som vi gör detta 

kommer vi att anteckna vem skribenten till artikeln är för att sedan kunna se om det 

finns någon skillnad mellan reportrarna på Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet 

och om det påverkar rapporteringen av dam- och herridrott. När vi gör den 

kvantitativa innehållsanalysen kommer vi att markera de artiklar vi finner 

intressanta för vår kvalitativa studie. Med hjälp av statistikprogrammen Excel och 

SBSS har vi kunnat redovisa vår kvantitativa innehållsanalys och fått fram värden 

som hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Efter att vi gjorde det granskade vi 

samtliga artiklar för att urskilja hur kvinnor och män framställs i form av ord, 

meningsuppbyggnad och vinkel. Hur är artikeln vinklad? Vilka ord använder 

skribenten för att beskriva personen i fråga? Vad handlar artikeln om? Hur 

framställs kvinnor och män i olika idrotter? Skiljer sig rapporteringen av kvinnor och 

män när det handlar om deras framgångar? Dessa frågor kommer vi att ha i åtanke 

när vi genomför den kvalitativa innehållsanalysen.  

!
3.5 Metoddiskussion 
Ett av de första problemen som uppkom i insamlingen av materialet var byline till 

vissa artiklar. Vi hade inför uppsatsen tänkt att varje artikel hade ett namn eller TT 

som byline, men tidigt fanns flera bylines som hette Sportbladet och ÖA eller 

ingenting alls med. De valde vi att kategorisera som ingen byline då det inte gick att 

avgöra vilket kön som står bakom den bylinen.  

Ett genomgående tema genom studien var att det krävdes en förkunskap om 

sport. I flera artiklar skrevs det aldrig vilken idrott det var utan skribenten antog att 

en visste vad det handlade om. Då fick vi lusläsa de artiklarna för att hitta synonymer 

eller adjektiv som förklarade vilken sport det rörde sig om. Ett annat problem 

gällande sporterna var när vi i vårt resultat skulle göra diagram på vanligast 

förekommande sporter. Då fick vi kategorisera sporterna efter hockey, fotboll och 

övrigt på grund av att det var en en så stor del som handlade om hockey och fotboll 

samtidigt som det var för många övriga idrotter vilket skulle gjort diagrammen 

svårbegripliga. 
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Inför uppsatsen ville vi analysera texter och bilder. Därför valde vi i vårt 

kodschema att titta på tidningarnas bilder. Där kunde man säkert hittat mönster av 

porträtteringen av de olika könen men detta ströks dock eftersom att tiden inte 

räckte till då vi gjorde både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Precis som 

Trost (2012) betonar i Enkätboken ger valet av dessa metoder ett större djup i 

undersökningen. 

En teoridel till vår kvalitativa studie var kritisk lingvistik där vi använt oss av 

verktyg som metaforer och syntax. Vi ville undersöka metaforer eftersom vår hypotes 

var att det skulle finnas många metaforiska uttryck som var tydligt kopplade till kön 

och genusframställningar, till exempel ”han är stark som en björn” och ”hon är tyst 

som en mus”. I resultat visade sig att det fanns gott om metaforer, men inte så många 

som tydligt gick att koppla till våra frågeställningar och vårt syfte.  

Genom den syntaktiska analysen kunde man hitta flera underliggande 

meningar av texten, då en syntaxanalys är ett alternativ till en ”vanlig” läsning av 

texten, men dessa var ibland svåra att koppla till vår undersökning och just 

könsfördelningen inom sporten. Ibland var texterna också övermäktiga och för en 

syntaktisk analys skulle vi kanske valt mindre texter, som till exempel notiser. Det 

var enklare att hitta kopplingar till olika stereotyper och metaforer och dra paralleller 

med de olika könen.  

Reliabilitet handlar om mätningens pålitlighet, oavsett vem som gör den och 

när, ska den ge samma resultat (Hartman, 2004:146). Det finns en 

intersubjektivitetsproblematik gällande reliabilitet då ordval tolkas olika av olika 

personer trots att de kan tala samma språk (Bergström & Boréus, 2005:294). Vi 

anser att vi uppnår god reliabilitet då vi kommer att göra tre nedslag 2004 och tre 

nedslag 2014 i Sportbladet samt sex nedslag varje år i Örnsköldsviks Allehanda. Det 

kommer att ge en överskådlig och representativ bild över hur Örnsköldsviks 

Allehanda och Sportbladet står i genusperspektivet. När vi slumpade fram vilka 

dagar vi skulle granska fanns en risk att alla dagar skulle hamna i samma månad. Det 

hade troligtvis gett en snedvriden bild då dagarna kunnat inträffa när något större 

event hölls. De månader och dagar vi fick i vårt urval ger oss dock en pålitlig bild av 

tidningarnas rapportering då de täcker vår, sommar, höst och vinter.  

Validitet handlar om hur väl dina frågeställningar faktiskt ger dig de svaren du 

är ute efter (Trost, 2012:63). Intersubjektivitetsproblematiken rörande validitet 
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handlar om att vid analysen av val av meningsbyggnad kan det vara svårt att avgöra 

om och hur meningsbyggnaden verkligen säger något om underliggande ideologier 

(Bergström & Boréus, 2005:294). Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ 

undersökning samt kritisk lingvistik tycker vi att vi har en hög validitet i vårt arbete. 

Samtliga tre metoder kommer ge svar till våra frågeställningar. 

!
4. Resultat & analys 
I detta kapitel redovisas den kvantitativa  och kvalitativa undersökningen av 

Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet under 2004 och 2014. Sammanlagt har 77 

artiklar analyserats i Örnsköldsviks Allehandas sportsidor och 137 artiklar i 

Sportbladet. Efter varje del presenteras en analys utifrån materialet kopplat till 

tidigare kapitel i uppsatsen. 

Könsrepresentationen, hur kvinnor och män framställs samt skribenternas 

könstillhörighet kopplat till materialet har undersökts. Kort sammanfattat 

dominerade männen sportsidorna och när kvinnor väl fick komma till tals handlade 

det ofta om annat än idrott. När kvinnorna fick mycket plats i sportsidorna var det 

ofta på grund av stora idrottsframgångar. Det fanns ingen tydlig korrelation mellan 

könstillhörighet hos skribenterna och tidningarnas rapportering. Örnsköldsviks 

Allehanda visade störst utveckling vad det gäller jämställdhet över tid medan antalet 

kvinnliga skribenter var störst hos Sportbladet både 2004 och 2014.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.1 Könsfördelningen i Örnsköldsviks Allehanda och 
Sportbladet 2004 

N (ÖA)=42 artiklar, N (Sportbladet)=89 artiklar. 

!
Under de sex nedslagen vi gjorde 2004 i Örnsköldsviks Allehanda skrevs 42 artiklar. 

Av de undersökta artiklarna handlade en stor majoritet om män. Sammanlagt skrevs 

32 stycken artiklar om män vilket är 76 procent av allt material. Nio stycken artiklar 

(21 procent) handlade om kvinnor medan en artikel (2 procent) berörda båda könen 

(se bilaga sida 57-58).  

Innan vi inledde vårt uppsatsarbete förstod vi att männen skulle äga den största 

delen av sportutrymmet i både Sportbladet och ÖA. Men att 89 procent, eller 79 av 

89 artiklar under 2004, i Sportbladet skulle handla om herridrott kom lite som en 

chock. Damidrott klarar precis tioprocentsgränsen då nio artiklar handlade om det. 

Endast en artikel handlade om båda könen (se bilaga sida 53-56). 

!
!
!
!
!
!
!
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Kön 2004

0,00 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %

90,00 %

Sportbladet Örnsköldsviks Allehanda Totalt

2,00 %2,00 %1,00 %

14,00 %
21,00 %

10,00 %

85,00 %

76,00 %

89,00 %

Man
Kvinna
Båda



4.1.1 Vanligaste förekommande sporterna 2004 

N (ÖA)=42 artiklar, N (Sportbladet)=89 artiklar.  

!
När vi analyserade vårt material framkom det tidigt att hockey och fotboll var de två 

dominerande sporterna. Sammanlagt handlade över hälften av artiklarna om dessa 

idrotter (55 procent) i ÖA. I deras sportbevakning 2004 fick dock ett flertal andra 

sporter, som innebandy, längdskidor och ridsport komma till tals. Av de nio artiklar 

om damidrott 2004 handlade fem om innebandy, tre om fotboll och en om 

orientering. Vanligaste sporten som herrar förekom i var hockey då samtliga 

hockeyartiklar från 2004 handlade om män. Sju artiklar var om fotboll, resterande 

berörde andra idrotter (se bilaga sida 57-58).  

Sportbladets skilde sig från ÖA. Fotboll var den sport som dominerade följt av 

hockey och sedan övrigt. I de nio artiklarna om damidrott däremot var det spridda 

idrotter som kom till tals. I tre fall handlade det om fotboll medan resterande artiklar 

var om hästsport, golf, boxning, tennis, löpning och hockey. Precis som i ÖA 

handlade de flesta herridrottsartiklarna om fotboll och hockey (se bilaga sida 53-56). 

!
!
!
!
!
!
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Sport 2004

0,00 %

17,50 %

35,00 %

52,50 %

70,00 %

Sportbladet Örnsköldsviks Allehanda Totalt

27,00 %

45,00 %

18,00 %

50,00 %

24,00 %

63,00 %

23,00 %

31,00 %

19,00 %

Hockey
Fotboll
Annat



4.1.2 Vilket kön hade skribenten 2004? 

N (ÖA)=42 artiklar, N (Sportbladet)=89 artiklar.  

!
Precis som att det mesta av sportmaterialet handlar om män är nästan allt i ÖA 2004 

skrivet av män (79 procent). Endast en kvinna förekom som skribent till en artikel 

och då var bylinen tydligt markerad att Tina Eriksson, som hon hette, var praktikant. 

Hennes artikel handlade också om damfotboll, men en man var den som fick komma 

till tals. 8 av de 42 artiklarna, 19 procent, hade bylinen ÖA eller ingen byline alls 

vilket gör det omöjligt för oss att avgöra könstillhörighet i de texterna. 

Endast en kvinna förekom som skribent till artiklarna i Sportbladet 2004. Det 

var Jennifer Wegerup. Övriga artiklar var skriva av män eller bylinen Sportbladet. 

!
4.1.3 Jämförelse av sidutrymme mellan könen 2004 

N (ÖA)=42 artiklar 

!
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Örnsköldsviks Allehanda 2004

Kön Medelvärde Antal artiklar

Man 43 % 32

Kvinna 69 % 9

Båda 69 % 1

Skribent 2004

0,00 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %

90,00 %

Sportbladet Örnsköldsviks Allehanda Totalsumma

10,00 %

19,00 %

6,00 % 5,00 %2,00 %
6,00 %

86,00 %
79,00 %

89,00 %

Man
Kvinna
Båda



I denna tabell redovisas hur stort utrymme män och kvinnor får i sportsidorna. De 

32 artiklar som skrivs om män har i genomsnitt en storlek på 43 procent av en sida. 

Det mest intressanta är dock att när en artikel om damidrott publiceras får den i 

genomsnitt 69 procent av en sida. Samtidigt är det bara 9 av 42 artiklar som handlar 

om kvinnor och fyra av de artiklarna handlar om ÖSK:s SM-guld. De artiklarna ges 

ett mycket stort utrymme i form av uppslag och helsidor vilket kan ge en snedvriden 

bild av hur stort utrymme damidrott egentligen får. 

N (Sportbladet)=89 artiklar. 

!
Här ser man en tydlig skillnad mellan män och kvinnor sett till hur stort utrymme, i 

procent, de får i sportsidorna. I övriga tabeller, från ÖA 2004 och 2014, är det 

nästintill likartat. I denna, från 2004 i Sportbladet, får varje artikel om herridrott i 

genomsnitt 53 procent av en sida medan en artikel om damidrott får 33 procent. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Sportbladet 2004

Kön Medelvärde Antal artiklar

Man 54 % 79

Kvinna 33 % 9

Båda 25 % 1



4.2 Könsfördelningen i Örnsköldsviks Allehanda och 
Sportbladet 2014  

N (ÖA)=35 artiklar, N (Sportbladet)=48 artiklar.  

!
Precis som 2004 rapporterades det betydligt mer om herridrott under 2014 i ÖA. 

Sammanlagt handlade 57 procent av de 35 artiklarna vi undersökt om män, en 

minskning med 19 procent jämfört med 2004. Samtidigt har antalet artiklar om 

kvinnor och rapportering om båda könen ökat. 11 av 35 artiklar var om damidrott, en 

ökning på 10 procent sedan 2004. Artiklar där båda könen förekommer landade på 

11 procent under 2014, också en stor ökning. 

Föga förvånande är det återigen männen som dominerar sportinnehållet i 

Sportbladet. Bevakningen under 2014 var än mer snedvriden sett till vilka som får 

komma till tals jämfört med Örnsköldsviks Allehanda 2014. Medan 31 procent 

handlade om damidrott i ÖA är endast 8 procent av artiklarna i Sportbladet om 

damer. 44 av 48 artiklar, 90 procent, av bevakningen var om herridrott i 

Sportbladets nummer vi undersökt från 2014. 

!
!
!
!
!
!
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Kön 2014

0,00 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %

90,00 %

Sportbladet Örnsköldsviks Allehanda Totalt

6,00 %
11,00 %

2,00 %

18,00 %

31,00 %

8,00 %

76,00 %

57,00 %

90,00 %

Man
Kvinna
Båda



4.2.1 Vanligaste förekommande sporterna 2014 

N (ÖA)=35 artiklar, N (Sportbladet)=48 artiklar.  

!
Hockey och fotboll dominerar i ÖA, precis som 2004. Medan det rapporterades 

ungefär lika mycket om andra sporter 2004 som det gjorde under 2014 minskade 

hockeybevakningen med ett 2 procent. Samtidigt ökade fotbollsbevakningen vilket 

gjorde att Örnsköldsviks Allehandas totala fotbolls- och hockeybevakning ändå 

landade på 57 procent. När det skrevs om damidrott var det flera sporter som fick 

utrymme i tidningen. Tre av elva artiklar handlade om fotboll, två om hockey och 

resterande om alpint, löpning, handboll, gymnastik, längdskidor och rullskidor. 

Precis som 2004 var det hockey och fotboll som dominerade när det rapporterades 

om män (se bilaga sida 61-62). 

Precis som i Örnsköldsviks Allehanda dominerar fotboll och hockey även i 

Sportbladet, men skillnaderna är monumentala. 81 procent, eller 39 av 48 artiklar, 

handlar om dessa idrotter medan endast 9 artiklar handlar om övriga idrotter. Av de 

fyra damartiklarna i Sportbladets nummer vi studerat är tre om fotboll och en om 

stavhopp. Hockeyn och framför allt fotbollen dominerar när det kommer till 

bevakning av herridrott. Endast 7 av 39 artiklar handlar om annat än de två 

sporterna (se bilaga sida 59-60). 

!
!
!
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4.2.2 Vilket kön hade skribenten 2014? 

N (ÖA)=35 artiklar, N (Sportbladet)=48 artiklar. 

!
Två av alla artiklar i ÖA under 2014 var skrivna av en kvinna. Denna var Pamela 

Andersson, som är anställd av Mittmedia, koncernen som äger Örnsköldsviks 

Allehandas. Av de elva damidrottsartiklarna är det sju olika manliga skribenter så det 

går inte att se något tydligt mönster att det alltid är samma skribent som skriver om 

dam- eller herridrott (se bilaga sida 61-62). 

Detta är den tabell som Sportbladet är mest jämställt på. Nästan 30 procent är 

kvinnliga skribenter till det som producerats i de nummer vi granskat. Här ser vi 

också en tydlig ökning jämfört med 2004 då det finns ännu mer kvinnliga skribenter 

i dag. Däremot verkar det inte finnas något samband mellan fler kvinnliga 

skribenter, ju mer skrivs det om damidrott. Det är däremot intressant att tre av fyra 

damidrotts-artiklar i Sportbladets nummer är skrivna av kvinnor (se bilaga sida 

59-60). En artikel hade Sportbladet som byline vilket gör att den faller ut ur vårt 

resultat. 

!
!
!
!
!
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4.2.3 Jämförelse av sidutrymme mellan könen 2014 

N (ÖA)= 35 artiklar 

!
I utrymmet, sett till procent, varje dam- och herrartikel får i ÖA:s sportsidor är det 

en klar skillnad jämfört med 2004. Då låg varje damartikel på i snitt 69 procent av en 

sida medan det under 2014 sjunkit till 48 procent. Samtidigt har männen och artiklar 

om båda könen ökat. Detta kan kopplas till att det skrivs mer regelbundet om 

damidrott och att kvinnorna förekommer oftare i olika former av artiklar nu än för 

tio år sedan i Örnsköldsviks Allehanda.  

N (Sportbladet)=45 artiklar 

!
När det väl skrivs om damidrott i Sportbladet ges det ett relativt stort utrymme. I 

snitt får varje artikel om damidrott 79 procent av en sida medan herridrott ligger på 

58 procent. 

!
4.3 Analys av kvantitativ undersökning 
I detta kapitel kommer den kvantitativa undersökningen av Örnsköldsviks Allehanda 

och Sportbladet att analyseras. 

!
!

!35

Örnsköldsviks Allehanda 2014

Kön Medelvärde Antal artiklar

Man 52 % 20

Kvinna 48 % 11

Båda 32 % 4

Sportbladet 2014

Kön Medelvärde Antal artiklar

Man 58 % 40

Kvinna 79 % 4

Båda 200 % 1



4.3.1 Könsfördelning i sportsidorna 
I alla våra nedslag, under 2004 och 2014, finns en tydlig tendens. Männen 

dominerar sportsidorna, framför allt i Sportbladet. Att 123 av 137 artiklar i 

Sportbladet, under nedslagen som gjorts 2004 och 2014, handlar om män skvallrar 

om en tydlig prioritering från tidningens sida. Precis som Shehata beskriver det i 

Medierna och demokratin så är det medierna, i detta fall Sportbladet, som sätter 

agendan och bestämmer vad som ska anses som viktigt (2012:318-320). Därför 

kommer den allmänna uppfattningen bli att herridrott är viktigare då Sveriges 

största sporttidning skriver om nästan 90 procent män både 2004 och 2014. Just 

icke-utvecklingen av damidrott i Sportbladets sidor var förvånande, särskilt eftersom 

att Ulf Wallin (1998:249-252) skriver om att damidrott ökat i sporten de senaste 

decennierna. Den utvecklingen var dock tydlig i Örnsköldsviks Allehanda. Vid det 

första nedslaget, 2004, handlade cirka 21 procent om kvinnor medan tio år senare 

hade damidrotten vuxit till 31 procent. Båda siffrorna utklassar Sportbladets som 

under 2004 och 2014 låg på endast nio procent. Därför går det att hävda att 

Örnsköldsviks Allehanda är mer jämställt i rapporteringen av dam- och herridrott än 

Sportbladet. Däremot är 42 procent av idrottsutövarna i Sverige kvinnor vilket 

betyder att både Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet är långt ifrån en jämn 

könsfördelning i respektive sportsidor.  

Enligt Gunilla Jarlbro (2006) värderas kvinnor och män i sporten utifrån olika 

måttstockar. Kvinnors framgångar trivaliseras och marginaliseras ofta och får inte 

samma utrymme och genomslag som mäns. Ett exempel på detta i vår studie var 

Sportbladets bilaga från 2 april. Fredrika Petersson, svensk boxare, vann EM-guld 

och beskrev prestationen som det största hon åstadkommit. Sportbladets 

nyhetsvärdering i detta fall var att lägga artikeln på sida 14, av 20 möjliga, och inte 

låta en anställd skribent skriva texten utan istället använda en TT-text. Saker som 

prioriterades före var texter om män, som inför-analyser av SHL-kvalet och texter 

om Champions League-fotboll som inte hade någon svensk koppling. Detta 

understryker det Maria Edström, som skrivit Mediebilden av kvinnliga chefer i 

svenskt näringsliv, menar att journalister tenderar att förstora och förhärliga det 

manliga och förminska och förklena det kvinnliga (2002:25). 

!
!
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4.3.2 Utrymmet i sportsidorna 
Männen dominerar sportsidorna sett till antal artiklar, absolut. Ett intressant 

resultat av vår undersökning visar dock på att när det väl skrivs om kvinnor får de ett 

likartat, ibland större, utrymme än männen. I Örnsköldsviks Allehanda 2004 och 

Sportbladet 2014 får en damidrottsartikel i genomsnitt 69 respektive 79 procent av 

en sportsida. I de nämnda nedslagen får män 43 respektive 58 procent i genomsnitt 

per artikel. Detta kan ses som smickrande siffror för tidningarna, men med tanke på 

antal artiklar om män och kvinnor blir statistiken aningen snedvriden. Till exempel i 

Sportbladet 2014 handlar endast fyra artiklar om damidrott där en av artiklarna är 

ett uppslag om Lotta Schelin vilket är 200 procent i utrymme då ett uppslag är två 

sidor. Den artikel drar då upp genomsnittsutrymmet för en artikel om damidrott. I 

Sportbladet 2014 förekommer män i allt ifrån krönikor till listor och notiser. De fyra 

artiklarna om kvinnor är tre artiklar och ett reportage vilket är ett större utrymme än 

notiser. Detta påverkar också det genomsnittliga utrymmet för varje artikel. I 

Örnsköldsviks Allehanda 2004 är det tydligt vad som drar upp genomsnittsvärdet. 

ÖSK:s damer vann vid ett nedslag SM-guld vilket betydde att nästan två uppslag 

handlade om deras framgång. Mycket, men vi har samtidigt misstankar om att det 

hade varit mer om till exempel Modo Hockeys herrar tagit SM-guld. Det är även 

intressant att se att när kvinnor väl får stort utrymme handlar det om en stor 

idrottslig prestation medan männen inte behöver stå för någon större framgång för 

att få plats i tidningen. Vid ett flertal tillfällen, främst i ÖA, kunde ett stort utrymme 

ges männen för en inför-match-rapport. Detta var något som sällan kvinnor förekom 

i utan de fick plats i tidningen efter resultat.  

Som Rowe (2004) och Shehata i Nord & Strömbäck (2012) skriver påverkar 

medierna allmänhetens intresse och bild av vad som ska ses som norm och 

intressant. En slutsats som kan dras av resultatet gällande utrymme är att 

Sportbladet och Örnsköldsviks Allehanda väljer att göra stora grejer när det väl 

skrivs om damer för att allmänheten möjligen ska bilda en uppfattning om att 

kvinnor får mer utrymme och mer uppmärksamhet än vad de egentligen får. Att 

tidningarna vill framhäva sig som mer jämställda än vad de är.  

Vårt resultat styrker genuskontraktes del, dikotomi, där kvinnor och män 

endast är representerade i vissa grenar eller i detta fall idrotter (Hirdman, 2003:59). 

Vid samtliga nedslag var det tydlig att herrarna främst förekom i hockey och fotboll 
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medan kvinnor hade ett större spann sett till idrottsrepresentation. Kvinnor kunde 

ses utöva ridning, gymnastik, längdskidor, handboll, fotboll, hockey osv trots att det 

var mycket få damidrottsartiklar i jämförelse med antalet herrartiklar. Detta kan 

skapa en bild av att hockey och fotboll är sporter tillägnade till män, som ägs av män, 

och därför inkräktar kvinnor när de huserar inom det området. Detta berör även 

genuskontraktes andra del, hierarki, då män i hockey och fotboll ses som norm då de 

förekommer överlägset mest i texter. Kvinnor är underrepresenterade och då skapas 

en bild av att kvinnor i de sporterna är avvikande. 

!
4.3.3 Skribenternas könstillhörighet 
Enligt Ulf Wallin (1998) beror den skeva sportrapporteringen på redaktionernas och 

skribenternas intressen. Samtidigt är det mer regel än undantag att det är män som 

skrivit om män i alla tider. Från 2004 till 2014 i Sportbladet ökade antalet kvinnliga 

skribenter från 6 till 29 procent. Samtidigt minskade damidrottsartiklarna med mer 

än en procent under det tioårsförloppet. I Örnsköldsviks Allehanda ökade antalet 

damidrottsartiklar från 2004 till 2014 med över tio procent medan kvinnliga 

skribenter stod relativt still (tre procent). Dessutom var den enda kvinnliga 

skribenten 2004 en praktikant som tydlig markerades som praktikant och 2014 var 

den enda kvinnliga representanten av skribenterna en krönikör anställd av 

Mittmedia (ÖA:s koncern). Med tanke på ovanstående resultat går det därför inte att 

se någon tydlig korrelation mellan skribenternas könstillhörighet och 

sportrapporteringen i Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet. ÖA är mer 

mansdominerat på redaktionen än Sportbladet men skriver ändå mer om damidrott 

både 2004 och 2014. I Sportbladet 2004 var två av nio damidrottsartiklar skriven av 

en kvinna (Jennifer Wegerup) medan tre av fyra artiklar om damer 2014 var av 

kvinnliga skribenter. Alltså har kvinnor som skriver om kvinnor ökat från 22 procent 

till 75 procent under tio år i Sportbladet. I ÖA var en damartikel 2004 och 2014 

skriven av en kvinna. Där går det därför inte att se någon utveckling. Vårt resultat 

skiljer sig därför mot Linda Robson och Karolina Wikengårds C-uppsats 

Genusperspektivet inom sporten (2008), som hade kommit fram till att 

rapporteringen skiljer sig beroende på om det är en man eller kvinna som är skribent 

i tidningen Barometern. För att koppla till Ulf Wallins forskning går det att förklara 
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Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladets rapportering med att det ligger i 

redaktionernas intresse att skriva mer om herridrott (1998:90-93). 

!
4.4 Resultat av kvalitativ undersökning 
Efter vår kvantitativa undersökning hade 35 artiklar stjärnmarkerats som var 

intressanta utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoridel. Vi läste noggrant 

igenom dessa artiklar för att sedan välja ut fyra texter som vi ansåg representerade 

vår undersökning. För att täcka in det historiska perspektivet och för att få en bild 

från både Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet, valdes två artiklar från 

respektive tidning och år. 

!
4.4.1 Lotta Schelin om annat än fotboll 
Den första artikeln vi har valt är publicerad i Sportbladet 23 december 2014. 

Rubriken lyder “Känns så himla ruttet” och artikeln är skriven av Petra Thorén. 

Texten handlar om Lyon-spelaren Lotta Schelin och har fått ett helt uppslag på sida 2 

och 3. Den enda som kommer till tals är Lotta Schelin själv. Artikeln är vinklad 

utifrån turbulensen i EM 2013 då Birger Jacobsson, assisterande förbundskapten, 

avgick innan mästerskapet efter att flera i spelargruppen kritiserat honom anonymt i 

medierna. Rubriken, underrubriken (Schelin sågar de anonyma lagkamraterna - och 

rubrikerna som skakade landslaget), samt den största bilden av totalt sex handlar om 

kritiken mot Jacobssons och dennes avhopp. En faktaruta om turbulensen finns 

längs ned i artikeln, under dragarbilden och längst ut på höger sida finns tre bilder 

på Lotta Schelin med rubriken “Så var Lotta Schelins 2014”. Artikeln handlar alltså 

inte bara om EM-skandalen utan även om annat vilket inte minst syns i ingressen 

och brödtexten. Till exempel inleds ingressen med “Lotta Schelin ska börja studera 

genusvetenskap. I en intervju berättar fotbollsstjärnan också om sin oro kring 

Sverigedemokraterna…”. I brödtexten poängterar skribenten Petra Thorén själv att 

samtalet med Lotta Schelin handlade om mycket annat än fotboll. Schelin berättar 

om framtidsplanerna, intresset för jämställdhet och att hon följer den politiska 

diskussionen i Sverige och oron för Sverigedemokraterna. Första delen av texten 

handlar om detta medan den andra vigs åt EM-turbulensen. Så trots att hela artikeln 

vinklas på kaoset 2013 handlar den största delen av texten om mycket annat än 
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fotboll. Längst ned på den första sidan finns en hänvisning till Sportbladets webbsida 

där en längre intervju med Schelin gjord av Petra Thorén finns i ett podcast-format. 

Det går även att hitta en hel del metaforer i artikeln, och det börjar redan i 

rubriken. “Ruttet” som i det här fallet är ett exempel på en död metafor har använts 

för att tydliggöra att känslan inte var bra. Detta är lätt för oss att förstå eftersom vi 

vet att när en köttbit till exempel ruttnar så bildas bakterier, köttet blir dåligt och det 

inte går att äta. Men döda metaforer är idag metaforer som blivit vanliga och 

används i vardagligt språk, därför är de inte helt enkla att se. Dessa döda metaforer 

fortsätter i ingressen då Schelin “sågar” de anonyma lagkamraterna och vi får läsa 

om rubrikerna som “skakade” landslaget. I själva verket sågar hon ju inte av dem 

utan tycker att de betett sig dåligt och en rubrik kan inte fysiskt skaka landslaget, 

men detta är uttryck man använder för att enklare kunna förstå olika situationer. 

Schelin benämns sedan vidare i texten vid två tillfällen som “fotbollsstjärnan” 

vilket inte är något ovanligt i sportsammanhang, men det betyder att hon är en 

duktig fotbollsspelare och ingen stjärna i rymden. Hon berättar även om sitt intresse 

för jämställdhet och beskriver det som viktigt att kvinnors prestationer betyder lika 

mycket som män och att de inte ska “ses ned på”. Här är problemet inte att en fysisk 

person står och kollar ned på någon annan, utan det hon försöker säga med uttrycket 

är att inget kön är mindre värd än något annat, att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och förutsättningar att utöva idrott. Lite längre fram i texten berättar hon 

att det fanns en kritik mot Birger Jacobssons sätt att jobba och att det säkert är 

“kärnan” i historien. I detta fall alltså starten/utgångspunkten för missnöjet med 

tränaren.  

Lotta är genom mestadels av texten agenten som utför handlingar. Det är även 

hon som får komma till tals vilket betyder att alla verbala handlingar, om man ska 

bortse från journalisten i fråga, kommer från henne. I delen om Birger Jacobsson är 

han en deltagare som påverkas och vid några tillfällen även de anonyma 

lagkamraterna. Några av omständigheterna kring de handlingar och händelser som 

förekommer i texten är ju platserna de befinner sig - Lyon, Tola-Vologe och Stade de 

Gerland. Men även tid, och eftersom hon berättar om hela året och framtiden så 

dyker nyår, våren, Sverige och hemmaplan upp. 

!
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4.4.2 När männen för ”DM-damernas” talan 
Den andra artikeln vi har valt publicerades i Örnsköldsviks Allehanda 28 mars 2014. 

Tomas Frånlund står bakom texten och rubriken lyder “Hägglunds utslaget av Bik i 

dam-DM”. Texten handlar om damfotboll och Bik:s seger över Hägglunds i DM-

kvartsfinalen. Artikeln kan liknas vid ett matchreferat där vinkeln är aningen otydlig. 

I rubriken vinklas det på Hägglunds uttåg medan det i ingressen vinklas på Bik:s 

seger och avancemang. Ett flertal spelare, som Zabibio Nduwimna, Tina Månsson, 

Viktoria Piirainen och Sara Hellström, nämns i texten och får beröm för sitt spel, 

men trots det är det endast män som får komma till tals. I ingressen pratar Bik:s 

tränare, Fredrik Lundgren, om varför de vann medan Hägglunds tränare, Peter 

Nordenberg, diskuterar nederlaget i brödtexten. Artikeln har en stor bild som täcker 

halva sidan föreställande två spelare, en i varje lag, med bildtexten “Linnea Lundin 

försöker få kontroll på bollen i flygande fart”. Efter texten finns en kortare faktaruta 

med matchresultatet och målskyttarna. Artikeln tar upp två tredjedelar av en sida i 

Örnsköldsviks Allehandas bilaga. 

Vid en närmre analys hittar vi även metaforer i denna text. Härnösandslaget 

fick en “drömstart” mot “kollegan” tyder på att de fick en bra start på matchen men 

det var ingenting de eller någon annan drömde. “Kollegan” i det här fallet är inte 

någon arbetskamrat på en arbetsplats utan ett lag de spelar i samma serie som. Fyra 

nya Bik-spelare byttes in och skulle “på pappret” vara “vassare”. De skulle spela 

fotboll på planen inte bokstavligt på något papper och människor kan inte vässas, 

men enligt skribenten skulle de vara bättre utifrån vissa kriterier och faktorer. 

I denna text står Biks tränare Fredrik Lundgren för en verbal handling och 

Hägglunds tränare Peter Nordenberg för de andra. Nordenberg får mer utrymme 

med sitt matchreferat, troligvis för att Örnsköldsviks Allehanda bevakade 

hemmalaget Hägglunds som är från Gullänget, en bit utanför Örnsköldsvik. Bik-

spelarna Zabibo Nduwimma och Tina Månsson är agenter i texten då deras 

handlingar resulterar i ett mål, vilket då påverkar Hägglunds. Den enda 

omständigheten  som nämns kring handlingarna och händelserna som utspelade sig 

var platsen där det matchen spelades, nämligen Härnösand. 

!
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4.4.3 Det maskulina idealet 
“Bildbeviset: Så mår landslaget”, är den tredje artikel vi valt. Den publicerades i 

Sportbladet 3 juni 2004 och är skriven av Jennifer Wegerup. Texten är uppbyggd på 

det sätt att Mikael Ohlsson, expert på kroppspråk, analyserar alla spelare i Sveriges 

fotbollstrupp för EM 2004 utifrån lagfotot som togs ett par veckor innan 

mästerskapet. Artikeln handlar alltså om herrfotboll och hela EM-truppen, 23 

spelare och 2 ledare. Ingen av dessa kommer dock till tals i artikeln utan Mikael 

Ohlssons är den enda som uttalar sig. Han berättar hur varje spelare och ledare mår 

utifrån hur de ser ut och agerar på lagbilden. I underrubriken, som lyder “Expert 

analyserar lagbilden bit för bit: Freddie vågar ta plats” får man en föraning på vad 

som anses var viktigt då just “vågar ta plats” är det som vinklats på. Mikael Ohlsson 

poängterar i brödtexten att det är svårt att bedöma en grupp utifrån ett lagfoto men 

att det samtidigt “kan berätta väldigt mycket”. I slutet av texten sammanfattas 

spelarna i fyra kategorier som Ohlsson kommit fram till: *De lite osäkra, som bara är 

glada att de får vara med. *De som försöker morska upp sig och vill höja sig ett snäpp 

i hierarkin. *De inte helt nöjda med den roll de har just nu. * De självsäkra, 

artisterna, de största stjärnorna. Skribenten och Ohlsson bekräftar tydligt att det 

finns en hierarki i spelargruppen där vissa spelares utseende, ansiktsgrimaser och 

agerande värderas högre än andra. Texten har fått ett helt uppslag i Sportbladets 

bilaga. 

I denna text var metaforer inte vanligt förekommande, men däremot liknelser 

och attribut som beskrev fotbollsspelarna. Eftersom denna typ av text inte var vanlig 

i vår undersökning, men berörde våra teoribegrepp stereotyper och hierarki valde vi 

att ta med den. Enligt experten beskrivs herrlandslaget utifrån fyra olika grupper -de 

säkra, de som försöker, de som inte är nöjda med sin roll och de självsäkra. Experten 

står för de verbala handlingarna i artikeln. Men de materiella processerna förklarar 

han utifrån de olika personerna på bilderna. Den enda omständigheten som nämns 

är ”pingsthelgen” eftersom experten märker att flera av spelarna varit hos frisören 

då.  

!
4.4.4 Normbrytande könsframställningar 
Den fjärde artikeln som tagits med i den kvalitativa delen är “VI ÄR TJEJER, VI ÄR 

BÄST…”. Artikeln är publicerad i Örnsköldsviks Allehanda 19 april 2004 och är 
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skriven av Jan Nicklasson. Texten handlar om ÖSK-damernas seger över Södertälje i 

SM-finalen i innebandy och är av matchreferat-karakär kombinerat med spelar- och 

ledarcitat. Prestationen har fått tre fjärdedelars uppslag i ÖA med en stor bild och två 

mindre. Sammanlagt är det sju kvinnor och två män som finns med i texten och två 

kvinnor och en man som kommer till tals. Spelarna Stina Olofsson, ÖSK:s stjärna 

enligt skribenten, och Anna Niemann samt tränaren Jimmy Samuelsson uttalar sig i 

texten om lagets insats och anledningen till varför de vann guldet. ÖSK beskrivs av 

skribenten som en “malande, konditionsstark lagmaskin” och i slutet av texten 

beskriver Jan Nicklasson de delar som “blev byggstenarna som lade grunden till 

ÖSK:s första och synnerligen efterlängtade SM-guld”. I texten finns en citatruta som 

lyfts fram och ges större utrymme: “Martin är nog en smula avundsjuk, han har ju 

aldrig vunnit SM”. Det är Stina Olofsson som uttalar sig om sin bror, enligt 

skribenten Sveriges bästa spelare i historien, Martin Olofsson. Förutom detta finns 

en matchfaktaruta mellan två av bilderna där resultat, målskyttar och publik 

presenteras. 

Med den konditionsstarka “lagmaskinen”, syftar skribenten nog på mentaliteten 

ÖSK:s sätt att jobba ihop som ett lag och genom att likna det med en maskin så 

förstår man att det är något som bara går och går. När slutsignalen gick och guldet 

var säkrat grät tränaren Jimmy Samuelsson “floder”. Med detta uttryck förstår man 

att han grät mycket och att det inte slutade rinna, precis likt en flod. Anledningen till 

vinsten sägs vara att de tränar “stenhårt” vilket betyder att de tränar mycket, men 

utan att blanda in några stenar. Metaforen kommer från uttrycket “hårt som sten” 

och syftar i detta på att de ska träna så de blir hårda som sten. Att vara hård är även 

ett attribut som väldigt ofta tillskrivs män i olika sammanhang. Så frågan är om de 

tränar för att bli bra eller om det handlar om att bli lika bra som herrarna. Måste 

man vara hård som sten för att vinna och idrotta? Även den “hetare” segerviljan tas 

upp, vilket betyder att de hade en större anledning att vinna. Inte en varmare. En av 

ÖSK:s spelare Anna Niemann menade att det fanns en inre styrka från de tuffa 

semifinalerna som var bra när “det blåste mot”. Motvind är ett annat exempel i texter 

när man försöker förklara motgångar. Med detta menade Niemann att den inre 

styrkan var bra att ha när det gick mindre bra. Senare i texten förklarar skribenten 

hur de kunde vinna guldet genom arbetstermer. Han menar att förlusterna i finalen 

året innan blev “de byggstenar som lade grunden” till detta års guld. Han menar att 
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lagarbetet mot ett guld började redan vid finalen året innan, och att förlusten där 

blev motivationen att prestera bättre detta år. 

I texten framträder ÖSK:s Stina Olofsson och Anna Niemann samt tränaren 

Jimmy Samuelsson som agenterna som står för de verbala handlingarna. Även Stina 

Olofssons blir utsedd till ”matchvinnare” av skribenten och hennes prestationer på 

planen beskrivs som handlingar matchavgörande handlingar. Några av 

omständigheterna som nämns är läktarplats, Hovet, fjolårets, i dag och i fjol. I flera 

av handlingarna finns det mottager som påverkas, bland annat tränaren och 

motståndarlaget Södertälje. 

!
4.5 Analys av kvalitativ undersökning 
Ett genomgående tema i texterna vi analyserat är, precis som Gunilla Jarlbro (2006) 

skriver, att kvinnor ofta omnämns med förnamn medan männen benämns med både 

förnamn och efternamn. Ett tydligt förminskande och man får känslan av damerna 

inte riktigt idrottar på samma villkor som männen. Ett exempel på det är när 

spelaren Sara Hellström benämns med endast ”Sara” medan tränarna Fredrik 

Lundgren och Peter Nordenberg omnämns med både för- och efternamn. Ett annat 

tydligt exempel ur den texten är att det tydligt påpekas att det handlar om ”Dam-

DM” i både rubrik och faktaruta, som att distriktsmästerskapen (DM) bara skulle 

vara till för män. 

Artiklarna vi valt i vår kvalitativa del skiljer sig en aning jämfört med det övriga 

resultat om damidrott. Artiklarna om Lotta Schelin och ÖSK:s guld får till exempel 

ett uppslag, något ingen annan artikel om damidrott får. I den förstnämnde artikeln 

är det därför intressant att konstatera att när väl en damidrottare får ett stort 

utrymme pratar hon om annat än sina idrottsprestationer. Visserligen pratar Schelin 

om landslagets situation innan EM gällande kritiken mot Birger Jacobssons och 

dennes avhopp. Detta är dock en mindre part av texten, men ändå har Sportbladet 

valt att vinkla på detta. Möjligtvis för att det var en infekterad historia, men 

samtidigt skrevs denna artikel över ett år efter det hände (2013) och mycket av 

artikeln handlar om Lotta Schelins 2014. Det kan vara så att Sportbladet kände att 

det behövdes en intrig eller en man, helt enkelt, för att locka till läsning. Det blir 

särskilt tydligt när dragarbilden och både rubrik och underrubrik är vinklad på 

Birger Jacobsson medan ingressen och den största delen av brödtexten handlar om 
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Lotta Schelins privatliv och tankar om annat än fotboll. “Alla tjejer måste få känna 

att deras prestation känns lika viktigt och inte ses ned på”, säger Schelin i 

inledningen. Redan här bekräftas bilden av att damidrott trivialiseras och inte i 

dagsläget är värd lika mycket som herridrott. Hon pratar om politik och att plugga 

genusvetenskap men inte om att hon tidigare under 2014 blev Sveriges bäste 

landslagsmålsskytt genom tiderna, herrar och damer inräknat. Det nämns i en kort 

faktaruta, men Schelin får inte uttala sig om det. Schelins idrottsprestation 

förminskas här, precis som Gunilla Jarlbro (2006) skriver att kvinnors framgångar 

ofta förminskas medan männens förstoras. Om Sportbladet skulle gjort en 

årssammanfattning med Zlatan Ibrahimovic till exempel hade han säkerligen endast 

pratat om målrekord, priser och utnämningar, inte om genusdebatter och politik. 

Samtidigt framställs Lotta Schelin som en klar stjärna inom sin idrott och i 

faktarutan är det ideligen positiva saker, som målrekord, trofeér och segrar. Detta 

gör att Sportbladets artikel kan påverka allmänheten så att uppfattningen blir att 

Lotta Schelin är bäst på det hon gör, en “superstjärna”, som skribenten skriver. Detta 

är ett tydligt bevis på priming, som innebär att medier påverkar vad allmänheten ska 

tycka om exempelvis en idrottare eller ett lag (Shehata, 2012:325). Och på tal om 

priming och framställa tjejer som bäst är rubriken i den artikel vi tagit med från 

Örnsköldsviks Allehanda 2004: “VI ÄR TJEJER, VI ÄR BÄST…”. Rubriken är i 

versaler och inte inom citattecken vilket innebär att skribenten eller tidningen själva 

bestämt att tydligt framställa innebandydamerna som bäst. Vi är dock tveksamma till 

att samma rubrik hade använts om det handlat om herridrott. Det känns uppenbart 

att ÖA vill framhäva damer och därför väldigt klart vill markera att damer är bra och 

kan spela innebandy. ÖSK beskrivs i artikeln med positiva ord och jämförs bland 

annat med en maskin, som bara går och går. Enligt Yvonne Hirdman finns klassiska 

manliga och kvinnliga attribut (Hirdman, 2003:47-48). ÖSK-damerna tillskrivs i 

denna artikel, vilket är ovanligt sett till tidigare forskning, mer manliga attribut som 

att de är stenhårda och starka. Tränaren Jimmy Samuelsson vinner, enligt 

skribenten, tävlingen om vem som grät mest glädjetårar efter slutsignalen och det är 

ord som ofta förknippas med kvinnor. Kvinnor ska vara mer känslosamma och män 

mer hårda och tuffa, enligt Hirdman (2003). Artikeln går därför emot den vanliga 

stereotypiseringen av män och kvinnor.  Två kvinnor och en man uttalar sig vilket 

inte är något att anmärka på då tränaren är en man. Däremot är det intressant att 
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ÖA i brödtexten lyfter, alltså gör en text fet med citattecken, om ÖSK-spelaren Stina 

Olofssons bror. “Martin är nog en smula avundsjuk, han har ju aldrig vunnit SM-

guld”, säger Olofsson medan skribenten avslutar meningen med att Martin är landets 

bästa innebandyspelare genom tiderna. Med skribentens ord bildas en uppfattning 

om att “visst, ni vann SM-guld, men ni är inte bäst genom tiderna”. Lite som att 

oavsett vad ni damer gör, vinner SM-guld, så är ni inte bäst i den idrott ni huserar i. 

Trots att det inte tillför artikeln något jämförs kvinnorna, i detta fall Stina Olofsson, 

med sin bror som också idrottar. För att koppla till Yvonne Hirdmans genuskontrakt 

går det att utläsa en tydlig hierarki här, att kvinnor är inne på ett område som tillhör 

männen (Hirdman, 2003:59-66). Män som spelar innebandy är normen medan 

kvinnor som gör detsamma inte gör det på samma sätt, eller lika bra som männen.  

I artikeln från 2014 i Örnsköldsviks Allehanda “Hägglunds utslaget av Bik i 

dam-DM” framgår också en tydlig hierarki mellan könen. Just skribentens val att 

skriva ut “dam-DM”. Som att kvinnorna inte spelar “riktiga” DM utan en sämre form 

av tävlingen. Till exempel använde ÖA, samma år, vid datumet 2 april rubriken “Joel 

hoppas på DM-repris” för herrar som spelar DM. Precis som Hirdman (2003) 

berättar att kvinnor ofta ses inkräkta på herrars territorium blir detta tydligt i ÖA:s 

artiklar om DM. I artikeln använder skribenten ord som “hemmatjejerna”. Ett tydligt 

förminskade i våra ögon då det i en artikel om herridrott inte hade stått 

“hemmakillarna”. Dessutom handlar det inte om tjejer i denna artikel, utan damer 

eller kvinnor. Det är vuxna människor och inte som ordet tjejer antyder tonåringar. 

Trots att artikeln handlar om damfotboll är det inga kvinnor som får uttala sig, 

istället är det lagens två manliga tränare. Flera kvinnor nämns i artikeln och får 

beröm vilket gör att det känns ännu märkligare att utelämna deras kommentarer. 

Det finns en fara i det, att män för kvinnors talan, då allmänheten kan få en bild av 

att damer inte kan fotboll eftersom att det bara är herrar som uttalar sig. Här ligger, 

enligt oss, ett stort ansvar på tidningen som sätter dagordningen och även 

bestämmer hur folk och idrotter ska uppfattas. 

För att fortsätta på spåret hur tidningar kan bestämma vad och hur folk ska 

tycka något om så är “Bildbeviset: Så mår landslaget” från Sportbladet 2004 ett bra 

exempel. Redan i artikeln bestämmer skribenten eller tidningen att det som står i 

texten är en sanning, “beviset”. Detta kan medföra konsekvenser som att de 

egenskaper spelarna tillskrivs av kroppspråks-experten, Mikael Ohlsson, blir en 
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allmän uppfattning och att ett ord förklarar en person. Ett typiskt bevis på 

stereotypisering. Olof Mellberg beskrivs som “Ett klassiskt fajting-face. Han verkar 

väldigt fokuserad, han vet varför han är där”. Teddy Lucic och Andreas Jakobsson är, 

enligt Ohlsson, seriösa, fokuserade, tuffa och beslutsamma. Fredrik Ljungberg och 

Henrik Larsson “tar plats” och är “säkra i sig själv”. Det vinklar Sportbladet också på 

i underrubriken så “att ta plats” blir därför något viktigt, en form av ideal. Därför kan 

läsarna börja se upp till spelarna som nämnts då de tillskrivs egenskaper som av 

Sportbladet tydligt markeras som bättre än andra. Nästan samtliga spelare beskrivs 

också med ord som är kopplade till att beskriva manlighet (tuff, bestämd, trygg). Till 

exempel beskrivningen av Tobias Linderoth som lyder : ”Lite mer avslappnad än 

Anders Svensson, men samma känsla: ”nu ska vi vara tuffa,grymma” eller Mattias 

Jonsson som beskrivs som ”Lite av en intresserad deltagare, men han ser trygg ut, 

han är med, han känner att han är en i gruppen”. Några få spelare, som Erik Edman 

och Zlatan Ibrahimovic, beskrivs inte med ovanstående attribut utan Edman beskrivs 

istället som någon som inte vågar ta plats med Ibrahimovic beskrivs som en 

“spjuver”. De är mer försiktiga än andra spelare och tillskrivs faktiskt mer klassiska 

kvinnliga attribut, enligt Yvonne Hirdman (2003). Detta skapar en tydlig hierarki 

vilket Sportbladet också poängterar genom att skapa fyra grupper som värderas olika 

(ses i kvalitativa resultatdelen). De grupper som värderas lägre har inte blivit 

tillskrivna klassiska manliga attribut utan kvinnliga som osäkra och “glada att få vara 

med”. 

Det är också intressant att ingen av spelarna eller ledarna som analyseras av 

Mikael Ohlsson får uttala sig och dementera eller bekräfta egenskaperna de tillskrivs. 

För en person som kanske bara läser denna artikel om EM-truppen kan bilden bli 

förevigad av dessa spelare på grund av Ohlssons kommentarer. 
!
!
!
!
!
!
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5. Slutdiskussion 
Att det skulle rapporteras mer om män än kvinnor i Örnsköldsviks Allehanda 

och Sportbladet var något som vi redan innan uppsatsen såg som självklart. Däremot 

den stora skillnaden mellan tidningarna och bristen på utveckling i Sportbladet var 

förvånande. 123 av 137 artiklar, eller cirka 90 procent, handlade om herridrott i 

Sportbladet. Under nedslagen vi gjorde 2004 i Sportbladet var 88,8 procent, eller 79 

av 89 artiklar, om män, nio artiklar om kvinnor och en berörde båda könen. 

Jämförelsevis handlade 32 av 42 artiklar om herridrott i Örnsköldsviks Allehanda 

och precis som i Sportbladet var nio artiklar om kvinnor och en om båda könen. 

Utvecklingen i ÖA var dock tydlig under tioårsperioden. Under 2004 landade 

damidrottsartiklarna på strax över 21 procent och klättrade till 31 procent 2014. 11 av 

35 artiklar handlade om damidrott i ÖA 2014 jämfört med 4 av 44 artiklar i 

Sportbladet. Faktum är att bevakningen av damidrott minskade med ungefär en 

procent i Sportbladet 2014 jämfört med 2004. Slutsatsen blir att Sportbladet stått 

stilla i utvecklingen när det kommer till rapporteringen om damidrott medan 

Örnsköldsviks Allehanda ökar. Däremot är båda tidningarna långt ifrån jämställda 

och om målet skulle vara att bevaka alla likartat skulle sportsidorna vara fyllda med 

42 procent kvinnor då det är så många kvinnor som idrottar i Sverige.  

Vi ville även ta reda på vad varje artikel om dam- och herridrott fick för 

genomsnittligt utrymme i tidningarna. Förvånande var att vid två nedslag, 

Örnsköldsviks Allehanda 2004 och Sportbladet 2014, hade varje damidrottsartikel i 

snitt mer utrymme på en sida än en artikel om herridrott. Det kan dock ha berott på 

de få artiklarna om damidrott och att när det väl skrevs om kvinnliga idrottstutövare 

fick de ett stort utrymme vilket drog upp genomsnittsvärdet. Männen var också mer 

representerade i olika former än kvinnorna som oftast förekom i artiklar medan 

männen hamnade i krönikor, listor och reportage.  

När det kommer till hur det rapporterades om kvinnor och män såg vi en tydlig 

skillnad. Kvinnor förekom i en större mängd idrotter, som gymnastik, ridning, alpint, 

boxning, handboll osv, medan männen främst var representerade i hockey- och 

fotbollsartiklar. Detta är dock inte särskilt konstigt eftersom att både Örnsköldsviks 

Allehanda och Sportbladet rapporterar avsevärt mer om hockey och fotboll än övriga 

idrotter, både 2004 och 2014. När kvinnor väl förekom i sportsidorna och fick stort 

utrymme handlade artiklarna ofta om annat än deras idrottsprestationer. Till 
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exempel när Lotta Schelin fick ett uppslag i Sportbladet fick hon prata mycket om 

genus, politik och framtidsdrömmar. I ett nedslag 2004 från Sportbladet fick en 

damidrottsartikel en helsida, men då var den om AIK:s damer som tvingades städa 

för att klara klubbens kostnader. Kim Martin, som två år innan tagit OS-brons, 

uttalade sig då om att HV71:s herrar inte direkt plockar sopor för att klara sig. Just 

den kommentaren kändes väldigt signifikativ för hur damidrott ser ut jämfört med 

herridrott i Sverige. När det skrevs om kvinnor blev de ofta benämnda vid förnamn 

medan män fick ha med både förnamn och efternamn. Detta var mer vanligt i 

Örnsköldsviks Allehanda som även visade att det var skillnader mellan damidrott 

och herridrott. Till exempel när det rapporterades om DM under våren 2014. När 

damerna spelade var det “dam-DM” som spelades medan när herrarna spelade var 

det DM. Damerna förminskades på ett sätt som inte var lika vanligt i Sportbladet.  

Vår sista frågeställning handlade om skribenternas könstillhörighet och om det 

påverkade rapporteringen. Tanken var att försöka se ett mönster, till exempel att 

kvinnor skriver om kvinnor och mansdominerande redaktioner skriver bara om 

herridrott. Efter undersökningen visade sig det dock att det inte fanns något 

samband mellan könstillhörighet hos skribenterna och vad de skrev om. 

Örnsköldsviks Allehanda hade endast män som skribenter, bortsett från en kvinnlig 

praktikant 2004 och en kvinnlig krönikör anställd av Mittmedia 2014. De 

rapporterade dock, som redan nämnt, mer om damidrott än Sportbladet, som hade 

fler kvinnor både 2004 och 2014. Deras kvinnliga skribenter ökade med nästan 25 

procent under den tioårsperioden samtidigt som rapporteringen om damidrott 

minskade med en procent. 

Vår uppsats är en bekräftelse på det Ulf Wallin, Yvonne Hirdman, Gunilla 

Jarlbro och David Rowe skrivit om. Herridrott dominerar sportsidorna och kvinnor 

framställs, trivialiseras och benämns på ett annat sätt jämfört med män. 
 
!
!
!
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7. Bilagor 
7.1 Kodning 
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
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!
!
!
7.2 Analysschema 

!
Analysschema till den kvalitativa undersökningen 

Här är ett övergripande analysschema som vi kommer att hålla oss till vid vår 

kvalitativa analys av artiklarna. 

!
1. Är artikeln publicerad i Örnsköldsviks Allehanda eller sportbladet? 

2. Vilket datum artikeln är publicerad? Till exempel den 1 januari 2014. 

3. Vad har artiklen för rubrik? 

4. Kortfattat, vad handlar artikeln om? 

5. Är det dam- eller herridrott som behandlas? Är det män som idrottar, 

kvinnor som idrottar eller båda? 

6. Går det att se någon tydlig vinkel i texten? 

7. Vilka får komma till tals i artikeln och vilken roll har denne? Exempelvis 

tränare, idrottsman/kvinna eller supporter. 

8. Nämner intervjupersonen eller reportern några andra personer i texten som 

inte får komma till tals? Vilka är då dessa personer? Vad gör de i texten och vilken 

roll har de?  

9. Vad frågar reportern? Rör från ämnet? Är det generella frågor? Vilken ton 

har frågan och vad behandlar den? 

10.  Vad säger personerna i sina citat? 
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11. Utför personerna i artikeln någon aktivitet? Till exempel springer, gör mål, 

åker eller står still. 

12. Hur nämns personerna vid namn? Med förnamn och efternamn eller till 

exempel bara förnamn? 

13. Vilka ord, sportbegrepp och egenskaper tillskrivs idrottarna? 

14. Tas det upp saker om familjerelationer eller personens privatliv i texten? Till 

exempel om de har familj, barn, är ensamstående förälder, släktrelationer eller 

jobb utanför sporten? 

15. Beskrivs personerna genom förenklade bilder? Stereotypiseras männen och 

kvinnorna? 

!
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Form 2004

0,00 %

17,50 %

35,00 %

52,50 %

70,00 %

Sportbladet Örnsköldsviks Allehanda Totalsumma
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4,76 %

0,00 %
3,05 %

0,00 %
4,49 % 4,58 %

7,14 %
3,37 %
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13,48 % 14,50 %
16,67 %

13,48 %
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Form 2014

0,00 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %
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72,92 %
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Notis
Krönika
Lista
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7.3 Form av texter 
!
!
!

!65


