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ABSTRACT 

Sportbladet writes about the Swedish women’s football national team  
when the results are good and when the matches are not that far away 
 

How has Sportbladet been reporting about the Swedish women’s football national team during their 

European and World Championships in the past 15 years? 

I have done a quantitative content analysis in which I have looked into how the Swedish newspaper 

Aftonbladet, in their sport edition Sportbladet, has reported on the Swedish women’s national team in 

football during their European and World Championships for the past 15 years. 

In order to do this, I have read all the editions of Sportbladet during the last eight big tournaments that the 

women’s national team have been playing in. In total, I have read around 170 editions of Sportbladet. While 

reading these newspapers, I have been looking at a number of various aspects, for example, what these 

articles have been about, how big they have been and also which person is most commonly interviewed. 

As well as the quantitative content analysis, I have also done a series of interviews with both football 

personalities and journalists from Sportbladet. In total I have interviewed two former coaches of the national 

team, one former player with 118 games for the Swedish women’s national team caps and three journalists 

that have covered these tournaments for Sportbladet. In this study these six people have been given the 

opportunity to reflect over Sportbladets contribution during these championships. 

The resultat of this study was pretty much what I expected. Sportbladet have covered the most successful 

championships with the highest intensity and the number of articles has been raised for every year. This 

progress is probably because of a increased interest from Sportbladet’s readers. All the interviewees were 

more or less satisfied with the performance and deliverance from Sportbladet, even though most of them 

thought it would be great if more women got the chance to write as well as men. All of them said that there 

was and is a professional relationship between the newspaper and the national team and that everybody 

involved knows for what reason both parts are present. A tough but honest relationship exists.  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1. INLEDNING 
Svensk damfotboll har hållit högsta nivå sedan den första officiella landskampen i början på 1970-talet och 

sedan dess har utvecklingen fortsatt att gå framåt, om än inte lika fort och smidigt som spelare och ledare 

säkert hoppats på. Svenska medier, egentligen all världens medier, domineras av fotboll men det är i första 

hand männen på den högsta nivån som får uppmärksamhet för sitt utövande. Trots ett starkt CV har svensk 

damfotboll ofta förpassats till de bakre delarna av svenska tidningar och på nätet är det istället den europeiska 

herrfotbollen som får de fetaste rubrikerna.  

Denna uppsats ämnar inte att försöka förklara eller undersöka skillnader mellan dam- och herrfotboll utan jag 

vill istället fokusera på hur den svenska damfotbollens roll i svenska medier har förändrats under 2000-talet. 

Damfotbollen är ung och i takt med de lyckade insatserna i olika EM- och VM-turneringar (De senaste 15 

åren har det svenska damlandslaget deltagit i åtta mästerskap, i fyra av dem har det slutat med medalj) har 

också intresset från svenska folket och svenska medier förändrats och utvecklats. Därför vill jag i detta 

examensarbete undersöka hur den svenska kvällstidningen, Aftonbladet, i sin sportbilaga Sportbladet, har 

bevakat svensk damfotbolls flaggskepp, det svenska landslaget, under 2000-talet. 

Undersökningen ämnar inte att jämföra herrfotbollen med damfotbollen utan istället jämföra 

mediarapporteringen från olika dammästerskap under 2000-talet. Detta för att jämföra och undersöka hur 

rapporteringen har varit, om den har ökat och i sådana fall vad som har påverkat rapporteringen. De 

jämförelser som kommer att göras i denna undersökningen handlar alltså om Sportbladets rapportering från 

olika EM- och VM-turneringar under 2000-talet. Ifall ordet jämställdhet nämns i undersökningen handlar det 

om att herrfotbollen får mer uppmärksamhet i media, vilket kan anses vara allmänt vedertaget, och att ju mer 

det skrivs om damfotbollen desto mer jämställd blir mediabevakningen.  

Jag vill, med andra ord, undersöka hur bevakningen av damfotboll har utvecklats under tid, för att det kan 

vara tecken på ökad jämställdhet eftersom damfotbollen jagar herrfotbollen vad gäller plats i svenska och 

internationella medier. Detta till trots, så ämnar jag inte att jämföra damfotbollen med herrfotbollen utan 

istället fokusera på hur den mediala bevakningen av svensk damfotboll har utvecklats under 2000-talet. 

 

Min undersökning kommer att ta sin början i en kvantitativ innehållsanalys där jag kommer att undersöka 

Sportbladets rapportering från de åtta mästerskap (EM- och VM-turneringar) som Sverige deltagit i under 

2000-talet. Bland annat kommer antalet artiklar att räknas, men undersökningen kommer också att innefatta 

artikelstorlek, artikeltyp och var i tidningen artikeln är placerad. 
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För att bäst kunna undersöka detta kommer jag med hjälp av dagordningsteorin, gestaltningsteorin och 

nyhetsvärdering analysera resultatet från kodningen för att på så sätt hitta mönster och möjligen också 

förklaringar till varför utvecklingen har sett ut som den har sett ut. Dagordningsteorin och gestaltningsteorin 

visar på och förklarar vilken påverkan medier har på sina läsare genom urval av olika typer av information. 

Nyhetsvärdering handlar istället om vilka faktorer som bidrar till att en läsare uppfattar en nyhet som viktig. 

Där kommer jag att granska hur många av de olika kriterierna som de olika artiklarna uppfyller, det vill säga, 

hur högt nyhetsvärde artiklarna kan anses ha. 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att efterföljas av en kvalitativ analys bestående av intervjuer med 

svenska fotbollsprofiler som exempelvis före detta landslagsspelare och tidigare förbundskaptener men också 

sportjournalister från Sportbladet som alla får uttala sig om hur de tycker att mediarapporteringen kring det 

svenska damlandslaget i fotboll varit under deras EM- och VM-turneringar. 

De sex personer som valts ut till de kvalitativa samtalsintervjuerna är Simon Bank (Sportbladet), Petra 

Thorén (Sportbladet), Kristoffer Bergström (Sportbladet), Hanna Marklund (fd. landslagsspelare och 

diamantbollen-vinnare), Thomas Dennerbys (fd. förbundskapten) och Marika Domanski Lyfors (fd. 

förbundskapten och numera anställd av Svenska Fotbollförbundet). 

1.1 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Sveriges största sportbilaga, Sportbladet, 
rapporterat om det svenska damfotbollslandslagets mästerskapsdeltagande under 2000-talet. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur frekvent har Sportbladet rapporterat om det svenska damlandslagets mästerskapsdeltagande under 2000-talet? 

2. Hur har Sportbladets redaktionella innehåll i ämnet varit under samma tidsperiod?  

3. Hur har Sportbladets rapportering förändrats under 2000-talet? 

4. Hur har svensk damfotbolls fotbolls- och mediaprofiler själva upplevt rapporteringen? 
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2. BAKGRUND 
 
2.1 SVENSK DAMFOTBOLLS HISTORIA I KORTHET   
Sedan Sverige spelade sin första damlandskamp i fotboll 1973 mot Finland (0–0) har framgångarna varit 

många och stora. Våren 2016 placerar sig Sverige på en åttondeplats på FIFA:s världsranking  och på 1

meritlistan finns bland annat ett EM-guld (1984) och ett VM-silver (2003). Utöver dessa två bragdartade 

medaljer återfinns också två stycken VM-brons (1991, 2011), tre EM-silver (1987, 1995, 2001) och två EM-

brons (1989, 2013). Framgångarna och medaljerna till trots har damlandslaget ständigt befunnit sig i 

mediaskugga. 

Förvisso blev VM-slutspelet i Kanada sommaren 2015 inte den framgångssaga som spelarna och 

supportrarna hade hoppats på. Efter tre oavgjorda matcher i gruppspelet mot Nigeria, USA och Australien 

tvingades Sverige bekänna färg mot nästintill tuffast tänkbara motstånd i den efterföljande åttondelsfinalen. 

Där stod Tyskland för motståndet, världens nästa bästa lag enligt FIFA:s världsranking, och Sverige var 

chanslösa och förlorade med 4–1 i en match som Tyskland dominerade från start till mål. 

 
2.2 MÄSTERSKAP INOM DAMFOTBOLLEN 
Inom damfotbollen spelas de stora mästerskapen, precis som inom herrfotbollen, med fyra års mellanrum. 

Europamästerskapen (EM) och Världsmästerskapen (VM) spelas således vart fjärde år. Aktuella spelår för 

EM i denna undersökning är 2001, 2005, 2009 och 2013. Världsmästerskapen under 2000-talet har spelats 

2003, 2007, 2011 och 2015.  

 

Noterbart här är att FIFA (Fédération Internationale de Football Association) som arrangerar 

världsmästerskap på herr- och damsidan, har planerat upplägget som så att mästerskap på herr- och damsidan 

inte kolliderar. Detsamma gäller UEFA (Union of European Football Associations) som har säkerställt att 

samma princip gäller de EM-turneringar som de arrangerar. Med andra ord, inget dammästerskap i denna 

undersökning har tvingats att konkurrera om utrymme i media med herrarnas fotbollsmästerskap.  

 

DE MÄSTERSKAP SOM INGÅR I DENNA UPPSATS ÄR FÖLJANDE: 

EM 2001 (Värdland: Tyskland), VM 2003 (USA), EM 2005 (England), VM 2007 (Kina),  

EM 2009 (Finland), VM 2011 (Tyskland), EM 2013 (Sverige), VM 2015 (Kanada). 

 FIFA. FIFA/COCA-COLA World Ranking. http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html  1

(Hämtad 2016-02-12)
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 LITTERATUR 
Trots att svensk damfotboll är i kraftig minoritet jämfört med herrfotbollen har det skrivits förhållandevis 

många uppsatser i ämnet. De allra flesta med stort fokus på feminism och jämställdhet. Denna uppsats ämnar 

som sagt inte att jämföra herr- och damfotboll utan jag vill istället se hur damfotbollen har utvecklats och 

istället jämföra olika årtal med varandra för att se hur utvecklingen inom området har varit. 

Eva Olofsson skriver i sin doktorsavhandling Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen 

och kvinnorna under 1900-talet (1989) om kvinnornas väg in i fotbollen, en sport som då ansågs tillhöra 

männen. I avhandlingens femte kapitel, ”Fotbollförbundet - kvinnor och fotboll” ämnar Olofsson att beskriva 

och analysera Svenska Fotbollförbundets diskussioner och beslut om kvinnor och fotboll. En av hennes 

frågeställningar, ”Hur har kvinnornas deltagande i fotboll utvecklats kvantitativt” finner jag väldigt intressant 

med tanke på att sportens bredd bör bidra till ett ökat medialt intresse.  

En av frågeställningarna som Olofsson också ämnade att besvara var vilken kvinnosyn som präglat Svenska 

Fotbollförbundets diskussioner och beslut om kvinnors deltagande i fotboll. Olofsson har också i sin 

avhandling intervjuat det svenska fotbollförbundets (SvFF) generalsekreterare som på den direkta frågan vad 

SvFF skulle värdesätta högst – VM-guld för damer eller herrar får följande svar:  

Rent ekonomiskt är det ingen tvekan. En herrfinalplats ger en 7-8 miljoner till förbundet, medan 
en plats i dam-VM final förmodligen inte ger några pengar alls. Sportsligt är det väl dessvärre 
ingen tvekan heller. Därför att då har man sådana faktorer som allmänhetens syn, pressens 
uppmärksamhet, TV:s intresse, sponsorers intresse och övriga ekonomiska intressen. Och då 
skulle förmodligen styrelsen sätta ett VM-guld för herrar före ett VM-guld för damer. Men om 
inte dom sakerna funnes, då tror jag att styrelsen skulle värdera ett dam-VM lika mycket.  2

Damfotbollen är klart yngre än herrfotbollen vilket har medfört att herrfotbollen fått anses vara norm medan 

damfotbollen varit något nytt och utmanande. Generellt har herrfotbollen ofta ansetts vara viktigare, något 

som också bekräftas i citatet ovan av det svenska fotbollförbundets generalsekreterare. 

 Olofsson, Eva. Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Akademisk 2

avhandling, doktorsexamen. Umeå Universitet, 1989. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:145284/FULLTEXT03.pdf Sid. 
157 
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Olofsson väljer att avsluta kapitlet om fotboll med följande sammanfattning, där hon också delar med sig av 

resultatet från de genomförda intervjuerna. 

Kvinnor och män är olika - både fysiologiskt och socialt. Den kvinnosynen har de här 
intervjuade kvinnliga fotbollsledarna. De fysiologiska könsskillnaderna skulle, enligt merparten 
av de intervjuade, kunna motivera vissa avvikelser från herrarnas spelregler, t ex att kvinnor 
skulle kunna spela med en mindre boll eller ha kortare speltid. Som huvudprincip menar de dock 
att inga skillnader i spelregler skall förekomma. Idrottsuppfattningen är således den att det finns 
en idrott som heter fotboll och den bör utövas lika av män och kvinnor. De flesta befarar eller 
beklagar en utveckling där damfotbolen går helt i herrfotbollens spår - både vad avser själva 
spelet och ramen kring verksamheten. Enigheten är stor om att det finns ett samband mellan en 
positiv utveckling av damfotbollen i framtiden och tillgången på kvinnliga ledare. Några menar t 
o m att kvinnliga ledare kan vara en förutsättning för damfotbollens överlevnad.  3

Bengt Johansson skriver i sin rapport Vid nyhetsdesken – en studie av nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner (2008) om nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Denna rapport finner jag 

intressant eftersom den vidrör det mest intressanta ämnet i min c-uppsats, nämligen nyhetsvärdering. 

Johansson skriver bland annat: 

Arbetsorganisationen där tillgång på resurser, korrespondenter, antal specialreportrar mm är en 
starkt strukturerande faktor. Livet på en redaktion är därmed starkt strukturerat av 
produktionsprocessen och allt tydligare formatmässiga krav.  4

Detta är en intressant aspekt som Johansson lyfter fram. En av faktorerna som påverkar nyhetsvärdering är 

alltså, enligt Johansson, antalet specialreportrar. Då svensk damfotboll inte är lika historiskt etablerad som 

herrfotbollen, så är det fullt rimligt att anta att inte lika många journalister och yrkesverksamma är uppvuxna 

eller specialiserade på just damfotbollen. Detta i sin tur skulle kunna leda till att rapporteringen om 

damfotboll blir mindre på grund av reportrarnas egen kompetens och intressen. 

Barbara Ravel och Marc Gareau vid Laurentian University i Kanada skrev under 2014 en vetenskaplig artikel 

där de jämförde hur två franska nyhetskanaler rapporterade om det franska damlandslaget i fotboll under VM 

2011 i Tyskland och OS i London 2012. I deras studie kom de fram till att kvinnor i större utsträckning målas 

upp som kvinnor och inte i huvudsak som atleter. Som resultat av studien framgår det också att 

världsmästerskapet 2011, enligt flertalet fotbollsexperter, kommer att ses tillbaka på som det bästa 

mästerskapet någonsin inom damfotbollen. Detta tack vare ett mycket spännande slutspel och en hög 

spelmässig nivå. I denna vetenskapliga artikel betonar också artikelförfattarna att mästerskapet var omskrivet 

 Olofsson. 1989. Sid.177-178.3

 Johansson, Bengt. Vid nyhetsdesken – en studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Rapport. Göteborgs 4

Universitet JMG, 2008. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:226990/FULLTEXT01.pdf  Sid. 57.
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världen över, mycket tack vare tre deltagande länders resultatmässiga succéer och syftar där på Japan, USA 

och Sverige. Överlag är detta en mycket intressant studie som både visar på viktiga faktorer som påverkar 

rapporteringen men också hur män och kvinnor värderas olika av nyhetsredaktioner, både sett till hur de 

presenteras men också hur de värderas rent nyhetsmässigt.  5

Catherine Adams, Matthew Ashton, Hannah Lupton och Hanne Pollack skrev 2013 en vetenskaplig artikel 

där de ämnade att undersöka hur lokala nyhetsredaktioner i Storbritannien, med fokus på området ”East 

Midlands”, rapporterade om de lokala damfotbollslagen. I sin studie har artikelförfattarna utgått från det 

faktum att enskilda turneringar, tävlingar och matcher inom damidrotten ofta får större mediautrymme medan 

den vardagliga damidrotten ofta förbises av nyhetsredaktioner. Därför har de gjort en undersökningen där de 

granskat lokala tidnings- och radioredaktioner för att se hur mycket de skriver om den damfotboll som spelas 

i deras upptagningsområde. För att komplettera sin studie har de också gjort intervjuer med personer som kan 

antas spela en avgörande roll i detta. Denna studie har stora likheter med den studie jag ämnar att genomföra, 

även om analysverktygen är vitt skilda. I denna studie vill Adams, Ashton, Lupton och Pollack undersöka hur 

maskulinitet och socialistisk feministisk teori speglar, påverkar och skapar problem. Resultaten i studien 

visar på att mängden det skrivs om damfotboll hos berörda nyhetsredaktioner bitvis minskat trots sportsliga 

framgångar.  6

Rens Peeters och Agnes Elling skrev hösten 2014 en vetenskaplig artikel där de presenterade en studie i hur 

två holländska tidningar, AD och the Volkskrant, och ett holländsk fotbollsprogram, Studio Sport, rapporterat 

om den holländska damfotbollen mellan åren 1995 och 2013. Under samma tidsperiod har damfotbollen 

vuxit och blivit den näst mest utövade sporten bland kvinnor i landet. Peeters och Elling ville därför 

undersöka hur de holländska medierna agerat under denna tid när holländsk damfotboll blivit allt mer 

populär. Artikelförfattarna kan presentera ett resultat där de visar att mängden artiklar om damfotboll kraftigt 

har ökat men att fotbollen alltjämt anses vara en sport för män som till stora delar handlar om maskulinitet. 

Herrfotbollen har här varit normen, om än en ej uttalad sådan.   7

Även denna studie har stora likheter med min egen och jag finner studien mycket intressant att ha med i 

ryggsäcken när jag genomför min undersökning. 

 Gareau, Marc & Ravel, Barbara. French football needs more women like Adriana?:   Examining the media coverage of France’s 5

women’s national football team for the 2011 World Cup and the 2012 Olympic Games. Vetenskaplig artikel, 2014. http://
irs.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/content/early/2014/11/06/1012690214556912.full.pdf+html 

 Adams, Catherine, Ashton, Matthew, Lupton, Hannah & Pollack, Hanne. Sport is king: an investigation into local media 6

coverage of women's sport in the UK East Midlands. Vetenskaplig artikel, 2013.  
http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1080/09589236.2013.795114 

 Peeters, Rens & Elling, Agnes. The coming of age of women’s football in the Dutch sports media, 1995–2013. Vetenskaplig 7

artikel, 2014. http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1080/14660970.2014.963313  
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3.2 UPPSATSER 
Vidare så har jag också läst flertalet C-uppsatser och examensarbeten som jag valt att inkludera som sekundär 

läsning i detta kapitel. Det innebär att dessa finns med för läsarens skull som ett utökat bakgrundskapitel för 

att skapa förståelse för min undersökning. Dessa uppsatser, som både är intressanta och relevanta för min 

undersökning, kommer däremot inte att utgöra en grund för resultat- och analysarbetet som kommer senare. 

Matilda Forsberg och Kristopher Karlsson skrev 2012 en C-uppsats, Fotbollstjejer med blommor i håret – En 

studie av hur damlandslaget i fotboll har gestaltats i Aftonbladet och Expressen under världsmästerskapen 

1991-2011,  om hur damlandslaget i fotboll har gestaltats i Aftonbladet och Expressen mellan 1991 och 2011.  

I deras studie, som har vissa likheter med den studie jag ämnar att genomföra, granskar de hur Sveriges två 

största kvällstidningar rapporterar från de svenska damlandslagets deltagande vid olika VM-turneringar med 

sin huvudfokus på en kvalitativ textanalys. Med deras uppsats i åtanke har jag valt att även inkludera 

Sveriges deltagande i Europamästerskapen i min studie för att bredda studieområdet och skapa ett mervärde i 

forskningen.   8

 

Ludwig Persson vid Södertörns högskola skrev 2013 en kandidatuppsats vid namn Pia Sundhage – Fått mer 

än Zlatans signerade cykel och i den granskar Persson hur Sportbladet och Sport-Expressen valt att 

rapportera om damfotboll. Studien innefattar säsongen 2009 och 2013, de två år som fotbolls-EM avgjordes i 

Finland respektive Sverige. I sin studie har Persson valt att göra en kvantitativ innehållsanalys där han 

granskat innehållet i de båda tidningarna under perioden 1 januari - 31 oktober. Utöver den kvantitativa 

innehållsanalysen presenterad ovan har Persson också gjort en intervju med Sport-Expressens sportchef.    9

Två andra uppsatser som gett inspiration till mitt examensarbete är Var är kvinnorna? (2010) skriven av  

Mathias Asplund och Kajsa Dragstedt vid Södertörns högskola. I sin studie studerade de hur tre svenska 

sportbilagor rapporterar kring herr- respektive damidrott och vilket utrymme de båda parterna får i 

Göteborgs-Posten, Expressen och Aftonbladet.   10

Även kandidatuppsatsen Genus i sportjournalistik (2012) skriven av Anna Nordh och Tobias Skagerström 

vid Södertörns högskola var givande läsning inför min egen undersökning. I den studerar Nordh och 

Skagerström hur SVT och TV4 har rapporterat från två fotbollsmästerskap, fotbolls-VM för damer från 

Tyskland 2011 och herrarnas EM-slutspel från Polen/Ukraina sommaren 2012.  11

 Forsberg, Matilda & Karlsson, Kristopher. Fotbollstjejer med blommor i håret  8

– En studie av hur damlandslaget i fotboll har gestaltats i Aftonbladet och Expressen under världsmästerskapen 1991-2011. C-
uppsats. Södertörns högskola, 2012. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533594/FULLTEXT01.pdf 

 Persson, Ludwig. Pia Sundhage – Fått mer än Zlatans signerade cykel – Studie kring gestaltningen av damfotboll i svensk 9

kvällspress under mästerskapsåren 2009 och 2013. Kandidatuppsats. Södertörns högskola, 2013. http://www.diva-portal.se/smash/
get/diva2:696941/FULLTEXT01.pdf

 Asplund, Mathias & Dragstedt, Kajsa. Var är kvinnorna? - En studie av tre svenska sportbilagor ur genusperspektiv. 10

Kandidatuppsats. Södertörns högskola, 2010. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:396398/FULLTEXT01.pdf

 Nordh, Anna & Skagerström, Tobias. Genus i sportjournalistik – En studie av rapporteringen från två mästerskap i fotboll i SVT 11

och TV4. Kandidatuppsats. Södertörns högskola, 2012. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:600054/FULLTEXT01.pdf
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4. TEORI 
I denna uppsats kommer tre teoretiska ramar att användas till att analysera det resultat som den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer att resultera i. Dessa tre teorier har hög relevans för vad denna uppsats avser att 

undersöka eftersom att de tillsammans kommer att redogöra för tidningens påverkan på läsarna. 

Mediaredaktionerna har möjligheten att, när de skriver sina artiklar och producerar sina tidningar, bestämma 

ingångsvinklar, vad som får mest plats, bäst placering i tidningen och vilka personer som får chans att uttala 

sig. Allt detta sammantaget ger läsarna en bild av vad de tror är helheten, i själva verket ser de tidningens 

tolkning av verkligheten.  

Nedan kommer samtliga tre teorier att presenteras i separata avsnitt och där kommer det bland annat att 

förklaras hur medier styr dagordningen på individnivå, hur nyheter gestaltas och paketeras samt hur medier 

resonerar kring nyhetsvärdering.  
 
4.1 DAGORDNINGSTEORIN 
Dagordningsteorin är relevant för denna undersökning eftersom att den utgår från att medierna har makten att 

påverka läsarens åsikter, precis som Jesper Strömbäck skriver i Makt och medier - en bok om samspelet 

mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna (2000). Man skulle kunna säga att det är 

medierna som ansvarar för hur vi ser på allt som händer runt omkring oss. Ju mer som skrivs om en viss 

händelse eller ett speciellt evenemang, desto högre anses ämnet ligga på mediernas dagordning. Viktigt här är 

att betona att att denna teori inte syftar till att medierna bestämmer våra åsikter, utan istället vad vi har åsikter 

om.  12

I denna teori brukar det talas om tre dagordningar, och dessa tillhör medierna, medborgarna eller politiken. 

Medborgarnas dagordning anses ha makten att påverka den politiska dagordningen, men inte mediernas. 

Politikens dagordning har makten att påverka medborgarnas dagordning, men då genom medierna. Detta kan 

vi tydligt se i vardagen då medborgarna (människorna) kommer i kontakt med de politiska spörsmålen via 

medierna. Bland faktorer som påverkar mediernas dagordning bör de personliga erfarenheterna och 

interpersonell kommunikation mellan samhällets eliter och människor i allmänhet nämnas. Även indikatorer 

från verkligheten på hur viktigt någonting är, eller ifall det är någonting spektakulärt som har hänt anses ha 

en stor påverkan för vad medierna beslutar att ta upp.  13

 Strömbäck, Jesper. Makt och medier – en bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna. Lund: 12

Studentlitteratur, 2000. Sid 150. 

 Ibid. sid 154.13
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Adam Shehata skriver i Medierna och makten över publiken (2012) att vilka effekter som dagordningen har 

på människor bestäms av två faktorer; dels hur relevant läsaren upplever ämnet men också osäkerheten kring 

läsarens egen ståndpunkt i ämnet. I detta sammanhang brukar man också prata om orienteringsbehov. Det 

handlar om att de människor som är i behov av orientering, vägledning, inom ett ämne också är mer 

mottagliga för olika dagordningseffekter än de människor som inte upplever att de har behov av 

vägledning.  14

4.2 GESTALTNINGSTEORIN 
Gestaltningsteorin fokuserar på hur medierna gestaltar olika problem eller beskrivningar av verkligheten. 

Effekten av dessa gestaltningar kan sedan tydas i medborgarnas egna gestaltningar.  Denna teori kallas också 

för framing, vilket kommer från engelskans ord för ”inramning”. Det är också det teorin grundar sig på, på 

vilket sätt inramar medierna vissa händelser och problem. Med andra ord, i vilken kontext får konsumenten 

information om problemet? Strömbäck menar i Makt och medier – en bok om samspelet mellan 

medborgarna, medierna och de politiska makthavarna (2000) att gestaltningsteorin i grund och botten 

handlar om att alla beskrivningar av verkligheten är begränsade. Medierna i synnerhet tvingas hela tiden att 

sortera vilka aspekter och fakta som ska framhållas, och vilka som ska väljas bort. Varje beskrivning av ett 

problem eller ett skeende kan därför anses vara en gestaltning av det som beskrivs. För att det handlar om 

gestaltningar råder det ingen tvekan om. För skulle det vara möjligt att beskriva verkligheten precis som den 

är så skulle ingenting behövas sorteras bort, inget skulle behöva ”ramas in” och inga tolkningar skulle 

framtvingas.  15

I Medierna och demokratin (2012) skriver samme Strömbäck att gestaltningsteorin utgår från två 

observationer. Den första syftar till att den bild av verkligheten som förmedlas i nyheterna aldrig är samma 

som den del av verkligheten som de rapporterar om. Här återkommer samma teori som i Makt och medier, 

det vill säga att medierna inte beskriver verkligheten som den är – utan istället så rekonstruerar och gestaltar 

de samma verklighet. En tolkning görs, något annat är inte möjligt, eftersom verkligheten är obegränsad 

medan medierna har ett fast format att förhålla sig till. Observation nummer två handlar om att vi människor, 

mediakonsumenter, inte ser verkligheten som den är, utan på det sätt som medierna förmedlar den. Just den 

observationen beskriver Strömbäck som lika viktig för både dagordningsteorin som gestaltningsteorin: ”Ju 

mer beroende av medierna som människor är för information, desto mer mottagliga är de för påverkan från 

mediernas sida.”  16

 Shehata, Adam (2012) i ”Medierna och makten över publiken” i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red). Medierna och 14

demokratin. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 331. 

 Strömbäck. 2000. Sid 216. 15

 Strömbäck, Jesper (2012) i ”Journalistiken och politiken” i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red). Medierna och demokratin.  16

2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 170-171.
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4.3 NYHETSVÄRDERING 
Begreppet nyhetsvärdering är många bekanta med men exakt vad det betyder är svårt att definiera. Vanligtvis 

brukar nyhetsvärdering representera de faktorer som har att göra med nyhetsmediernas urval av händelser, 

problem och skeenden att göra. Vilka egenskaper är det egentligen som gör nyheter stora, intressanta och 

viktiga? Det är många olika perspektiv som spelar in och tillsammans utgör dessa perspektiv den 

nyhetsvärdering som nyhetsredaktioner konstant jobbar med.  17

Hur exakt detta går till skiljer sig från olika redaktioner, men också mellan olika samhällens struktur vad 

gäller politiska och sociala system. Olika medier har olika förhållningssätt där även nyhetens ämne och 

mediernas publik spelar in i nyhetsprocessen. Det det vill säga den process som påbörjas när en händelse äger 

rum och avslutas när media publicerar nyheten. 

Medieforskaren och författaren till boken På första sidan – en studie i nyhetsvärdering (1985), Håkan 

Hvitfelt, har skapat en formel med en lista på tio punkter som i stor utsträckning avgör mediernas urval. Det 

vill säga, en konkretiserad definition av den annars så diffusa termen ”nyhetsvärdering”. Denna formel 

beskriver alltså tio faktorer som bidrar till att en nyhet ”ökar i värde”, det vill säga hur stor sannolikheten är 

att nyheten får ett högt värde vad gäller nyhetsvärdering. Exempel på detta kan till exempel vara ifall nyheten 

placeras på förstasidan eller tilldelas mycket utrymme i tidningen. Hvitfelt slår fast att en nyhet värderas 

högre om den behandlar ett traditionellt, viktigt och relevant sakområde som ligger nära såväl geografiskt 

som kulturellt. Artikeln bör helst behandla faktiska händelser och förhållanden som utspelas under kort tid 

och vara en del av ett tema, gärna med negativa inslag, som antingen är sensationella eller överraskande. 18

I  boken News Culture (2010) av Stuart  Allan,  beskrivs en av de mest kända nyhetsvärderingsformlerna, 

nämligen Johan Galtung och Marie Ruges formel från 1965. Deras formel har stora likheter med Håkan 

Hvitfelts, men Galtung och Ruge betonar också vikten av att en händelse är aktuell och fastslår också att ju 

mer negativ nyheten är,  desto större nyhetsvärde.  ”’Bad news’ is  ordinarily favoured over ’good news’, 

namely because the former usually conforms to a higher number of the above factors” skriver Stuart Allan i 

sin bok News Culture. De faktorer som i det här fallet hänvisas till som ”the above factors” är de övriga elva 

faktorerna  i  deras  12-stegs-formel  som  bland  annat  innehåller  begrepp  som  timeliness,  simplification, 

personalization och reference to elite persons.  19

 Hvitfelt, Håkan. På första sidan – en studie i nyhetsvärdering. Stockholm: Norstedts Förlag, 1985. Sid 20. 17

 Hvitfelt. 1985. Sid 120.18

 Allan, Stuart. News Culture. 3 uppl. Maidenhead: Open University Press, 2010. Sid 72-73.19
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5. MATERIAL OCH METOD 
 
5.1 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 
Fotbolls-VM och fotbolls-EM för damer spelas, som jag nämnde i kapitlet ”Bakgrund”, vart fjärde år. Antalet 

deltagande länder har ökat under 2000-talet vilket har resulterat i att mästerskapen har förlängts. EM-

turneringen som avgjordes 2001 i Tyskland spelades under 14 dagar medan EM-slutspelet i Sverige 2013 

pågick under 19 dagar. Samma princip gäller världsmästerskapen. VM-turneringen i USA 2003 hade 23 

speldagar medan VM-turneringen i Kanada tolv år senare pågick i 30 dagar.  

Vad gäller mitt material så har jag valt att koda samtliga upplagor av Sportbladet under pågående mästerskap. 

Det betyder att jag kommer att koda från premiärdagen (inför första matchen) till och med utgåvan som 

kommer dagen efter finalen för att få med även den spelomgången. Detta betyder att under ett 

världsmästerskap med 30 speldagar kommer 31 Sportbladet-utgåvor att kodas. Antalet kodade upplagor 

kommer variera mellan de olika mästerskapen, men för att möjliggöra en jämförelse mästerskapen emellan 

kommer jag att använda mig av procentuella svar (exempelvis 20% av artiklarna under VM i USA handlade 

om svenskornas individuella insatser) liksom rent numeriska svar (5 av 25 artiklar under VM i USA handlade 

om svenskornas individuella insatser) i min resultatpresentation. 

Underlaget som kommer göra min statistiska grund för undersökningen kommer därmed att bestå av 169 

kodade upplagor av Sportbladet, som ges ut tillsammans med Aftonbladet. Jag har valt Sportbladet eftersom 

de har en mycket framstående bevakning av fotboll, såväl svensk som utländsk, något som märkts när bland 

annat tidningens krönikörer och skribenter, Erik Niva, Johanna Frändén och Simon Bank, prisats vid flertalet 

tillfällen för sina verk i Sportbladet.  20

 

När det stod klart att det var Sportbladet jag ämnade att undersöka framstod det också klart vilken som var 

den klart mest passande tidsperioden. Sportbladet började att ges ut som egen bilaga i maj 2000 och därför 

tyckte jag att det var en passade startpunkt för denna undersökning. På så sätt får vi följa hur Sportbladet 

under hela sin tid som egen bilaga har bevakat Sveriges fotbollsdamer i deras mästerskapsdeltagande världen 

över. 

 SvenskaFans. Guldskölden 2015 - Trippel till Erik Niva. http://www.svenskafans.com/fotboll/guldskolden-2015-trippel-till-erik-20

niva-532602.aspx (Hämtad 2016-01-26) 
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Sportbladet-utgåvorna som kommer att kodas kommer att hämtas från Mediearkivet Retriever eller via 

mikrofilm. För att kunna möjliggöra kodning av placering i tidningen kommer mikrofilm att behöva 

användas på de upplagor som inte finns i fullständigt PDF-format i Mediearkivet. Detta gäller upplagorna 

som är från 2007 eller tidigare. Följaktligen, och förmodligen, finns därmed alla Sportbladet-utgåvor från 

2008 och senare i Mediearkivet. Om inte annat finns dessa på mikrofilm i Umeås universitetsbibliotek. 

För att sammanfatta, jag kommer i denna uppsats att koda material från Sportbladet från följande datum: 

EM 2001 (23 juni–8 juli), VM 2003 (20 sep–13 okt), EM 2005 (5 juni–20 juni), VM 2007 (10 sep–1 okt,  

EM 2009 (23 aug–11 sep), VM 2011 (26 juni–18 juli), EM 2013 (10 juli–28 juli), VM 2015 (6 juni–6 juli). 

5.2 METOD  
5.2.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

I min undersökning har jag valt att göra en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka hur svenska medier 

har rapporterat om det svenska damlandslaget i fotboll under 2000-talet. Den stora fördelen med en 

kvantitativ innehållsanalys är effektiviteten, det skriver Åsa Nilsson i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2013). Metoden används när man vill göra ett större material tillgängligt för 

analys. Ett systematiskt och formaliserat upplägg är en förutsättning och även direkt nödvändigt om du som 

uppsatsförfattare ska kunna dra statistiska slutsatser av de resultat som du får fram.  21

Fyra begrepp kan lyftas fram som grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen och dessa fyra är 

objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. Objektivitet betyder att undersökningen ska vara 

oberoende av den forskare som genomför den. Det vill säga, oavsett vem som genomför undersökningen ska 

resultatet bli detsamma, något som ibland benämns som replikerbarhet. En kvantitativ innehållsanalys måste 

också vara systematiskt genomförd. Tillvägagångssättet för analysen ska vara väl definierat och det som 

bedöms vara det relevanta innehållet ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt.  

Vidare gäller det att variablerna i undersökningen ska beskrivas kvantitativt, det innebär alltså att de ska 

kunna bestämmas i frekvens eller omfång som på så sätt gör det möjligt för uppsatsförfattaren eller forskaren 

att fastställa statistiska samband. 

Avslutningsvis så måste den kvantitativa innehållsanalysen begränsas utifrån vad som går att utläsa ur 

materialet. Detta ska vara tillgängligt för varje iakttagare. Variablerna ska här vara tydligt utformade så att 

risken för en subjektiv tolkning av innehållet minimeras.  22

 

 Nilsson, Åsa (2013) i ”Kvantitativ innehållsanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red). Metoder i 21

kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid 119-120

 Ibid. Sid 121-12222
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5.2.2 VARIABLER  
I min undersökning använder jag av mig av tio variabler med tillhörande variabelvärden för att granska hur 

Sportbladets rapportering av det svenska damlandslaget i fotboll varit under 2000-talet. Undersökningen 

sträcker sig över åtta mästerskap fördelade över åtta år/åtta säsonger. Det har resulterat i att den första 

variabeln är ”år” och de åtta variabelvärdena representerar de olika mästerskapen. Den andra variabeln 

innefattar vilket datum som artikeln är kodad av uppsatsförfattaren. Vidare så representerar variabel nummer 

tre könet på författaren till berörd artikel, detta för att kunna se om det förändrats någonting. Männen har 

traditionellt ofta dominerat sportredaktionerna, i takt med att åren går, förändrats detta någonting? 

Variabel 4-7 behandlar artikelns storlek, typ, innehållsfokus och var i tidningen artikeln är placerad. Alla 

dessa fyra variabler har tillhörande variabelvärden som ska ses i sin helhet bland i kapitlet Bilagor (sid 36), 

där alla variabelscheman visas i sin helhet. Avslutningsvis berör variabel 8-10 vem eller vilka som får uttala 

sig i artikeln. Variabel 8 kommer att ge mig svar på vem som får uttala sig först i artikeln, om det är en 

expert, tränare, spelare, supporter, journalist, övrigt eller ingen alls. Samma variabelvärden kommer att 

tillämpas på variabel 9 och variabel 10, men dessa variabler representerar vem som får komma till tals som 

person nummer 2 respektive 3 i varje artikel.  

Dessa variabler vill jag ha med för att undersöka genomgående trender och mönster, är det alltid tränaren 

(ofta en man) som får uttala sig sina kvinnliga spelares insats eller är det spelarna själva som får prata med 

media.  

5.2.3 PROVKODNING 
Under provkodningen uppstod ett fåtal problem, trots noggrant förberedda och formulerade variabler och 

variabelvärden. Variabel 8-10 har variabelvärden som representerar vem som får komma till tals först i 

artikeln, där krävdes ytterligare ett förtydligande eftersom svarsalternativen ”Expert” och ”Journalist” 

tenderar till att gå in i varandra. Exempelvis Sportbladets hyllade skribent Erik Niva, som i grund och botten 

är journalist, men som i TV-sammanhang agerar i rollen som bisittare och expert i Viasats fotbollsändningar.  

Här valde jag att definiera alla journalister som tar på sig ”expert-rollen” som experter, exempelvis om 

journalister uttalar sig om det svenska landslagets försvarsspel och talar i stil om ”så här borde Sverige 

göra…”. Om det å andra sidan är en journalist som berättar om en händelse på spelarhotellet eller en situation 

som uppstått när landslaget har rest från en spelort till en annan, så benämns journalisten som just journalist. 

Eftersom V8, V9 och V10 alla har samma variabelvärden så tillämpas denna definition på alla dessa variabler 

framöver. 
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5.2.4 KVALITATIV SAMTALSINTERVJU 
Utöver min kvantitativa innehållsanalys har jag också valt att göra en kvalitativ del bestående av intervjuer. 

Detta för att jag inte bara vill undersöka hur utvecklingen sett ut rent statistiskt, utan för att jag också velat 

veta hur spelare och ledare i de olika upplagorna av damlandslaget samt de journalister som bevakat 

landslaget har upplevt mediarapporteringen i allmänhet och skriven media i synnerhet, då med Sportbladet i 

fokus, under dessa mästerskap. Min förhoppning på förhand var att dessa intervjuer skulle bidra med ett 

bredare spektra av åsikter och hur intervjupersonerna själva upplevt den skriftliga bevakningen av landslaget 

och vad det egentligen är som ligger bakom den utveckling som varit sedan milleniumskiftet. Intervjuerna 

ger mig möjlighet att efter genomförd intervju sitta med ett stort material av åsikter och min förhoppning är 

att där kunna identifiera många intressanta skeenden, åsikter och mönster, precis som Jan Trost beskriver i sin 

bok Kvalitativa intervjuer (2010). Där skriver han bland annat: ”Om jag däremot är intresserad av att t. ex. 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig”.  23

Denna formulering av Trost tycker jag sammanfattar min förhoppning med dessa intervjuer på ett bra sätt. I 

denna undersökningen ville jag dels undersöka hur rapporteringen har varit och hur den har förändrats, men 

också hur landslagsprofiler och sportjournalister har upplevt mediarapporteringen. Den kvalitativa 

samtalsintervjun ger mig möjligheten att ta reda på vad landslagsspelare, förbundskaptener och 

sportjournalister på Sportbladet tycker om den skriftliga mediarapporteringen från dessa EM- och VM-

turneringar. Tack vare detta komplement till min kvantitativa innehållsanalys hoppas jag kunna besvara 

uppsatsens fyra frågeställningar. 

I mina intervjuer ämnar jag att använda mig av en förhållandevis hög standardisering för att på så sätt 

maximera möjligheterna för mig att hitta genomgående mönster i svaren hos personerna som intervjuas. Vid 

en allt för spretig intervju med flera olika ingångar, varierande frågor och flertalet följdfrågor skulle 

kategoriseringen av alla svar bli nästintill en omöjlighet.  24

Utöver min höga standardisering vill jag också se till att jag ställer samma frågor till samtliga av mina 

intervjupersoner för att kunna hitta mönster i intervjupersonernas resonemang och attityder. Detta möjliggörs 

tack vare en hög strukturering i intervjusituationen. Enligt Jan Trost finns det två definitioner av 

”strukturering” i samband med kvalitativa intervjuer och här känner jag att det är viktigt för mig att förtydliga 

vilken av definitionerna som stämmer in på den typ av strukturering jag ämnar att tillämpa. En form av 

strukturering i intervjuer kan vara ifall den svarande får fasta svarsalternativ att förhålla sig till, det är 

däremot inte den typ av strukturering som jag finner intressant.  

 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2010. Sid 31-3323

 Ibid. Sid 3924
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Istället vill jag med strukturering se till att mina frågor och mitt tillvägagångssätt är strukturerat med 

förutbestämda frågor och som håller sig till ämnet och som faktiskt kan ge svar på mina frågeställningar, i det 

här fallet ”Hur har svensk damfotbolls största profiler själva upplevt rapporteringen?”.  25

5.3.1 URVAL 

För att hitta lämpliga intervjupersoner till min studie kommer jag att använda mig att en kombination av ett 

strategiskt urval och ett snöbollsurval. Ett krav för att personen ska vara intressant för min studie är bland 

annat att hen har erfarenhet av den mediabevakning som finns runt det svenska damlandslaget i fotboll. Min 

studie sträcker sig över 15 år och då känns det direkt felaktigt att enbart intervjua människor i 20-årsåldern. 

Därför kommer mitt urval delvis vara strategiskt som på det sätt som Trost belyser i sin bok Kvalitativa 

intervjuer (2010).  26

 

Mitt urval kommer också att präglas av snöbollsmetoden. Intervjuförfrågningarna gick ut innan kodningen 

sammanställdes vilket resulterade i att jag kontaktade Sportbladets Simon Bank som fick informera mig om 

vilka skribenter som jobbat under de olika mästerskapen. Bland fotbollsprofilerna hade jag tillräckligt med 

förkunskap för att själv identifiera potentiella intervjupersoner. För dessa intervjupersoner är det ett krav att 

det har en bakgrund inom eller verkar i en bransch med närhet till svensk damfotbolls yppersta toppskikt.  27

Efter att pratat med Simon Bank som frekvent bevakat damlandslaget kom jag fram till att jag också ville 

intervjua Petra Thorén, Kristoffer Bergström och Jennifer Wegerup. Samtliga tre var intresserade men 

Wegerup kunde inte komma loss från ett tajt schema vilket gjorde att hon uteblev från undersökningen. De 

tre fotbollsprofiler som kom att närvara i undersökningen blev Hanna Marklund, Marika Domanski Lyfors 

och Thomas Dennerby. Den förstnämnda en tidigare landslagsspelare med 118 landskamper, de två senare 

har tidigare varit förbundskaptener. 

5.4 METODDISKUSSION  
5.4.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Den kvantitativa innehållsanalysen har både för- och nackdelar med metodens effektivitet som den kanske 

största fördelen. Detta arbetssätt möjliggör granskande av ett stort material på ett effektivt sätt, men 

analysens resultat kan ifrågasättas.  

Som forskare kan du få ett resultat, men exakt hur detta resultat har präglat läsaren är svårt, kanske omöjligt, att 
fastställa. Det finns ingenting som slår fast att två artiklar har dubbelt så stor påverkan på läsaren om man 
jämför med en artikel. Exempelvis, om det skrivs fler artiklar om det svenska damlandslaget 2015 jämfört med 

 Trost. 2010. Sid 4025

 Ibid. Sid 13826

 Ibid. Sid 14127
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VM-slutspelet tolv år tidigare, innebär det att bevakningen är bättre eller större? Möjligheten finns att de artiklar 

som skrevs 2003 är både mer ingående och givande, om än färre i antalet. Vad som då påverkar individen mest 
och bäst låter jag vara osagt, då det inte är möjligt att slå fast. Ett annat exempel på kritik som den kvantitativa 
innehållsanalysens användare tvingas bemöta är när artiklar tas ur sin kontext, sitt sammanhang.  En artikel 
fungerar och tolkas annorlunda individuellt än om man jämför med hur sidan i tidningen är planerad. Finns det 

bilder, grafik eller en spetsad rubrik i tidningsformatet som gör att artikeln kan tolkas på ett annat sätt när den 
”klipps ut”?  28

Genom att uppmärksamma och resonera kring denna kritik mot metoden så vill jag visa upp att jag är medveten 
om kritiken och att det är något som jag har förhållit mig till under undersökningens gång. I en kvantitativ 

innehållsanalys finns inte möjligt att granska varje artikel separat, utan det blir helheten som blir talande för 
studien. Det å sin sida, har gjort att möjliga tolkningsfel har ignorerats, och att helheten fått visa upp ett resultat 
som jag finner både relevant och intressant. 

5.4.2 KVALITATIVA SAMTALSINTERVJUER 

Anledningen till att jag valt att komplettera min studie med en kvalitativ metod i form av intervjuer, handlar 

om att jag också vill på frågorna ”Hur?” och ”Varför?”. Att använda intervjuer för att samla kvalificerad 

information är ingett nytt och metoden anses lämplig när man vill få grepp om människors enskilda 

uppfattningar och erfarenheter. I mitt fall ämnar jag att undersöka hur spelare, ledare och mediarepresentanter 

har upplevt bevakningen av det svenska damlandslaget i fotboll.  

Ett möjligt problem med metoden är att urvalet blir klart mindre än i en kvantitativ innehållsanalys, vilket gör 

att en persons åsikter får en större inverkan på det slutgiltiga resultatet än i en kvantitativ innehållsanalys. En 

kritik mot metoden är då ifall den enskilda personens åsikter kan anses vara representativa för den population 

som personen valts ut ifrån.  

Nackdelen med den höga standardisering som jag använder mig av i intervjun är att intervjun kan få en 

känsla av ett förhör snarare än ett samtal. En låg standardisering innebär bland annat att jag som leder och 

styr intervjun har möjlighet att ta mina förutbestämda frågor i den ordning som blir mest naturlig, att jag efter 

intervjupersonens svar kan och får möjlighet att ställa följdfrågor för att på så sätt kunna få så ingående och 

givande svar som möjligt. Det som gör att detta arbetssätt inte är lämpligt för mina kvalitativa 

samtalsintervjuer är att resultatet, det vill säga svaren från intervjupersonerna, skulle bli nästintill omöjliga att 

kategorisera och därmed skulle chanserna till att hitta genomgående trender och mönster bli betydligt 

mindre.  29

 Nilsson, Åsa (2013) i ”Kvantitativ innehållsanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red). Metoder i 28

kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid 122-125.

 Trost. 2010. Sid 39-4129
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RELIABILITET OCH VALIDITET 

Thorsten Thurén beskriver i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare (2007) två nyckelbegrepp som man i 

rollen som uppsatsförfattare måste ta hänsyn till. Dessa två är validitet och reliabilitet och de kommer att 

förklaras mer utförligt under respektive underrubrik.  

 

RELIABILITET 

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. Det innebär att om en undersökningen har hög reliabilitet så är 

mätningarna i undersökningen korrekta. I sin bok beskriver Thurén reliabilitet på följande sätt: ”En 

opinionsundersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar 

resultatet. En kodning av, säg, en tidnings åsikt i en politisk fråga under några år måste läggas upp så att olika 

kodare arbetar efter samma principer. Om man räknar rätt, om man någorlunda lyckas eliminera 

slumpfaktorn, om flera undersökare som använder samma metod kommer till samma resultat, då har 

undersökningen hög reliabilitet.”  30

Ett sätt att säkerställa hög reliabilitet vid en kvantitativ innehållsanalys är att låta någon annan koda ditt 

material för att på så sätt se att ni ”tillämpar samma principer” och gör samma tolkningar, en så kallad 

provkodning. Min provkodning visade på ett fåtal tolkningsproblem, vilket resulterade i att jag gjorde nya 

definitioner av olika variabelvärden och vid den andra provkodningen var problemen borta.  

 

VALIDITET 

Validitet handlar om att säkerställa att man verkligen mäter eller undersöker det man ämnar att mäta och/eller 

undersöka. Hur god reliabilitet du än har, om inte även validiteten är hög så har din undersökningen tappat 

sin relevans. Vid en kvantitativ undersökning handlar det om att inför kodning se till att vara utrustad med så 

träffsäkra och relevanta variabler och variabelvärden för att se till att kodningen verkligen undersöker och 

besvarar ditt syfte och dina frågeställningar.  

I Thuréns Vetenskapsteori för nybörjare (2007) nämner författaren ett exempel på hur man på 1800-talet 

bedömde människornas intelligens genom att mäta deras skallar. Mest troligt så hade ”dessa undersökningar” 

hög reliabilitet, mätningarna var noggrant genomförda, men med dagens kunskap tillgodo kan vi konstatera 

att dessa undersökningar saknade validitet och resultatet av dem är därmed helt irrelevanta.   31

Validiteten kan anses vara god i denna undersökning eftersom att både den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningen besvarar undersökningens frågeställningar. Med andra ord, så har jag under undersökningens 

gång lyckats undersöka och få svar på de frågor som jag ville besvara. 

 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl. Stockholm: Liber, 2007. Sid 2630

 Ibid. Sid 2731
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes och analyserades innan jag gjorde mina samtalsintervjuer. 

Detta för att ha möjlighet att använda resultatet från den undersökningen i mina intervjuer. Det betyder att jag 

har statistik som stödjer min tes om att bevakningen har intensifierats, det är därför ingen gissning eller 

antagande utan det är här vetenskapligt bevisat att det ligger till på det sättet.  

Ett namn som dyker upp frekvent i resultatdelen för den kvantitativa undersökningen är Simon Bank. Bank är 

sportjournalist på Sportbladet och tidningens mest framstående krönikör tillsammans med Erik Niva. Niva å 

sin sida har endast sparsamt jobbat med damfotboll medan Bank var den reporter som blev den första 

skribenten som profilerade sig just inom damfotbollen. Därför kan han anses vara en elitkälla i ämnet. 

Samtliga intervjupersoner till de kvalitativa samtalsintervjuerna har också fått ta del av de diagram och 

kodningsscheman som blev fullständiga efter den kvantitativa innehållsanalysen, innan de besvarade mina 

sju frågor som kommer att redovisas senare i detta kapitel. De kvalitativa samtalsintervjuerna kan därför 

anses ge detta examensarbete ett mervärde eftersom de bygger vidare på resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen. Ifall intervjuerna hade genomförts innan eller samtidigt som den kvantitativa 

innehållsanalysen hade sambandet dessa emellan begränsats till att de berör samma ämne, nämligen svensk 

damfotboll och mediarapporteringen om den. Nu anser jag att utöver att ha svarat på frågor kring hur 

bevakningen faktiskt varit, också kan ge besked om vad svenska fotbolls- och mediaprofiler tycker om 

bevakningen som har varit under de åtta senaste EM- och VM-turneringarna.  

Som underlag för mina samtalsintervjuer har jag intervjuat sex personer, tre journalister hemmahörande på 

Sportbladet (Simon Bank, Kristoffer Bergström och Petra Thorén) samt tre fotbollsprofiler som varit 

verksamma i eller runt det svenska damlandslaget i fotboll. Dessa tre är Marika Domanski Lyfors 

(förbundskapten 1996-2005), Thomas Dennerby (förbundskapten 2005-2012) och Hanna Marklund (118 

landskamper, Diamantbollen 2005).  

I resultatdelen nedan kommer resultaten från åtta av de tio variabelvärderna att presenteras. ”Variabel 9” och 

”Variabel 10” kommer inte att presenteras och analyseras separat eftersom att resultatet där blev för 

enformigt, därmed ointressant att analysera. Resultaten från dessa variabelvärden går att hitta bland Bilagor. 
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6.1 RESULTAT KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

FIGUR 1: I detta diagram kommer antalet artiklar per mästerskap att presenteras. Varje stapel i diagrammet 
representerar ett mästerskap med undersökningens första (EM 2001) längst till vänster. Samma princip gäller i alla 
diagram. 

Resultat och analys: Efter genomförd kodning kan vi konstatera att tre mästerskap sticker ut vad gäller 
Sportbladets rapportering. VM-slutspelet 2003 slutade med silver och trots att mästerskapet avgjordes på 
andra sidan Atlanten (USA) så var bevakningen överlägsen de andra turneringarna under 2000-talets första 
decennium. VM-slutspelet i Tyskland 2011 låg nära geografiskt och i kombination med en framgångsrik 
insats (seger i bronsmatchen mot Frankrike) så blev mästerskapet ett flitigt inslag i Sportbladet den 
sommaren. Genom att avläsa diagrammet kan vi konstatera att landslagets prestationer har stor betydelse för 
Sportbladets rapportering.  

Om vi bortser från de resultatmässiga aspekterna så kan vi urskilja en utveckling som går mot att det skrivs 
mer och mer. Hvitfelt (1985) framhåller i sin bok vilka parametrar som bidrar i nyhetsvärderingen.  En av 
faktorerna är ett traditionellt sakområde, vilket fotbollen är. Trots att damfotbollen är ung och under ständig 
utveckling så kan herrfotbollens långa historia antas bana väg även för damfotbollen. Sverige fick äran och 
möjligheten att arrangera EM på hemmaplan 2013 och det är också det mästerskap som Sportbladet bevakat 
mest frekvent. Sportsligt blev slutspelet inte någon succé, Sverige förlorade semifinalen mot Norge men efter 
den tumultartade premiären mot Danmark slöt både fans och media upp och tog rygg på landslaget.  

Vidare så kan vi konstatera att även punkt 4 på Hvitfelts lista, som avhandlar sensationella eller överraskande 
händelser, och punkt 8, som handlar om händelser som utspelas under en kort tid men som del av ett tema 
tydligt finns i artiklarna kopplade till damernas fotbollsmästerskap..  32

 Hvitfelt. 1985. Sid 120.32
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FIGUR 2: I detta diagram kommer antalet artiklar per mästerskap att presenteras, här uträknat med hur många 

artiklar som skrevs per dag i snitt. Samtliga svar är avrundade till en decimal. Tydliga likheter finns med Figur 1 ovan. 
 

Resultat och analys: Precis som i Figur 1 ser vi här att tre mästerskap sticker ut och det är också samma tre 

mästerskap. VM-slutspelet 2007 i Kina blev både ett resultatmässigt och medialt fiasko för Sverige som åkte 

ur turneringen redan i gruppspelet och Sportbladets rapportering var även den mycket blygsam och liten i 

skala. Om vi bortser från succémästerskapen 2003 och 2011 samt hemma-EM 2013 kan vi tydligt se att den 

genomsnittliga rapporteringen har ökat från 2,6 artiklar/dag till 3,3 med en klar dipp från fotbolls-VM i Kina 

2007. Noterbart då är att Hvitfelts teori om att en händelse som äger rum på ett långt avstånd bidrar till att 

nyhetsvärderingen inte blir lika hög stämmer. Till detta mästerskap gick Sverige, som alltid på damsidan, in 

med höga förväntningar och krav från både sig själva, media och fansen. Att då missa slutspelet efter svaga 

prestationer i gruppspelet var både överraskande och negativa nyheter. Något som enligt Hvitfelts formel ska 

bidra till att redaktionernas nyhetsvärdering blir allt mer intensiv. Så var dock inte fallet 2007, utan landslaget 

fick istället uppleva en rekordlåg rapportering.  Här kan vi också se att den nyhetsformel som Stuart Allan 33

lyfter fram av Ruge och Galtung är inne på samma saker som Hvitfelt, nämligen händelsens geografiska 

placering. Däremot finns en aspekt, enligt Ruge och Galtung, som bör bidra till att VM-turneringen i Kina 

skulle uppmärksammas mer då den avgörs i en ”elit-nation”. Detta i kombination med att turneringen blev ett 

fiasko för svensk del skulle kunna leda till att Sportbladet skrev mer än väntat, men utfallet blev alltså det 

motsatta.  34

 Hvitfelt. 1985. Sid 120.33

 Allan. 2010. Sid 72-73.34
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FIGUR 3: I detta diagram kommer alla artiklar som skrevs under ett mästerskap att kategoriseras efter artikelstorlek. 
På så sätt kan vi se vilken artikelstorlek som var vanligast varje mästerskap. 
 

Resultat och analys: Vad gäller artiklarnas storlek så kan vi se en genomgående trend med många fullstora 

artiklar och mycket få notiser eller material som är hämtat från diverse nyhetsbyråer (TT/AFP/AP). 

Dagordningsteorin handlar, i korta drag, som bekant om att media anses ha makten att bestämma vad 

mediakonsumenterna har åsikter om.  Därför kan jag uppleva kurvan efter VM-silvret 2003 fram till VM-35

bronset 2011 som mycket förvånande. 2003 slog Sportbladet på stort och rapporterade extremt initierat från 

mästerskapet i USA och där och då var det lätt att tro att de positiva vindarna skulle fortsätta att blåsa även 

över de kommande EM- och VM-slutspelen, mycket på grund av dagordningsteorin. 

Oberoende av hur många artiklar som skrivs totalt under mästerskapet så kan vi konstatera att antalet mindre 

artiklar är ungefär en tredjedel av den totala mängden artiklar. Notiser å andra sidan representerar ungefär 

5-10% av det totala antalet artiklar.   

Shehata skriver att om en artikel berör ett ämne där läsarna är i behov av vägledning är de också mer mottagliga 
för olika dagordningseffekter än de människor som inte upplever att de har behov av vägledning.  Här skulle 36

Sportbladet ha kunnat vinna mycket intresse genom att skriva fler stora artiklar för att på så sätt vägleda 
tidningens läsare som själva inte är införstådda i ”hur stora” dammästerskapen var och är. Resultatet blev istället 
att rapporteringen tog ett steg tillbaka rent kvantitativt och 2007 var rapporteringen faktiskt klart blygsammare än 

under EM-slutspelet 2001, två år innan svensk damfotbolls största ögonblick: övertidsförlusten mot Tyskland i 

VM-finalen 2003. Matchen som spåddes bli den stora språngbrädan medialt.  

 Strömbäck. 2000. Sid 150. 35

 Shehata. 2012. Sid 331. 36
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FIGUR 4: I detta diagram redovisas kön på de sportjournalister som skrev artiklar under respektive mästerskap. 

Resultat och analys: Under 2000-talets sex första mästerskap skrevs endast 37 av totalt 404 artiklar av 

kvinnor, vilket motsvarar 9 %. Både Johansson (2008) och Olofsson (1989) avhandlar traditionens kraft och 

påverkan på mediarapportering. Olofsson belyser de gängse normer som finns inom svensk fotboll och därför 

har damfotbollen haft oerhört svårt att utmana herrfotbollens ideal och status.  Johansson å sin sida menar på 37

att reportrarna egna särintressen kraftigt påverkar vad som det skrivs om. Båda dessa aspekter kan vi tydligt 

urskilja om vi läser av diagrammet ovan. Fotboll, som till en början var männens sport, fortsätter alltjämnt att 

vara det, om än här i form av skribenternas kön. Detta har också bidragit till att männen fortsatt att skriva om 

damernas EM- och VM-turneringar. Dessa skribenter har därför skapat eller odlat ett specialintresse för just 

damfotbollen och kan därför anses vara det som Johansson beskriver som specialreportrar.  38

EM-slutspelet 2005 sticker ut, då var nämligen Jennifer Wegerup utsänd av Sportbladet och det syns också 

tydligt i statistiken. Övriga av dessa mästerskap bevakades, i Sportbladets räkning, i huvudsak av Simon 

Bank, Johan Flinck och Kristoffer Bergström. Det bidrar i sin tur att dessa herrar fortsätter att bevaka 

damfotbollens stora mästerskap, vilket hindrar kvinnor från att ta sig fram och göra sig hörda. Deras 

kompetens inom området gör att de får fortsatt förtroende.  Under de två senaste mästerskapen har Petra 

Thorén och Jennifer Wegerup flitigt bevakat landslaget, ofta tillsammans med krönikören Simon Bank som 

har gedigen erfarenhet av att bevaka det svenska damfotbollslandslaget.  

 Olofsson. 1989. Sid.177-178.37

 Johansson. 2008. Sid. 57.38
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FIGUR 5: I detta diagram redovisas vilken typ av artikel som skrivits mest frekvent. 

 

 

Resultat och analys: Diagrammet ovan redovisar vilken typ av artikel som mest frekvent förekommer i 

Sportbladets pappersbilaga. Alla mästerskap domineras av nyhetsartiklar, men på senare år har det skrivits 

fler och fler krönikor. Mycket säkert tack vare Sportbladets prisvärda krönikörer Simon Bank och Erik Niva. 

Erik Niva gjorde ett gästspel och skrev krönikor under hemma-EM 2013 medan Simon Bank (flerfaldigt 

belönad fotbollskrönikör) har varit ett stående inslag i tidningens rapportering under hela 2000-talet. 

Andelen reportage är genomgående få, mest troligt på grund av att spelarna har begränsat med tid för längre 

intervjuer och allt som oftast befinner sig på hotell eller träningsanläggningar, vilket försvårar arbetet med 

reportage-artiklar, något som också Hanna Marklund, tidigare landslagsspelare bekräftade under intervjun: 

” Jag kan också känna att man som spelare ska ta chansen att vara tillgänglig för att marknadsföra 
sporten, men det måste också finnas en balans då förberedelser för match och träning är viktigast.” 

          
           – Hanna Marklund 
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FIGUR 6: I detta diagram kan vi se vilket huvudsakligt tema som artikeln är uppbyggd kring. 
 

Resultat och analys: De senaste åtta mästerskapen för det svenska damfotbollslandslaget så har fokus skiftat 

från fokus på vårt eget landslag till att allt mer fokusera på motstånd, mediarapportering och händelser 

utanför planen. Under VM 2015 fick landslaget hård kritik för att de upplevdes som mediaskygga och 

instängda, vilket kan ha föranlett att media tvingades att ta till andra metoder för att kunna rapportera 

frekvent från turneringen.  

Gestaltningsteorin fokuserar på hur medierna gestaltar olika problem eller beskrivningar av verkligheten. 

Effekten av dessa gestaltningar kan sedan tydas i medborgarnas egna gestaltningar. Medierna i synnerhet 

tvingas hela tiden att sortera vilka aspekter och fakta som ska framhållas, och vilka som ska väljas bort.  Hur 39

detta påverkat Sportbladets rapportering ser vi också tydligt ovan, tidningen har över tid valt att producera 

allt fler artiklar med fokus på Sveriges motståndare och händelser utanför planen, på så sätt har de gjort ett 

aktivt val för att uppmärksamma läsarna på andra händelser utöver de innanför de vita linjerna, precis som 

Strömbäck skriver i ”Journalistiken och politiken” i Medierna och demokratin. Han menar på att läsarna inte 

ser verkligheten som den är, utan på det sätt som medierna förmedlar den. I det här fallet kan vi konstatera att 

medierna med sitt urval kan påverka läsarna om vad som faktiskt sker och är intressant.  40

 Strömbäck. 2000. Sid 216. 39

 Strömbäck. 2012. Sid 170-171.40
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FIGUR 7: I detta diagram presenteras det inom vilket sydintervall som artiklarna är placerade i. 

Resultat och analys: Vad gäller Sportbladets placering av artiklar om det svenska damlandslaget så kan vi 

direkt konstatera att artiklarna i huvudsak placeras i tidningen första hälft. Undertaget är artiklarna från EM-

slutspelet i Finland 2009. Då gick Sverige som tåget i gruppspelet men väl i slutspelet tog det slut direkt i 

kvartsfinalen mot grannlandet Norge. Artikelns placering i tidningen handlar i huvudsak om nyhetsvärdering, 

det vill säga hur värderar tidningen sin egen artikel. I diagrammet ser vi därför att Sportbladet allt som oftast 

väljer att lyfta fram sina artiklar från damernas fotbollsmästerskap.  

Faktum är att artiklarna rörande dam-EM eller dam-VM faktiskt uppfyller de flesta av punkterna som Håkan 

Hvitfelt har i sin nyhetsvärderingsformel. Fotbollen är ett traditionellt sakområde, i många fall är det ett kort 

geografiskt och kulturellt avstånd, det är faktiska händelser, händelserna kan anses vara överraskande, det 

handlar delvis om enskilda (elit)personer, är enkla men samtidigt viktiga och relevanta och utspelas under en 

kort tid som del av ett tema. Artiklarna kan bitvis också vara negativa och härstammar allt som oftast från 

traditionella källor.    41

 Hvitfelt. 1985. Sid 120.41
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FIGUR 8: I detta diagram redovisas vilken person som först intervjuas i artikeln. 

Resultat och analys: För första gången var det 2015 vanligare med att ingen alls blev intervjuad än att en 

spelare blev det. Detta gissar jag till stor del beror på den växande mängden krönikor. Under slutspelet 2015 

skrevs totalt 27 krönikor under de 30 dagarna, allt som oftast utan citat. I detta diagram kan vi utläsa att 

Sportbladet i huvudsak låter spelarna själva uttala sig under mästerskapen. Detta kan vi anta beror på samma 

principer i som Figur 5, det vill säga att tidningen hoppas utnyttja spelarnas kändisskap och popularitet för 

att locka till sig intresse från läsare. I sju av de åtta mästerskapen har spelarna fått komma till tals först, 

undantaget är VM 2007 i Kina. I takt med att antalet artiklar blivit fler och fler kan vi först konstatera att 

antalet spelare som fått uttala sig blir fler och fler, men också att förbundskaptenen (i detta fall Pia Sundhage) 

även hon fått större medialt utrymme. Förvisso var VM 2015 ett tydligt steg bakåt, både vad gällande antalet 

artiklar men också gällande spelarnas möjligheter att få sin röst hörd. Nilsson skriver i Metoder i 

kommunikationsvetenskap om vad som händer när en artikel tas ur sin kontext, sitt sammanhang. Hon menar 

på att en artikel fungerar och tolkas annorlunda individuellt än om man ser den placerad i tidningen. Då kan 

det finnas bilder eller grafik som gör att artikeln tolkas på ett annat sätt. Denna aspekt skulle möjligen kunna 

påverka just denna variabel, eftersom att jag bara har undersökt vem som får komma till tals först. 

Hypotetiskt skulle det ju kunna vara som så att personen som kommer till tals som ”Intervjuperson 2” är den 

person som finns med på den till artikeln tillhörande bilden. Möjligen är då den personen mer exponerad, 

men fortfarande inte den person som intervjuas först, vilket har varit det jag ämnat att undersöka. Det som rör 

det textmässiga, inte bilder och/eller grafik.  42

 Nilsson. 2013. Sid 122-125.42
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6.2 RESULTAT KVALITATIV SAMTALSINTERVJU 

FRÅGA 1: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

Det finns i huvudsak två saker som samtliga intervjupersoner har nämnt när de svarat på ”Fråga 1”. Det 

första är att rapporteringen har varit bra, det andra att rapporteringen ökat och blivit mer professionell. Petra 

Thorén svarade bland annat ”Jag skulle säga att EM 2013 var ett genombrott då vi verkligen bevakade 

damlandslaget på samma sätt som herrlandslaget. Med samma kritiskt granskande inställning och stor 

bemanning.”  

Hanna Marklund, tidigare spelare men numera fotbollsexpert på TV4, har upplevt intresset som stigande men 

att när resultat har uteblivit har det blivit stiltje i bevakningen. Hon säger att ”Det är också tydligt att 

artiklarna kan handla om mycket annat än just fotbollen. Det ska väcka reaktioner så därför är det svårt som 

spelare att göra uttalanden som blir nyanserade utan det ska vara svart eller vitt. Då kan man se att spelare 

blir väldigt försiktiga i sina uttalanden.”  

 

FRÅGA 2: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

Simon Bank är av den åsikt att det främst är omfånget som ökat men också att medvetenheten har ökat. Ett 

begrepp han förklarar så här ”I dag är det ovanligt att se den sorts förminskande övertramp (landslagsstjärnor 

som SVT-porträtteras medan de är ute på shoppingrunda) som då och då slank igenom för tio år sedan.” 

Marika Domanski Lyfors tycker att mycket är lika idag jämfört med den tid då hon var förbundskapten och 

ger också Sportbladet beröm för att de sätter fotbollen i fokus. Hon menar också att det idag skrivs mer och 

om fler olika saker. Både Petra Thorén och Hanna Marklund väljer här att lyfta fram sociala mediers 

påverkan på sportjournalistiken. Thomas Dennerbys tycker att granskningen av damlandslaget nu påminner 

mer om hur herrlandslaget behandlas och granskas. Nyckelspelare och tränare hamnar direkt i 

strålkastarljuset efter svaga prestationer och motgångar.  

FRÅGA 3: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar? 

Petra Thorén tror att det skrivs mer om det svenska damlandslaget nu på grund av ett ökat intresse. En åsikt 

som Thomas Dennerby delar innan han förklarar att ”Idag när allting mäts tror jag inte att man gör det som 

någon form av välgärning”. Marika Domanski Lyfors å sin sida tror att ökningen beror på att man nuförtiden 

inte bara skriver om det som händer på fotbollsplanen.  
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Hon tror också att nu när journalisterna fått upp ögonen för damfotboll så har de också fått mer kunskap, 

vilket bäddar för att journalisterna ska kunna skriva fler artiklar och hitta fler intressanta nyhetsvinklar.  

Simon Bank betonar också att internet och Sportbladets hemsida gör att behovet av material mycket större, 

samtidigt som han menar på att intresset för damlandslaget har blivit ”enormt mycket större”. 

FRÅGA 4: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

Kristoffer Bergström gav svar på tal när han besvarade denna fråga, ”Det är en proffsig relation. Inget 

kompisprat” löd hans replik. Hanna Marklund, som representerade landslaget 118 gånger under sin karriär 

och som numera är expert i TV4, tycker inte att relationen mellan media och landslaget har varit dålig.  

Däremot så förstår hon att media vill ha större tillgång till spelare. Hon säger också att ”Jag kan också känna 

att man som spelare ska ta chansen att vara tillgänglig för att marknadsföra sporten” men avslutar sitt svar 

med att säga att ”förberedelser för match och träning är viktigast för spelarna”. Simon Bank tycker att 

mediarelationen fortfarande är i en utvecklingsfas, ”Damfotbollen är en relativt ung sport, många som arbetar 

med den är ovana vid traditionell och stor medial bevakning. I dag granskas landslaget på samma sätt som 

herrlandslaget, trots att de är vana vid en vardag med mindre bevakning. Det orsakar lite kollisioner 

emellanåt, det räcker med att se det senaste VM:et för att förstå hur det yttrar sig.” Marika Domanski Lyfors 

har inga problem med att damerna granskas hårt, men hon har också klart för sig var hon sätter sin gräns för 

vad som borde skrivas: ”Så länge det handlar om sporten fotbollen så har jag inga problem med det, men när 

det börjar gå över till personangrepp och såna saker så vänder jag mig helt emot. Det har hänt vid några 

tillfällen men annars så tycker jag nog att klimatet och relationen har varit bra. Så länge kritiken är berättigad 

och konstruktiv så tycker jag att det bara är bra att det skrivs, det blir inte trovärdigt om man bara skriver 

positiva artiklar även när det går dåligt.” 

FRÅGA 5: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

Thomas Dennerby berättar att han aldrig funderat över om journalisten han talat med varit man eller kvinna, 

vidare pratar både Hanna Marklund och Marika Domanski Lyfors om att en jämnare könsfördelning vore att 

föredra. Marklund tror att det är ”bra med en blandning i de flesta sammanhangen för att göra en mer 

mångsidig beskrivning och se fler perspektiv”. Domanski Lyfors å sin sida betonar att det är viktigt att ”män 

och kvinnor ska ha, på lika villkor, möjlighet att göra det man tycker är roligast”, detta eftersom att hon tror 

att kvinnorna har lika stor kompetens som killarna. Simon Bank och Kristoffer Bergström på Sportbladet tror 

att den ojämna fördelningen finns eftersom det är så det ser ut och har sett ut i den svenska 

sportjournalistkåren. Bank menar på att det alltid är bättre med representativitet och att journalistkåren på sikt 

lär spegla samhället mycket bättre än vad som är fallet idag. 
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FRÅGA 6: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

Simon Bank svarar kort och koncist på den sjätte frågan, och hans svar lyder ”Jag har oerhört svårt att ringa 

in någon skillnad på hur män och kvinnor skriver”. En åsikt som mer eller mindre delas av hela panelen som 

medverkat i denna studie. Hanna Marklund säger ”Jag kan inte peka på direkta skillnader då det är 

personberoende hur artiklar vinklas och vad man lyfter fram”. Marika Domanski Lyfors berättar också att 

inte heller hon har märkt någon skillnad och slår fast att ”Det är mer hur man är som person som spelar in, 

mer än kön. Det handlar om respekt för varandra och för det man gör, det är det allra viktigaste”. 

FRÅGA 7: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

Hanna Marklund är av åsikten att landslaget inte dragit nytta av de möjligheter de har haft genom ett 

förbättrat och mer öppet samarbete med media, ”De hade möjlighet att öka intresset, skapa stora profiler och 

vara förebilder, men tog inte chansen och landslaget tog också bort alla sociala medier”. Både Kristoffer 

Bergström och Petra Thorén på Sportbladet är positiva till att det skrivs artiklar om händelser utanför planen. 

Thorén säger bland annat: ”Bevakningen av landslaget under 2015 var på sätt och vis kopplad till vad som 

hände på planen och var därför relevant. Det hade varit något helt annat om vi drog upp spelarnas privatliv, 

men detta var bilden av ett lag som krampade på planen och slöt sig utåt”. Bergström menar att artiklar av 

detta slag kan visa fotbollens betydelse i ett större perspektiv: ”Det är bra att sporten placeras i en samhällelig 

kontext och får vara projektionsyta och utgångspunkt för andra frågor, exempelvis om sociala medier, om 

identitetspolitik, om vem som har rätt att kritisera vem och om journalistikens villkor”.  

Under VM 2015 i Kanada blev det mycket snack om att damlandslaget undvek svenska medier, ett stort 

problem enligt Simon Bank: ”Minskad tillgänglighet leder i princip aldrig till bättre eller sannare journalistik, 

och sämre och mer spekulativ journalistik leder i princip aldrig till ett bättre klimat. Om journalister inte kan 

prata med människor de är satta att bevaka blir de mer utlämnade åt spekulation. Det är inte bra. För någon.”  

Marika Domanski Lyfors å sin sida, som är fortsatt verksam inom det svenska fotbollförbundet menar att 

händelsen som skapade stort missnöje bland svenska medier var ett misstag. ”Det blev ett stort missförstånd 

under VM i Kanada och det slogs upp ganska mycket i media om att vi (landslaget) försökte gömma oss men 

så var inte fallet, det var ett stort missförstånd och jag har all förståelse för reaktionen från media. Vi försöker 

alltid att ha en väldigt öppen dialog med media och jag är alldeles övertygad om att det är det man vinner 

mest på”, säger hon. 
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6.3 SAMMANFATTNING 
 

KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS: 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen kan återkopplas till uppsatsens titel, nämligen ”Svensk 

damfotboll: Sportbladet skriver när avstånd är korta och resultat är bra”. Sportbladets rapportering har varit 

som mest intensiv och frekvent de gånger då landslaget spelat sina matcher i ett land nära Sverige och 

resultaten samtidigt har varit som allra bäst. Vidare kan vi konstatera att om resultaten är dåliga men 

mästerskapet avgörs nära Sverige (exempelvis i Finland 2009) så är det inte lika attraktivt för Sportbladet att 

skriva mycket. Om mästerskapet däremot är framgångsrik men avgörs i ett land långt ifrån Sverige 

(exempelvis i USA 2003) så bröt Sportbladet mönstret ordentligt och rapporterade oerhört intensivt om de 

svenska silverhjältarna. 

På det stora hela kan vi konstatera att damfotbollen får allt mer utrymme i Sportbladet och att allt fler kvinnor 

får förtroendet att skriva i ämnet. I takt med att antalet artiklar har ökat har också vidden på möjliga 

ingångsvinklar och ämnen i artiklarna ökat. Artiklar som berör ett ämne eller en händelse utanför planen har 

ökat kraftigt, något som också antalet krönikor har gjort. Under VM 2015 i Kanada skrev Sportbladet hela 27 

krönikor, att jämföra med sex stycken under VM 2007 i Kina. 

KVALITATIV SAMTALSINTERVJU: 

De sex personer som intervjuades till den kvalitativa samtalsintervjun var överens om det mesta. Samtliga 

önskade en bredare demografi hos skribenterna och menade på att ju fler perspektiv desto bättre. Alla var 

inne på spåret att rapporteringen är bra, att den hela tiden blivit bättre men att det alltjämt finns 

förbättringsområden. Samtliga journalister var positiva till ett mer ”öppet” landslag, något som också 

landslagsprofilerna var, medan de också fastslog att prestationerna på planen och förberedelserna som bidrar 

till dessa alltid måste vara i fokus för landslaget under mästerskapen.  

Relationen mellan media och landslaget bedömde samtliga som bra, men att det inte betyder att inte media 

granskar landslaget. En bra relation grundar sig i att man respekterar varandra, menade sportjournalisten 

Kristoffer Bergström. Även Marika Domanski Lyfors, som tidigare var förbundskapten, menade att det inte 

vore trovärdigt om media inte granskade damlandslaget lika kritiskt som de granskar herrlandslaget. Därför 

uppskattade hon att Sportbladet var kritiska i sin granskning, så länge det gäller det som händer på planen 

och som rör fotbollen.   
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur Sveriges största sportbilaga, Sportbladet, rapporterat om 

det svenska damfotbollslandslaget mästerskapsdeltagande under 2000-talet. Detta har jag gjort genom att 

kombinera en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ samtalsintervju. Viktigt att poängtera här är att 

den kvantitativa innehållsanalysen gjordes först och att frågorna till samtalsintervjuerna är baserade på det 

resultat som kom fram i den kvantitativa undersökningen. Detta gör att det finns en röd tråd genom hela 

examensarbetet, till skillnad från om intervjuer och kodning hade genomförts parallellt. Den röda tråden syns 

tydligt i hur frågorna till samtalsintervjuerna är utformade och formulerade. Bortsett från de två första 

frågorna så utgår samtliga frågor från det resultat som den kvantitativa undersökningen resulterade i. Med 

andra ord så har jag inte generaliserat eller gissat i de antaganden som finns i mina frågor. Jag har själv, på ett 

noggrant och systematiskt sätt, undersökt och fastslagit hur bevakningen i Sportbladet varit under 2000-talet. 

Den kvantitativa innehållsanalysen har genomförts för att besvara tre av de fyra frågeställningarna som 

varit kopplade till syftet som presenterats i stycket ovan. 

1. Hur intensivt har Sportbladet rapporterat om det svenska damlandslagets mästerskapsdeltagande under 2000-talet? 
2. Hur har Sportbladets redaktionella innehåll i ämnet sett ut under samma tidsperiod? 
3. Hur har Sportbladets rapportering förändrats under 2000-talet? 

Den kvantitativa innehållsanalysen, som bestod av att läsa och koda samtliga upplagor av Sportbladet från de 

åtta EM- och VM-turneringar som undersökningen ämnade att granska, resulterade i ett antal mycket 

intressanta slutsatser. Vad gäller intensiteten och mängden som Sportbladet skrivit om det svenska 

damlandslagets mästerskapsdeltagande (frågeställning 1) kan vi konstatera att geografisk närhet och lagets 

resultat har stor påverkan. De tre turneringar som fått mest utrymme i Sportbladet är VM 2003 (silver för 

Sverige), VM 2011 (brons för Sverige) och EM 2013 (ett mästerskap som avgjordes i Sverige, Sverige åkte 

ut i semifinal mot Norge).  

Frågeställning 2 och frågeställning 3 går hand i hand, men för att sammanfatta kan jag konstatera att 

Sportbladet valt att skriva mer och mer om Sveriges motståndare och händelser som sker utanför planen. I 

början av 2000-talet skrevs de allra flesta artiklar om det svenska laget och det svenska lagets matcher. I takt 

med att antalet artiklar bilvit fler (och att intresset har ökat) har också utrymme funnits att diskutera publik, 

arrangemang och motståndare. Antalet krönikor, det vill säga texter där skribenter får dela med sig av sina 

egna åsikter, har också ökat kraftigt och där har Sportbladets Simon Bank fått en allt större roll. Under VM 

2015 skrevs rekordmånga krönikor, 27 stycken till antalet, att jämföra med EM 2005 (8 st), VM 2007 (6 st) 

och EM 2009 (9 st). 
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Förändringarna i bevakningen som är uppräknade ovan tror jag beror på två huvudsakliga anledningar, dels 

att intresset för svensk och internationell damfotboll har ökat men också att skribenterna på Sportbladet har 

fått mer kunskap om damfotbollen i takt med ökad rapportering.  

Ett större intresse leder till fler möjliga nyhetsvinklar och mer åsikter hos journalisterna vilket bör leda till en 

bredare men också vassare och bättre rapportering från damlandslagets mästerskapsdeltagande. 

Ett ökat intresse legitimerar också Sportbladet att lägga ökade resurser på dessa turneringar. Det kan handla 

om att skicka fler, men kanske främst sina mest profilerade och populära fotbollsskribenter även på 

damlandslagets EM- och VM-slutspel. 

Den kvalitativa innehållsanalysen, bestående av intervjuer med sex personer som verkat i eller runt det 

svenska damlandslaget i fotboll under 2000-talet, genomfördes för att svara på den fjärde och sista 

frågeställningen: 

4. Hur har svensk damfotbolls fotbolls- och mediaprofiler själva upplevt rapporteringen? 

De personer som fick möjligheten att medverka i mina intervjuer var Simon Bank (Sportbladet), Petra 

Thorén (Sportbladet), Kristoffer Bergström (Sportbladet), Marika Domanski Lyfors (förbundskapten 

1996-2005), Thomas Dennerby (förbundskapten (2005-2012) och Hanna Marklund (fd. landslagsspelare (118 

landskamper) och Diamantbollen-vinnare 2005). 

Efter att ha genomfört mina samtalsintervjuer kan jag konstatera att Sportbladets representanter och de 

representanter jag valde ut från den svenska damfotbollen är överens om det mesta. Samtliga tycker att 

rapporteringen blivit bättre och bättre även om den redan från början var bra. Vidare så tycker samtliga att 

fler kvinnliga skribenter vore att föredra, även om ingen av intervjupersonerna kunde peka på skillnader 

mellan hur män och kvinnor skriver. Istället handlade det om att mångfald och representativitet är bra för 

rapporteringen. Ett journalistkår som speglar samhället är bra. 

Så för att svara på den fjärde frågeställningen som fastställdes utifrån syftet kan jag konstatera att både 

fotbolls- och mediaprofiler upplevt rapporteringen som bra men att båda parter har saker att förbättra. 

Sportbladet, och säkert övriga svenska medier, eftersöker ett mer öppet damlandslag medan fotbollsspelare 

och fotbollstränare önskar att medierna spelar med öppna kort och skriver om det som faktiskt sker på eller 

vid sidan av planen. Alla intervjupersoner var också överens om att att intresset för svensk damfotboll ökat 

under de senaste 15 åren vilket medfört att det numera också skrivs mer, vilket ställer högre krav på både 

spelare, tränare och mediarepresentanter.  
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Resultatet från min undersökning tycker jag visar på att svenska mediers medvetenhet om damfotbollen har 

ökat, och det ordentligt. De journalister från Sportbladet som intervjuades i min kvalitativa undersökning 

visar samtliga upp en vilja att förbättra och revolutionera sportjournalistiken och där spelar både damidrotten 

i allmänt och damfotbollen i synnerhet en stor roll. Sportjournalisterna resonerar kring problem och pekar på 

utveckling inom olika områden samtidigt som de intervjupersoner som varit eller är aktiva i fotbollen även de 

har upplevt en förändring och en förbättring för varje år som har gått. Även om resultaten från de olika 

undersökningarna på ett sätt talar för sig själva så tycker jag att det är på sin plats att fastslå att den 

utveckling som varit är mycket positiv, så finns mycket kvar att göra. I takt med att damernas Champions 

League har gjorts om har också intresset från nyhetsredaktioner i landet ökat vilket bådar gått inför 

framtiden.  

Om jag ser till vilka tankar och funderingar jag hade inför undersökningen så kan jag konstatera att resultatet 

från den kvantitativa undersökningen var väntat. En ökning rent kvantitativt var väntad, speciellt med tanke 

på hur extremt lite det skrevs om svensk damfotboll under 2000-talets början. Huruvida ökningen som har 

varit ligger i paritet med vad man kan förvänta sig är svårt att slå fast. Främst den kvalitativa delen, mina 

samtalsintervjuer, tycker jag fastslår det faktum att det inte är någon slump att utvecklingen gått framåt och 

att rapporteringen har förbättrats. Dessa frågor debatteras allt mer inom både det svenska damlandslaget men 

också på Sportbladets redaktion vilket på sikt bör leda till att utvecklingen inte stannar här, utan att 

rapporteringen om det svenska damlandslagets EM- och VM-äventyr fortsätter att förbättras.  

För att ta denna undersökningen vidare tycker jag att det vore intressant att jämföra utvecklingen för 

damlandslaget i fotboll med andra kvinnliga idrotter som tidigare fått stå i skymundan. Skrivs det mer om 

svenska idrottskvinnor i dag generellt eller är det fotbollslandslaget som leder utvecklingen framåt? Sedan 

vore det oerhört intressant att också granska hur den svenska damfotbollsvardagen speglas i Sportbladet och 

andra svenska medier. Att Sportbladet frekvent bevakar damlandslaget när stora internationella turneringar 

ska avgöras kanske inte är så konstigt? Hur är det med bevakningen av den inhemska serien, skrivs det mer 

och mer om Damallsvenskan eller har utvecklingen där stagnerat? En undersökningen där både landslaget 

och de svenska klubblagen får medverka hade varit intressant att genomför då man då skulle få ett bredare 

grepp om hur svenska medier rapporterar om svensk damfotboll.  

Vidare så hade det varit intressant att med en kvalitativ undersökning granska hur innehållet i artiklarna 

skiljer sig nu jämfört med för 15 år sedan.  Har Sportbladet ändrat sin tanke med hur man bildsätter artiklarna 

eller är det främst i text som rapporteringen har förändrats?  

Frågorna är många, men förhoppningsvis har denna undersökningen svarat på några av dem. 
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Kodning fotbolls-EM 2013 (10/7-29/7) 
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9.9 Kodning fotbolls-VM 2015 (6/6-6/7) 
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9.10 Intervju (i sin helhet) med Hanna Marklund (fd. spelare, 118 landskamper) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

MARKLUND: Jag har upplevt att bevakningen ständigt ökade under många år, men att tyvärr när resultaten 

inte kommit så står intresset och bevakningen också mer stilla. Det är också tydligt att artiklarna kan handla 

om mycket annat än just fotbollen. Det ska väcka reaktioner så därför är det svårt som spelare att göra 

uttalanden som blir nyanserade utan att det hela tiden vara svart eller vitt. Då kan man se att spelare blir 

väldigt försiktiga i sina uttalanden.  

 

FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

MARKLUND: Jag har upplevt en kraftig ökning främst under 2003 då det blev ett VM-silver, då ökade 

antalet journalister på plats markant under mästerskapet. Efter det var intresset större. Sedan beror det ju 

väldigt mycket på vilka som rapporterar hur innehållet ser ut och vad man lyfter fram. Under de senare åren 

har ju de sociala medierna blivit en stor del av bevakningen också.  

 

FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar? 

MARKLUND: Det beror nog både på resultat, förväntningar inför mästerskap och att det finns många 

profiler i lagen.  

 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

MARKLUND: Jag har både varit en del av landslaget och på senare år också verkat runt landslaget i min 

roll som tv-expert men jag har inte upplevt det som att det har varit en så dålig relation. Självklart vill de 

inom media ha större tillgång till spelare och att det ska vara mer öppet. Jag kan också känna att man som 

spelare ska ta chansen att vara tillgänglig för att marknadsföra sporten, men det måste också finnas en balans 

då förberedelser för match och träning är viktigast.  

FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

MARKLUND: Jag önskar att det vore en bättre fördelning mellan män och kvinnor. Jag tror att det är bra 

med en blandning i de flesta sammanhangen för att göra en mer mångsidig beskrivning och se fler perspektiv.  

 

       !48



FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

MARKLUND: Jag kan inte peka på direkta skillnader, det är personberoende hur artiklar vinklas och vad 

man lyfter fram. 

 

FRÅGOR: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

MARKLUND: Jag upplevde nog att spelarna (men det är ofta den mediaansvarige/förbundskapten som 

bestämmer nivån) kunde ha varit mer öppna för att ta chansen när media är intresserade. De hade möjlighet 

att öka intresset, skapa stora profiler och vara förebilder, men tog inte chansen och landslaget tog också bort 

alla sociala medier. Samtidigt finns det finns en annan sida av det också där spelarna ska fokusera mest på 

fotbollen och har du fått mycket kommentarer eller artiklar som handlar om annat än fotboll eller mycket 

kritik så kan det kännas jobbigt att vara öppen mot just media. 

9.11 Intervju (i sin helhet) med Marika Domanski Lyfors (Förbundskapten 1996-2005) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

DOMANSKI LYFORS: Det har ju varit väldigt positivt under 2000-talet. Det tog ju fart där EM 2001 och 

VM 2003 tycker jag och sedan dess har de bara fortsatt i den riktningen och Sportbladet har rapporterat 

riktigt mycket. De har ju utvecklats under den här tiden också fram till idag, det tycker jag.  

 

FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

DOMANSKI LYFORS: Både ja och nej, mycket är ju lika. Det som rör sporten är fortsatt väldigt positivt 

och där är det en positiv utveckling. Där har Sportbladet varit duktiga på att gå in och analysera sporten 

fotboll. Sedan så har det väl utvecklats till att det blir fler artiklar och då har det också blivit fler artiklar om 

saker som händer utanför fotbollsplanen. I början så tyckte jag att det kanske var mer reportage om olika 

spelares bakgrund eller hur spelare hade det privat. Idag kan man hitta både positiva och negativa vinklingar 

på olika händelser, vilket gör att de nu skrivs mer än vad det gjorde under början på 2000-talet.  

 

FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar?  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DOMANSKI LYFORS: Jag tror att det beror på det jag var inne på tidigare, det vill säga att man inte bara 

skriver om det som händer på planen utan även det utanför planen. De (journalisterna) har skaffat sig ännu 

mer kunskap om både spelare, ligan i Sverige men också internationellt. Det har bäddat för att det ska kunna 

skrivas mer. I takt med att damfotbollen har utvecklats internationellt så har Sportbladet hittat fler saker att 

skriva om. När man som journalist har mer information och kunskap så är det lättare att använda den 

kunskapen i krönikor och liknande. 

 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

DOMANSKI LYFORS: Jag har tyckt att det har varit en otrolig respekt mellan landslaget och media under 

de år jag var förbundskapten. Sedan så har det väl kanske tenderat till att, ju tuffare klimatet blir, man ska 

hitta på och skriva lite olika saker och då kan tonen också bli väldigt tuff och kritisk. Så länge det handlar om 

sporten fotbollen så har jag inga problem med det, men när det börjar gå över till personangrepp och såna 

saker så vänder jag mig helt emot. Det har hänt vid några tillfällen men annars så tycker jag nog att klimatet 

och relationen har varit bra. Så länge kritiken är berättigad och konstruktiv så tycker jag att det bara är bra att 

det skrivs, det blir inte trovärdigt om man bara skriver positiva artiklar även när det går dåligt. Media måste 

få granska det vi håller på med, då är konstruktiv kritik bra. När det sedan börjar handla om personangrepp 

eller när man skriver rena osanningar, det är ju ingen bra journalistik, och det är nog undantagen som 

bekräftar regeln i det här fallet. 

 

FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

DOMANSKI LYFORS: Det har jag egentligen ingen synpunkt på, både män och kvinnor skriver bra om 

man säger så. Det som jag alltid önskar är att män och kvinnor ska ha, på lika villkor, möjlighet att göra det 

man tycker är roligast. Det jag tycker att man kan se på olika sportredaktioner att det fortfarande mest är män 

som skriver om idrott, så för den sakens skull hoppas jag att det blir mer jämställt och att fler kvinnor får 

skriva om sport, för jag tror att de har lika stor kompetens som killarna.  

 

FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

DOMANSKI LYFORS: Jag har inte märkt någon skillnad och jag tycker också att det har varit en hel del 

kvinnor som har bevakat damlandslaget, framförallt från Sportbladet. Det är mer hur man är som person som 

spelar in, mer än kön. Det handlar om respekt för varandra och för det man gör, det är det allra viktigaste. 

Och att man skapar ett förtroende för och en relation med varandra.  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FRÅGOR: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

DOMANSKI LYFORS: Det blev ett stort missförstånd under VM i Kanada och det slogs upp ganska 

mycket i media om att vi (landslaget) försökte gömma oss men så var inte fallet, det var ett stort missförstånd 

och jag har all förståelse för reaktionen från media. Vi försöker alltid att ha en väldigt öppen dialog med 

media och jag är alldeles övertygad om att det är det man vinner mest på. 

9.12 Intervju (i sin helhet) med Thomas Dennerby (Förbundskapten 2005-2012) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

DENNERBY: Jag tycker att de rapporterar från damernas mästerskap, EM, VM och OS, på ett ganska bra 

sätt om man ser till antalet utsända och antalet artiklar. Sedan kanske man inte alltid delar de åsikter som förs 

fram. Men det beror på att man har olika ingångsvärden och perspektiv.  

 

FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

DENNERBY: Möjligen har det blivit så att damlandslaget granskas lika kritiskt som herrlandslaget. 

Framförallt granskas ledare och de mest ledande spelarna direkt då det kommer motgångar. Men det är så det 

är, jag har egentligen inga synpunkter på detta.  

 

FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar?  

DENNERBY: Min gissning är att det hänger ihop med ett ökat intresse och fler läsare. Idag när allting mäts 

tror jag inte man gör det som någon form av välgärning. 

 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

DENNERBY: Alla har sina olika roller. Lagets är att försöka utföra bra prestationer på plan. Medias är att 

försöka prestera artiklar som så många som möjligt läser. 
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FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

DENNERBY: Jag har inga problem med det. Det är inget jag funderat över. De som företräder media är de 

som man valt att skicka. Möjligen kan man reagera på att vissa i princip bara dykt upp när det är mästerskap 

men aldrig mellan dessa. Men det är annan fråga som inte handlar om kön. Det går dock åt rätt håll.  

 

FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

DENNERBY: Nej, de gör sitt jobb på ett så professionellt sätt som de kan. Precis som idrottsutövarna. Det 

blir inte alltid rätt för någon, idrottsman, mediarepresentant, man eller kvinna. Det får vi leva med.  

 

FRÅGOR: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

DENNERBY: Önskemålet är naturligtvis att så mycket som möjligt ska handla om det som sker på plan. 

Men viss rapportering om kringaktiviteter har jag inget emot. Däremot söker man ibland efter att hitta något 

att skriva om, gärna en schism eller ett missnöje. Den rapporteringen kan ibland vara direkt missvisande. Jag 

känner inte till vad som tilläts eller inte under VM 2015. Jag förutsätter att alla bara har målet att utföra ett 

professionellt jobb, vare sig man är mediarepresentant eller tillhör landslaget. Spelare som ledare. Jag tror 

också att Sverige generellt sett fortfarande är väldigt öppna. 

9.13 Intervju (i sin helhet) med Simon Bank (Sportbladet) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

BANK: Den stora skillnaden är väl att omfånget ökat. Under tidigt 00-tal var jag i princip ensam utsänd (EM 

2001, VM 2003), under de senare mästerskapen har vi varit väldigt många fler som delat bevakningen, allt i 

takt med att intresset ökat. Rent innehållsmässigt tror jag inte att vi skiftat så väldigt mycket, vi har inga 

speciella tankar när det gäller bevakningens inriktning bara för att ämnet råkar röra kvinnors idrott.  

 

FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

BANK: Samma sak där: mest är det omfånget som ökat. Ser man på det brett tycker jag dessutom att 

medvetenheten vuxit, i dag är det ovanligt att se den sorts förminskande övertramp (landslagsstjärnor som 

SVT-porträtteras medan de är ute på shoppingrunda) som då och då slank igenom för tio år sedan.  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FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar? 

BANK: Det är enkelt att svara på: Internets ökade roll har gjort behovet av material större, samtidigt som 

intresset för damlandslaget har blivit enormt mycket större jämfört med för femton år sedan.  

 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

BANK: Det är fortfarande i en utvecklingsfas. Damfotbollen är en relativt ung sport, många som arbetar med 

den är ovana vid traditionell och stor medial bevakning. I dag granskas landslaget på samma sätt som 

herrlandslaget, trots att de är vana vid en vardag med mindre bevakning. Det orsakar lite kollisioner 

emellanåt, det räcker med att se det senaste VM:et för att förstå hur det yttrar sig.  

 

FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

BANK: Det är inte så märkligt, eftersom det är så könsfördelningen inom sportjournalistkåren ser ut. Snarare 

har det varit en relativ överrepresentation av kvinnliga reportrar inom kvinnors idrott. Men samma sak gäller 

här som överallt annars: det är alltid bättre med representativitet. På sikt lär journalistkåren spegla samhället 

mycket bättre än vad som är fallet i dag.  

 

FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

BANK: Nej, jag har oerhört svårt att ringa in någon skillnad på hur kvinnor och män skriver.  

 

FRÅGOR: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

BANK: Ja, det är ett problem. Minskad tillgänglighet leder i princip aldrig till bättre eller sannare 

journalistik, och sämre och mer spekulativ journalistik leder i princip aldrig till ett bättre klimat. Om 

journalister inte kan prata med människor de är satta att bevaka blir de mer utlämnade åt spekulation. Det är 

inte bra. För någon. 
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9.14 Intervju (i sin helhet) med Petra Thorén (Sportbladet) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet? 

THORÈN: Jag tycker att bevakningen, precis som damfotbollen, har blivit mer professionell. Vi 

(Sportbladet) har bevakat mästerskapen med fler personer allt eftersom, men det beror också på att vi 

levererar dygnet runt (nyhetsdygnet) och åt fler kanaler. Jag skulle säga att EM 2013 var ett genombrott då vi 

verkligen bevakade damlandslaget på samma sätt som herrlandslaget. Med samma kritiskt granskande 

inställning och stor bemanning. 

 

FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden? 

THORÈN: Jag tycker att vi har en bättre omvärldsanalys, var står svensk fotboll jämfört med andra nationer. 

Vi har bättre bevakning av de utländska ligorna och det avspeglar sig också på landslagsbevakningen. Vi 

jagar mer på startelvor, spelmässiga, taktiska förändringar. Sen har bevakningen ändrat sig precis som på 

andra fronten i och med att sociala medier blivit starkt och att spelarna själva uttrycker sina åsikter där. 

 

FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar? 

THORÈN: Intresset för damlandslaget i stora mästerskap påverkar såklart. EM 2013 var en stor succé 

publikt. Att vi har stora stjärnor i internationella ligor påverkar också vår bevakning. Damernas klubbfotboll 

har fått högre status i och med Champions League. Sen följer vår allsvenska bevakning mycket hur det ser ut 

publikt. Men här kanske det finns en del för oss att förbättra. 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

THORÈN: Jag tror att klimatet har hårdnat lite och detta för att media varit hårdare i sin granskning. Det var 

inte populärt när vi inför EM 2013 avslöjade sprickor i ledningen och försvarstränaren Birger Jakobsson 

hoppade av. Samtidigt förstod spelarna att vi bevakade, men det fanns en besvikelse. Under VM 2015 fanns 

det också ett lite tuffare klimat men jag skulle vilja påstå att det var mer mellan media och 

landslagsledningen än mellan spelare och media. 
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FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

THORÈN: Jag skulle säga att vi kring damlandslaget har en väldigt tvåkönad bevakning. Jag har själv 

bevakat landslaget under flera mästerskap (OS 2008, OS 2012, EM 2013, VM 2015) och gjort många 

landskamper, men tvingades avstå EM 2009 och VM 2011 av personliga skäl och graviditet. 

– Sen tycker jag att det är för enkelt att säga att män skildrar på ett sätt och kvinnor på ett annat. Jag upplever 

att vi har flera skribenter, manliga, som har starka mjuka värden vilket genomlyser deras journalistik. Om 

detta nu är ett mått på vad som kan anses kvinnligt. 

FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

THORÈN: Jag var med på EM 1995 på hemmaplan. Då hade vi ett helt kvinnligt team initialt, men en 

manlig krönikör som anslöt (Lars Sandlin). Jag ville inte påstå att det var en jämlik bevakning utan en ganska 

gammaldags kvällstidningsbevakning. Jag tror att det, oavsett idrott och om det handlar om kvinnor eller 

män, är bäst med tvåkönade redaktioner i alla befattningar. Både på fältet och vid desken. Som reportrar och 

fotografer. Sportjournalistiken i stort har alltid haft en sned fördelning sett till kön. Det är en fråga som vi på 

Sportbladet ständigt måste hantera och slåss för. 

 

FRÅGA: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

THORÈN: Bevakningen av landslaget under 2015 var på sätt och vis kopplad till vad som hände på planen 

och därför relevant. Det hade varit något helt annat om vi drog upp spelarnas privatliv, men detta var bilden 

av ett lag som krampade på planen och slöt sig utåt. Samtidigt så var någon av händelserna mer kopplat till 

de regler Fifa har kring lagen och hade kunnat hanteras bättre. 

9.15 Intervju (i sin helhet) med Kristoffer Bergström (Sportbladet) 

FRÅGA: Hur har du upplevt Sportbladets rapportering från svenska fotbollslandslagets mästerskap 

(EM+VM) i fotboll under 2000-talet?  

BERGSTRÖM: Jag har bara varit med sedan EM i Finland 2009, så jag har ingen uppfattning om vad som 

skett dessförinnan, men mina sex år och fem mästerskap har varit högprioriterade. Vi har varit på inför-läger, 

vi har liverefererat också när det saknats läsare, gjort tv och ibland extra biblar.  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FRÅGA: Upplever du att rapporteringen har förändrats de senaste 15 åren? Hur? Inom vilka 

områden?  

BERGSTRÖM: Hela sportjournalistiken har förändrats under de gångna sex åren. Borta är delar av kampen 

om avslöjanden, vilken ofta resulterade i spekulationsartiklar. Ett smärtsamt exempel: 2011 stänger Dennerby 

lagets träning inför en match. Jag får ändå reda på att Nilla Fischer har spelat på innermitten hela träningen 

och skriver då "Sportbladet avslöjar: Fischer i startelvan". När väl matchen kom var hon på bänken. Så uselt 

av mig. I dag hade jag kunnat vara mycket mer nyanserad, inte brytt mig om avslöjarplattor eftersom de i 

stort sett är bortrensade, och i stället skrivit just att Nilla tränade på mitten. Inget annat. I övrigt? Ja, det har 

blivit mer bevakning sedan Pia tog över. Det har varit mer drag runt laget. Alla redaktioner skickar sina bästa 

krönikörer och reportrar.  

 

FRÅGA: Antalet nyhetsartiklar har ökat konstant. Vad tror du bidrar till att Sportbladets 

rapportering ökar? 

BERGSTRÖM: Varför vi skriver fler artiklar? Menar du så? Det vet jag inte om vi gör. I så fall är det för att 

nätet så att säga är oändligt medan en papperstidning har ett begränsat utrymme. Vi är ett onlineföretag som 

ger ut en tidning, inte tvärtom. Men får jag önska hoppas jag att vi skriver fler artiklar. Gärna att vi blir bättre 

på att ringa folk själv också och inte ta citat från andra.  

 

FRÅGA: Även antalet krönikor har ökat och journalister och tv-experter har fått kritik för hur de 

pratat om/kritiserat landslaget. Hur har du upplevt klimatet och relationen mellan media och 

landslaget? 

BERGSTRÖM: Det är en proffsig relation. Inget kompisprat. Under VM i Kanada var det jävligt tjurig 

stämning i journalistkåren, vilket på vissa sätt var befogat eftersom tillgången till spelarna var onödigt snål, 

men på andra sätt märkligt. Det fanns inte jättemycket att klaga på. Jag var inte särskilt sur.  

 

FRÅGA: Hur ser du på det faktum att det i huvudsak har varit män som skrivit om damlandslaget? 

BERGSTRÖM: Att det speglar sportjournalistkåren som tyvärr har varit och är mansdominerad. Men det är 

glädjande att det är så tydligt mer jämställt i damfotbollen än i andra sporter.  

 

FRÅGA: Bitvis har kvinnor också frekvent bevakat landslaget (EM 2005 t ex), har du upplevt några 

skillnader i bevakningen? 

BERGSTRÖM: Det är så små tal att det är svårt att uttala sig om. På VM 1995 skickade Aftonbladet två 

kvinnliga reportrar. På EM 2013 var Wegerup och Thorén utsända ihop med tre män och två år senare på VM 

var det fyra kvinnor och tre män. Det varierar, men på sikt verkar det närma sig en jämn könsfördelning, 

vilket jag utgår ifrån ger bättre bevakning.  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FRÅGOR: Fler och fler artiklar handlar om händelser utanför planen. Under VM i Kanada 2015 fick 

landslaget kritik för att inte vara tillräckligt öppna mot media. Är detta ett problem och hur tycker du 

att det påverkar bevakningen och bilden av landslaget? 

BERGSTRÖM: Jag har inte märkt av någon ökning eller minskning av antalet artiklar som inte handlar om 

sport. Om det finns en sådan är svaret nej, det är inget problem. Det är bra att sporten placeras i en 

samhällelig kontext och får vara projektionsyta och utgångspunkt för andra frågor, exempelvis om sociala 

medier, om identitetspolitik, om vem som har rätt att kritisera vem och om journalistikens villkor. Att det 

skrivs om fler händelser utanför planen 2013 beror troligen på att mästerskapet gick på hemmaplan.
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