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Aim of thesis: 

The purpose of this study is to examine how equal Swedish sports journalism was during the 
summer of 2021, focusing especially on football. By examining the reporting of the Swedish 
national teams and their participation during the Olympic Games in Tokyo 2021 and the 
European Football Championship 2021 in the Swedish printed press. This is to see whether 
the reporting differentiates between the male and female teams, the day of and the day after 
each group game and each team's last game in the championships. 

 

Theoretical framework: 

Media logic and gender theory. 

 

Methods(s): 

A quantitative method analysing five newspapers (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten and Sydsvenskan) and their reporting of the Swedish national teams during 
the championships.  

 

Results: 

The result is interpreted by analysing the collected data of 314 articles from five newspapers. 
The study showed differences between the teams, especially through the amount of articles 
written about each team. 114 articles were about the female national team and 200 about the 
male national team. Other differences were the kind of articles that were written about the 
championships, more amounts of reportages, commentary and grades were written about the 
European Championship than about the Olympic Games. There was a substantial amount 
more women writing about the Olympic Games than about the European Championship. 
Although, more men wrote about the championships in total. The male journalists wrote 
more chronicles and reportages and the female journalists let more female news subjects 
speak in the articles.  

 

Keywords: Sports journalism, championships, female national team, male national team, 
gender equality 
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1  Inledning 
Fotboll är världens största sport och även i Sverige är fotbollen den mest populära sporten, 
sett både till antal utövare och publik (Riksidrottsförbundet, 2020), och intresset för de 
svenska landslagen är stort. Sommaren 2021 spelade både det svenska damlandslaget och det 
svenska herrlandslaget i fotboll stora turneringar, OS respektive EM. Damlandslaget vann 
alla matcher i gruppspelet och i slutspelet fram till finalen där det blev förlust mot Kanada 
efter straffläggning. Det blev alltså ett OS-silver för det svenska damlandslaget. 
Herrlandslaget vann sin grupp i EM men förlorade åttondelsfinalen, den första 
utslagsmatchen, mot Ukraina. Denna studie undersöker hur rapporteringen i svenska 
tidningar samma dag och dagen efter landslagens gruppspelsmatcher samt respektive lags 
sista match i mästerskapen skilde sig från varandra. Hur jämställd var rapporteringen om de 
svenska fotbollslandslagens mästerskap sommaren 2021?  
 
Jämställdhet är ett ständigt aktuellt ämne inom flera av samhällets områden, i Sverige liksom 
globalt. Det handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. Idrotten är ett område där jämställdheten mellan kvinnor och män länge 
diskuterats och fortsatt är ett aktuellt ämne när man talar om till exempel ekonomiska 
ersättningar och halltider. Exponering och mediernas rapportering om matcher, idrottsutövare 
och andra händelser blir också flitigt debatterat. Peter Dahlén (2008) menar att sporten är en 
av samhällets mest mansdominerade institutioner. 
 
För att hitta möjliga förklaringar bakom de eventuella skillnader som denna studie kommer 
visa på intresserar vi oss här också för vilket kön journalisterna bakom artiklarna har. 
Jämställdhet på sportredaktionerna diskuteras ofta i samma andetag som könsfördelningen på 
sportsidorna och dessa ämnen hänger nära ihop.  
 
Studien görs genom en kvantitativ innehållsanalys och resultatet av analysen presenteras och 
diskuteras i förhållande till tidigare forskning och ett teoretiskt ramverk.  
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2 Bakgrund och utomvetenskaplig problematisering 
Hur könsfördelningen ser ut i sportrapporteringen har som sagt varit en fråga länge och är 
fortsatt något som diskuteras flitigt. Forskare har genomfört flera kvantitativa 
innehållsstudier av mediematerial som visar en stark överrepresentation av manliga 
sportutövare (Enbom & Carlsson, 2019). Denna tydliga skillnad i mediebevakning påverkar 
de klyftor som historiskt sett alltid funnits mellan manliga och kvinnliga atleter. Medier kan 
direkt påverka vad medborgarna intresserar sig av och anser är viktiga frågor (McCombs & 
Shaw, 1972) och Adam Shehata (2012) skriver i boken Medierna och demokratin att det just 
är medierna som sätter rådande agenda och har makten att ändra den. Utifrån den forskningen 
är det rimligt att anta att mindre rapportering om kvinnliga idrottare kan leda till ett minskat 
publikt intresse. 
 
Långt in på 1900-talet var kvinnliga idrottsutövare ett främmande inslag på sportsidorna. 
Mellan 1925 och 1965 publicerades det ett fåtal artiklar om kvinnoidrott, detta förekom dock 
endast i storstadstidningarna. Men trots att uppmärksamheten successivt ökade togs 
kvinnorna sällan på allvar, och männen, som dominerade genren, kunde inte förstå att en 
kvinna kunde bevara sin så kallade “kvinnlighet” samtidigt som hon utövade en sport. Det 
har skett en stor förändring med tiden och i dag är kvinnlig idrott inte längre något 
främmande. Men sportjournalistiken har präglats av männen och det har därför alltid varit 
naturligt att dessa också fått uppmärksamheten (Wallin, 1998).  
 
2019 var 44 procent av alla medlemmar i föreningsidrott i Sverige, mellan 6 och 80 år, 
kvinnor (Riksidrottsförbundet, 2020). Det vill säga nästan hälften av alla idrottsutövare i 
Sverige var kvinnor. Samtidigt visar tidigare studier att denna jämna nivå inte speglas på 
sportsidorna.  
 
Sveriges största sport är alltså fotboll, sett till både publik och till antal utövare, på både dam- 
och herrsidan (Riksidrottsförbundet, 2020). Den första fotbollsmatchen i Sverige spelades i 
Göteborg 1892 och sedan 1940-talet har fotboll benämnts som den svenska nationalsporten 
(Olofsson, 1989). Det var dock först år 1970 som fotboll för kvinnor officiellt behandlades av 
Svenska fotbollförbundet. Jämfört med manlig fotboll är alltså kvinnlig fotboll en relativt ung 
sport och historiskt sett finns det alltså naturliga skäl till att fotbollen i dag är ojämställd 
eftersom män har fått ett försprång på nästan 100 år. Allmänhetens intresse för damfotboll 
har dock ökat markant sedan sportens etableringen och fortsätter att öka. Enligt Elitfotboll 
Dam, intresseorganisationen för de två högsta ligorna inom damfotboll i Sverige, slog 
intresset för damfotbollen i Sverige nya rekord under 2020 (Elitfotboll Dam, 2020) och enligt 
MMS, Mediamätning i Skandinavien, var damernas fotbolls-VM i Frankrike 2019 det 
fotbolls-VM på damsidan med högst tittarsiffror i Sverige (Mediamätning i Skandinavien, 
2019). Men trots den stora ökningen av intresse, och även de senaste årens feministiska 
debatter för att göra både samhället och fotbollen mer jämställd, så finns det fortfarande 
enorma klyftor både publikmässigt och lönemässigt (LO 2020; Mattson & Thunborg 2019). 
17 december 2021 kom dock beskedet att Sveriges dam-och herrlag kommer få lika 
ersättning i landslaget (Svenska Fotbollsförbundet, 2021).  
 
I Sverige är public service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio stora förmedlare 
av sportnyheter. Det är inskrivet i bolagens respektive sändningstillstånd att 
“Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv” (Kulturdepartementet, 2019a; Kulturdepartementet, 2019b). Det finns 
alltså ett krav om jämställd rapportering på public service-bolagen. Tryckt press i Sverige är 
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till största delen kommersiell och innehållet i den tryckta pressen styrs i högre grad av 
marknaden och läsarnas intresse (Johansson, 2004). Detta är anledningen till att vi valt att 
studera just tryckt press.  

2.1 Jämställdhet i Sverige och i media 
År 1979 fick Sverige sin första lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och män, den 
handlade om att kvinnor och män skulle ha samma villkor i samhällslivet. Enligt The Global 
Gender Gap Report 2021 (World Economic Forum, 2021) är Sverige världens femte mest 
jämställda land och enligt samma rapport har jämställdheten i Sverige ökat successivt. Maria 
Edström (2014) menar dock att nyhetsrapporteringen ligger efter samhället när det kommer 
till just jämställdhet. Enligt Global Media Monitoring Project, GMMP 2020 (Edström & 
Johansson, 2020) var det i svenska nyhetsmedier 41 procent kvinnor som sportföreträdare i 
rapporteringen i press, radio och tv. Edström (2014) förklarar att nationella nyheter tenderar 
att vara elitfokuserade, och inkluderar oftast män. Detta är en anledning till varför den här 
studien, om hur jämställd rapporteringen om två fotbollsmästerskap, ett för damer och ett för 
herrar, i ett av världens mest jämställda länder, är av intresse.  
 
Trots Sveriges höga ranking är det också viktigt att nämna att kvinnliga idrottare, inom de 
flesta sporter, ofta lever under helt andra förhållanden än deras manliga motsvarigheter i 
landet. Kvinnliga elitidrottare behöver inte bara, som tidigare nämnt, kämpa för en rimlig 
ersättning utan även för uppmärksamhet, respekt och ett riktigt erkännande. Ett exempel på 
detta är just fotboll där det, trots damfotbollens stora genomslag, är långt ifrån jämställt 
(SVT.se, 2019b). Samhällsintresset för denna studie ligger främst i att det är ett ständigt 
aktuellt ämne med hur damfotbollsspelare kämpar för jämställda löner medan beslutsfattare 
inom förbunden och organisationerna hänvisar till det låga intresset (SVT.se, 2019a).  
 
I Svenska Akademiens ordlista beskrivs jämställdhet som “jämlikhet mellan kvinnor och 
män” och i samhället handlar det om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter i alla områden. I den här studien avser vi med jämställd 
rapportering en rapportering som inte skiljer sig mellan manliga och kvinnliga utövare och 
turneringar vad gäller fokus i artiklar, vem eller vilka som kommer till tals, vilken plats 
artiklarna ges och hur mycket det skrivs. 

2.2 Skillnad på mästerskap 
Ett fotbolls-EM och en fotbollsturnering under ett olympiskt spel är inte på alla sätt 
jämförbara turneringar även om de spelas under samma sommar och det handlar om samma 
sport. Ett fotbolls-EM är ett isolerat evenemang som bara handlar om fotboll medan en 
fotbollsturnering under ett OS är en av många turneringar och grenar i ett större evenemang. 
Det gör att det finns fler svenska intressen som konkurrerar om utrymmet på sportsidorna i 
svenska tidningar under ett OS, jämfört med ett EM där allt handlar om samma idrott, i detta 
fall fotboll. Trots detta ser vi fördelar med att jämföra rapporteringen om de svenska 
landslagen i just dessa två turneringar eftersom de ägde rum under samma sommar med bara 
ungefär en månad emellan.  

2.3 Problematisering 
Att samhället och journalistiken skulle ha förändrats på ett sådant sätt att förutsättningarna 
för rapporteringen sett olika ut vid de olika mästerskapen är i och med den korta tiden mellan 
turneringarna inte troligt. Det hade det dock varit om man skulle gjort analysen på två 
turneringar av samma typ, exempelvis VM eller EM. Att göra en studie på två mästerskap 
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som avgjordes med så kort tid emellan kompletterar den tidigare forskningen som jämför mer 
likvärdiga mästerskap (exempelvis två VM) men med längre tid mellan. 
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3 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om idrott och sportjournalistik och hur den är könsmärkt, 
forskning som är gjord i olika kontexter och tider, både kring själva rapporteringen men 
också kring strukturen på sportredaktionerna. Det finns dock inte lika mycket forskning om 
specifikt fotboll ur ett jämställdhetsperspektiv, men en del har gjorts. Ett antal tidigare studier 
om jämställdhet inom journalistiken i stort, sportjournalistiken i allmänhet och 
fotbollsrapporteringen i synnerhet kommer nu presenteras för att ge en bakgrund och en 
kontext till denna studie om svenska tryckta mediers rapportering om damernas OS-fotboll 
och herrarnas EM i fotboll 2021.  

3.1 Forskning om sportrapportering i allmänhet i världen 
Hans Schmidt (2016) har gjort en studie om New York Times rapportering av kvinnlig 
respektive manlig idrott under 30 år, fram till 2013. Han kommer fram till att kvinnliga 
atleter och kvinnlig idrott får lite uppmärksamhet jämfört med manliga atleter och manlig 
idrott. Rapporteringen om kvinnlig idrott hade inte ökat signifikant under den tid 
undersökningen gjordes. Totalt handlade 86,7 procent av alla artiklar om manliga atleter och 
deras idrottsutövande medan bara 5,2 procent fokuserade på kvinnor. Dessutom tenderade 
artiklarna om damidrott att vara kortare och få mindre utrymme.  
 
Jackson Harris (2009) menar att de olympiska spelen har varit en starkt bidragande faktor till 
att kvinnlig idrott blivit mer synlig i medier. Samtidigt konstaterar han att kvinnor får som 
mest medialt utrymme i tävlingar där även män deltar, som exempelvis OS. Evenemang med 
enbart kvinnlig medverkan får betydligt mycket mindre synlighet. Susanna Hedenborg 
(2013) undersökte hur jämställd rapporteringen från OS i London 2012 var i Dagens Nyheter 
och Aftonbladet. Hon kom fram till att kvinnlig idrott under de spelen lyftes fram mer än i 
tidigare olympiska spel men att kvinnor fortsatt var underrepresenterade i media i förhållande 
till deras deltagande samtidigt som manlig idrott var överrepresenterad. Hedenborg skriver 
också att manlig fotboll och manlig ishockey dominerar den dagliga rapporteringen i svensk 
sportmedia. 
 
En studie av Jordi Hovden och Gerd von der Lippe från 2017 visar att sportrapporteringen i 
Norden alltjämt är ojämställd. Studien kommer fram till att 85 procent av sportrapporteringen 
i media handlar om manlig idrott och manliga idrottsutövare. Man kommer även fram till att 
även om de nordiska länderna i andra sammanhang rankas som jämställda i förhållande till 
andra länder är de inte mer jämställda när det handlar om sportrapportering. Detta menar man 
visar att social jämställdhet inte nödvändigtvis driver utvecklingen framåt på andra områden, 
exempelvis inom sportmedia. Samma studie visar att public service-kanaler har en mer 
jämställd bevakning än kommersiell media, även om det inom public service också fanns en 
manlig dominans på sportsidorna.  

3.2 Forskning om sportrapportering i allmänhet i Sverige 
Liksom det forskats om sportrapportering globalt har det även gjorts studier på 
rapporteringen i Sverige specifikt.  
 
2003 analyserade Ulrika Andersson (2004) sportrapporteringen i tre svenska lokaltidningar 
(Piteå-Tidningen, Västerbottens-Kuriren och Östgöta Correspondenten) och resultatet av den 
undersökningen var att cirka 85 procent av huvudpersonerna på sportsidorna var män.  
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2015 skrevs en kandidatuppsats i Umeå där könsfördelningen i sportrapporteringen i både 
lokaltidningen Örnsköldsvik Allehanda samt rikstidningen Sportbladet (Aftonbladets 
sportbilaga) undersöktes. Resultatet av undersökningen visade på en kraftig mansdominans 
inom båda tidningarna. På Sportbladets sidor handlade hela 90 procent av artiklarna om 
herridrott. I Örnsköldsvik Allehanda var det “bara” 57 procent som handlade om män, där 
handlade dock 11 procent om både män och kvinnor, medan slutligen 31 procent av 
artiklarna innefattade endast kvinnor (Johansson & Åström 2015). 

3.3 Forskning om fotbollsbevakning i synnerhet 
Den mesta forskningen kring damfotboll har ett genusperspektiv och studier har gjorts på 
detta ämne sedan lång tid tillbaka (Melkersson, 2017). Robert Hoffman, Lee Ging, Victor 
Matheson och Bala Ramasamy (2006) har studerat förutsättningarna för damfotbollen att 
uppnå samma erkännande som herrfotbollen genom att jämföra signifikanta aspekter som har 
påverkat den manliga fotbollen. Slutsatsen var att ekonomin har en avgörande betydelse, men 
att det även finns kulturella och sociala faktorer. Medierna är med och skapar de sociala 
faktorerna genom att påverka hur kvinnor inom sporten uppfattas. Gertrud Pfister (2015) 
analyserade tyska mediers rapportering om damernas fotbolls-VM 2011. Något hon då kom 
fram till var att kvinnliga fotbollsspelare ofta ses genom ett perspektiv som är mer betonat på 
privatliv än på deras sportsliga prestationer. Även Neal Christopherson, Michella Janning och 
Eileen Diaz McConnel (2002) menar att, trots en positiv ökning av nyhetsrapporteringen 
kring damidrott, beskrivs idrottskvinnorna i relation till deras hemliv eller sexualitet snarare 
än deras atletiska bedrifter. Dock skiftar fokus något när ett lag når stora framgångar, då 
läggs intresse mer i deras sportsliga kapacitet snarare än privatliv och utseende (Ravel & 
Gareau, 2016). Detta bekräftar även Travis Bell och Rowane Coches (2018) studie på 
amerikanska nyhetsmedier som menar att rapporteringen kring USA:s damlag i fotboll mer 
och mer skiftat till de sportsliga framgångarna. Samtidigt som media kan bidra till en 
uppförsbacke för damfotbollens riktiga erkännande ger exponeringen också möjligheter till 
en positiv utveckling och en förhöjd status för sporten. Detta kom Bente Ovedie Skogvang 
(2009) fram till efter att ha analyserat norsk fotboll genom att undersöka förhållanden mellan 
fotbollen, media och publiken. Hon drog också slutsatsen att exponering i media har en effekt 
på den monetära spridningen. 
 
Lovisa Svenningsson (2020) undersökte i sin kandidatuppsats hur jämställd rapporteringen 
var i fyra svenska tidningar (Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter) under fotbolls-VM för herrar 2018 och fotbolls-VM för damer 2019. Hon kom fram 
till att det trots att damerna sportsligt presterade bättre i sitt mästerskap var tydliga skillnader 
i rapporteringen, där männen fick mer medieutrymme än damerna. 62 procent av den totala 
mängden artiklar handlade om herrarna, medan bara 38 procent handlade om damerna. De 
mästerskapen som undersöktes i studien ägde dock inte rum under samma år och eftersom 
journalistiken och samhället hela tiden utvecklas är det relevant att göra en ny undersökning 
där mästerskapen som undersöks avgjordes med kort tid mellan varandra och i närtid.  

3.4 Forskning om jämställdhet på redaktionerna 
När det talas om jämställd sportrapportering är det, som tidigare nämnt, ofta inte bara 
innehållet i rapporteringen som diskuteras utan också könsfördelningen mellan 
sportjournalisterna på redaktionerna. Dessa två frågor hänger tätt samman och forskning visar 
att kvinnliga och manliga journalister tenderar fokusera på olika saker och lyfta fram olika 
aktörer i sina artiklar. 
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Enligt Monika Djerf-Pierre (2007) anses de nordiska länderna som ”framgångsrika” när det 
kommer till jämställdhet inom journalistyrket. Under 1980-talet och början av 1990-talet 
ägde en stor del av utvecklingen rum. Detta var till följd av den så kallade ”statsfeminismen” 
i Sverige då det hade blivit en samhällsnorm att eliminera diskriminering mellan könen. 
Medielandskapet började förändras, under 1980-talet ökade andelen kvinnliga journalister 
från 30 procent till 42 procent. Däremot var endast 15 procent av de ledande positionerna i 
journalistiken tillsatta av kvinnor år 1989 (definitionen av vad “ledande positioner” innebär 
framgår inte tydligt i Djerf-Pierres artikel). Under 1990-talet fortsatte utvecklingen men det 
var fortfarande en majoritet av män på de ledande positionerna. På de ledande positionerna i 
journalistiken 2001 var 25 procent kvinnor.  
 
Under 2000-talet har manliga journalister förknippats med ämnen som ekonomi, 
kriminaljournalistik och sport (Djerf-Pierre, 2007). Kvinnliga journalister associeras i stället 
med personligt engagemang och empati för nyhetssubjekt genom att prioritera kvinnliga 
källor och perspektiv samt att vända sig direkt till publiken (Löfgren-Nilsson, 2015). Enligt 
Global Media Monitoring Project, GMMP (2020) visar forskning över tid att kvinnliga 
reportrar oftare använder kvinnliga nyhetssubjekt och kvinnliga källor. 2020 hade artiklar 
skrivna av kvinnor 31 procent kvinnliga nyhetssubjekt och kvinnliga källor och samtidigt 
hade artiklar skrivna av män 24 procent kvinnliga nyhetssubjekt och kvinnliga källor. 
 
Sverige rankas, som tidigare nämnts, som ett av världens mest jämställda länder (World 
Economic Forum, 2021). Djerf-Pierre skriver i den vetenskapliga artikeln The Difference 
Engine (2011) att det finns ett samband mellan globala jämställdhetsfaktorer, så som kvinnlig 
rösträtt, kvinnor i parlamentet och låg korruption, och andelen kvinnliga nyhetssubjekt. 
Forskningen visar alltså att en högre grad av jämställdhet korrelerar med en högre andel 
kvinnliga nyhetssubjekt i medierna.  
 
Som tidigare nämnts regleras public service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio 
av sändningstillstånd med krav på jämställd rapportering, vilket inte tryckt media gör. Den 
tryckta pressen i Sverige är kommersiell. Inte minst när det gäller sportjournalistik är 
publiken beredd att betala för att ta del av journalistiken, samtidigt som publikens 
betalningsvilja för många andra journalistiska genrer sjunker (Enbom & Carlsson, 2019). För 
kommersiell media finns olika affärsmodeller när det kommer till att ta betalt av publiken. 
Morgontidningar bygger generellt sett på prenumeranter medan kvällstidningar tar betalt för 
lösnummer. Vad publiken är villig att betala för ser ut att bli en allt viktigare faktor för 
medierna när det kommer till nyhetsurval och nyhetsvärdering, detta i takt med att 
konkurrensen om läsarnas uppmärksamhet blir hårdare i och med kommersialisering av 
medierna och det allt tuffare ekonomiska läget för mediehusen när mer och mer av 
annonsintäkterna går till andra aktörer (Strömbäck, 2019). 

3.5 Forskningslucka 
Denna studie kommer sammanfattningsvis fylla den forskningslucka som finns gällande hur 
jämställd rapporteringen kring de svenska fotbollslandslagen är i Sveriges största tryckta 
medier år 2021. Jämfört med tidigare studier om jämställd sportrapportering kommer denna 
studie ge en uppdaterad bild av läget och av hur rapporteringen skiljer sig åt när 
mästerskapen spelas under samma sommar. Vi kommer dessutom endast fokusera på 
textmängd, alltså inte bilder och stora rubriker, och på hur damfotbollen och herrfotbollen 
prioriteras när utrymmet är begränsat. I tidningarnas webbupplagor finns ingen gräns för hur 
mycket som kan publiceras om ett visst ämne (även om det såklart finns en gräns för hur 
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mycket som kan publiceras och samtidigt exponeras bra). I tryckt press måste redaktionerna 
däremot förhålla sig till hur många sidor som finns att tillgå.  
 
Så trots att det finns mycket tidigare forskning, framför allt kandidatuppsatser, med snarlikt 
fokus så är denna studie relevant. Ämnet kommer vara av relevans så länge det är en 
diskussion och till dess att det blir en jämställd sportrapportering. Att undersöka det aktuella 
medieläget är både av intresse för den fortsatta jämställdhetsdebatten, men också för den 
framtida forskningen.  
 
 
 
  



 

 14 

4 Teoretiskt ramverk 
Medielogik handlar om mediernas nyhetsurval och nyhetsvärdering. Vi kommer presentera 
teorier som kan förklara vad som ligger bakom mediernas urval och varför vissa nyheter lyfts 
fram mer än andra.  
 
Det finns flera teorier om genus som förklarar förhållandet mellan män och kvinnor samt 
vilken roll könen har i samhället. Genus används som ett begrepp för att skilja kultur från 
biologi. Vi kommer här redovisa flera genusteorier och begrepp som tillsammans med 
resultat från tidigare forskning ämnar att tillämpas för att förklara de fenomen som undersöks 
och beskriva de resultat som denna studie genererar. Bland annat kommer Hirdmans (1988) 
två teoretiska begrepp genussystem och genuskontrakt presenteras för att förklara vilka 
maktordningar vårt samhälle är uppbyggt på.  
 

4.1 Medielogik och nyhetsurval 
Teorin om medielogik handlar i grunden om att ett mediums innehåll beror på vad som 
passar dess yrkesmässiga normer, format, organisation och behov av uppmärksamhet 
(Altheide & Snow, 1979). Enligt teorin behöver det alltså inte främst vara verkligheten i sig 
som styr vad medierna rapporterar om och hur rapporteringen gestaltas utan snarare är det 
nyhetsmedierna själva och deras behov som spelar roll för vad som rapporteras om och hur 
(Esser, 2013). En viktig del i logiken är att få uppmärksamhet till sitt eget medieformat, 
därför måste medier lära sig navigera i ett samhälle där utbudet av medier är mycket större än 
efterfrågan (Strömbäck, 2014). För att översätta det till vårt forskningsområde: Att intresset 
för damfotbollen ökar successivt behöver alltså inte per automatik betyda att media ökar sin 
rapportering om damfotboll i samma takt. 
 
Inom ramen för teorin om medielogik analyserar man alltså vad som ligger bakom mediernas 
nyhetsurval, alltså vad media väljer att lyfta fram och göra nyheter av och vad som inte får 
utrymme i medierna. Enligt denna teori behöver det alltså till exempel inte vara sportsliga 
resultat som avgör hur stort utrymme ett fotbollslag får i medierna, det handlar också om hur 
nyheten kan presenteras på ett sätt som möter mediernas behov och som medierna tror är 
intressant för publiken (Strömbäck, 2014). De allra flesta svenska medier, i synnerhet tryckt 
press, är kommersiella företag som vid sidan av det journalistiska uppdraget arbetar för en 
ekonomisk vinst. För dessa medier styrs nyhetsurvalet till viss del av vad medierna tror, och 
utifrån statistik och användardata vet, att läsarna vill ta del av och är beredda att betala för 
(Johansson, 2004). Olika kommersiella medier har också olika sätt att ta betalt för sin 
journalistik. I Sverige är det generellt så att morgontidningar bygger på prenumeranter och 
kvällstidningar lösnummerförsäljning.  
 
När det gäller nyhetsvärdering och nyhetsurval kan man prata om “nyhetsfaktorer”, olika 
faktorer som har betydelse för vad som blir en nyhet och inte. Johan Galtung och Mari 
Holmboe Ruge (1965) identifierade tolv olika faktorer som kan förklara vad som ligger 
bakom vilka händelser som blir nyheter och inte. Dessa tolv faktorer är: 
 

• Frekvens 
Hur sannolikt det är att en händelse blir en nyhet beror på hur frekvensen av 
händelsen passar mediernas publiceringsrytm.  
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• Tröskelvärde 
Det finns odefinierade “trösklar” som händelsen behöver överstiga för att bli en 
nyhet. 

• Tydlighet 
Tydlighet kring händelsen har betydelse för sannolikheten för att den blir en nyhet. 

• Meningsfullhet 
Relevans och meningsfullhet har betydelse för sannolikheten att händelsen blir en 
nyhet. 

• Konsonans 
Förväntade händelser, händelser som går i linje med de förväntningar som finns kring 
vad som ska hända, har betydelse för sannolikheten att en händelse blir en nyhet. 

• Överraskning 
Om händelsen är överraskande ökar sannolikheten att den blir en nyhet. 

• Kontinuitet 
Om händelsen ingår i en större process som redan är en del av mediernas flöde och 
finns på mediernas dagordning, ökar sannolikheten att den blir en nyhet. 

• Komposition 
Nyhetsmedier strävar efter en blandning av material i sitt flöde. Om händelsen passar 
in i den blandning som råder för stunden är sannolikheten större att den blir en nyhet. 

• Elitnationer 
Om händelsen utspelar sig i eller med koppling till “elitnationer” ökar sannolikheten 
att den blir en nyhet. 

• Elitpersoner 
Om händelsen handlar om en eller flera “elitpersoner” ökar sannolikheten att den blir 
en nyhet. 

• Personifiering 
Om händelsen handlar om och kan ses som en följd av mänskligt handlande av en 
eller flera enskilda individer ökar sannolikheten att den blir en nyhet.   

• Negativitet 
Om händelsen är negativ ökar sannolikheten att den blir en nyhet. Detta till följd av 
att människor tenderar uppmärksamma och komma ihåg negativa händelser i högre 
grad än positiva. 

 
Något att ta i beaktning när man i dag talar om nyhetsfaktorer och vad som avgör vilka 
händelser som lyfts fram som nyheter och inte av medierna är att Galtung och Ruge lade fram 
sin teori om de tolv nyhetsfaktorerna år 1965, alltså för mer än ett halvt sekel sedan. Sedan 
dess har mycket hänt i samhället och medielandskapet har förändrats. Digitaliseringen är en 
avgörande skillnad när man jämför medielandskapet 1965 med medielandskapet i dag. 
Digitaliseringen och det som redan hänt inom det området och fortfarande händer 2021 har 
förändrat hur medierna arbetar, hur publiken tar del av nyheter och hur medierna når ut med 
sitt material till publiken. En stor förändring är sociala mediers intåg. De sociala medierna 
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har blivit en viktig plattform för nyhetsmedier för att nå ut till både befintlig och ny publik 
med sitt material. Studier som gjorts kring digitalisering, sociala medier som plattform för 
nyheter och nyhetsmediers nyhetsurval tyder på att andra faktorer än de som Galtung och 
Ruge presenterade år 1965 i dag har betydelse för urvalet (Strömbäck, 2019). Något som 
visat sig i tidigare forskning (Harcup & O’Niell, 2017) är att så kallade “mjuka nyheter” (mer 
om “mjuka” och “hårda” nyheter i avsnittet nedan om genusteori) är viktigare på sociala 
medier än i nyhetsmediernas traditionella kanaler. Underhållningsvärdet på nyheterna har 
alltså blivit en mer betydande faktor. Ytterligare en faktor att beakta när man i dag talar om 
nyhetsurval, vid sidan av Galtung och Ruges tolv faktorer, är vad Harcup och O’Niell kallar 
för “delbarhet” (shareability). Det handlar alltså om hur väl nyheten “passar på sociala 
medier”. Dessa två “nya“ faktorer som kan förklara mediernas nyhetsurval och 
nyhetsvärdering, underhållningsvärde och delbarhet, är väldigt lika och går att tänka som en 
och samma faktor som har betydelse för nyhetsmediernas urval.  
 
Alla nyhetsfaktorer är inte alltid lika aktuella som förklaring till varför vissa typer av 
händelser blir nyheter eller inte och till varför vissa nyheter lyfts fram mer än andra. Det är 
inte heller nödvändigtvis så att alla faktorer är “uppfyllda” kring varje händelse som av 
nyhetsmedier lyfts fram som en nyhet. Ofta samspelar flera faktorer till att en händelse lyfts 
fram som en nyhet men det är alltså inte så att alla faktorer “stämmer” på alla nyheter. Som 
tidigare nämnts förändras också både samhället och medielandskapet kontinuerligt och det är 
ont om uppdaterade och heltäckande studier på området (Strömbäck, 2019).  

4.2 Genusteori 
I Hirdmans (1988) genusteori finns begreppet genussystem, ett sätt att ordna och strukturera 
kön i samhället. Enligt systemet finns det olika förväntningar på män och kvinnor och olika 
regler för vad som är manligt och kvinnligt. Systemet består av två logiker. Den ena är 
isärhållandet, att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra är hierarkin, att mannen 
är normen i samhället och utgångspunkten som allting härstammar från. Logiken om 
isärhållning av könen handlar om att dela upp vad som är manligt och vad som är kvinnligt. 
Teorin förklarar att det feminina skulle vara mindre värt än det manliga, och att det manliga 
respekteras i en högre kategori (Hirdman, 2003). Genom att strukturera och ordna könen 
upprätthålls idén om att man inte kan vara A utan att förtrycka B, där A är den hierarkiskt 
överlägsna gruppen och B den underlägsna gruppen. Denna struktur föds man inte med, utan 
den skapas över tid genom kulturen man utsätts för (Hirdman, 1988). Genuskontrakt används 
för att förklara systemets andra logik angående hierarki. Kontraktet är ett osynligt avtal 
mellan könen om hur man ska vara mot varandra, vilken roll man har i arbetet, i kärleken, i 
språket etc. Teorin kan appliceras på idealtyper och könsstrukturer som existerar för 
kvinnliga och manliga fotbollsspelare, och även synen på det maskulina och feminina. Det är 
något som ärvs mellan generationer och stärker därefter segregationen mellan könen, om man 
bryter mot genuskontraktet uppstår ofta konflikter. Enligt genusteorin bygger samhället på 
denna maktordning via stereotyper och värderingar. Kvinnor har en lägre status och anses 
stereotypt vara medgörliga, medan männen anses vara mäktiga (Hirdman, 1988). Hirdman 
menar att genom att belysa genussystemen ifrågasätter man de stereotyper som byggts upp. 
Det ger möjligheten att se vilken effekt genussystemet haft i samhället, till exempel på 
arbetsplatser och i media, och ger på så sätt möjlighet till förändringar i systemet (Hirdman, 
1988).   
 
Något som liknar genuskontraktet är begreppet “glass ceiling” eller “glastaket”. Begreppet 
beskriver en punkt dit kvinnor kan nå, men inte kan nå över, karriärmässigt. Det finns alltså 
en osynlig barriär som hindrar kvinnors avancemang och framgång. Manligt dominerade 
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nätverk är exempel på sådana platser där glastaket hindrar kvinnor från att ta sig in. Detta 
glastak hindrar även andra minoriteter som hbtq-personer och icke-vita personer (Steiner, 
2012).  
 
Inom journalistiken beskrivs begreppet könsordning, och hur det påverkar nyhetsvärdering 
och nyhetsurval. Det är en struktur som byggts upp under en tid där fler kvinnor tagit sig in i 
yrket och som förklarar vilka nyheter som är maskulina och feminina. Två omdiskuterade 
begrepp är ”mjuka” och ”hårda” nyheter (Löfgren-Nilsson, 2015). De “mjuka” nyheterna 
skrivs av kvinnor för kvinnor och de “hårda” nyheterna skrivs av män för män (Djerf-Pierre 
2007). Generellt innehåller ”hårda” nyheter ämnen som anses viktiga för män, medan 
”mjuka” nyheter innehåller ämnen som anses viktiga för kvinnor. De ”hårda” nyheterna 
innehåller ämnen som politik, näringsliv, brottslighet och sport, medan ”mjuka” nyheter rör 
ämnen som sociala frågor, utbildning och barnomsorg. Begreppen grundar sig i 
uppfattningen om att kvinnor och män har olika intressen och uppfattningar kring vad som är 
viktiga offentliga frågor, vilket påverkar nyhetsurvalet (Löfgren-Nilsson, 2015).  
 
Enligt Hovden och von der Lippe (2017) handlar en av Pierre Bourdieus teorier om olika fält 
eller arenor där det finns en konkurrens mellan könen som kan appliceras i sociala 
sammanhang, där det dominanta könets idéer påverkar det underlägsna könet. För att vinna 
dominansen inom fältet behöver man samla in det största möjliga symboliska kapitalet 
specifikt för det fältet. Det dominanta könet blir därefter talespersoner för fältet och formar 
allmänhetens uppfattning, och därefter även de underlägsnas uppfattning. Det innebär att den 
underlägsna gruppen indirekt hjälper till att upprätthålla den dominanta gruppen. Den 
underlägsna gruppen blir därför utsatt för symboliskt våld. Gruppen tenderar därför att vara 
de som ifrågasätter, motsätter och förhandlar allmänhetens uppfattning, vilket i slutändan kan 
leda till en mer jämställd arena. Hovden och von der Lippe utgår från denna teori och ser 
sportjournalistiken som en arena mellan könen, där männen är det dominanta könet eftersom 
det är en mansdominerad bransch. Också mot bakgrund av Bourdieus teori menar Djerf-
Pierre (2007) att kvinnliga journalister arbetat fram tre strategier –  konkurrens, specialisering 
och expansion. Dessa strategier visar och förklarar hur kvinnliga journalister, som de 
underlägsna, behöver arbeta för att ta sig an olika positioner i yrket. Strategin “konkurrens” 
går ut på att kvinnor behöver tillägna sig mer av det symboliska kapitalet än män för att bli 
“en i killgänget”. I detta fall är kapitalet utbildning, kontakter, personliga nätverk etc. 
“Specialisering” går i stället ut på att vinna det kvinnliga kapitalet genom att specialisera sig 
på ämnen och genrer som främst vädjar till kvinnor. Här är målet att bli “en i tjejgänget”. 
Enligt GMMP (2020) använder kvinnliga reportrar också en större andel kvinnliga 
nyhetssubjekt och kvinnliga källor jämfört med manliga reportrar. Den sista kategorin 
“expansion” handlar om att hitta områden i journalistik som inte än blivit könsordnade, där 
det finns utrymme att skapa nya ämnen och genrer (Djerf-Pierre, 2007).  
 
“Critical mass” eller “kritisk massa” är ett begrepp som förklaras av att förändring inträffar 
först när en viss punkt uppnås. I journalistiska sammanhang skulle det alltså, ur ett 
jämställdhetsperspektiv, betyda att när den kritiska massan är uppnådd blir kvinnor mer 
representerade i nyhetsmedierna samt mer korrekt framställda. Tröskeln för den andel 
kvinnor som behövs för att nå den kritiska massan ligger vanligtvis på runt 30 procent. Det 
finns dock kritiker som menar att endast kvantitet inte är en avgörande faktor utan att 
förändring också beror på flera andra faktorer, som organisatoriska och institutionella 
strukturer. Glastaket, som tidigare förklarats i uppsatsen, är en annan anledning till varför 
kritiker menar att den kritiska massan inte är avgörande i alla situationer (Steiner, 2012).  
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Med hjälp av ovanstående teorier hoppas vi kunna ge förklaring till vad denna studie visar för 
eventuella skillnader eller likheter mellan rapporteringen om dam- respektive herrfotboll 
sommaren 2021, under lagens deltagande i fotbollsturneringen i OS och i fotbolls-EM. 
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5 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur jämställd dagens svenska sportjournalistik 
är, specifikt inriktat på fotboll. Detta gör vi genom att undersöka hur rapporteringen kring de 
svenska landslagens deltagande i fotbollsturneringen under OS i Tokyo 2021 respektive 
fotbolls-EM i Europa 2021 skilde sig i svensk tryckt press samma dag och dagen efter lagens 
gruppspelsmatcher samt lagens sista matcher i respektive turneringar. På det sättet ska vi 
jämföra hur mycket utrymme damspelare får i förhållande till herrspelare under 
internationella fotbollsmästerskap samt hur damerna framställs jämfört med herrarna.  

5.1 Frågeställningar 
De empiriska frågeställningar som tagits fram för att besvara denna studies syfte är baserade 
på det teoretiska ramverket samt tidigare forskning och den forskningslucka som 
identifierades i inledningen för att skapa en relevant problematisering som kan bidra till det 
nuvarande befintliga forskningsläget.  
 
1. Hur skiljer sig mängden rapportering och typ av material om svenska damlandslagets 
deltagande i OS-fotbollen 2021 jämfört med svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-
EM 2021, samma dag och dagen efter lagens samtliga gruppspelsmatcher och respektive lags 
sista match i turneringarna? Skiljer det sig i hur materialet placeras i tidningarna? 
 
För att svara på denna frågeställning kommer vi undersöka längd på artiklarna om dam- och 
herrlandslaget under fotbolls-EM 2021 och OS-fotbollen 2021 samt antalet artiklar om de 
respektive lagen. Vi kommer också undersöka vilken genre artiklarna har och vilka 
placeringar de får.  
 
2. Vad handlar artiklarna kring svenska damlandslagets deltagande i OS-fotbollen 2021 och 
svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021 om och hur skiljer det sig mellan 
landslagen? Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna?  
 
För att svara på denna frågeställning kommer vi undersöka vad artiklarna om dam- och 
herrlandslagen under fotbolls-EM 2021 och OS-fotbollen 2021 fokuserar på och vilka 
aktörer som kommer till tals i artiklarna om de respektive landslagen.  
 
3. Spelar reportrarnas kön någon roll för innehållet i artiklarna om svenska damlandslagets 
deltagande i OS-fotbollen 2021 och svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021? 
 
För att svara på denna frågeställning kommer vi undersöka om kvinnliga och manliga 
reportrar skriver om olika ämnen och olika typer av artiklar och om olika personer kommer 
till tals i artiklarna om dam- och herrlandslagen under fotbolls-EM 2021 och OS-fotbollen 
2021 beroende på om det är en manlig eller kvinnlig journalist bakom artikeln. 
 
4. Skiljer sig rapportering om svenska damlandslagets deltagande i OS-fotbollen 2021 och 
svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021 beroende på om det är en morgon- 
eller kvällstidning? 
 
För att svara på denna frågeställning kommer vi undersöka om morgontidningar och 
kvällstidningar skriver olika mycket om de båda landslagen. 
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6 Metod 
Syftet med den här studien är inte att analysera alla artiklar på djupet utan snarare att se 
mängden artiklar, deras utrymme och övergripande teman och jämföra dessa mellan de två 
mästerskapen, herrarnas fotbolls-EM och damernas OS-turnering i fotboll 2021. För att svara 
på frågeställningarna använder vi oss av en kvantitativ innehållsanalys och analyserar 
artiklarna med hjälp av ett kodschema. Denna metod gör det möjligt att på ett strukturerat sätt 
samla in en stor mängd data och att jämföra olika aspekter i materialet med mål att svara på 
frågeställningarna, genom att analysera och dra slutsatser utifrån resultatet (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Enligt Esaiasson et al. (2012) är en kvantitativ 
innehållsanalys en bra metod när man vill “ha svar på frågor om förekomst av olika typer av 
innehållsliga kategorier i ett material” (s. 197) och se hur ofta vissa typer av material 
förekommer, vilket är det vi är intresserade av i den här studien. Med en kvalitativ metod, till 
exempel kvalitativa intervjuer, hade man kunnat få kunskap om andra aspekter kring 
materialet (Ekström & Larsson, 2019) men utifrån denna studies syfte och frågeställningar 
och den tidsram vi arbetar utifrån är en kvantitativ innehållsanalys att föredra. 
 
En kvantitativ innehållsanalys bygger på att kunna samla in data och sedan sammanställa och 
presentera den på ett tydligt sätt. Detta kräver att innehållet som ska analyseras översätts till 
siffror (Karlsson & Johansson, 2019). Detta görs i denna studie genom att ta fram ett 
avgränsat urval, definiera vad som ska analyseras, vad som är studiens analysenheter, och 
genom operationalisering omvandlas frågeställningarna till något mätbart. Genom denna 
process tog vi fram en kodbok och kodningsarbetet utför vi sedan i statistikprogrammet SPSS 
där varje analysenhet är en artikel. Därefter tar vi fram ett resultat som vi analyserar och 
diskuterar i förhållande till den tidigare forskning och de teorier vi presenterat. Nedan följer 
en mer detaljerad beskrivning av processen.  

6.1 Urval och avgränsningar 
I analysen har vi enbart med artiklar som publicerats i svensk tryckt press och inte inslag i 
etermedia. Anledningen till det är att både Sveriges Television och Sveriges Radio, som är de 
största aktörerna av svensk etermedia som bevakar sport, är public service-företag som har 
jämställdhetskrav i sina sändningstillstånd (Kulturdepartementet, 2019a; 
Kulturdepartementet, 2019b), till skillnad från svensk tryckt press. Det är svårt att jämföra 
hur jämställd rapportering är från bolag som har ett krav på jämställd rapportering med bolag 
som inte har det kravet. Därför fokuserar vi i den här studien på medier som inte regleras av 
sändningstillstånd. Bara tidningarnas tryckta upplagor analyseras eftersom vi bland annat är 
intresserade av utrymmet som artiklarna fick och att vi där tydligt kan se i efterhand vad som 
publicerades och hur artiklarna placerats i förhållande till varandra. I tryckta medier är 
utrymmet dessutom begränsat och vad som publiceras och ges utrymme där säger mer om 
mediernas prioriteringar, jämfört med på webben där utrymmet är obegränsat.  
 
Artiklar från fem av Sveriges största dagstidningar analyseras, varav två kvällstidningar och 
tre morgontidningar. Att vi inte tog med fler tidningar i urvalet beror på att vi ville ha 
tidningar som har någon form av egen bevakning kring mästerskapen. Vi vill inte riskera att 
det bara är artiklar från nyhetsbyrån TT som analyseras i vissa tidningar och att vi då kodar 
samma artiklar flera gånger. Analyseras fler mindre tidningars rapportering kommer också 
mer material vara från TT. Fler artiklar analyseras då flera gånger och resultatet riskerar att 
säga mer om TT:s nyhetsvärdering och mindre om hur det ser ut generellt i svensk tryckt 
press. I de fem tidningar som analyseras finns dock en del artiklar från TT men eftersom de i 
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dessa fem tidningar är en liten del av den stora massan artiklar och att även TT-artiklarna 
säger något om tidningarnas nyhetsvärdering och urval analyserar vi även dessa.  
 
Genom att läsa Orvesto konsuments (2021) räckviddsrapport för maj till augusti 2021 kan vi 
se vilka svenska tidningar som hade störst printupplagor, inklusive e-tidning, under 
sommaren 2021. Dagens Industri och Svenska Dagbladet valdes dock bort eftersom de inte 
hade egna sportredaktioner som bevakade mästerskapen och la då till de två tidningar med 
störst printupplagor bakom de fem största. Det slutliga urvalet blir då artiklar från 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. I denna studie 
är vi också intresserade av om det är någon skillnad i rapportering mellan kvälls- och 
morgontidningar. Av de fem tidningar som det undersöks artiklar från är två kvällstidningar 
(Aftonbladet och Expressen) och tre morgontidningar (Dagens Nyheter, Sydsvenskan och 
Göteborgs-Sporten). Tabell 6.1 visar de fem valda tidningarnas printupplagor under 
sommaren 2021.  

Tabell 6.1 Upplagor för de fem undersökta tidningarna 2021 (antal) 

Tidning Upplaga 

Dagens Nyheter 531 000 

Aftonbladet 348 000 

Expressen 339 000 

Göteborgs-Posten 245 000 

Sydsvenskan 163 000 

Kommentar: I printupplagan inkluderas tidningarnas e-tidning. Orvestos undersökning genomfördes mellan 1 
maj och 31 augusti 2021. 11 760 personer deltog i mätningen.  
Källa: Orvesto konsument. 

Matcherna vi undersöker artiklar från spelades på olika tider på dygnet eftersom 
mästerskapen spelades i olika tidszoner (EM-matcherna spelades på kvällen svensk tid och 
OS-matcherna morgon/förmiddag svensk tid) och vi är medvetna om att det kan ha betydelse 
för vilket utrymme olika redaktioner gav matcherna i printupplagan. För att tidsskillnaden 
ska spela så liten roll som möjligt analyserades de fem tidningarnas e-tidningsupplagor 
eftersom de i regel kan uppdateras senare på dygnet än pappersupplagorna. Vi kommer åt e-
tidningsupplagorna via egna konton till de aktuella tidningarnas e-tidningarkiv och via 
Pressreader. Ett fåtal gånger saknades sidor i tidningarnas e-tidningsarkiv och vi sökte då upp 
aktuell artikel i Mediearkivet. När Dagens Nyheter skulle kodas stötte vi på problem då deras 
e-tidningsarkiv inte sträckte sig så långt bak i tiden så att de artiklar som skulle analyseras 
fanns med. Vi hörde av oss till Dagens Nyheter och fick svar från redaktionen att e-tidningen 
och papperstidningen under sommaren 2021 såg likadana ut (personlig kommunikation, 2 
november 2021). Så för att koda Dagens Nyheters artiklar satt vi vid Samhällsvetenskapliga 
bibliotekets dagstidningsdator. Vissa artiklar om matcherna från OS saknades dock i 
bibliotekets dagstidningsdator, artiklarna från de matcherna analyserade vi i stället från 
papperstidningarna som biblioteket sparat. Eftersom OS-matcherna spelades på 
morgnarna/förmiddagarna svensk tid bedömer vi att det i det här fallet inte påverkar 
innehållet att de artiklar som analyserats är hämtade från papperstidningen.  
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6.2 Analysenheterna 
Matcherna som analyseras är de svenska landslagens gruppspelsmatcher (tre matcher för 
varje lag) och respektive landslags sista match i turneringen, som för herrarna i EM var 
åttondelsfinalen och för damerna i OS var finalen. Gruppspelsmatcherna är de första 
matcherna i turneringen där alla lag i en grupp möter varandra och där det avgörs vilka lag 
som går vidare till slutspel med utslagsmatcher. Vi analyserar inte artiklar från alla svenska 
matcher i turneringarna eftersom lagen gick olika långt i turneringarna och därav skiljer sig 
antalet matcher. För att kunna göra en tydlig jämförelse mellan bevakningarna kring de olika 
mästerskapen analyserar vi artiklar från lika många matcher i respektive mästerskap och de 
matcher som analyseras är då gruppspelsmatcherna och den match där lagens mästerskap tog 
slut. Denna avgränsning gör att vi analyserar alla Sveriges matcher i EM och fyra av sex 
svenska matcher i OS. För varje match analyseras artiklar som publicerats i e-tidningen (eller 
i Dagens Nyheter pappersupplaga) samma dag som matchen spelades och dagen efter, alltså 
analyseras artiklar från två dagar per match. Det gör att artiklar från totalt 16 dagar 
analyseras. Vi analyserar inte alla artiklar om mästerskapen utan avgränsar oss till artiklar om 
de svenska landslagen och om de svenska landslagens matcher. Anledningen är att det 
riskerar att bli spretigt och inte jämförbart i och med att en EM-turnering och en OS-
turnering, som vi tidigare nämnt, är så olika typer av evenemang där fotboll är en av flera 
sporter i OS men det är den enda sporten i EM. 
 
Herrarnas fotbolls-EM 2021 spelades utspritt i elva olika länder runt om i Europa mellan den 
11 juni och den 11 juli och de matcher från mästerskapet med det svenska landslaget som vi 
analyserat artiklar från är: 
 

• Gruppspelsmatch mot Spanien den 14 juni, matchstart klockan 21.00 svensk tid – 
matchen slutade 0–0.  

• Gruppspelsmatch mot Slovakien den 18 juni, matchstart klockan 15.00 svensk tid – 
Sverige vann matchen med 1–0. 

• Gruppspelsmatch mot Polen den 23 juni, matchstart klockan 18.00 svensk tid – 
Sverige vann matchen med 3–2. 

• Åttondelsfinal mot Ukraina 29 juni, matchstart klockan 21.00 svensk tid – Ukraina 
vann matchen med 2–1 efter förlängning.  

 
Damernas OS-turnering 2021 var en del av de olympiska spelen i Tokyo, Japan, som ägde 
rum mellan den 23 juli och den 8 augusti men där bland annat damerna fotbollsturnering 
“smygstartade” med matcher innan den officiella invigningen ägt rum. De matcher i 
fotbollsturneringen med det svenska landslaget som vi analyserat artiklar från är: 
 

• Gruppspelsmatch mot USA 21 juli, matchstart klockan 10.30 svensk tid – Sverige 
vann matchen med 3–0. 

• Gruppspelsmatch mot Australien 24 juli, matchstart klockan 10.30 svensk tid – 
Sverige vann matchen med 4–2. 

• Gruppspelsmatch mot Nya Zeeland 27 juli, matchstart klockan 10.00 svensk tid – 
Sverige vann matchen med 2–0. 

• Final mot Kanada 6 augusti, matchstart klockan 14.00 svensk tid – Kanada vann 
matchen med 4–3 efter straffar. 

 
I analysen av artiklarna intresserar vi oss enbart för texten. Vi analyserar alltså inte bilder 
eller räknar med bilder när artiklarnas utrymme kodas. Vi räknar inte heller in rubriker i 
utrymmet. Anledningen är att vi i den här studien är intresserade av hur mycket det skrevs 
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om de olika landslagen och inte av hur mycket utrymme det fick totalt då stora delar av 
uppslag kan täckas av bilder och stora rubriker. Analyserar vi även bilderna ställer det 
dessutom nya krav på studien och på oss författare med fler teorier och mer kunskap om 
bilder och bildanalys.  
 
Analysenheterna är alltså de artiklar som analyseras och de tas fram utifrån de avgränsningar 
som gjorts i operationalisering. Totalt analyseras 314 analysenheter, artiklar, som ligger till 
grund för denna studie.  

6.3 Operationalisering 
Denna undersökning liknar många tidigare studier som har gjorts inom ämnet och vi har ett 
kumulativt arbetssätt som har likheter med tidigare forskning. För att undersöka 
rapporteringen kring damernas fotbollslandslag i OS och herrarnas fotbollslandslag i EM 
började vi med att skapa en kodbok med 23 variabler. Kodboken skapades med utgångspunkt 
från uppsatsen Är damernas boll lika rund? skriven av Svenningsson (2020) som utförde en 
studie som liknade den här, som vi skrev om i avsnittet om tidigare forskning. Hennes 
kodbok var en bra grund som vi sedan använde för att bygga vidare på denna studies kodbok 
på. Variablerna Medium, Materialtyp, Journalistens kön, Artikellängd och Huvudämne är 
inspirerade av Sveningssons uppsats.  
 
I början av kodboken finns ett antal variabler som hjälper till att ”organisera” varje artikel. 
Datum, Rubrik och Mästerskap är sådana variabler. Variabeln Medium är ett ytterligare 
exempel, den beskriver vilken tidning artikeln är med i.  
 
För att besvara den första frågeställningen används flera olika variabler. Artikellängd 
kategoriserar hur mycket plats varje artikel får på varje sida, där räknas endast brödtexten och 
ingress in, inte rubriker och bilder.  
 
Den första frågeställningen handlar också om vilken typ av material som används. Under 
variabeln Placering kategoriseras på vilket uppslag i sportdelen av tidningen som artikeln 
publicerats. Förstasida syftar till att kategorisera om artikeln puffas på förstasidan av 
huvudtidningen. Med puff på förstasidan menas en kort sammanfattning eller ”teaser” om 
artikeln på tidningens förstasida som hänvisar till hela artikeln inne i tidningen. 
Variabelvärdena berättar om puffen hänvisar specifikt till den artikeln eller om det är en 
allmän puff till artiklar som rör den aktuella matchen eller landslaget. För att kategorisera 
vilken typ av artikel det är används variabeln Materialtyp med kategorierna “Nyhetsartikel”, 
“Reportage/feature”, “Krönika”, “Analys/betyg”, “Notis” och “Övrigt”. Om artikeln är en 
krönika kategoriseras den under Värdering Krönika genom positiv, negativ eller neutral 
värdering.  
 
Den andra frågeställningen undersöker artiklarnas innehåll och vilka som kommer till tals. 
Variabeln Fokus undersöker om fokus i artikeln ligger på kollektiv eller individ. Huvudämne 
tar reda på om artikeln är vinklad i ett sportsligt eller privat perspektiv. De tre personerna 
med flest pratminus i varje artikel kodas som aktörer under rubrikerna Person 1, Person 2 
och Person 3. Där kodas endast citat från artiklarnas brödtext. I den första versionen av 
kodboken hade vi endast med en aktör, alltså bara den person som hade flest pratminus. Vi 
insåg dock att vi skulle få en högre validitet om vi kodade fler än bara en aktör. Valet att 
koda tre aktörer berodde på nödvändigheten att avgränsa studien. Att koda varje person som 
kommer till tals skapar mycket arbete och att koda fler än tre aktörer höjer inte validiteten i 
undersökningen, då vi såg att det sällan var fler än tre personer med pratminus i artiklarna. 
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Varje person kodas sedan genom variablerna Aktör kön, Aktör namn och Roll för att få bäst 
förståelse för vilka slags personer som kommer till tals. För Aktör kön kodas det kön som 
framgår av artikeln utifrån namn och andra faktorer i texten. Framgår det tydligt hur aktören 
definierar sig är det den definitionen som kodas. Variabeln Roll kategoriserar folk i olika 
yrkesroller eller roll under mästerskapet som “Spelare”, “Förbundskapten”, “Annan 
förbundsperson”, “Domare”, “Expert” eller “Övrig”. 
 
Variabeln Journalistens kön finns med för att tidigare forskning visat att könet på reportern 
kan ha betydelse för innehållet. Den variabeln kan således hjälpa oss att förklara resultatet 
och att svara på den tredje frågeställningen.  
 
Medietyp används för att beskriva om tidningen är en morgontidning eller kvällstidning. 
Informationen i denna variabeln används för att besvara den fjärde frågeställningen som 
handlar om ifall det är någon skillnad i rapportering i kvällstidningar jämfört med 
morgontidningar.  
 
I variablerna Materialtyp, Artikellängd, Huvudämne och Roll finns svarsalternativet “Övrig” 
eller “Övrigt” som används vid tillfällen där andra svarsalternativ inte passar in. Exempelvis 
har variabeln Roll endast sportrelaterade alternativ som inte passar in om till exempel en 
anhörig blir intervjuad. Det finns också tillfällen där det inte finns möjlighet att använda 
någon av svarsalternativen i kodboken, till exempel går det inte att koda journalistens kön om 
artikelns byline endast är “TT”. Vid dessa tillfällen blir variabeln okodbar och lämnas tom.  
 
Tolkningsreglerna etablerade vi tydligt för att vi alla författare skulle kunna koda individuellt 
utan påverkan, men också för att höja generaliserbarheten. I de fall där det kan finnas 
tvetydigheter har vi beskrivit reglerna i kodboken. Mer om detta diskuterar vi i “Validitet och 
reliabilitet”.  
 
För att öka förståelsen av kodboken ytterligare följer en definition av alla materialtyper. 
Enligt Nationalencyklopedin (NE.se) är en nyhetsartikel ett avgränsat stycke i en tidning där 
nyheter presenteras. Reportage/feature speglar verkliga händelser genom journalistens 
förstahandskännedom om händelsen och är en blandning av dokumentärt och dramatiserat 
material. Denna typ av artiklar kan också beskrivas som en skriftlig version av en 
dokumentär. Enligt Skolverket (skolverket.se) definieras en krönika som en artikel där 
författaren till texten uttrycker sina egna åsikter och tankar om ett dagsaktuellt ämne. Enligt 
Svenska Akademiens ordböcker (svenska.se) beskrivs ordet “analys” som en noggrann och 
djupgående undersökning, vilket även stämmer för en analysartikel. En journalist analyserar 
en händelse och kan även välja att ge händelsen ett betyg i prestanda. Enligt 
Nationalencyklopedin (NE.se) definieras en notis som ett kort och avgränsat 
nyhetsmeddelande i en tidning. I kodningen i denna studie är det ovanstående definitioner 
som vi har utgått ifrån.  
 
Efter att variablerna identifierats och sammanställts i en kodbok börjar själva kodningen.  

6.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet är en fundamental aspekt inom forskning och handlar om studiens giltighet. Är 
operationaliseringen dålig blir validiteten låg. En hög validitet innebär att man verkligen 
mäter det man säger att man ska mäta och en frånvaro av systematiska fel. Att ta inspiration 
från tidigare operationalisering är ett bra knep för att höja sin validitet (Esaiasson et al., 
2012). I denna studie valde vi att utgå från en kodbok i en annan uppsats med liknande 
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frågeställningar. Efter att ha fått en bra grund valde vi sedan att komponera ihop kodschemat 
så att det passade syftet mer precist.  
 
Ett problem vi stötte på under genomförandet av metoden, som är värt att lyfta när det gäller 
validitet, var att vi trots inloggning på Dagens Nyheter inte hade tillgång till sommarens e-
tidningar. Som vi tidigare nämnt åtgärdade vi detta genom att i stället läsa de tryckta 
tidningarna som enligt DN:s webbredaktör (personlig kommunikation, 2 november 2021) 
under dessa datum ska ha varit desamma som e-tidningarna. Detta blir dock ett systematiskt 
fel när vi säger att vi ska analysera e-tidningarna men ändå inte gör det konsekvent, å andra 
sidan menade en ansvarig från tidningen att det inte ska vara någon skillnad.  
 
Något som också kan påverka studiens validitet är det faktum att matcherna som analyseras 
spelades olika tider på dygnet i kombination med valet att endast analysera tryckt press. 
Sveriges sista match i EM startade exempelvis klockan nio på kvällen och gick sedan till 
förlängning. Det påverkar såklart vad tidningarna hinner publicera i tidningen dagen efter, 
om de ens hinner publicera något. Damerna spelade däremot sina matcher i OS i en annan 
tidszon och svensk tid mitt på dagen, det gav tidningarna många timmar att skriva artiklar om 
deras matcher. Denna aspekt gör att analysenheterna inte är helt jämförbara. Även det faktum 
att herrarna spelade ett EM och damerna ett OS kan tillsammans med valet att analysera 
tryckt press påverka validiteten i och med att det i tryckt press finns ett begränsat utrymme 
där redaktionerna kan publicera artiklar. Att damernas fotboll i OS är en del av ett större 
evenemang med många svenskintressen i andra sporter och grenar gör att konkurrensen om 
utrymmet är hårdare än under EM. Trots ovan nämnda aspekter anser vi att det bästa valet av 
analysenheter är just tryckt press. Detta eftersom denna studie är intresserad av bland annat 
utrymme och prioritet. På webben kan artiklar förlängas i efterhand och de flyttas ständigt 
också runt beroende på hur “spännande” redaktionen anser att det är för tillfället. Flera 
månader i efterhand, som denna studie görs, är det därför omöjligt att se hur redaktionerna 
prioriterat och gjort sitt urval just de dagarna och kvällarna.  
 
Om validitet handlar om vad som mäts för att operationalisera teorierna handlar reliabilitet 
om hur man mäter det man kommit fram till att man ska mäta. En hög reliabilitet betyder att 
resultaten är tillförlitliga och att det finns en frånvaro av slumpmässiga fel. Noggrannhet och 
transparens är A och O för en god reliabilitet (Esaiasson et al., 2012).  
 
Av praktiska skäl har vi alla tre författare kodat, medan det idealiska egentligen vore att allt 
koda tillsammans (Esaiasson et al., 2012). Alternativt att bara en person kodade. Detta för att 
undvika systematiska fel och effekter av egentolkningar. När vi tog beslutet att dela upp 
kodningen resonerade vi dock så att det kodschema som tagits fram lämnade lite utrymme för 
just egna tolkningar.  
 
Innan vi började koda var för sig testkodade vi dock till en början alla tre tillsammans och 
sedan även några enheter var för sig där vi efteråt jämförde svaren. Självklart hade vi kunnat 
individuellt testkoda och gemensamt jämföra fler enheter för att göra det mer tillförlitligt. 
Men vad vi då ansåg var att kodboken var ytterst lättolkad och i de tester som gjorts hade vi 
kodat likadant.  
 
Under tiden vi sedan analyserade artiklarna själva stötte vi däremot på flera fall som var 
svårdefinierade och gav plats åt egna tolkningar. Även fast vi vid dessa tillfällen valde att 
diskutera detta sinsemellan, samt försökte konkretisera med kommentarer i kodboken, sänker 
det studiens validitet och replikerbarheten blir också sämre. Ett exempel på en svårdefinierad 
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fråga var Placering där vi länge hade olika uppfattningar om hur vi skulle välja att koda. 
Kodboken som vi bifogat i uppsatsen är dock en väl genomarbetad instruktion. Trots att vi 
har insett att variablerna kan tolkas olika så har vi, genom tydliga kommentarer i kodboken, 
gjort allt vi kan för att studiens replikerbarhet ska vara god. Variabeln Värdering Krönika 
beslutade vi oss dock för att inte redovisa i vårt resultat eller diskutera i vår diskussion 
eftersom vi ansåg att den var alldeles för subjektiv att tolka. För att kunna göra de analyser 
som en sådan fråga kräver räcker det inte bara med tydliga kommentarer i kodboken. Vi hade 
istället behövt använda oss av en mer kvalitativ analys där vi dök djupare och dessutom fört 
in avgörande värdeord i vår kodmall. Detta tänkte vi inte på innan vår kodning och just därför 
tycker vi det är svårt, nästintill omöjligt, att dra slutsatser av vårt resultat på denna fråga 
eftersom reliabiliteten är så låg.  
 
Genom att göra ett reliabilitetstest när man analyserat klart kan man enkelt säkerställa en hög 
reliabilitet i studien. Det finns två typer av reliabilitetstest - intrakodarreliabilitet och 
interkodarreliabilitet (Esaiasson et al., 2012). Vi har gjort det sistnämnda genom att skicka 
fem slumpmässigt utvalda artiklar man själv kodat till de två andra i gruppen för att se om 
resultatet blir detsamma. Reliabilitetstestet gav ett gott resultat och frånvaro av slumpmässiga 
fel. Den enda variabeln som visade varierande svar oss emellan var Artikellängd. I 
resultatdelen har vi dock valt att klumpa ihop svaren i den variabeln till tre nya värden (stor, 
medel och liten) vilket betyder att de små tolkningsdifferenserna inte har någon betydelse 
studiens slutresultat.  
 
När vi tog fram tabellerna till resultatet kunde vi se några få slumpmässiga slarvfel som vi då 
gick tillbaka och rättade till, detta reducerade de uppenbara slarvfelen och höjer reliabiliteten 
ytterligare.  
 
Då vi både testkodat innan, genomfört reliabilitetstest efter kodningen och slutligen putsat 
ytterligare på SPSS-resultatet så kan man summera att vår metod, trots att vi varit tre kodare, 
har en hög reliabilitet.  
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7 Resultat och analys 
Som tidigare nämnts är grunden för denna studie artiklar som kommer från fem svenska 
dagstidningars tryckta upplagor (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten 
och Sydsvenskan). Dessa artiklar handlar om de svenska fotbollslandslagen under åtta dagar 
under OS-fotbollen 2021 och fotbolls-EM 2021, totalt alltså 16 dagar. 
 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av studien och det presenteras med hjälp av tabeller 
och text. Resultaten kommer även analyseras och kopplas till den tidigare forskning som 
presenterats och de teorier som redovisats i tidigare avsnitt.  
 
Av de analyserade artiklarna var 25 skrivna av TT och publicerade i någon eller några av de 
fem ovanstående tidningarna. Vi har i resultatredovisningen inte gjort någon skillnad på 
artiklar skrivna av TT och artiklar skrivna av tidningarnas egna reportrar.  

7.1 Herrlandslaget fick större medieutrymme 
Totalt har alltså 314 analysenheter kodats vilket betyder att de fem tidningar som undersökts 
sammanlagt har skrivit 314 artiklar om mästerskapen samma dag och dagen efter de matcher 
vi valt att analysera. Dessa artiklar fördelar sig mellan mästerskapen enligt tabell 7.1:  

Tabell 7.1 Artiklar om respektive mästerskap (procent) 
 

Antal artiklar Procent 

OS (damfotboll) 114 36 

EM (herrfotboll) 200 64 

Totalt 314 100 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 314. 

Resultatet i tabell 7.1 visar att 200 av de 314 artiklarna skrevs om EM och 114 skrevs om OS, 
det vill säga skrevs 64 procent av det totala antalet artiklar om herrarna medan 36 procent av 
det totala materialet skrevs om damerna. Det var alltså nästan dubbelt så många artiklar som 
skrevs om herrarna under de åtta olika dagarna som kodats för respektive landslag. Detta är 
ett resultat som visar en liknande skillnad som Svenningssons (2020) undersökning om 
rapporteringen från herrarnas VM 2018 och damernas VM 2019, där fördelningen var 62 
procent respektive 38 procent. 
 
Rapporteringen är alltså fortfarande långt ifrån jämställd, vilket kan kopplas till teorin om 
medielogik och nyhetsurval. En av de faktorer Galtung och Ruge (1965) listade som viktig 
för att publicera nyheter är kontinuitet. Denna faktor beskrivs som att händelser som ingår i 
en större process redan är en del av mediernas flöde och finns på mediernas dagordning. 
Därmed har dessa en större sannolikhet att att bli nyheter än händelser som inte redan finns i 
mediernas flöde. Mycket tidigare forskning visar männens historiska dominans på 
sportsidorna ( Hedenborg, 2013; Schmidt, 2016; Hovden & von der Lippe, 2017; Enbom & 
Carlsson, 2019; Svenningsson, 2020). Bland annat visar Hovden och von der Lippes (2017) 
studie att 85 procent av den nordiska sportjournalistiken handlar om män och manligt 
idrottsutövande. Den vardagliga manliga dominansen i nyhetsgenren “sport” betyder att 
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herrfotbollen redan finns på mediernas dagordning och på så vis, enligt Galtung och Ruge, 
har en större sannolikhet att rapporteras om under ett mästerskap.  
 
Något som är värt att lyfta som ytterligare en förklaring till den ojämställda rapporteringen är 
huruvida matchernas slutresultat påverkade tidningarnas nyhetsvärdering dagen efter 
matcherna. Galtung och Ruge (1965) menar att negativitet är en nyhetsfaktor som påverkar 
om en händelse får mycket uppmärksamhet eller inte. Damerna vann varje match fram till 
finalen och gjorde sånär ett fläckfritt OS medan herrarna förvisso vann sin grupp men hade 
det desto kämpigare genom hela EM-turneringen. Främst fick det svenska laget motta mycket 
negativ kritik efter öppningsmatchen mot Spanien. Enligt medielogiken är det alltså större 
chans att negativa händelser beskrivs, kommenteras och publiceras. Även Galtung och Ruges 
nyhetsfaktor överraskning är relevant att lyfta här. När de svenska lagen gick in i sina 
respektive mästerskap gjorde de det med olika förväntningar på sig. Det svenska damlaget 
var favorittippat och hade själva uttalat att de hade som mål att vinna OS-guld. Det svenska 
herrlaget var inte alls favoriter på samma sätt även om det fanns en förhoppning att om att ta 
sig vidare från gruppspelet. Mot den bakgrunden var damernas resultat i gruppspelet i OS (tre 
raka segrar) ingen större överraskning samtidigt som herrlagets oavgjorda premiär borta mot 
Spanien i EM, och sedan vinsten i gruppen, inte var något som de flesta hade väntat sig. Med 
teorin om att överraskning är en nyhetsfaktor kan man då se det som rimligt att herrarna i 
gruppspelet fick mer medialt utrymme än damerna. Denna förklaring är dock inte lika tydlig 
när det kommer till lagens sista matcher i turneringarna. I OS var Sverige storfavoriter mot 
Kanada i finalen och i EM gick Sverige in som favorit, om än inte lika stora favoriter som 
damerna i sin match, mot Ukraina i åttondelsfinalen. De svenska lagen förlorade båda de här 
matcherna, två resultat som utifrån förväntningarna inför kan ses som överraskande.  
 
Det är även relevant att ta upp det faktum att de tidningar som analyserats är kommersiella. 
Medielogiken handlar bland annat om att det inte bara är verkligheten i sig som styr vad som 
blir nyheter och vad som prioriteras av nyhetsmedier (Esser, 2013). För kommersiella medier 
är en viktig faktor utöver det journalistiska uppdraget att tjäna pengar, vilket bland annat görs 
genom att rapportera om sådant som publiken är intresserad av och är beredd att betala för 
(Johansson, 2004). Damlandslaget presterade bättre både inför och under OS än vad 
herrlandslaget gjorde inför och under EM. Ändå är det herrfotbollen och herrlandslaget som 
dominerar i mediernas rapportering. Detta visar att det per automatik inte är så att de som 
presterar bäst sportsligt också får mest utrymme på sportsidorna. Samma sak kom 
Svenningsson (2020) fram till i sin studie om rapporteringen om fotbollslandslagen under 
VM 2018 och VM 2019. Det är i stället det som publiken visar störst intresse för som får 
mest utrymme. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att publiken helt enkelt är mer 
intresserad av att läsa om herrlandslaget än om damlandslaget. Detta går i linje med 
Hirdmans genusteori (1988) som säger att mannen är normen i samhället och den historiska 
bilden av idrott som något manligt (Wallin, 1998). Det faktum att medierna är kommersiella 
är alltså en av de rimliga förklaringarna bakom den ojämna rapporteringen som denna studies 
resultat visar på.  
 
I analysen av mästerskapsrapporteringen är det dock, som vi redan nämnt, viktigt att minnas 
att en fotbollsturnering under ett OS är en del av ett större sammanhang medan det under ett 
EM inte finns samma “behov” av att ge utrymme till andra sporter på tidningarnas sportsidor. 
Rent medielogiskt kring nyhetsurval är det därför rimligt att damerna fått ett mindre utrymme 
eftersom tidningarna på sina sportsidor behöver ge plats åt andra sporter och idrottsutövare 
också och inte bara kan fokusera på fotbollen. Samtidigt räcker inte det som förklaring då det 
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under EM självklart pågick annan sport runt om i Sverige och världen som konkurrerade om 
utrymmet på sportsidorna. 

7.2 Fler stora artiklar om herrarna 
Förutom att mängden rapportering skilde sig mellan lagen så visar tabell 7.2 att det även var 
skillnad på storleken på artiklarna om de respektive landslagen. I resultatredovisningen har vi 
valt att lägga ihop de tio olika variabelvärdena om artiklarnas storlek till tre kategorier/nya 
variabelvärden för en mer generaliserbar och lättolkad tabell, och även för att höja studiens 
reliabilitet. Värdena till den nya variabeln är “stor”, “medel” och “liten”.   

Tabell 7.2 Storlek på artiklarna om respektive mästerskap (procent) 

  Stor Medel Liten Totalt (n) 

OS (damfotboll) 4 72 24 100 (114) 

EM (herrfotboll) 9 70 21 100 (200) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Stor = artiklar som är minst en 
sida stora. Medel = artiklar som mindre än en helsida men större än en sjättedelssida. Liten = artiklar som är 
en sjättedelssida eller mindre. Bilder och rubriker är inte inräknade. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 314. 

Den största skillnaden som denna tabell visar är att det skrevs en betydligt större andel stora 
artiklar om herrarnas EM än om damernas OS. Detta går i linje med Schmidts studie (2016) 
om sportrapporteringen i New York Times, som visade att artiklar om kvinnlig idrott och 
kvinnliga idrottsutövare tenderar att vara kortare och få mindre utrymme än artiklar om 
manlig idrott.  
 
Samtidigt är det faktum att damerna spelade ett OS medan herrarna spelade ett EM här, 
jämfört med den tidigare tabellen, möjligen en ännu tydligare förklaring till skillnaden. 
Sportsidorna i den tryckta pressen är begränsade och under ett OS måste varje 
idrottslag/idrottsutövare konkurrera om utrymmet på ett annat vis än under andra mästerskap 
som är inriktade på en specifik sport.  

7.3 Damerna puffades oftare på förstasidorna 
Vi är i den här studien inte bara intresserad av mängden rapportering utan också av hur 
redaktionerna valt att prioritera artiklarna från de två mästerskapen. Alla artiklar har därför 
kodats utefter hur och om de har puffats på tidningarnas förstasidor, vilket redovisas i tabell 
7.3. 
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Tabell 7.3 Andel artiklar som puffats på tidningarnas förstasidor i respektive mästerskap 
(procent) 

  Hänvisning till 
specifik artikel 

Allmän puff Ingen puff Totalt (n) 

OS (damfotboll) 19 31 50 100 (114) 

EM (herrfotboll) 21 18 62 101 (200) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Med artikel på förstasidan menas 
att det finns en puff på huvudtidningens förstasida. Allmän puff är en puff till flera texter om samma händelse, 
specifik puff är en puff som hänvisar till en speciell artikel. Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. 
N = 314. 

Tabellen visar ett ganska jämnt resultat mellan mästerskapen när det kommer till puffar på 
tidningarnas förstasidor med hänvisningar till specifika artiklar. Andelen allmänna puffar på 
förstasidan om OS är däremot betydligt högre, 13 procentenheter högre, jämfört med EM. 
Totalt sett har 50 procent av alla artiklar om OS puffats på förstasidan och 38 procent av 
artiklarna om EM puffats på förstasidan. Tidigare forskning utförd av Schmidt (2016) visade 
att kvinnlig idrott och kvinnliga idrottare får lite uppmärksamhet i medier jämfört med 
manlig idrott. Hovden och von der Lippe (2017) kom fram till ett liknande resultat i deras 
undersökning där 85 procent av sportrapporteringen i Norden handlade om manlig idrott. I 
sin genusteori beskriver Hirdman (1988) att män är normen i samhället och att de därför även 
respekteras i högre grad än kvinnor. Utifrån denna teori borde EM haft en högre andel 
artiklar puffade på tidningarnas förstasidor än OS, samma gäller även för vad den tidigare 
forskningen visade. Denna undersökning visar dock alltså att tidningarna puffar artiklar till 
OS och damfotbollens fördel.  
 
Angående vilken placering artiklar om mästerskapen fick i tidningarna visar resultatet att det 
var väldigt lika mellan OS och EM (se bilaga 2, tabell 1). Andelen artiklar som var med på 
första uppslaget i tidningarnas sportdel var 40 procent för OS och 44 procent för EM. 
Andelen artiklar på andra uppslaget visar en liknande differens men ett omvänt resultat, 40 
procent för OS och 35 för EM. Även här kan man knyta an till den tidigare forskningen och 
teorin som nämndes ovan, Schmidts forskning (2016) som visade att kvinnliga idrottare får 
mindre uppmärksamhet i medier jämfört med män, Hovden och von der Lippes undersökning 
(2017) om sportrapportering i Norden och Hirdmans genusteori (1988). Undersökningen om 
vilka placeringar artiklar om mästerskapen fått i tidningarna visar på en jämställd 
rapportering, tvärtemot den tidigare forskningen och Hirdmans genusteori.  

7.4 Sporten i fokus i artiklarna 
Varje artikels huvudämne har kodats och det vi varit intresserade av är om artiklarna 
handlade om spelarnas och lagens sportsliga prestationer eller om spelarnas eller ledarnas 
privatliv. Tabell 7.4 visar vilka huvudämnen de analyserade artiklarna hade under OS 
respektive EM. 
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Tabell 7.4 Artiklarnas huvudämne (procent) 

  Sportsligt Privatliv Övrigt Totalt (n) 

OS (damfotboll) 90 4 7 101 (114) 

EM (herrfotboll) 86 4 11 101 (200) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Det som har undersökts är 
huvudämnet i artikeln, om det handlar om fotbollen (sportsligt) eller om aktörernas privatliv. Under ”övrigt” 
faller ämnen som exempelvis yttre förhållanden inför match, alltså ämnen som varken handlar om sportsliga 
prestationer eller privatliv. Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 314. 

Resultatet i tabell 7.4 visar att huvudämnet i de allra flesta artiklarna från både OS och EM 
var de sportsliga prestationerna och att väldigt få artiklar handlade om spelarnas eller 
ledarnas privatliv. Enligt Pfister (2015) är det mer sannolikt och vanligare att artiklar om 
kvinnor, och kvinnliga fotbollsspelare, handlar om privatliv jämfört med artiklar om män och 
manliga idrottsutövare. Resultatet av denna studie visar att så inte var fallet i artiklarna under 
de dagar som undersöktes under fotbolls-EM och OS-fotbollen sommaren 2021. Där 
handlade alltså få av artiklarna om spelares eller ledares privatliv och andelen artiklar där 
huvudämnet var spelares eller ledares privatliv var lika under herrturneringen (EM) och 
damturneringen (OS), fyra procent. 

7.5 Journalisternas kön har betydelse 
Dessutom valde vi att titta närmare på journalisternas kön och huruvida det hade betydelse 
för de analyserade artiklarnas innehåll. Tabell 7.5 som presenteras nedan visar hur stor andel 
av artiklarna om respektive mästerskap som var skrivna av journalister av de olika könen. 
Den visar även hur stor andel av artiklarna som hade bylines där journalister av båda könen 
var representerade. 

Tabell 7.5 Artiklar skrivna av kvinnliga respektive manliga journalister om respektive 
mästerskap (procent) 

  Kvinna Man Båda Totalt (n) 

OS (damfotboll) 52 34 14 100 (104) 

EM (herrfotboll) 10 80 10 100 (189) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Kvinna innebär att endast en eller 
flera kvinnor har byline på artikeln, man innebär att endast en eller flera män har byline på artikeln, båda 
innebär att reportrar av olika kön har byline på artikeln. Artiklar som inte har personlig byline har inte kodats. 
Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 293. 

Resultatet i tabell 7.5 visar tydligt att under OS-rapporteringen var kvinnliga journalister 
överrepresenterade medan de under EM var kraftigt underrepresenterade. Endast tio procent 
av de artiklar under EM där det går att utläsa kön på bylinen var skrivna av bara kvinnliga 
journalister.  
 
Studien visar även att det finns skillnader i materialtyp kopplade till journalistens kön, det 
visas i tabell 7.6: 

 

 



 

 32 

 

Tabell 7.6 Artiklar skrivna av kvinnliga respektive manliga journalister fördelat på olika 
typer av nyhetstexter (procent) 

  Kvinna Man Båda Totalt (n) 

Nyhetsartikel 29 56 14 99 (179) 

Krönika 22 78 0 100 (60) 

Analys/betyg 21 63 15 100 (38) 

Reportage/feature 0 100 0 100 (7) 

Notis 100 0 0 100 (1) 

Övrigt 0 75 25 100 (8) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Kvinna innebär att endast en eller 
flera kvinnor har byline på artikeln, man innebär att endast en eller flera män har byline på artikeln, båda 
innebär att reportrar av olika kön har byline på artikeln. Artiklar som inte har personlig byline har inte kodats. 
Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 293. 

Det första vi kan utläsa i tabellen är att män skrev störst andel av alla materialtyper (utom 
notiser som dock endast var en artikel). Av alla analyserade artiklar med personlig byline var 
totalt 64 procent skrivna av bara män och 25 procent skrivna av bara kvinnor (se bilaga 2, 
tabell 2). På så vis är det rimligt att männen skrivit störst andel av nästan alla materialtyper.  
 
Alla reportage/feature-artiklar som kodats var skrivna av män, dock så var det bara totalt sju 
reportage/feature-artiklar bland alla de analyserade artiklarna där sex av dem skrevs under 
EM. Som vi tidigare nämnt var det bara tio procent av alla EM:s artiklar som var skrivna av 
bara kvinnor och utifrån det är det inte konstigt att reportagen endast har manliga bylines.  
 
Ett resultat som sticker ut i tabellen är den manliga överrepresentationen i analyserna/betygen 
och framför allt krönikorna. Denna skillnad går inte enbart att förklara med att det var få 
kodade enheter med denna genre, eller att den procentuella skillnaden på andelarna mellan 
mästerskapen var stor, som det gör gällande reportagen/feature-artiklarna. I stället kan 
Hirdmans (1988) teori kring genuskontraktet och hierarkin i samhället användas till att 
förklara resultatet. Kontraktet beskrivs som ett osynligt avtal mellan könen om hur man ska 
vara mot varandra, och vilken roll man har i olika situationer, i detta fall på arbetsplatsen. 
Kvinnor har en lägre status medan män anses vara mäktigare. Denna teori bekräftas i Djerf-
Pierres (2007) forskning om andelen kvinnor på journalistikens ledande positioner, där det 
2001 bara var 25 procent. Krönikör är per definition inte en ledande position, men det är 
oftast etablerade journalister på redaktionen som får möjligheten och ansvaret att skriva 
krönikor. Det är med denna bakgrund inte helt förvånande att de kvinnliga journalisterna 
skrivit en så liten andel av de analyserade krönikorna.  
 
Det är helt jämnt vad artiklarna berör för huvudämne utifrån vilket kön journalisten har (se 
bilaga 2, tabell 3). Som redan nämnts i resultatredovisningen så var det väldigt få artiklar 
(endast elva stycken totalt) som handlade om privatliv och därav visar resultatet att både 
kvinnliga och manliga journalister skriver mest ur ett sportsligt perspektiv (90 procent 
respektive 88 procent).  
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Gällande hur stor andel olika typer av nyhetstexter som användes generellt i rapporteringen 
kring de båda mästerskapen är resultatet jämnt. I den totala mängden analyserade artiklar är 
det klart flest nyhetsartiklar, 66 procent på OS och 60 procent på EM. Störst procentuell 
skillnad är det i andelen reportage/feature-artiklar, där den materialtypen under OS endast 
utgjorde en procent och under EM tre procent (se bilaga 2, tabell 4). 

7.6 Fler män kom till tals under OS än kvinnor under EM 
I undersökningen har vi kodat vilket kön och vilken roll de upp till tre personer som kommer 
till tals mest i artiklarna hade. 
 
För att på ett överskådligt sätt se om det var flest kvinnor respektive män som kom till tals i 
artiklarna eller om fördelningen mellan könen var jämn lade vi ihop de tre variablerna vi 
hade när vi kodade (en för vem som citeras mest, en för vem som citeras näst mest och en för 
den som citeras tredje mest) till en ny variabel. Värdena i den nya variabeln är “Bara 
kvinnor”, “Majoritet kvinnor”, “Bara män”, “Majoritet män”, “Jämnt fördelat”. Tabell 7.7 
visar, utifrån den nya variabeln, kön på de som kom till tals mest under OS respektive EM. 

Tabell 7.7 Kön på aktörerna som kommer till tals i artiklar om respektive mästerskap 
(procent) 

  Bara 
kvinnor 

Majoritet 
kvinnor 

Bara män Majoritet 
män 

Jämnt 
fördelat 

Totalt (n) 

OS 
(damfotboll) 

53 18 8 3 16 98 (72) 

EM 
(herrfotboll) 

2 0 91 6 1 100 (128) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. De tre personer med flest 
pratminus har kodats. Har flera personer lika många pratminus är det den som kommer till tals först som 
kodats. Endast pratminus i brödtext har kodats. I kodboken finns variabelvärdet ”icke-binär”, med men då det 
bara var en person som kodades som detta har det inte betydelse för resultatet och det variabelvärdet 
presenteras därför inte här. Artiklar utan pratminus har inte kodats. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 200. 

Resultatet i tabell 7.7 visar att i majoriteten av artiklarna från OS, 71 procent, var det bara 
kvinnor eller en majoritet kvinnor som var bland de tre som kom till tals mest medan den 
siffran i EM endast var två procent. Under EM var det i 97 procent av artiklarna bara män 
eller majoritet män bland de tre personer som kom till tals mest i artikeln. Detta resultat, att 
fler kvinnor kom till tals under OS och fler män under EM, är rimligt eftersom OS-
turneringen som analyserats är damidrott och EM-turneringen herridrott. Däremot visar 
resultatet att det var fler män som kom till tals under damernas OS än kvinnor som kom till 
tals under herrarnas EM. En förklaring till detta är att det svenska damlandslagets 
förbundskapten under OS var en man, Peter Gerhardsson, samtidigt som det inte fanns några 
kvinnor i herrlandslagets tränarstab under EM.  
 
Även de citerades roll under mästerskapen kodades alltså och de som citerades mest i de 
analyserade artiklarna var spelare och förbundskapten. Hur ofta det var spelare som citerades 
mest skiljer sig mellan mästerskapen. I artiklarna från OS var det oftare spelare som kom till 
tals än i artiklarna från EM. Under OS var personen som kom till tals mest i 77 procent av 
artiklarna en spelare och under EM var det i 42 procent av artiklarna spelare som kom till tals 
mest (se bilaga 2, tabell 5). Även bland personerna som kom till tals näst mest och tredje 
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mest var det fler spelare som kom till tals under OS än under EM (se bilaga 2, tabell 6 och 7). 
När det kommer till landslagens förbundskaptener, som i både OS och EM var män, var det i 
artiklarna från EM mer förekommande att denne var den som citerades mest jämfört med i 
artiklarna från OS (30 procent jämfört med 14 procent) (se bilaga 2, tabell 5). Däremot när 
man studerar vilka som kom till tals näst mest och tredje mest i artiklarna var det under OS 
oftare förbundskaptenen än under EM (se bilaga 2, tabell 6 och 7). Totalt var det under EM 
oftare än under OS förbundskaptenen som lyftes fram mest sett till antal citat. Som visas 
ovan, i tabell 7.5, var det från de fem tidningar vi analyserat artiklar från, mycket fler 
kvinnliga journalister som skrev om OS än vad det var som skrev om EM. GMMP (2020) 
visar att kvinnliga journalister oftare har med kvinnliga nyhetssubjekt och kvinnliga källor i 
sina artiklar än vad manliga journalister har. Resultatet, som visar att man pratade mer med 
spelare i OS än i EM och att förbundskaptenen (som alltså var manlig i både EM och OS) 
oftare är den mest citerade i EM jämfört med OS, går i linje med den forskningen. 
 
Precis som när vi redovisade resultatet för vilka som kom till tals i artiklarna använde vi den 
nya variabeln vi skapat för att få en bild av aktörernas kön i förhållande till journalisternas 
kön. Detta resultat visas i tabell 7.8. 

Tabell 7.8 Journalisternas kön och kön på aktör (procent) 

  Kvinna Man Både Totalt (n) 

Bara kvinnor 50 35 15 100 (40) 

Majoritet kvinnor 50 17 33 100 (12) 

Bara män 12 75 12 99 (113) 

Majoritet män 25 63 13 101 (8) 

Jämnt fördelat 46 36 18 100 (11) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Kvinna innebär att endast en eller 
flera kvinnor har byline på artikeln, man innebär att endast en eller flera män har byline på artikeln, båda 
innebär att reportrar av olika kön har byline på artikeln. De tre personer med flest pratminus har kodats. Har 
flera personer lika många pratminus är det den som kommer till tals först som kodats. Endast pratminus i 
brödtext har kodats. I kodboken finns variabelvärdet ”icke-binär”, med men då det bara var en person som 
kodades som detta har det inte betydelse för resultatet och det variabelvärdet presenteras därför inte här. 
Artiklar utan pratminus har inte kodats. Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 185. 

Resultatet visar att i 50 procent av alla analyserade artiklar som skrivits av endast kvinnliga 
journalister och som innehåller pratminus var det bara kvinnor som var bland de tre personer 
som kom till tals mest. Den siffran för artiklar skrivna av endast manliga journalister är 35 
procent. När det kommer till artiklar där de personer som citerades mest bara var män var 75 
procent skrivna av manliga journalister och endast 12 procent skrivna av kvinnliga 
journalister. När man studerar artiklarna där det var majoritet män eller majoritet kvinnor 
som citerades är det på samma sätt skillnad beroende på om det var manliga eller kvinnliga 
journalister som skrivit artiklarna. En förklaring till skillnaderna hittas i tabell 7.5 som visar 
att det var väldigt få kvinnliga journalister som skrev om EM och få manliga som skrev om 
OS.  
 
Som tidigare nämnts visar GMMP (2020) att kvinnliga journalister oftare än manliga 
använder kvinnliga nyhetssubjekt och kvinnliga källor i sina artiklar. Även Löfgren-Nilssons 
(2015) forskning visar att kvinnliga journalister prioriterar kvinnliga källor. Denna studies 
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resultat går i linje med denna forskning och det är också en möjlig förklaring till skillnaderna 
i aktörer i artiklar skrivna av manliga respektive kvinnliga journalister.  

7.7 Ingen skillnad på kvälls- och morgontidningarna 
Den fjärde frågeställningen handlar om ifall olika typer av tidningar (kvällstidning och 
morgontidning) har olika rapportering. Tabell 7.9 visar hur materialet om OS och EM 
fördelades i de analyserade kvälls- respektive morgontidningarna.  

Tabell 7.9 Andel artiklar om respektive mästerskap i olika typer av tidningar (procent) 

  OS (damfotboll) EM (herrfotboll) Totalt (n) 

Morgontidning 36 64 100 (165) 

Kvällstidning 36 64 100 (149) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 314. 

Eftersom vi analyserat artiklar från fem tidningar där två är kvällstidningar och tre 
morgontidningar går det inte att jämföra rakt av vad gäller antal artiklar. Däremot kan vi 
utifrån analysenheterna se hur fördelningen av artiklarna såg ut i de olika typerna av 
tidningar. Resultatet visar att det inte var någon skillnad i hur mycket kvälls- och 
morgontidningarna skrev om de olika mästerskapen. I båda medietyperna handlade det 
betydligt mer om herrarnas EM än om damernas OS. I båda medietyperna handlade 64 
procent av de analyserade artiklarna om herrarnas EM och 36 procent om damerna OS. Dessa 
resultat går i linje med tidigare forskning som visar att det rapporteras betydligt mer om män 
än om kvinnor i sportjournalistiken (Hedenborg, 2013; Schmidt, 2016; Hovden & von der 
Lippe, 2017; Enbom & Carlsson, 2019; Svenningsson, 2020). 
 
Utifrån teorierna om nyhetsvärdering och nyhetsurval som säger att mediernas innehåll styrs 
av mediernas egna behov (Johansson, 2004; Strömbäck, 2014) är det rimligt att tänka att det 
skulle skilja sig mellan kvälls- och morgontidningar eftersom de olika tidningstyperna har 
olika sätt att ta betalt av läsarna på. Men resultatet visar alltså att det inte var någon skillnad i 
hur mycket kvällstidningarna och morgontidningarna skrev och damerna (OS) respektive 
herrarna (EM). 

7.8 Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna studie var att undersöka hur jämställd fotbollsrapporteringen var i Sverige 
2021. Detta undersöktes genom att analysera fem av Sveriges största dagstidningars 
rapportering från det svenska damlandslagets OS-turnering 2021 och det svenska 
herrlandslagets EM-turnering samma sommar.  
 
Vi genomförde en kvantitativ innehållsanalys genom att systematiskt samla in material, 
information från 314 artiklar publicerade i tryckt press, och sedan sammanställa resultatet 
och analysera detta i förhållande till tidigare forskning och tidigare presenterade 
teoribildningar. Nedan följer resultatet sammanfattat under varje frågeställning var för sig.   
 
Hur skiljer sig mängden rapportering och typ av material om svenska damlandslagets 
deltagande i OS-fotbollen 2021 jämfört med svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-
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EM 2021, samma dag och dagen efter lagens samtliga gruppspelsmatcher och respektive 
lags sista match i turneringarna? Skiljer det sig i hur materialet placeras i artiklarna? 
Under de analyserade dagarna fanns det nästan dubbelt så många artiklar om det svenska 
herrlandslaget under EM jämfört med om damlandslaget under OS. I både EM och OS var de 
flesta artiklarna i de undersökta tidningarna nyhetsartiklar. I de flesta kategorierna av artiklar 
var det jämnt mellan mästerskapen. Där det var störst skillnad var i andelen 
reportage/feature-material. Under OS utgjorde reportagen bara en procent av det publicerade 
materialet samtidigt som det var tre procent under EM. Dessutom skrevs det fler stora (långa) 
artiklar om herrarna än om damerna. De medelstora och små artiklarna fördelade sig relativt 
jämnt inom de båda mästerskapen och landslagen. När man tittar på hur stor andel av 
artiklarna om OS respektive EM som puffades på huvudtidningens förstasida syns en 
skillnad. Under OS syntes betydligt fler artiklar om det svenska landslaget på tidningarnas 
förstasidor jämfört med hur det såg ut med artiklar om det svenska laget under herrarnas EM. 
 
Vad handlar artiklarna kring svenska damlandslagets deltagande i OS-fotbollen 2021 och 
svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021 om och hur skiljer det sig mellan 
landslagen? Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna?  
Det vi intresserat oss för i den här studien är om huvudämnet i artiklarna är sportsliga 
prestationer eller spelares eller ledares privatliv. Resultatet av de undersökta artiklarna visar 
att det inte var någon större skillnad i vad som var huvudfokus i artiklarna från de respektive 
turneringarna. Totalt sett var det få artiklar som fokuserade på spelares eller ledares privatliv 
och de som gjorde det var jämnt fördelade mellan turneringarna.  
 
När det kommer till vilka som kom till tals mest i artiklarna om de respektive landslagen syns 
vissa skillnader. Tittar man på spelarnas kön var det fler kvinnor som citerades under 
damturneringen i OS och fler män under herr-EM. Däremot var det fler män som kom till tals 
under OS än kvinnor som kom till tals under EM. Tittar man på vilken roll aktörerna som 
kom till tals mest hade finns det även där skillnader. Under både EM och OS var det spelare 
och förbundskapten som citerades mest men under OS utgjorde spelarna en majoritet till 
skillnad från under EM. Under EM citerades den svenska förbundskaptenen mer än under 
OS.  
 
Spelar reportrarnas kön någon roll för innehållet i artiklarna om svenska damlandslagets 
deltagande i OS-fotbollen 2021 och svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021? 
Först och främst visar denna undersökning att det var stor skillnad i hur många kvinnliga 
respektive manliga journalister som skrev om OS och EM. Under OS var majoriteten av de 
analyserade artiklarna skrivna av kvinnliga journalister och under EM var majoriteten skrivna 
av män, och det var betydligt färre kvinnliga bylines under EM än manliga under OS. 
 
När man studerar om journalistens kön hade betydelse för innehållet i artiklarna visar 
resultatet på att det hade viss betydelse. Alla reportage/feature-artiklar under de analyserade 
dagarna skrevs av manliga journalister. Dessutom skrev de manliga journalisterna fler 
krönikor och fler analyser och betyg än de kvinnliga journalisterna. Tittar man på 
huvudämnet (sportsligt/privatliv) i artiklarna var det ingen skillnad om artiklarna var skrivna 
av en kvinnlig eller manlig journalist. Resultatet visar också att kvinnliga journalister i större 
utsträckning lät kvinnliga nyhetssubjekt komma till tals i artiklarna än vad manliga 
journalister gjorde. 
 



 

 37 

Skiljer sig rapportering om svenska damlandslagets deltagande i OS-fotbollen 2021 och 
svenska herrlandslagets deltagande i fotbolls-EM 2021 beroende på om det är en morgon- 
eller kvällstidning? 
Resultatet visar att det inte var någon skillnad i mängden rapportering om damerna i OS 
jämfört med herrarna i EM mellan kvällstidningarna och morgontidningarna. I både kvälls- 
och morgontidningarna handlade 64 procent av artiklarna om EM och 36 procent om OS.  

8 Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera resultaten av studien i förhållande till de teoribildningar vi 
presenterat. Vi försöker här förklara resultaten utifrån de antaganden vi kan göra mot 
bakgrund av teorierna och den tidigare forskningen. Vi kommer även diskutera andra faktorer 
som vi tror kan ha spelat in i hur resultatet blev. Slutligen diskuterar vi kort resultatens 
validitet och även generaliserbarheten i denna studie.  

8.1 Medielogik och nyhetsvärdering 
Det är inte bara verkligheten i sig, alltså händelserna, som avgör vad som blir nyheter och 
lyfts fram i medierna utan också nyhetsmedierna själva och deras behov (Altheide & Snow, 
1979). Något som är viktigt för kommersiella medier är att publicera material som säljer, 
alltså sådant som publiken är intresserad av och villig att betala för (Johansson, 2004). 
Kvinnor var länge helt främmande på tidningarnas sportsidor, idrott har historiskt sett varit en 
manlig aktivitet. Detta ledde till en stor skepticism när väl damer började synas i sporten. 
(Wallin, 1998). Denna skeptiska syn tror vi är förlegad och i Sverige i dag håller kvinnor och 
tjejer i alla åldrar på med idrott, hela 44 procent av alla medlemmar i föreningsidrotten i 
Sverige var kvinnor 2019 (Riksidrottsförbundet, 2020). Däremot tror vi att den tuffa start 
damidrotten fick påverkar synen på kvalitén hos den och därmed också hur mån publiken är 
av att intressera sig för och ta del av nyheter om den.  
 
Alla de fem tidningar vi valt att analysera artiklar från är kommersiella, men det finns en 
skillnad mellan kvällstidningar och morgontidningar: morgontidningarna är beroende av 
prenumeranter medan kvällstidningar i större utsträckning är beroende av att sälja 
lösnummer. Mot bakgrund av detta, tidigare nämnda teorier om nyhetsvärdering samt 
forskningen om att det blir allt viktigare för medierna vad publiken är villig att betala för 
(Strömbäck, 2019) är det rimligt att kvällstidningarna är angelägna att publicera sånt som 
kommer sälja mycket. Detta är historiskt sett manlig idrott snarare än kvinnlig. Men resultatet 
visar inte detta, utan i stället att det i detta avseende ser likadant ut i kvälls- och 
morgontidningarna. De helt jämna siffror som resultatet visar mellan kvälls- och 
morgontidningarnas publiceringar förvånar oss. Vi hade förväntat oss att det skulle skilja sig 
mellan medietyperna och att skillnaden skulle vara att det var en större andel artiklar om 
herrarna i kvällstidningarna jämfört med morgontidningarna. En förklaring till det oväntade 
resultatet kan vara att den ökande statusen för kvinnlig idrott nu nått så långt att den säljer 
lika bra som manlig, i alla fall under mästerskap med svenska intressen. Denna förklaring går 
dock emot de teorier om medielogik som beskriver vårt resultat gällande hur många artiklar 
det skrevs om de olika mästerskapen. Som vi redovisat så publicerades många fler artiklar 
om herrlandslaget än om damlandslaget, vilket man skulle kunna förklara med att manlig 
idrott just har ett högre nyhetsvärde. Vi tror därför fortfarande att könen på fotbollslandslagen 
påverkar prioriteringen på redaktionerna med bakgrund i denna teori. Däremot visar resultatet 
att det inte är så stor skillnad på hur de olika typerna av tidning prioriterar. 
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8.1.1 Placering och puffar 
Det finns forskning och teorier som visar att olikheterna i rapportering kring de båda 
landslagen inte skulle vara så stora som denna studie visar. Eftersom kvinnorna ingick i en 
större process i OS ingår de sannolikt även i mediernas dagordning, vilket borde öka 
sannolikheten för ytterligare artiklar i tidningarna (Galtung & Ruge, 1965). Harris (2009) 
tidigare forskning överensstämmer med denna teori, han menar att kvinnor får som mest 
medialt utrymme i tävlingar där även män deltar. Trots att detta inte går att applicera på 
antalet artiklar och dess storlek för respektive landslag så kan det möjligen förklara varför 
skillnaderna på artiklarnas placeringar och om de puffades på förstasidan var mindre än vi 
trodde. När det gäller puffar så var andelen till och med högre för damlandslaget än 
herrlandslaget. Den oväntat lilla differensen när det kommer till hur artiklarna placerades kan 
möjligen också förklaras i att allmänhetens intresse för damfotbollen kanske har ökat 
ytterligare 2021. Speciellt med tanke på att intresset för Sveriges inhemska damfotboll slog 
nytt rekord 2020 (Elitfotboll Dam, 2020). Ett allmänintresse ökar relevansen och möter 
därför kriterierna för nyhetsfaktorn meningsfullhet (Galtung & Ruge, 1965) vilket stärker 
sannolikheten att tidningarna prioriterar nyheter om det kvinnliga landslaget.  
 
När en tidning ska välja vilken materialtyp, vilken placering och hur artiklarna ska puffas 
behöver tidningen värdera varje artikels betydelse för tidningen. Alltså behöver artiklar 
prioriteras och uppnå vissa nyhetsfaktorer (Galtung & Ruge, 1965). Enligt Hirdmans 
genuskontrakt (1988) är sport ett mansdominerat område där det kan vara svårt för kvinnor 
att nå framgång och Djerf-Pierres tidigare forskning (2007) visar att män, och inte kvinnor, 
associeras med ämnet sport. Utifrån detta kan man anta att artiklarna om OS inte skulle 
prioriteras i samma utsträckning som artiklarna om EM. Detta har vi, som sagt, visat stämmer 
till viss mån, däremot är skillnaden väldigt liten när det kommer till placering, och gällande 
puffar har damerna, som redan nämnts, en högre andel. 

8.1.2 Materialtyp och huvudfokus 
När det handlar om vilka olika typer av nyhetstexter som användes var resultaten i stort sett 
detsamma mellan mästerskapen. Artiklar med kvinnliga fotbollsspelare brukar ofta innebära 
att privatliv nämns (Pfister, 2015). Därav kan man förvänta sig att till exempel materialtyper 
som reportage/feature skulle vara framträdande i publikationer om OS. Resultatet visar 
däremot motsatsen. Till skillnad från vad vi förväntade oss var den största andelen artiklar 
skrivna om OS nyhetsartiklar. Denna andel var till och med större än andelen nyhetsartiklar 
skrivna om EM. Studien visar också att andelen artiklar med fokus på privatliv var samma 
under de två mästerskapen. Mot bakgrund av tidigare forskning (Christopherson et al., 2003; 
Pfister, 2015) väntade vi oss att resultatet skulle visa att det under damernas mästerskap, OS, 
skulle vara en större andel artiklar som hade fokus på spelares och ledares privatliv än under 
herrarnas mästerskap, EM. Varför denna studie inte speglade tidigare forskning kan vi inte 
slå fast, men en möjlig förklaring vi ser är att vi endast analyserade artiklar under samma dag 
och dagen efter landslagens matcher. Hade även artiklar inför och under hela mästerskapen 
analyserats hade resultatet möjligen gått mer i linje med den tidigare forskningen, med fler 
artiklar fokuserade på privatliv om damlandslaget. Eftersom vi analyserade artiklar i 
anslutning till matcherna tycker vi inte det är konstigt att artiklarna fokuserade på det 
sportsliga snarare än på utövarnas privatliv. Varför vi i denna studie inte har analyserat 
artiklar från fler dagar, inför och under mästerskapen, diskuterar vi ovan under “validitet och 
reliabilitet”. En annan möjlig förklaring, som inte handlar om studiens validitet, är Ravel och 
Gareus tidigare forskning (2016). Den visar att när ett kvinnligt lag uppnår en viss framgång 
skiftar fokuset till intresse för lagets sportsliga kapacitet snarare än deras utseende och 
privatliv. I de senaste turneringarna har damerna lyckats spela till sig flera topplaceringar och 
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de nådde onekligen framgång sommaren 2021 då de gick till OS-final. Detta kan alltså också 
förklara varför skillnaden är så liten när det kommer till typ av material som publicerades 
samt var fokuset i texterna låg. Bell och Coches (2018) har sett samma förändring för USA:s 
kvinnliga fotbollslag som har några års försprång med framgångar i jämförelse med Sveriges 
lag. Men även fast denna tidigare forskning visar att framgång skapar mer uppmärksamhet 
för damlagen så är fortfarande inte rapporteringen i rimlig proportion jämfört med 
rapporteringen om herrlagen. 
 
Teorin om medielogik som tidigare beskrivits handlar alltså bland annat om att det finns flera 
faktorer som ligger bakom vad som blir nyheter och inte och hur nyheterna presenteras och 
prioriteras. Galtung och Ruge (1965) lade fram en teori om tolv faktorer och några av dessa 
har vi redan nämnt i resultatredovisningen. Men som tidigare skrivits, i teoriavsnittet, räcker 
inte alltid dessa tolv faktorer för att förklara mediernas nyhetsurval och nyhetsvärdering. 
Harcup och O’Niell (2017) studerade sociala mediers inverkan på mediernas nyhetsvärdering 
och talar om delbarhet som en faktor, alltså vad som passar att dela på sociala medier utifrån 
vad publiken läser på sociala medier. Harcup och O’Niells forskning visade att “mjuka 
nyheter” gick bättre på sociala medier än i traditionella medier. I och med att sociala medier 
blir en allt viktigare plattform för nyhetsmedierna bör medierna rimligtvis värdera nyheter 
som passar på denna plattform högre än tidigare – alltså värdera “mjuka nyheter” högre. 
Hirdman (1988) talar i sin genusteori om att “mjuka nyheter” traditionellt är nyheter som 
skrivs av kvinnor för kvinnor. Samtidigt visar tidigare forskning (Pfister, 2015) att nyheter 
om kvinnliga fotbollsspelare oftare handlar om privatliv jämför med nyheter om manliga och 
forskning från GMMP (2020) och Djerf-Pierre (2015) visar att kvinnliga journalister oftare 
använder kvinnliga nyhetssubjekt än vad manliga journalister gör. Den här studien visar att 
det var fler kvinnor än män som skrev om OS, alltså om kvinnor. Kanske har de sociala 
mediernas intåg och deras allt större betydelse för nyhetsmedierna förändrat hur medierna 
skriver om kvinnor och män och lett till att det skrivs mer om männens privatliv eftersom den 
typen av nyheter visat sig nå framgång på sociala medier. Detta ser vi också som en möjlig 
förklaring till att det är jämnt mellan mästerskapen i hur mycket det fokuserades på privatliv i 
artiklarna.  

8.2 Genusteori 
Hirdmans teori (1988) om genussystem förklarar vad som är kvinnligt och manligt och att 
mannen är normen i samhället. Den “manliga normen” är, som tidigare nämnts i teorin, att 
fokusera mer på de sportsliga prestationerna än på idrottsutövarnas privatliv. Enligt 
förväntningarna och ”reglerna” ska just också män utföra sporten då deras kompetens inom 
området anses vara högst. Sportrapporteringen, liksom samhället i stort, blir allt mer 
jämställd och Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen (World Economic 
Forum, 2021). I takt med den utvecklingen och mot bakgrund av Hirdmans genusteori (1998) 
är det inte orimligt att journalistiken förändras så att det som skrivs om kvinnor, i detta fall de 
kvinnliga fotbollsspelarna under OS, allt mer liknar det som skrivs om männen, i detta fall de 
manliga fotbollsspelarna under EM. I och med att de artiklar vi analyserat är skrivna senare 
än de som analyserats i den tidigare forskningen vi tagit upp kan det alltså vara en förändring 
mot mer likvärdig rapporteringen om kvinnliga och manliga idrottare vi ser. Den eventuella 
förändringen kan möjligen förklara den jämna fördelningen av artiklar med fokus på 
spelarnas och ledarnas privatliv. Samtidigt kan vi inte utesluta att det hade sett likadant ut, 
med en jämn fördelning av material med fokus på spelarnas och ledarnas privatliv, om man 
hade analyserat fler dagar under och i anslutning till mästerskapen. 
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8.2.1 Kvinnliga journalister släpps bara in på OS 
Begreppet “glastaket” förklarar varför kvinnorna “tillåts” skriva mycket om ena mästerskapet 
men inte om det andra. Manligt dominerade nätverk, som i detta fall herrfotbollen, är ställen 
där “glastaket” hindrar kvinnor att ta sig in. Man kan likna taket vid en barriär som begränsar 
kvinnors avancemang och framgång och låter dem växa till en viss punkt, i detta 
sammanhang till att rapportera om damfotbollen, men sen tar det stopp och de släpps inte in i 
rapporteringen om andra könet (Steiner, 2012). Vi kan även diskutera hur artiklarna om OS 
har påverkats av att den kritiska massan för damrapporteringen blivit uppnådd. Steiner (2012) 
menar att när andelen kvinnliga journalister är över ungefär 30 procent så ska det innebära att 
kvinnor blir mer representerade och mer korrekt framställda, i det här fallet för sina sportsliga 
prestationer. Att endast tio procent av de artiklar som skrevs under EM med en personlig 
byline hade kvinnliga författare är något vi tror grundar sig i bland annat Steiners teori. 
Samtidigt ser vi en majoritet av kvinnliga journalister under OS, detta tror vi beror på 
moderniseringen av samhället, någonstans måste männen “släppa in” kvinnorna. Studien 
visar på att damlandslaget fortfarande fått färre, och kortare, publicerade artiklar än 
herrlandslaget. Men den visar också på att kvinnor får komma mer till tals under OS där 
kvinnliga journalister är överrepresenterade. Vi kan dock inte bortse från att det under OS 
handlar om ett damlag och därför är det rimligt att spelarna, som är kvinnor, får uttala sig. Att 
den kritiska massan är uppnådd under OS-rapporteringen kan dock ha påverkat hur de 
kvinnliga fotbollsspelarna blivit presenterade och framställda. Resultatet visar ingen stor 
skillnad på andelen artiklar som är sportsliga eller handlar om privatliv när man jämför 
damlandslaget med herrlandslaget. Möjligen hade skillnaden varit större, och andelen artiklar 
om damernas privatliv varit fler, om det inte varit en så stor andel kvinnliga journalister som 
skrev om mästerskapet. 

8.2.2 Kvinnliga journalister som skriver om kvinnor 
Det Löfgren-Nilsson (2015) skriver om begreppet “könsordning” och hur det påverkar 
journalistiken tror vi kan vara en förklaring till det den tidigare forskningen visar – att artiklar 
om kvinnliga fotbollspelare i större utsträckning än artiklar om manliga fotbollsspelare 
fokuserar på privatliv. Enligt Löfgren-Nilsson innehåller “feminina nyheter” mer “mjuka” 
värden och ämnen, som sociala frågor och barnomsorg, än vad “maskulina nyheter” gör. I 
sammanhanget kan vi också diskutera de strategier som Djerf-Pierre (2007) menar att 
kvinnliga journalister utvecklat inom yrket. Här kan både “konkurrens” och “specialisering” 
appliceras. “Konkurrens” handlar om att försöka bli en i “killgänget” och därför ta del av de 
ämnen som anses “manliga”. På detta sätt kan man förklara de kvinnliga journalisternas 
majoritet under OS. Den kvinnliga underrepresentationen bland journalisterna under EM kan 
i stället förklaras genom “specialisering” som betyder att kvinnliga journalister väljer att 
specialisera sig inom “kvinnliga” områden och lyfta ämnen som främst vädjar till kvinnor. 
Det gör de för att på så vis i stället bli en i “tjejgänget”. Det går tydligt i linje med dels 
forskningen från GMMP (2020) som visar att kvinnliga journalister värderar kvinnliga 
nyhetssubjekt högre än manliga och dels med Löfgren-Nilssons forskning (2015) om att 
kvinnliga journalister i yrket prioriterar kvinnor som intervjupersoner. Resultatet är också 
rimligt om man ser till vilka kön journalisterna har som bevakat och skrivit om de olika 
mästerskapen. Den enorma könsskillnaden bland journalisterna som skrev om EM var något 
som förvånade oss. En förklaring till den markanta skillnaden kan vara att kvinnliga 
journalister är mer benägna att åka på ett kvinnligt mästerskap, eller i detta fall ett mästerskap 
där både kvinnor och män deltar. Vi tycker inte det är orimligt att tänka att kvinnliga 
journalister, som enligt den här studiens resultat skrev majoriteten av artiklarna om 
damlandslaget under OS, också skriver mer med kvinnliga läsare i åtanke – alltså mer 
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“feminina nyheter” innehållande mer “mjuka” värden och ämnen som är kopplade till 
nyhetssubjektens privatliv.  

8.2.3 Osynligt avtal på redaktionerna 
Gällande vilket kön som publicerar vilken typ av material reagerade vi på den klara majoritet 
män som skriver analyser, betyg och framför allt krönikor. Som vi redan nämnt tänker vi att 
detta kan förklaras genom Hirdmans teori om genuskontraktet. Teorin handlar om de roller 
som de båda könen har i samhället och ett osynligt avtal som finns gällande hierarkin som 
säger att män är mäktigare än kvinnor. Journalister som får ansvaret att skriva analyser och 
främst krönikor är personer som ofta är etablerade på redaktionen och besitter någon typ av 
makt och respekt, ett samband mellan teorin och resultatet kan därför dras.  
  
Att det är så många kvinnliga journalister under OS går emot Djerf-Pierres teori (2007) om 
att kvinnor behandlar mer mjuka ämnen som inte innefattar sport. Det kan dock betyda att de 
på redaktionerna anser att sport som utövas av damer anses vara mjuka nyheter riktade till 
andra kvinnor. Här saknar vi den kunskapen om redaktioners struktur som behövs för att 
kunna dra en generaliserbar slutsats och som kan förklara redaktionernas anledningar bakom 
vilka journalister som man låter arbeta med vilka mästerskap. Hirdman och Steiners teorier 
förklarar fallet som att det är männens “fel” att kvinnliga journalister inte får komma till tals i 
samma utsträckning som manliga under EM. Medan Djerf-Pierres teori om olika strategier i 
stället handlar om att kvinnorna själva valt att inte skriva om herrlandslaget. Vi menar att det 
nog inte handlar uteslutande om det ena eller det andra utan att det snarare är en kombination, 
och att det såklart också skiljer sig från redaktion till redaktion och från journalist till 
journalist. 
 
Resultatet visar sammanfattningsvis ett problem som vi menar egentligen går bortom den 
tryckta pressen och medierna generellt. Även fast medierna, som sagt, kan påverka mycket 
och utrymmet för damfotboll på sportsidorna har blivit större, så tror vi att mycket grundar  
sig i en negativ syn på kvinnor som spelar fotboll. Oavsett om motståndet handlar om 
skillnad i kvalité eller en konservativ syn på kvinnligt fotbollsspelande så går det att koppla 
till Hirdmans (1988) teori om genussystem. Hon menar att det finns olika förväntningar på de 
olika könen och även regler för vad som är manligt och kvinnligt. Isärhållandet anses enligt 
teorin viktigt i samhället och manligt och kvinnligt ska alltså inte blandas. 
 
Värt att poängtera är dock att intresset för damfotboll är långt ifrån obefintligt, det växer hela 
tiden och det slog nya rekord i Sverige 2020 (Elitfotboll Dam, 2020). Vi har ju dock valt att 
jämföra det kvinnliga mästerskapet med herrarnas EM, och inte med ett tidigare 
fotbollsmästerskap för damer. Vi har därför i denna studie inget underlag för att beskriva en 
medial ökning av rapporteringen om damerna. 

8.2.4 Vad krävs för en jämställd fotbollsrapportering? 
Utifrån resultaten i denna studie och de olika teorier som presenterats tror vi att damfotbollen 
har förutsättningar att nå samma status som herrfotbollen i medierna. Samtidigt tror vi att det 
för att nå en jämställd fotbollsrapportering krävs förändring inom flera områden, både inom 
och utanför nyhetsmedierna själva.  
  
Denna studie visar att de huvudsakliga faktorerna bakom den manliga dominansen i 
fotbollsrapporteringen handlar om att manlig fotboll historiskt sett värderats högre än 
kvinnlig. Män har spelat organiserad fotboll längre än kvinnor och samhället i stort är 
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historiskt sett ojämställt med mannen som det överlägsna könet, vilket påverkar synen på 
damfotboll. 
 
Dessa strukturer har påverkan på allmänhetens intresse både för att läsa om damfotboll men 
rimligtvis också för att titta på damfotboll på tv. Det i sin tur påverkar utbudet av damfotboll 
på tv men också rapporteringen i media. Eftersom mediernas nyhetsvärdering till stor del 
styrs av läsarnas intresse (Strömbäck, 2014) tror vi att det för att nå en jämställd rapportering 
är avgörande att utbudet av damfotboll i tv fortsätter öka och närmar sig utbudet av 
herrfotboll. När fler tittar på damfotboll blir intresset större och efterfrågan av material om 
damfotboll i nyhetsmedierna ökar. Här tror vi dock att det finns risk att det blir en ”ond 
spiral” där utbudet inte ökar om inte intresset visar sig öka samtidigt som intresset inte ökar 
så länge utbudet inte ökar. I denna studie har vi dock inte analyserat tv-utbudets påverkan på 
nyhetsrapporteringen. Samtidigt har nyhetsmedierna en stor makt över vad läsarna är 
intresserade av (McCombs & Shaw, 1972) och medierna skriver utifrån medielogiken 
(Altheide & Snow, 1979) mer om herridrott eftersom det ger bäst betalt i form av fler 
intresserade läsare. Det blir även här en ”ond spiral” där medierna inte skriver för att läsarna 
inte är intresserade av att läsa samtidigt som läsarnas intresse inte ökar om inte mediernas 
rapportering ökar. Utifrån det tror vi att det för att nå en jämställd rapportering är nödvändigt 
att medierna ökar sin rapportering om damfotboll, även om det till en början inte ger lika bra 
betalt som rapporteringen om herrfotboll. Utifrån ovan nämnda teorier skulle det rimligtvis 
leda till ökat intresse för damfotbollen och medierna hade då skrivit mer om det inte bara av 
”plikt” utan också för att det är det läsarna är intresserade av. Vi tror alltså att både mer 
rapportering i medierna och ett större utbud i tv skulle gynna damfotbollen och leda till en 
mer jämställd rapportering. 
  
Mot bakgrund av nyhetsfaktorerna som kan förklara vad som blir nyheter och inte (Galtung 
& Ruge, 1965) tror vi också att det gynnar en jämställd rapportering om damerna fortsätter 
att prestera bra och vinna medaljer, likt under OS 2021. Utifrån nyhetsfaktorerna ser vi också 
att man kan tala om en ”god spiral” där rapportering om damfotboll leder till ännu mer 
rapportering längre fram. Att det i medierna skrivs om damfotboll talar alltså i sig för att 
mängden rapportering kommer öka och rimligtvis leda till en mer jämställd rapportering. 
Något som vi också tror skulle gynna en mer jämställd fotbollsrapportering, där lika många 
kvinnor som män kommer till tals i artiklarna, är fler kvinnor i ledarstaben i både herr- och 
damlandslaget. Studien visar att journalister ofta citerar förbundskaptenen och när 
förbundskaptenen i både dam- och herrlandslaget är man är det rimligt att fler män än 
kvinnor citeras i artiklar om lagen.  
 
Studiens resultat visar också, likt tidigare forskning, att kvinnliga journalister skriver mer och 
kvinnlig idrott. Därför tror vi att fler kvinnliga journalister på sportredaktionerna skulle leda 
till en mer jämställd rapportering. 
  
Förutom utvecklingen som rör nyhetsmedierna, utbudet och damlandslagets prestationer är vi 
övertygade om att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle generellt behöver fortsätta för 
att fotbollsrapporteringen ska bli jämställd. 

8.3 Sammanfattning av diskussionen 
Sammantaget visar denna studies resultat att det 2021 inte var en jämställd rapportering om 
dam- och herrlandslagen i Sverige i de största tryckta medierna. De flesta resultaten var för 
oss väntade utifrån den tidigare forskningen och de presenterade teorierna men det fanns 
resultat som stack ut och visade på en jämnare rapportering än väntat. Med hjälp av teorierna 
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om medielogik och genus har vi kunnat ge möjliga förklaringar till de skillnader som 
resultatet visat på. På frågan vi ställde oss i inledningen av den här studien, om hur jämställd 
fotbollsrapporteringen var i Sverige sommaren 2021, kan vi nu svara att den inte var så 
jämställd och att det var förväntat.  
 
Sammanfattningsvis så ser man att framgång inte står i korrelation till medieutrymme, 
däremot verkar kön ha en stor betydelse. Vi tror att de tre mest betydelsefulla aspekter som 
Hoffman, Ging, Matheson och Ramasamy (2006) tog fram för att förklara den manliga 
fotbollens försprång gentemot den kvinnliga - ekonomiska, sociala och kulturella - också är 
de som påverkar den mediala skillnaden. Den ekonomiska faktorn grundar sig främst i 
medielogiken medan man framför allt kan knyta an den sociala och den kulturella till 
genusteorierna.  

8.4 Validitet och generaliserbarhet 
Studiens validitet och reliabilitet har diskuterats i metodavsnittet utifrån urval, avgränsningar 
och operationalisering. Mot bakgrund av de resultat studien visar diskuterar vi nu återigen 
kort validitet och även studiens generaliserbarhet. 

8.4.1 Resultatets validitet 
I metodavsnittet lyftes att de olika speltiderna i kombination med att tryckt press analyseras 
kan påverka studiens validitet. Med resultatet framför oss kan vi inte slå fast att matchtiderna 
inte påverkat men vi kan konstatera att det ändå är en tydlig majoritet artiklar om 
herrlandslaget. Hade damernas och herrarnas matcher spelats samtidigt hade resultatet 
möjligen bara visat på en ännu större skillnad i rapporteringen. Det betyder att teorierna och 
slutsatserna fortfarande stämmer, om något till en högre grad.  
 
Viktigt att betona när det kommer till mängden rapportering om landslagen är att vi bara 
analyserat tryckt press. Eftersom vi studerat tryckt press för båda lagen kan man tänka att det 
ändå är jämförbart. Men vi menar att konkurrensen från andra sporter under ett OS kanske 
ger ett större utslag om man bara studerar den tryckta pressen då en tidning har ett begränsat 
utrymme. Den procentuella skillnaden i antal artiklar och längden på artiklarna mellan 
mästerskapen hade möjligen inte varit lika stort om vi valt att undersöka webbtidningen. Vi 
vet dock att herrarnas sena matchtider också påverkat mängden rapportering i tidningarna 
dagen efter matcherna och det ger oss ett färre antal (och även också kanske storleksmässigt 
mindre) artiklar.  

8.4.2 Studiens generaliserbarhet 
När resultatet av undersökningen analyserats ser vi, som vi tagit upp tidigare i 
slutdiskussionen, att det sannolikt hade gett denna studie en högre validitet om vi analyserat 
fler artiklar, artiklar från fler dagar inför och under hela mästerskapen. Anledningen till valet 
att endast analysera artiklarna under samma dag och dagen efter landslagens 
gruppspelsmatcher och sista match var, som vi redogjorde för i metodavsnittet, att EM och 
OS är så pass olika turneringar. Det skulle bli svårt att göra en bra jämförelse, särskilt 
dagarna mellan matcherna, om alla dagar analyserats. Att endast artiklar från samma dag och 
dagen efter landslagens matcher i OS och EM kodats kan därför sänka generaliserbarheten, 
och även validiteten, i vissa delar av studien. 
  
Något som kan ha haft betydelse för resultatet är att båda mästerskapen som analyserats 
spelades sommaren 2021 då världen var mitt i en omfattande pandemi som påverkade hela 
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samhället. Detta faktum gjorde att båda mästerskapen för journalisterna såg annorlunda ut 
jämfört med när det inte är pandemi. Restriktionerna som följde av pandemin gjorde att 
spelare och ledare inte var lika tillgängliga som vanligt under mästerskapen och att 
journalisterna inte i lika hög grad som annars kunde välja själva vilka de skulle intervjua och 
på vilket sätt. Detta kan givetvis ha haft betydelse för innehållet i artiklarna och i sin tur 
också för resultaten av denna studie. Det gör att resultatet möjligen inte är lika generaliserbart 
som de hade varit om mästerskapen som analyserats spelats en sommar utan restriktioner 
som påverkade journalisternas arbete. Att båda mästerskapen som analyserats spelades under 
samma sommar, med pandemin och restriktionerna närvarande, gör dock att vi inte ser att 
pandemin påverkat validiteten när det kommer till att jämföra de två mästerskapen. Däremot 
är vi medvetna om att restriktionerna kan ha sett olika ut under OS jämfört med under EM, 
även om mästerskapen avgjordes med kort tid mellan varandra.  
 
Något som möjligen hade höjt generaliserbarheten av denna studies resultat vore att analysera 
artiklar från fler tidningar vilket gett fler analysenheter i materialet. Men som vi tagit upp i 
metodavsnittet valde vi fem tidningar eftersom vi ville undersöka tidningar med egen 
bevakning av mästerskapen. Den avgränsningen anser vi, trots en möjligen sämre 
generaliserbarhet, ger bäst validitet till studien då det som i syftet och med frågeställningarna 
anges är att det som mäts. 
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9 Förslag på vidare forskning 
Vi undersökte hur fem av Sveriges största tidningar rapporterade om fotboll under damernas 
OS och herrarnas EM sommaren 2021. Däremot undersöktes endast totalt åtta dagar av varje 
mästerskap och inte hela mästerskapen. Som vi skrev under “studiens generaliserbarhet” hade 
denna studie fått en högre validitet och mer allmängiltiga svar men kanske även fler 
“intressanta svar” om vi analyserat fler dagar av OS och EM. Det hade varit väldigt intressant 
att undersöka hela mästerskapen för att se om och hur rapporteringen hade tydliga skillnader 
mellan könen, jämfört med den här undersökningen. Nämns mer privatliv i samband med 
kvinnliga nyhetssubjekt? Skiljer sig typen av material i artiklarna mer? Är det andra typer av 
aktörer som kommer till tals i artiklarna? 
 
På samma sätt som det hade varit intressant att undersöka fler dagar tycker vi att det hade 
varit intressant med en studie där det gjordes en jämförelse mellan olika år. Det finns 
forskning som studerat just detta men vi har inte sett någon där man jämför samma 
mästerskap olika år och där de kvinnliga och manliga mästerskapen är samma år. Till 
exempel skulle man kunna jämföra OS och EM 2021 med OS och EM andra år, eftersom de 
turneringarna alltid avgörs samma sommar. 
 
Vi hade också tyckt det var intressant med en studie som jämförde rapporteringen under 
“vanliga” dagar jämfört med under mästerskap. Är det någon skillnad, om så hur stor, mellan 
hur rapporteringen kring landslagen ser ut mellan mästerskapen och under mästerskapen?  
 
I denna studie har vi fått fram ett resultat som visar på en majoritet kvinnliga journalister 
under OS. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur detta har utvecklat sig från 
tidigare kvinnliga fotbollsmästerskap. Har denna rapportering alltid eller länge haft en så stor 
andel journalister som är kvinnor? Om det har skett en tydlig förändring vore det intressant 
att hitta teorier som förklarar denna, och kanske dessutom intervjua kvinnliga 
fotbollsjournalister under den här perioden för att höra deras tankar om hur det gick till. 
Därifrån är det kanske möjligt att hitta ett samband och diskutera hur kvinnorna på 
redaktionerna i framtiden ska slå sig in i rapporteringen om herrfotbollen också.  
 
Slutligen har vi i den här studien enbart intresserat oss för rapporteringen i svenska medier 
och om svenska lag. Mot bakgrund av Djerf-Pierres forskning (2011), som visar på att det 
finns ett samband mellan jämställdhetsfaktorer i samhället generellt och andelen kvinnliga 
nyhetssubjekt, hade det varit intressant att se en studie som jämför sportrapporteringen ur ett 
jämställdhetsperspektiv i olika länder där graden av jämställdhet generellt i samhället skiljer 
sig mellan länderna. Det hade satt den svenska sportrapporteringen i ett större perspektiv.  
 
 
  



 

 46 

Referenser 
Altheide, David. L., & Snow, Robert. P. (1979) Media logic. Urban Life, 10(4), 468-471. doi: 
10.1177/089124168201000412  
 
Andersson, Ulrika. (2004). 2003 års publicistiska bokslut del 2 – Sportens olika sidor. 
Göteborg: Institutionen för journalistik och kommunikation.  
 
Bell, Travis R., & Coche, Rowane. (2018). High Power Kick: Content Analysis of the 
USWNT 2015 World Cup Victory on American Front Pages. Communication & Sport, Vol. 
1, Issue 3.  
 
Christopherson, Neal, Janning, Michella & McConnel, Eileen Diaz. (2002) Two kicks 
forward, one kick back: a content analysis of media discourses on the 1999 women’s world 
cup championship. Sociology of sport journal, 19(2), 170-188. doi: 10.1123/ssj.19.2.170  
 
Dahlén, Peter. (2008). Sport och medier - en introduktion. Kristianstad: IJ-förlaget. 
 
Djerf-Pierre, Monika. (2007). The gender of Journalism: The Structure and Logic of the Field 
in the Twentieth Century. Nordicom Review, Jubilee Issue 2007, 81-104. 
 
Djerf-Pierre, Monika. (2011). The Difference Engine: Gender Equality, Journalism and the 
Good Society. Feminist Media Studies, 11(1): 43–51. doi: 10.1080/14680777.2011.537026   
 
Edström, Maria. (2011). Is There a Nordic Way? A Swedish Perspective on Achievements 
and Problems with Gender Equality in Newsrooms. Medijske Studije, 2(3-4), 64-75.  
 
Edström, Maria & Jacobsson, Josefine (Red.). (2021). Räkna Med Kvinnor 2020. Global 
Media Monitoring Project 2020. Nationell Rapport Sverige. Arbetsrapport 87. Göteborg: 
Institutionen för journalistik medier och kommunikation, Göteborg universitet. 
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. (2019). Kvalitativa intervjuer. I Ekström, Mats & 
Johansson, Bengt (Red.) Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap (s. 101-130). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Elitfotboll Dam. (2020). Trots publikrestriktioner – intresset för damfotboll ökar stort. 
Hämtad 2021-09-30, från https://www.efd.se/trots-publikrestriktioner-intresset-for-
damfotboll-okar-stort/  
  
Enbom, Jesper & Carlsson Eric. (2019). Sportjournalistik. I Karlsson, Michael & Strömbäck, 
Jesper (Red.), Handbok i Journalistikforskning (s. 201-213). Lund: Studentlitteratur.  
 
Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2012). 
Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 
Juridik. 
 
Esser, Frank. (2013). Mediatization as a challenge: Media logic versus political logic. I 
Kriesi, Hanspeter; Lavanex, Sandra; Esser, Frank; Matthes, Jörg; Bühlmann, Marc & 
Bochsler, Daniel (Red.), Democracy in the age of globalization and mediatization (s. 155-
176). Basingstoke: Palgrave Macmillan. 



 

 47 

 
Galtung, Johan & Ruge, Mari Holmboe. (1965). The structure of foreign news: The 
presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers. Journal of 
Peace Research, 2(1), 64-91. doi: 10.1177/002234336500200104  
 
GMMP. (2020). Who makes the news? 6th Global Media Monitoring Project. Toronto, 
WACC. 
 
Harcup, Tony & O’Niell, Deirdre. (2017). What is news? News values revisited (again). 
Journalism studies, 18(12), 1470-1488. doi: 10.1080/1461670X.2016.1150193 
 
Harris, Jackson, R. (2009). A cognitive psychology of mass communication. New York: 
Routledge.  
 
Hedenborg, Susanna. (2013). The Olympic Games in London 2012 from a Swedish Media 
Perspective. The International Journal of the History of Sport, 30(7), 789-804. doi: 
10.1080/09523367.2013.773889  
 
Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet - teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 
underordning. Uppsala: Maktutredningen 
 
Hirdman, Yvonne. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. 
Malmö: Liber 
 
Hoffman, Robert; Lee Chew, Ging; Matheson, Victor; Ramasamy, Bala. (2006). International 
women's football and gender inequality. Applied Economics Letters, 13(15), 999-1001. doi: 
10.1090/13504850500425774  
 
Hovden, Jordi & von der Lippe, Gerd. (2017). The gendering of media sports in the Nordic 
countries. Sport in society, 22(4), 625-638. doi: 10.1080/17430437.2017.1389046 
 
Johansson, Adam & Åström, Ann. (2015). Kvinnor och män i sportsidorna 
(Kandidatuppsats). Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå Universitet. 
Hämtad 2021-10-14 från http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:800941/FULLTEXT01.pdf 
 
Johansson, Bengt. (2004). Journalistikens nyhetsvärderingar. I Nord, Lars & Strömbäck, 
Jesper (Red.) Medierna och demokratin (s. 223-240). Lund: Studentlitteratur.  
 
Karlsson, Michael & Johansson, Bengt. (2019). Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, Mats 
& Johansson, Bengt (Red.) Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap (s. 171-192). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Kulturdepartementet. (2019a). Tillstånd för Sveriges Radio AB att sända ljudradio. 
Regeringskansliet (Stockholm). 
 
Kulturdepartementet. (2019b). Tillstånd för Sveriges Television AB att sända tv och sökbar 
text-tv. Regeringskansliet (Stockholm). 
 



 

 48 

Löfgren-Nilsson, Monica. (2015). En lång och slingrande väg: Könsordningar på SVTs 
nyhetsredaktioner. I Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (Red.), Mediers känsla för kön: 
Feministisk medieforskning (s. 199-220). Göteborg: Nordicom 
 
LO. (2020). Sveriges jämställdhetsbarometer 2020 Tid, makt och pengar - jämställda och 
jämlika möjligheter att försörja sig livet ut. Stockholm: Landsorganisationen i Sverige.  
 
Mattson, Sebastian & Thunborg, Peter. (2019). Förbundets förklaring: därför får herrarna 
mer. Expressen. Hämtad 2021-12-08 från 
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/forbundet-erkanner-nu-herrarna-far-mer-
betalt/ 
 
Mcobs, Maxwell. & Shaw, Donald. (1972). The agenda-setting function of the mass media. 
Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.  
 
Mediamätning i Skandinavien. (2019). Svenska damlandslaget levererade under juni och juli 
det bästa TV-tittandet någonsin, under ett fotbolls-VM för damer. Hämtad 2021-09-30, från 
http://www.pressify.io/publication/5d3ef3f4ce1e970004bbaae4/5c62cbbbda5c161000544b96 
  
 
Melkersson, Mattias. (2017). Identities and Images in Football. (Doktorsavhandling, Malmö 
Studies in Sports Sciences, 25). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org.  
 
Olofsson, Eva. (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 
kvinnorna under 1900-talet (Doktorsavhandling, Faculty of Social Sciences, Akademiska 
avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 24). Kungälv: Umeå 
Universitet, Hämtad 2021-09-30 från http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:145284/FULLTEXT03.pdf  
 
Orvesto konsument. (2021). Räckviddsrapport - Orvesto konsument 2021:2. Stockholm: 
Kantar Sifo.  
 
Pfister, Gertrud. (2015). Sportswomen in the German popular press: a study carried out in the 
context of the 2011 Women's Football World Cup. Soccer & Society, 16(5-6), 639-656. doi: 
10.1080/14660970.2014.963314  
 
Ravel, Barbara & Gareau, Marc. (2016). “French football needs more women like Adriana”? 
Examining the media coverage of France’s women’s national football team for the 2011 
World Cup and the 2012 Olympic Games. International Review for the Sociology of Sport, 
51(7), 833-847. doi: 10.1177/1012690214556912 
 
Riksidrottsförbundet. (2020). Idrotten i siffror - RF. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 
 
Schmidt, Hans C. (2016). ”Women’s sports coverage remains largely marginalized”. 
Newspaper Research Journal, 37(3), 275-298. doi: 10.1177/0739532916663211 

Shehata, Adam (2012). Medierna och makten över publiken. I Nord, Lars & Strömbäck, 
Jesper (red.). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Skogvang, Bente Ovedie. (2009). The sport/media complex in Norwegian football. Soccer & 
Society, 10(3-4), 438-458. doi: 10.1080/14660970902771498   



 

 49 

Steiner, Linda. (2012). Failed Theories: Explaining Gender Difference in Journalism. Review 
of Communication, 12(3), 201-223. doi: 10.1080/15358593.2012.666559  
 
Strömbäck, Jesper. (2014). Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk 
kommunikation. Lund: Studentlitteratur.  
 
Strömbäck, Jesper. (2019). Journalistikens ideal och produktionsvillkor. I Karlsson, Michael 
& Strömbäck, Jesper (Red.), Handbok i Journalistikforskning (s. 171-183). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Svenningsson, Lovisa. (2020). Är damernas boll lika rund? En kvantitativ innehållsanalys av 
nyhetsrapporteringen från två världsmästerskap i fotboll (Kandidatuppsats). Göteborg: 
Göteborgs universitet. Hämtad 2021-09-30 från https://expo.jmg.gu.se/ar-damernas-boll-lika-
rund/  
 
Svenska Fotbollsförbundet. (2021). Nytt avtal klart för landslagen. Hämtad 2021-12-17, från 
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/landslag/2021/12/nytt-avtal-for-landslagen/ 
 
SVT.se. (2019a). Det handlar nödvändigtvis inte om samma löner. Hämtad 2021-12-08, från 
https://www.svt.se/sport/fotboll/tomas-hoszek-ar-ny-ordforande-for-elitfotboll-dam  
 
SVT.se. (2019b). Så stor är skillnaden i lön mellan fotbollens män och kvinnor. Hämtad 
2021-12-08, från https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ojamstallda-spelarloner-i-
fotbollen-far-kritik 
 
Wallin, Ulf. (1998). Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress 
under 100 år. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.  
 
World Economic Forum. (2021). The global gender gap report 2021. Cologny/Genève: 
Switzerland. 
 
 
 
 
 
  



 

 50 

Bilaga 1: Kodbok 

V1 Medium 
 

 
 
 

 
 

V2 Medietyp 
 

 
 

 
 
V3 Datum 
 
 
 
 
V4 Rubrik 
 
 
V5 Journalistens 
kön 
 
 
 
 
V6 Mästerskap 
 
 
 
 
V7 Placering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aftonbladet 
2. Expressen 
3. Dagens Nyheter 
4. Göteborgs-Posten 
5. Sydsvenskan 

 
 

1. Morgontidning 
2. Kvällstidning 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Båda 

 
 
 

1. OS 
2. EM 

 
 
 

1. Första uppslaget/första sidan 
2. Andra uppslaget 
3. Tredje uppslaget 
4. Fjärde uppslaget 
5. Femte uppslaget 
6. Sjätte uppslaget eller senare 
7. Inte på sportsidorna 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivs in manuellt, dag 
och månad. T ex ”4 juni” 
blir ”0406”. 
 
 
Skrivs in manuellt. 
 
 
Välj 3. Båda om flera 
reportrar med olika kön 
skrivit artikeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodningen för variabeln 
börjar där tidningens 
sportsidor börjar. 
”1.Första uppslaget/första 
sida” är första stället på 
sportsidorna där det finns 
en artikel om sport, inte 
bara en puff. 
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V8 Förstasida 
 
 
 
 
 
 
 
 
V9 Materialtyp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V10 
Artikellängd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V11 Fokus 
 
 
 

 
 

1. Ja, hänvisning till specifik 
artikel 

2. Ja, allmän puff 
3. Nej 

 
 
 
 
 

1. Nyhetsartikel 
2. Reportage/feature 
3. Krönika 
4. Analys/betyg 
5. Notis 
9.   Övrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Större än helsidesuppslag 
2. Helsidesuppslag 
3. En sida 
4. Halvsida 
5. Tredjedelssida 
6. Kvartssida 
7. Sjättedelssida 
8. Åttondelssida 
9. Notis 
99.   Övrigt 

 
 
 

1. Kollektiv 
2. Individ 
9.   Övrigt 

 
 
Med puff på förstasidan 
menas en kort 
sammanfattning eller 
”teaser” om artikeln på 
på tidningens förstasida 
som hänvisar till hela 
artikeln inne i tidningen.  
 
 
Nyhetsartikel = ett 
avgränsat stycke i en 
tidning där nyheter 
presenteras. 
Reportage/feature = en 
blandning av dokumentärt 
och dramatiserat material. 
Krönika = artikel där 
författaren till texten 
uttrycker sina egna åsikter 
och tankar om ett 
dagsaktuellt ämne.  
Analys = analyserar en 
händelse och kan även 
välja att ge händelsen ett 
betyg i prestanda.  
Notis = ett kort och 
avgränsat 
nyhetsmeddelande i en 
tidning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Är fokus i artikeln om ett 
kollektiv eller en individ? 
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V12 
Huvudämne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V13 Värdering 
krönika 
 
 
 
 
 
V14 till V22 
kodas inte om 
svar på V9 är 
”3. Krönika” 
eller ”4. 
Analys/betyg”. 
Person 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V14 Aktör kön 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Sportsligt 
2. Privatliv 
9.   Övrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Positiv värdering 
2. Negativ värdering 
3. Neutral värdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Inget/båda/annat 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vad är huvudämnet i 
artikeln? Under 9. Övrigt 
faller ämnen som 
exempelvis yttre 
förhållanden inför match, 
alltså ämnen som varken 
handlar om sportsliga 
prestationer eller 
privatliv. 
 
 
 
 
Kodas enbart där svar på 
V9 är 3. Krönika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre personer med flest 
pratminus. Person 1 har 
flest pratminus, person 2 
näst flest osv. Om tre 
personer har lika många 
pratminus blir ”Person 1” 
den som har pratminus 
tidigast i texten. Bara 
pratminus i brödtext 
kodas. 
 
 
 
Icke-binär kodas som ”1. 
Inget/båda/annat” om det 
framgår i texten. 
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V15 Aktör namn 
 
 
 
 
 
V16 Roll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Person 2 
V17 Aktör kön 
 
 
 
 
 
 
 
 
V18 Aktör namn 
 
 
V19 Roll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Person 3 
V20 Aktör kön 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Spelare 
2. Förbundskapten 
3. Annan förbundsperson 
4. Domare 
5. Expert 
9. Övrig 

 
 
 
 
 
 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Inget/båda/annat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Spelare 
2. Förbundskapten 
3. Annan förbundsperson 
4. Domare 
5. Expert 
9. Övrig 

 
 

 
 
 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Inget/båda/annat 

 
 
 
 

Skrivs in manuellt. 
 
 
 
 
 
 
Vilken roll har aktören 
som kommer till tals i 
artikeln? ”1. Spelare” 
innebär endast spelare 
som representerar 
landslagen i den aktuella 
matchen. 
 
 
 
 
 
Icke-binär kodas som ”1. 
Inget/båda/annat” om det 
framgår i texten. 
 
 
 
 
 
 
Skrivs in manuellt. 
 
 
 
Vilken roll har aktören 
som kommer till tals i 
artikeln? ”1. Spelare” 
innebär endast spelare 
som representerar 
landslagen i den aktuella 
matchen. 
 
 
 
 
Icke-binär kodas som ”1. 
Inget/båda/annat” om det 
framgår i texten. 
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V21 Aktör namn 
 
 
 
 
V22 Roll 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt 
V23 Egen 
anteckning 

 
 
 
 

 
 
 

1. Spelare 
2. Förbundskapten 
3. Annan förbundsperson 
4. Domare 
5. Expert 
9. Övrig 

 
 

 
 
Skrivs in manuellt. 
 
 
 
 
Vilken roll har aktören 
som kommer till tals i 
artikeln? ”1. Spelare” 
innebär endast spelare 
som representerar 
landslagen i den aktuella 
matchen. 
 
 
 
Skrivs in manuellt. 
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Bilaga 2: Tabellbilaga 
 Tabell 1 Artiklarnas placering under respektive mästerskap (procent) 

  Första 
uppslag
et/först
a sidan 

Andra 
uppslaget 

Tredje 
uppslaget 

Fjärde 
uppslaget 

Femte 
uppslaget 

Sjätte 
uppslaget 

eller 
senare 

Inte på 
sportsid

orna 

Totalt 
(n) 

OS 
(damfot
boll) 

40 40 18 2 0 0 0 100 
(114) 

EM 
(herrfot
boll) 

44 35 9 6 1 1 5 101 
(200) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Om sportbilagan har en artikel på 
förstasidan räknad den sidan med, om det bara är ett löp på första sidan räknas uppslaget bakom som första. 
Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 314. 

Tabell 2 Andel artiklar skrivna av kvinnliga respektive manliga journalister (procent) 
 

Artiklar 

Kvinna 25 

Man 64 

Båda 11 

Totalt 100 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Kvinna innebär att endast en eller 
flera kvinnor har byline på artikeln, man innebär att endast en eller flera män har byline på artikeln, båda 
innebär att reportrar av olika kön har byline på artikeln. Artiklar som inte har personlig byline har inte kodats. 
Procentenheterna har avrundats till närmaste heltal. N = 293. 

Tabell 3 Huvudämne i artiklar skrivna kvinnliga respektive manliga journalister 
(procent) 

  Sportsligt Privatliv Övrigt Totalt (n) 

Kvinna 90 3 6 99 (73) 

Man 88 3 9 100 (187) 

Båda 76 12 12 100 (33) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Kvinna innebär att endast en eller 
flera kvinnor har byline på artikeln, man innebär att endast en eller flera män har byline på artikeln, båda 
innebär att reportrar av olika kön har byline på artikeln. Det som har undersökts är huvudämnet i artikeln, om 
det handlar om fotbollen (sportsligt) eller om aktörernas privatliv. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 293. 
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Tabell 4 Artiklar fördelade på olika typer av nyhetstexter om respektive mästerskap 
(procent) 

  Nyhetsarti
kel 

Reportage/
feature 

Krönika Analys/bet
yg 

Notis Övrigt Totalt 
(n) 

OS 
(damfotboll) 

66 1 20 11 0 3 101 
(114) 

EM 
(herrfotboll) 

60 3 19 14 1 5 102 
(200) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. Procentenheterna har avrundats till 
närmaste heltal. N = 314. 

Tabell 5 Roll på aktören som kommer till tals mest (procent) 

  Spelare Förbundskapten Annan 
förbundsperson 

Expert Övrig Totalt 
(n) 

OS 
(damfotboll) 

77 14 0 3 7 101 
(73) 

EM 
(herrfotboll) 

42 26 9 2 18 100 
(128) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. De tre personer med flest 
pratminus har kodats. Har flera personer lika många pratminus är det den som kommer till tals först som 
kodats. Endast pratminus i brödtext har kodats. Artiklar utan pratminus har inte kodats. Procentenheterna har 
avrundats till närmaste heltal. N = 201.  

Tabell 6 Roll på aktören som kommer till tals näst mest (procent) 

  Spelare Förbundskapten Annan 
förbundsperson 

Expert Övrig Totalt 
(n) 

OS 
(damfotboll) 

65 20 4 6 6 101 
(54) 

EM 
(herrfotboll) 

56 13 7 5 19 100 
(75) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. De tre personer med flest 
pratminus har kodats. Har flera personer lika många pratminus är det den som kommer till tals först som 
kodats. Endast pratminus i brödtext har kodats. Artiklar utan pratminus har inte kodats. Procentenheterna har 
avrundats till närmaste heltal. N = 129. 
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Tabell 7 Roll på aktören som kommer till tals tredje mest (procent) 

  Spelare Förbundskapten Annan 
förbundsperson 

Expert Övrig Totalt 
(n) 

OS 
(damfotboll) 

75 13 3 3 6 100 
(32) 

EM 
(herrfotboll) 

50 8 10 13 20 101 
(40) 

Kommentar: Artiklar från åtta dagar från OS 2021 och fotbolls-EM 2021 har analyserats, samma dag och 
dagen efter alla Sveriges gruppspelsmatcher och sista match i turneringen. De tre personer med flest 
pratminus har kodats. Har flera personer lika många pratminus är det den som kommer till tals först som 
kodats. Endast pratminus i brödtext har kodats. Artiklar utan pratminus har inte kodats. Procentenheterna har 
avrundats till närmaste heltal. N=72. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


