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Uppsatsen nedan är baserad på en kvantitativ och en kvalitativ undersökning med syfte att kartläg-

ga olika sporters, med fokus på hästsport, representation och framställning under en fyraveckorspe-

riod 2012 i två av Sveriges största dagstidningar. Vi ansåg det viktigt att genomföra den här under-

sökningen för att se om fördomarna kring bristen på representation av hästsport i media har någon 

grund, samt om mediestormen kring Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris gav någon efterverkan för 

hästsportens representation. 

Först genomfördes den kvantitativa studien där över 1 100 artiklar analyserades. Den kvalitativa 

studien följde där fyra reportage valdes ut för vidare analys. Reportagen behandlade de tre mest 

omskrivna sporterna samt hästsport. Reportagen analyserades och jämfördes i hopp om att finna 

mönster med likheter eller skillnader. De viktigaste fynden inkluderar bland annat att det skrevs 

flest hästsportsartiklar veckan då Göteborg Horse Show pågick, men under den sista undersök-

ningsveckan skrevs inga alls. 
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The following essay is based on a quantitative as well as a qualitative study with the aim of 

mapping out the representation and depiction of different sports, with focus on equestri-

an sports, in two of Sweden’s largest daily newspapers during a time period of four weeks 

in 2012. We considered it important to see if there was any ground for the prejudices 

about the lack of representation of equestrian sports in the media, and we also wanted to 

see if the media storm following Rolf-Göran Bengtsson’s win of Jerringpriset in any way 

affected the sport’s representation. 

First, the quantitative study was executed with over 1 100 articles analyzed. The qualitative 

study followed where four reports were selected for further investigation. These covered 

the three sports most written about as well as the equestrian sports. They were analyzed 

and compared in order to locate patterns of resemblance or difference. One of the most 

important finds was that the majority of the articles in the quantitative study about eques-

trian sports were written during the week of Gothenburg Horse Show while there were no 

articles written about said sport during the final week of the study. 

Key words: Sports journalism, equestrian sports, news evaluation, Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Jerringpriset, Gothenburg Horse Show 

Postal address 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Street address 

Gjuterigatan 5 

Telephone 

number 

036–101000  

Fax 

036162585 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 2 

2.1 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

2.2 Frågeställningar ............................................................................................................................ 2 

3 Begreppslista ......................................................................................................................................... 3 

4 Bakgrund ............................................................................................................................................... 4 

4.1 Tidningar ....................................................................................................................................... 4 

4.2 Göteborg Horse Show ................................................................................................................ 5 

4.3 ”Sport och medier” – Dahlén .................................................................................................... 5 

4.4 ”Sporten i spalterna” – Wallin ................................................................................................... 6 

5 Teori ....................................................................................................................................................... 8 

5.1 “Media logic and culture : Reply to Oakes” – Altheide och Snow ...................................... 8 

5.2 “På första sidan : En studie i nyhetsvärdering” – Hvitfelt .................................................... 8 

5.3 ”Journalistikanalys” – Hultén................................................................................................... 10 

5.4 ”Visually critiquing web pages” – Faraday ............................................................................. 10 

6 Tidigare forskning .............................................................................................................................. 12 

6.1 ”Är ridning en sport?” – Nyrell ............................................................................................... 12 

6.2 ”Plastic or fantastic Brits?” – Maguire och Poulton ............................................................. 12 

7 Metod och material ............................................................................................................................ 13 

7.1 Urval ............................................................................................................................................ 13 

7.2 Kvantitativ innehållsanalys ....................................................................................................... 13 

7.2.1 Tidsperiod........................................................................................................................... 14 

7.2.2 Bortfall ................................................................................................................................ 14 

7.2.3 Förtydligande och definition av kodschema och variabler ......................................... 14 

7.3 Kvalitativ textanalys................................................................................................................... 16 

8 Resultatredovisning ............................................................................................................................ 19 

8.1 Kvantitativ innehållsanalys ....................................................................................................... 19 



 

 

8.1.1 Hästsportens representation ............................................................................................ 19 

8.1.2 Genus .................................................................................................................................. 20 

8.1.3 De tre största sporterna .................................................................................................... 22 

8.1.4 Representation av aktörer ................................................................................................ 22 

8.1.5 Placering.............................................................................................................................. 23 

8.1.6 Skillnader mellan tidningarna ........................................................................................... 24 

8.1.7 Sammanfattning av kvantitativ innehållsanalys ............................................................. 25 

8.2 Kvalitativ textanalys................................................................................................................... 26 

8.2.1 Hästsportsreportaget ”Scener ur en hästtävling” ......................................................... 26 

8.2.2 Fotbollsreportaget ”Contes attack: Maffia” .................................................................. 27 

8.2.3 Ishockeyreportaget ”Så vissnade Björklöven” .............................................................. 29 

8.2.4 Skidreportaget ”Satsningen mot slutet” ......................................................................... 30 

8.2.5 Sammanfattning av kvalitativ textanalys ........................................................................ 31 

9 Diskussion ........................................................................................................................................... 33 

9.1 Resultat ........................................................................................................................................ 33 

9.2 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 36 

9.3 Förslag på vidare forskning ...................................................................................................... 37 

10 Källförteckning ............................................................................................................................... 38 

10.1 Litteratur ..................................................................................................................................... 38 

10.2 Artiklar använda i den kvalitativa analysen ............................................................................ 38 

10.3 Elektroniska källor ..................................................................................................................... 38 

10.4 Webbsidor ................................................................................................................................... 39 

 

Förteckning över figurer 

Figur 1………………………………………………………………………………………....10 

Figur 2………………………………………………………………………………………....17 

Figur 3………………………………………………………………………………………....19 



 

 

Figur 4………………………………………………………………………………………....20 

Figur 5………………………………………………………………………………………....20 

Figur 6………………………………………………………………………………………....21 

Figur 7………………………………………………………………………………………....21 

Figur 8………………………………………………………………………………………....22 

Figur 9………………………………………………………………………………………....23 

Figur 10..……………………………………………………………………………………....23 

Figur 11..……………………………………………………………………………………....25 

 

Förteckning över bilagor 

1. Diagram 

2. Kodschema



 

1 

 

1 Inledning  

“Rolf-Göran Bengtsson - vem fan är det?” skrev Aftonbladets krönikör Lasse Anrell efter 

Idrottsgalan 2012 (Anrell, 2012). Bengtsson hade som första ridsportsutövare mottagit folkets 

pris, Jerringpriset (Anon, 2013), främst för sitt EM-guld i banhoppning föregående år. Men det 

visade sig snart att det inte bara var Anrell som ställde sig frågan. Kommentarfältet på artikeln 

fylldes av ilskna men också instämmande röster. Där höjdes och debatterades flertalet frågor, 

bland annat huruvida ridsport egentligen var en sport. Den omtalade artikeln finns nu endast att 

tillgå genom att köpa tidningens PLUS-tjänst på Internet och söka reda på den på egen hand. 

Som hästsportsintresserade följde vi, författarna till denna uppsats, givetvis debatten helhjärtat. 

Det har länge funnits en åsikt, mer eller mindre ogrundad, bland hästsportsanhängare om bristen 

på material relaterat till sporten i media. Enligt statistik var ridsport den näst största ungdomsak-

tiviteten i Sverige 2011 (Riksidrottsförbundet, 2012:4), men får verkligen ridsport, och hästsport i 

allmänhet, sin beskärda del av medieuppmärksamheten? Det var med den här frågan och medie-

stormen kring Bengtssons pris i bakhuvudet som vi bestämde oss för att genomföra vår studie.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Efter att Rolf-Göran Bengtsson belönades med Jerringpriset uppstod en mediestorm och vi blev 

nyfikna på om den gav några efterverkningar på hästsportens representation i rikspressen. Därför 

valde vi att undersöka detta vid tidpunkten för nästa stora hästsportsevenemang det året, Göte-

borg Horse Show. Vårt syfte var därmed att ta reda på om uppmärksamheten kring Jerringpriset 

ledde till en ökad uppmärksamhet i media för hästsporten längre fram i tiden eller om det var en 

kortvarig uppmärksamhet i samband med den specifika händelsen. 

2.2 Frågeställningar 

Hur ser framställningen av hästsport ut i rikspressen veckorna inför, under och efter Göteborg 

Horse Show 2012? 

Hur stor del av medieuppmärksamheten får hästsport i jämförelse med andra sporter? 

I vad mån skiljer sig tidningarnas rapportering av de sporter som får mest uppmärksamhet från 

bevakningen av hästsport ? 

Finns det några skillnader i rikspressens rapportering av män och kvinnor på sportsidorna? 
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3 Begreppslista 

Banhoppning - Olympisk disciplin inom ridsport där ekipagen, bestående av häst och ryttare, 

hoppar en serie hinder på en bana. 

Champions League – Betyder i denna studie en årlig turnering för nationella mästarlag i fotboll. 

Dressyr - Olympisk disciplin inom ridsport där ekipagen, bestående av häst och ryttare, utför en 

serie bestämda moment på en bana. 

Hästsport - Generellt uttryck som inkluderar all hästrelaterad sport. 

Premier League - Den högsta divisionen i den engelska fotbollsligan. 

Ridsport - Uttryck för den gren av hästsport som inkluderar bland annat ridning och körning. 

Storslalom - Utförsåkning inom skidåkning där åkaren tar sig igenom en utstakad bana med por-

tar. 

Super-G - En gren inom skidåkning där åkaren likt storslalom tar sig igenom en bana med portar, 

dock i högre hastighet. 

Travsport - Hästkapplöpning i gångarten trav där en kusk för ett ekipage bestående av häst och 

sulky runt en ovalbana. 
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4 Bakgrund 

Bakgrunden till vår uppsats börjar med Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris 2012. Efter hans vinst 

uppstod en mediestorm, där bland annat ridsporten som sport ifrågasattes och hästsportssup-

portrarna anklagades för att ha genomfört en kupp som ledde till vinsten (Lundgren, 2012). Efter 

några veckor lugnade situationen ner sig, men många hästsportssupportrar fortsatte, främst i so-

ciala medier, att hävda att hästsport fick för lite utrymme i media. Nästa stora event inom häst-

sporten det året var Göteborg Horse Show. Vi bestämde oss för att lägga vår tidsram för studien 

runt detta event för att se om medierapporteringen av hästsport på något sätt påverkats av me-

diestormen en månad tidigare och om det fanns några skillnader kring hästport och andra sporter 

i media, som just hästsportsintresserade många gånger hävdat. 

En stor del av den tidigare forskning som finns gällande hästsport är skriven ur genusperspektiv 

vilket begränsade vår litteratursökning.  Vi har valt att som en del i vår studie titta närmare på hur 

könsfördelningen ser ut i artiklarna, får män eller kvinnor mest utrymme? Finns det fler tydliga 

skillnader mellan dem? Beror fördelningen på att sporterna generellt kopplas samman med an-

tingen män eller kvinnor? Vi vill ta reda på hur det ser ut i sportartiklarna under vår undersök-

ningsperiod. 

Vi valde inför uppsatsen att titta på områden såsom medielogik och nyhetsvärdering. Det här har 

vi valt att använda oss av då de förklarar vad som blir en nyhet och därmed är användbara för vår 

undersökning. Vi har också valt att redovisa en del av historien bakom sportjournalistik och häst-

sportsnyheter, för att utifrån det kunna se hur det eventuellt har förändrats då mot nu. 

4.1 Tidningar 

Aftonbladet är den första av de två tidningarna vi valt att analysera i vår studie. Tidningen grun-

dades 1830 av Lars Johan Hierta (Aftonbladet) och är i dag en av Sveriges största kvällstidningar. 

Aftonbladet är ”oberoende socialdemokratisk” och dess största ägare är Schibsted (Presstext). 

2013 utsågs Aftonbladet till Årets nyhetssajt av Internetworld Topp100 och även Årets Dagstid-

ning i digitala medier av Tidningsutgivarna och Medievärlden (Aftonbladet). 

Dagens Nyheter är en svensk morgontidning och pappersutgåvan utom för första gången 1864. 

Tidningen berättar på sin hemsida att den är oberoende liberal och därmed står fria från partier, 

organisationer eller ekonomiska maktsfärer (Dagens Nyheter). Dagens Nyheter tillhör Bonnier-

koncernen. 

 



 

5 

 

4.2 Göteborg Horse Show 

Göteborg Horse Show är ett årligen återkommande evenemang i Göteborg och en av världens 

tre största inomhustävlingar för ridsport (Göteborg Horse Show). Sedan starten 1977 har det hål-

lits över 30 shower i Scandinaviums arena och över 2,5 miljoner hästälskare har besökt evene-

manget. 

2013 stod Göteborg Horse Show värd för världscupsfinalerna i både hoppning och dressyr, det 

var första gången Göteborg Horse Show stod värd för båda världscupfinalerna samtidigt. Redan 

1979 avgjordes den första finalen i arenan, vilket också var den allra första finalen i världscupens 

historia.  

Förutom att anordna finaler i världscupen bjuds det på olika shower och andra tävlingar. I sam-

band med showen anordnas också en stor hästmässa, Eurohorse i Svenska Mässan-hallarna, där 

besökaren kan finna bland annat föreläsningar och utställare (Göteborg Horse Show). 

4.3 ”Sport och medier” – Dahlén 

Hur har olika sporters framställning sett ut genom åren? Hur har pressens sportjournalistik ut-

vecklats? Det är frågor som besvaras i Dahléns “Sport och Medier : En introduktion”. Historien 

bygger nutiden, och det tror vi gäller sportjournalistik också. Mellan den moderna, organiserade 

tävlingsidrotten och pressen finns ända från början ett symbiotiskt förhållande. Den moderna 

och kommersiella dagspressen har vuxit fram samtidigt som den lika kommersiella och moderna 

tävlingsidrotten (Dahlén, 2008:62). 

Under 1830-1840-talet i USA började en modern och billig dagspress, i hög grad reklamfinansie-

rad och baserad på lösnummerförsäljning och riktad mot folkliga intresseområden, att växa fram. 

Samtidigt började idrotten anta sina moderna former. Under 1700-talet var den kanske mest or-

ganiserade sporten just hästsport, som tillsammans med baseboll och boxning var en av de idrot-

ter det skrevs mest om. Intresset för idrott gjorde att fler tidningar startades och de började sam-

tidigt skriva om sporthändelser (Dahlén, 2008:64). 

När det kommer till idrott i svensk dagspress var det under 1800-talet som det började skrivas 

om idrott i pressen. Det som det i första hand skrevs om var de stora nationella tävlingar, som 

drog till sig allmänhetens intresse, snarare än lokala händelser (Dahlén, 2008:70). Trots att idrot-

ten under den här tiden tog form genom föreningsbildande och liknande så skedde inte ens en 

fördubbling av idrottens förekomst i pressen.  De idrotter som dominerade i pressen under 1870-

talet var skytte, gymnastik, hästsport, segling och simning; samtliga idrotter som kunde klassas 
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som sporter för överklassen. Det var först när idrottsrörelsen började få ordentliga former och 

bland annat anordna tävlingsverksamheter som de svenska dagstidningarnas intresse väcktes på 

riktigt. Startåret för svensk idrottspress kan sättas till 1874, året då “Tidskrift i gymnastik” grun-

dades, en tidning som finns kvar än idag (Dahlén, 2008:73). 

En annan för sporten betydelsefull tidning var “Nordiskt idrottslif” som gav ut mellan åren 1900-

1920 (Dahlén, 2008:74). Jämfört med tidigare hade tidningen en mer tävlingsinriktad profil och 

riktade sig till en bredare läsekrets. Nu började det istället skrivas om mer folkliga idrotter såsom 

fotboll, friidrott och simning snarare än de sporter som riktade sig mot överklassen. 

Något som också kan förklara idrottsjournalistikens genomslag i dagspressen var att den allt mer 

började ta sig form av känslomässig följetongsdramatik än ren informatik (Dahlén, 2008:84). När 

televisionen också började med sportbevakning tvingades dagspressen att leta nya infallsvinklar 

och perspektiv för att kunna behålla sin publik. Nu var inte enbart själva sporthändelsen intres-

sant, utan de började även skriva om det som hände före och efter den aktuella händelsen. 

Dahlén skriver i ”Sport och medier” att den moderna tävlingsidrotten redan från början var en av 

samhällets mest mansdominerade och maskulina institutioner (Dahlén, 2008:464). Under de sena-

re decennierna har det visserligen skett förändringar mot en större jämlikhet, men fortfarande 

styrs idrotten i hög grad av män, både bland utövare, tränare och ledare. 

4.4 ”Sporten i spalterna” – Wallin 

Ulf Wallins “Sporten i spalterna” är en studie som till viss del liknar vår, fast i mycket större om-

fattning. I boken undersöker och beskriver Wallin 100 års sportrapportering, mellan 1895-1995. 

Kring förra sekelskiftet var det bland annat de överklassporter, där hästsport hörde hemma, som 

fick stort utrymme i tidningarna. Så kallad “is-sport” fanns också representerad, men artiklar om 

bollsporter som till exempel fotboll var inte lika enkla att hitta (Wallin, 1998:13). Vid den här ti-

den räknades de största idrottsgrenarna vara gymnastik och friidrott (Wallin, 1998:47). 

Som översikt har Wallin satt samman en tabell över de åren han undersökt (Wallin, 1998:68). 

Under den första perioden, 1895, var ridsporten näst mest representerad efter skytte. Trav- och 

galoppsport var inte lika stora men fanns där. Vid nästa mätning, 1905, hade dock ridsporten 

sjunkit massivt. Även trav och galopp sjönk en aning. 1915 hade fotbollen lyckats bli den över-

lägset största sporten i tidningarna, flera decennier senare, 1965, började även ishockey bli allt 
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större. Hästsporten återhämtade sig dock inte riktigt. Wallins forskning slutade som sagt 1995 

och kan därmed tyvärr inte berätta om mer nutida resultat. 

Förutom intressant information såsom denna ovan om rapporteringen har Wallin även inkluderat 

vägen dit i boken. I bilagorna kan bland annat läsas hur han definierade kategorierna för sitt kod-

schema vilket också utgör intressant läsning (Wallin, 1998:276). 
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5 Teori 

5.1 “Media logic and culture : Reply to Oakes” – Altheide och Snow 

Medielogik och nyhetsvärdering är två perspektiv som vi fann viktiga inför vår studie då de kan 

ge svar på vad som blir en nyhet och varför. Hvitfelt, Altheide och Snow är tre välkända forskare 

inom de här områdena. 

Medias publik består av dels de som sällan använder medier och de som har det som ett stående 

inslag i sitt vardagsliv. Altheide och Snow skriver att dessa två grupper omöjligt kan påverkas på 

samma sätt av medierna. Om man sällan är involverad i användandet av media kan man inte för-

väntas påverkas nämnvärt av dessa. Enligt författarna visar dock undersökningar att de flesta 

människor använder media dagligen på ett eller annat sätt. Som ett resultat av detta har medier 

blivit mer än information och underhållning, istället är det genom dessa man utbyter erfarenheter 

och idéer (Altheide och Snow, 1992:468). 

Altheide och Snow är författarna som myntat begreppet ”medielogik” som syftar till vad som 

dyker upp i medierna. Utgångspunkten för teorin är att kulturell mening är lik den grammatiska 

strukturen i ett språk. Medielogik syftar därmed på det språk som medier använder sig av för att 

få maximalt med uppmärksamhet. Inte heller syftar medielogiken enbart på språket i texter, utan 

till hela innehållet, och sättet det presenteras på (Altheide och Snow, 1992). När aktiviteter och 

events är organiserade, skapade och presenterade i enlighet efter tv-programs eller underhållnings 

riktlinjer och regler, då förekommer medielogik. 

5.2 “På första sidan : En studie i nyhetsvärdering” – Hvitfelt 

“Vårt fönster mot det som händer utanför vår närmsta omgivning är de nyheter som presenteras 

i press, radio och tv. Men fönstret är litet och vi ser bara en bråkdel av det som utspelas i vår om-

värld. Hur denna bråkdel ser ut är också beroende av vilken del av fönstret som vi tittar igenom” 

(Hvitfelt, 1985:7). Vad är det då som vi ser? Hur väljs det ut? De frågorna besvaras i Håkan Hvit-

felts ”På första sidan : En studie i nyhetsvärdering”. 

Nyheter utgår från händelser i verkligheten. Dessa händelser påverkas i betydande utsträckning av 

det rådande samhällsystemet och grundläggande ekonomiska villkor, som i sin tur påverkar och 

påverkas av samhällets politiska och intresseorganisationer. Både i och utanför dessa organisatio-

ner finns nyhetskällorna som levererar material till, och också påverkar, nyhetsorganisationerna. 

Såväl nyhetskällorna som nyhetsorganisationerna är beroende av grundläggande ekonomiska vill-

kor, samhällssystem, samt politiska och intresseorganisationer (Hvitfelt, 1985:17). Med detta som 
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bakgrund vill Hvitfelt förklara vad nyhetsvärdering är för något, och hur det går till när en nyhet 

värderas. 

Hvitfelt refererar till Hadenius och Weibull (Hadenius och Weibull, 1980:291-293), förutom att 

instämma med dessa menar han att nyhetsutbudet bestäms av det nyhetsföretag som har hand 

om förmedlingen, dess allmänna policy och de resurser de har till förfogande. Nyhetsutbudet be-

stäms också av de producenter som levererar materialet till företaget, de abonnenter som materia-

let fördelas till samt att den journalistiska arbetsgruppen eller redaktionella miljön spelar stor roll 

(Hvitfelt, 1985:21). 

Verkligheten kan delas in i olika ämnesområden. Bevakningen kan vara lokal, regional eller inter-

nationell. Det är också vissa ämnesområden som dominerar nyhetsutbudet mer än andra, till ex-

empel får sport mycket utrymme (Hvitfelt, 1985:24). Nyhetsvärdet hos idrottshändelser är inte 

något självklart eller för alltid givet, utan en produkt av nyhetssystemet och ytterst av mänskliga 

överväganden mot bakgrund av de olika förhållanden som Hvitfelt beskrivit. 

Nyhetsförmedling sker inte enbart via tal och skrift utan även via bilder. I svenska dagstidningar 

upptas en mycket stor del av utrymmet av bilder. De naturliga frågorna i detta sammanhang är 

hur bilder bedöms och hur mycket tillgången till bra bilder styr nyhetsvärderingen i allmänhet 

(Hvitfelt, 1985:32). 

I boken går författaren igenom sannolikheten för att en nyhetsartikel ska publiceras, vilken ökar 

ju mer den behandlar den lista (Hvitfelt, 1985:120) av egenskaper Hvitfelt tror krävs. Egenska-

perna inkluderar exempelvis geografiskt avstånd, relevans, negativitet och simplicitet (se figuren 

nedan). Hvitfelt menar att ju fler av dessa egenskaper som en artikel har, desto större är chansen 

att artikeln kommer att produceras, publiceras och erhålla en framstående plats i tidningen. Dess 

nyhetsvärde har alltså ökat (Hvitfelt, 1985:120). 
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5.3 ”Journalistikanalys” – Hultén 

Britt Hultén riktar i sin bok “Journalistikanalys” sig in på de tre områdena språk, berättarstruktur 

och faktaurval (Hultén, 2000:6) för att besvara de frågor hon ställer sig inför textanalyser. Flera av 

dessa frågor kretsar kring journalisten själv och dennes relation till läsaren, innehållet i artikeln 

och så vidare, men även frågor om till exempel vilket urval som har skett för att plocka fram rele-

vant information förekommer (Hultén, 2000:6). Hulténs metod har sin grund i massmedieretori-

ken (Hultén, 2000:7). 

“Jag vill prata med dig och jag vill att du lyssnar!” skriver Hultén, och beskriver vidare hur journa-

listen anpassar sig och sitt språk efter läsarkretsen för att informationen ska komma fram korrekt 

(Hultén, 2000:13). Det uppstår en interaktion mellan journalist och läsare (Hultén, 2000:13). 

Hultén presenterar ett antal frågor som skulle kunna ställas angående artiklar i en kvalitativ sys-

tematisk textanalys. Frågorna behandlar bland annat artikelns genre, dess syfte, dispositionen, 

framställningen av aktörerna och språket med sitt ordval och sina eventuella värdeladdningar 

(Hultén, 2000:97-101). 

5.4 ”Visually critiquing web pages” – Faraday 

En tidningssidas utformning kan tyda på mycket mer än var det råkade finnas plats för artikeln. 

Därför togs denna aspekt i beräkning när undersökningen började och när kodschemat så små-

”1. Ett traditionellt sakområde 

 2. och det är kort avstånd 

 3. till faktiska händelser 

 4. som dels är sensationella eller överraskande 

 5. dels handlar om vissa enskilda personer 

 6. och är enkla 

 7. men viktiga eller relevanta 

 8. utspelas under kort tid men som en del av ett          

tema 

 9. Samt är negativa 

 10. och härstammar från traditionella källor.” 

Hvitfelt, 1985:120 

Figur 1 

 

Grupp 4: 0-1 %. Bordtennis (0,2 %), boxning (0,9 %), 

brottning (0,8 %), cykel (0,3 %), gymnastik (0,3 %), 

innebandy (0,5 %), isracing (0,2 %), kampsport (0,1 %), 

orientering (0,1 %), rodd (0,1 %), segling (0,2 %), sim-

hopp (0,2 %), simning (0,8 %), skateboard (0,1 %), 

skridskor (0,1 %), snowboard (0,3 %), triathlon (0,1 %) 

och volleyboll (0,1 %). 
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ningom utformades. Det finns ett flertal studier, åsikter och modeller som behandlar detta feno-

men, men en av dem som det oftast hänvisas till är Pete Faradays “Visually critiquing web pages”. 

Trots att Faradays fokus är huruvida webbsidor genom sin utformning är lätta eller svåra att för-

stå, kan vissa delar appliceras på tidningssidor, till exempel vad som drar läsarens uppmärksamhet 

till sig och vad som inte gör det. Det som Faraday menar drar mest uppmärksamhet till sig är rö-

relse (Faraday, 2000), något som ju inte finns i pappersutgåvorna av tidningar än. Näst kommer 

objektets, eller artikelns, storlek (Faraday, 2000). De större objekten, till exempel artiklar som 

täcker majoriteten av en sida, en helsida eller till och med flera helsidor, drar därmed till sig mest 

uppmärksamhet. 

Efter storlek kommer förekomsten av bilder, följt av teckensnitt och liknande förändringar såsom 

kursivering och storlek. Sist kommer objektens placering på sidan där Faraday menar att det är 

övre delen av sidan och den vänstra delen som får mer uppmärksamhet än bottnen och den hög-

ra delen (Faraday, 2000). Faraday hänvisar även till Jennifer Fleming som i “In defense of web 

graphics” bekräftar: “items to the left and top of center tend to be noticed first, and are consid-

ered more important than other items” (Fleming, 1997). 
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6 Tidigare forskning 

6.1  ”Är ridning en sport?” – Nyrell 

“Är ridning en sport? - en etnologisk studie om föreställningar kring ridsport i media” av Sofia 

Nyrell vid Lunds universitet är en studie från 2012 som koncentrerar sig på det drama som utspe-

lade sig efter det att Rolf-Göran Bengtsson vann EM-guld och blev framröstad av svenska folket 

som vinnare av Jerringpriset. 

I Nyrells studie, liksom i många andra, finns ett tydligt genusperspektiv som verkar vara svårt att 

undkomma i studier som har sin grund i hästsport. Studiens problemställning och utgångspunkt i 

Jerringpriset och debatten som följde är dock samma som var inspirationen till denna uppsats, 

därför är Nyrells studie intressant. 

6.2 ”Plastic or fantastic Brits?” – Maguire och Poulton 

Rapporten “Plastic or fantastic Brits? : Identity Politics and English Media, Representations of 

Team GB during London 2012”, av Emma Poulton och Joseph Maguire, handlar som mycket 

annan litteratur om mediabevakningen under Olympiska spel. I det här specifika fallet tar studien 

upp relationerna mellan sportjournalistik och invånarnas nationella identitet under de Olympiska 

spelen i London 2012. I studien har författarna specificerat sig på att följa de som ingick i “Team 

GB” och hur de följdes i media inför och under de Olympiska spelen. 

Sportjournalistiken kan sägas vara ett uttryck för medielogiken i pressen, likaså styr nyhetsvärde-

ringen vad som syns och inte syns i media. Det här är vad tidigare forskning kommit fram till och 

som vi vill bygga vidare på i vår studie genom att undersöka nyhetsvärderingen hos hästsport. Vi 

anser att de här tidigare forskningsartiklarna på ett tydligt sätt representerar den forskning som är 

vanligast och som vår studie kan komplettera. 
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7 Metod och material 

7.1 Urval 

De urval som gjorts har bestått i bland annat tidsbegränsningar samt val av tidningar, variabler 

och val av de reportage vi har valt att analysera. De urval som gjorts i den kvantitativa innehålls-

analysen gjordes med hänsyn till den tidpunkt då Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringpriset, efter-

som det var då den stora diskussionen kring hästport i media startades. Vi ville ha med ett större 

evenemang under vår tidsperiod, valet föll på Göteborg Horse Show då det var det första stora 

hästsportseventet efter Idrottsgalan samma år. En tidsperiod på fyra veckor kändes lämpligt för 

att få ihop tillräckligt med material till vår analys. Vi har valt att använda oss av totalurval och har 

i analysen undersökt samtliga artiklar som handlar om sport (Esaiasson, 2012:172). Dock har vi-

dare definitioner och urval gjorts om artikeltyperna, dessa presenteras nedan. 

Urvalet av de reportage som vi analyserade i den kvalitativa analysen kan kännas något tunt, men 

vi anser att det ändå bör uppnå god reliabilitet eftersom vi tidigare också gjort den kvantitativa 

analysen att hämta stöd ifrån. Då antalet hästsportsartiklar inte heller var speciellt många till anta-

let valde vi att enbart ha ett reportage från varje sport. 

7.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Under den första halvan av studien genomfördes en kvantitativ analys av utbudet av sportrelate-

rade artiklar i pappersutgåvorna av de två stora dagstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyhe-

ter, en typisk kvällstidning samt en traditionell morgontidning. Tidningarna har också olika poli-

tisk riktning och ägs av olika tidningskoncerner. Tidsperioden för undersökningen bestämdes till 

en fyraveckorsperiod under 2012 mellan måndagen 13 februari och söndagen 11 mars. Materialet 

kodades sedan och fördes in i ett statistikprogram. I statistikprogrammet har vi sedan analyserat 

materialet i hopp om att finna intressanta, antingen nya eller förväntade mönster, som kan besva-

ra våra frågeställningar. 

Den kvantitativa innehållsanalysen som metod består egentligen av två delar. Med innehållsanalys 

menas en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildlig framställning. 

Med kvantitativ menas att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgif-

ter om tillräckligt många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med hjälp 

av siffror (Esaiasson, 2012:198). 

Frekvenser och utrymme är den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium på centralitet 

och viktighet, ett argument som förekommer ofta i en text eller i ett anförande är ett centralt ar-
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gument, en händelse eller sakfråga som får stort utrymme i nyhetsrapporteringen är en viktig 

händelse eller sakfråga. Vilket skiljer det mot den andra metoden vi använt oss av – kvalitativ 

textanalys – som vi redogör mer för längre ner i texten. 

7.2.1 Tidsperiod 

Den valda tidsperioden lades medvetet kring ett av Sveriges största hästsportevent, Göteborg 

Horse Show i Scandinavium, för att se hur tidningarnas rapportering varierade innan, under och 

efter eventet. Under det valda undersökningsåret 2012 hölls eventet den 23 till 26 februari, tors-

dag till söndag. Därmed undersöktes drygt en och en halv vecka innan eventet, tiden då själva 

eventet pågick samt två veckor efteråt - sammanlagt fyra veckor. 

När kodningen hade börjat insåg vi att undersökningen kolliderade med ett flertal större både 

inhemska och utländska sportevent såsom skidskytte-VM, Vasaloppet, Svenska rallyt, Elitserien i 

ishockey, Champions league, Premier league samt tidningarnas nedräkningar till såväl fotbolls-

EM som allsvenskan i fotboll. 

Vi är medvetna om att valet av tidsperiod kan ha påverkat vissa säsongsbundna sporters repre-

sentation i studien. Vi har medvetet valt att göra studien under vintersäsongen, vilket gör att ex-

empelvis skidor kan antas ha en högre representativitet under vår studie än om studien gjorts un-

der sommarsäsongen. En mer djupgående studie skulle tjäna på att jämföra sommar och vintersä-

songer, kanske finns där skillnader som vi nu missat. 

7.2.2 Bortfall 

Under den kvantitativa innehållsanalysen drabbades vi av ett bortfall. Det var del 1 från Afton-

bladet 17/2 som inte fanns att tillgå på mediearkivet Retriever eller annat lämpligt sätt. Vi anser 

dock att det här bortfallet inte borde påverkat vår studie nämnvärt, då det generellt inte fanns 

många sportartiklar i del 1 av Aftonbladet. 

7.2.3 Förtydligande och definition av kodschema och variabler 

En hel del nödvändiga urval och motiveringar gjordes inför den kvantitativa analysen, de är dels 

baserade på och hämtade från Ulf Wallins “Sporten i spalterna” (1998:276) men har även formats 

av oss för att på bästa sätt passa studiens ändamål. Detta har resulterat i att vissa, oftast mindre, 

texter har exkluderats på grund av att de saknat de egenskaper vi definierat som typiska för artik-

lar, se nedan, och därmed kan inte en fullständig redovisning av tidningarnas innehåll presenteras. 
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7.2.3.1 Definition av sporttyp 

Vi har valt att lägga samman vissa sporter under mer omfattande huvudbegrepp, exempelvis lig-

ger banhoppning, dressyr, och så vidare under “hästsport”. På samma sätt har de artiklar från 

skidskytte-VM och Vasaloppet kategoriserats under “skidor”. 

Travsport och hästsport har vi dock valt att lägga i två olika kategorier, eftersom de är åtskilda 

också i tidningarna. Travsport har egna sektioner i såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter medan 

hästsport ligger i samma sektion som övriga sporter och därmed konkurrerar om utrymmet på ett 

annat sätt. 

7.2.3.2 Definition av texttyp 

De texter som har tagits med i studien har layoutmässigt sett ut som artiklar och innehållit minst 

en rubrik samt brödtext med svart text på vit bakgrund. Ingen specifik gräns sattes för mängden 

tecken. Faktarutor och rutor endast innehållandes citat och dylikt exkluderas, likaså texter inne-

hållandes intervjuer i form av paneler och dylikt. 

Definitioner av texttyperna har vi delvis hämtat från Wallins kodschema (Wallin, 1998:277), men 

vi har även format definitionerna efter våra och vår undersöknings utformning och behov. Vi 

valde att placera artiklarna i sex olika kategorier; intervjuer, krönikor, notiser, nyhetsartiklar, refe-

rat, och reportage. 

Som ”nyhetsartiklar” har vi benämnt de artiklar där vi funnit konvergens mellan de olika artikel-

typerna eller där artiklarna saknat de definierande egenskaper de andra kategorierna kräver. ”No-

tiser” har vi benämnt de artiklar som varit små i storlek och fungerat som mindre nyhetsartiklar 

eller där endast det nödvändigaste tagits med. Wallin beskriver ”krönikor” som ”personligt skriv-

na” texter (Wallin, 1998:278) där skribenten summerar och diskuterar, den här formuleringen har 

vi följt. ”Reportage” menar han är texter där skribenten till viss del finns med och beskriver situa-

tionen, ofta med fokus på det som finns i bakgrunden (Wallin, 1998:278). När det gäller ”referat” 

har vi och Wallin också samma definition, ett referat är en objektiv artikel som summerar och 

återger tävlingar (Wallin, 1998:278). ”Intervjuer” kallar vi de artiklar som antingen endast innehål-

ler renodlade intervjuer med publicerade frågor och svar eller texter där frågor och svar tar över-

handen. 
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7.2.3.3 Definition av aktörer 

Som “utövare” räknas aktiva eller före detta aktiva utövare av sporten, vare sig det rör sig om fri-

tids- eller professionell nivå. “Tränare” innefattar aktörer som aktivt och professionellt stöttar 

utövaren, såsom tränare, coacher, förbundskaptener och så vidare. 

Kategorin “hjälpmedel” är en övergripande sådan där såväl materialistiska saker, djur och männi-

skor infattas. Deras gemensamma nämnare är att de är förutsättningar för utövning och tävling av 

den aktuella sporten. Dessa hjälpmedel kan exempelvis vara utrustning och arenor men även 

funktionärer, domare och hästar. 

Den sista kategorin, “fans”, består av åskådare och de som är intresserade av sporten i fråga. 

7.2.3.4 Definition av nivå 

Som aktörer på nationell nivå räknas svenska, professionella och/eller elitaktörer i Sverige, svens-

ka aktörer som befinner sig utomlands men som är verksamma på en nationell, svensk nivå och 

som i den aktuella artikeln inte rapporteras som tävlande, tränare eller dylik aktör i en internatio-

nell tävling. 

Som aktörer på internationell nivå räknas samtliga både Sverige- och utlandsbaserade, professio-

nella och/eller elitaktörer som verkar på en internationell nivå. I den här kategorin faller även de 

aktörer in som vanligtvis tillhör den nationella nivån men som i den aktuella artikeln möter ut-

ländska aktörer på antingen en svensk eller utländsk arena under internationella villkor. Exempel-

vis räknas ett möte mellan två svenska lag som nationellt, medan ett möte mellan två spanska lag 

som internationellt. Nationalitet räknas efter vilket lands lag aktören tillhör i den aktuella artikeln. 

Som aktörer på fritidsnivå räknas övriga aktörer på amatörnivå, nationella som internationella, på 

såväl svensk som utländsk arena. Hit räknas också artiklar som berör nu icke aktiva aktörer, eller 

artiklar som inte berör en eller några specifika aktörer utan en större massa, såsom alla fotbollsin-

tresserade. 

7.3 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa analysen används när man vill analysera en text med en annan systematik än den 

kvantitativa (Esaiasson, 2012:210). Den här alternativa systematiken går ut på att läsa texterna 

noggrant och genom det ta fram det väsentliga ur textens delar, helhet och kontext. 

Efter att den kvantitativa analysen slutförts valdes ett representativt antal längre reportage ut ur 

den valda tidsperioden, två från vardera tidning, där fyra olika sporter behandlas. Det var de tre 
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sporter som enligt den tidigare kvantitativa analysen fick flest artiklar skrivna om sig samt objek-

tet för vår studie, hästsporten. Kravet för att artiklarna skulle väljas ut var att artiklarna hade klas-

sificerats som reportage i den kvantitativa analysen, de skulle även tillhöra samma datum. Vi valde 

att analysera reportage som samtliga var publicerade 26 februari 2012. Sammanlagt i analysen 

hade fotboll 30, ishockey 25, skidor 13 och hästsport 9 artiklar som var kategoriserade som re-

portage. Fotboll, ishockey och skidor är de tre sporter som har flest antal artiklar under vår valda 

tidsperiod. De artiklar som har studerats i den kvalitativa analysen kommer alla från samma tids-

period som den kvantitativa analysen. 

I kategorin hästport fanns enbart ett reportage som var tillräckligt fylligt för att göra en analys på. 

Därmed valde vi också ut enbart ett reportage från vardera av de övriga sporterna för att få en 

rättvis analys. Samtliga reportage är långa med mycket text och bilder, vartefter vi tycker att det är 

tillräckligt för en analys då vi sedan tidigare också har den kvantitativa analysen. 

I den kvalitativa analysen har Håkan Hvitfelts formel för nyhetsvärdering använts, med vissa ju-

steringar för att anpassas till enbart sportartiklar. Den här formeln har använts därför att vi anser 

att den är en lämplig metod för att avgöra vad som blir en nyhet eller ej också i vår studie. Nedan 

är Hvitfelts formel så som han själv har skrivit den (Hvitfelt, 1985:120): 

                                     

”1. Ett traditionellt sakområde 

 2. och det är kort avstånd 

 3. till faktiska händelser 

 4. som dels är sensationella eller överraskande 

 5. dels handlar om vissa enskilda personer 

 6. och är enkla 

 7. men viktiga eller relevanta 

 8. utspelas under kort tid men som en del av ett          

tema 

 9. Samt är negativa 

 10. och härstammar från traditionella källor.” 

Hvitfelt, 1985:120 

Figur 2 

 

Grupp 4: 0-1 %. Bordtennis (0,2 %), boxning (0,9 %), 

brottning (0,8 %), cykel (0,3 %), gymnastik (0,3 %), 

innebandy (0,5 %), isracing (0,2 %), kampsport (0,1 %), 

orientering (0,1 %), rodd (0,1 %), segling (0,2 %), sim-

hopp (0,2 %), simning (0,8 %), skateboard (0,1 %), 

skridskor (0,1 %), snowboard (0,3 %), triathlon (0,1 %) 

och volleyboll (0,1 %). 
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Vi har valt att använda oss av den till stor del, men har gjort vissa justeringar. Punkt nummer ett 

har vi ansett oss kunna utesluta, då alla artiklar vi analyserat har tillhört samma stora sakområde – 

sport. I övrigt har vi följt hans nyhetsformel till stor del, då vi anser att den passar väl in i vår ana-

lys. 
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8 Resultatredovisning 

De resultat vi har fått fram i både den kvantitativa och den kvalitativa analysen kommer här ned-

an att redovisas i den ordning vi genomfört analyserna. Det vi fokuserat på är att finna de största 

likheterna och skillnaderna och försöka se om det finns några mönster att följa, i båda analyserna. 

Vi vill se om vårar resultat överensstämmer med tidigare forskning eller är helt nya. 

8.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Figur 3 

I figuren ovan redovisas samtliga sporters representation i Aftonbladet och Dagens Nyheter un-

der vår undersökningsperiod. De med störst representation är som synes fotboll och ishockey 

medan majoriteten av sporterna har desto kortare staplar. 

8.1.1 Hästsportens representation 

Vi fick genom den kvantitativa analysen fram intressanta resultat bland annat om kontinuiteten av 

hästsportsartiklar i tidningarna före, under och efter Göteborg Horse Show. 
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Figur 4 

Figuren ovan visar på att det fanns totalt fyra artiklar om hästsport under den första veckan, 13 

artiklar under veckan då Göteborg Horse Show pågick, tre artiklar veckan efter eventet och inga 

artiklar under den fjärde och sista veckan. 

Vi undersökte också vilken sorts artikeltyp som var den vanligaste bland de hästsportsartiklar 

som finns representerade under vår undersökningsperiod. Det visade sig att reportage är den van-

ligaste artikeltypen, följt av vanliga nyhetsartiklar. Referat, notiser och intervjuer finns också re-

presenterade, samtidigt som det inte förekommer någon krönika. Vad det här kan beror på kan 

diskuteras, eventuellt kan det vara så att det enbart skrivs om ytterst speciella händelser inom 

hästsport, som då kräver ett större utrymme i form av ett reportage (se figur 16 i bilaga 1). 

8.1.2 Genus 

 

Figur 5 
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I figuren ovan kan vi se att 932 artiklar i huvudsak behandlar manliga aktörer medan 152 artiklar 

behandlar kvinnliga. De resterande 92 artiklarna tillhör den tredje kategorin där antingen båda 

eller inga av könen representerats. Ytterligare något som vi undersökte var hur förekomsten av 

bilder i artiklarna påverkas av vilket kön aktören har. I figur 19 (i bilaga 1) kan vi se att av det to-

tala antalet artiklar finns det 677 stycken där män är aktörer där artikeln också har fått en bild. 

Antalet artiklar där kvinnor varit aktörer som också haft bild är 107. Siffran för kvinnors artiklar 

med bild är till och med lägre än summan för mäns artiklar utan bild. Den låga siffran för kvin-

nors representation i bilder kan ha att göra med att summan artiklar med kvinnor som aktörer är 

lågt, men skillnaden är ändå påtaglig. 

 

Figur 6 

 

Figur 7 

Figurerna ovan visar Aftonbladets (6) respektive Dagens Nyheters (7) könsrepresentation. Som 

synes får kvinnliga aktörer en aning mer utrymme i Dagens Nyheter än Aftonbladet, men antalet 

artiklar med män som aktörer är fortfarande i en tydlig majoritet. 
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8.1.3 De tre största sporterna 

Enligt vår undersökning är de tre sporterna med störst representation i tidningarna under vår 

tidsperiod fotboll (32,4 %), ishockey (27,7 %) och skidor (9,3 %). 

För att enklare se skillnader mellan de sporter som har många artiklar och de som har färre och 

även för att underlätta för läsning har vi delat in alla representerade sporter i olika grupper: 

         

I figur 18 (i bilaga 1) presenteras sambandet mellan dessa olika grupper och förekomsten av bil-

der i artiklarna. Som diagrammet visar är det grupp 1 som har högst representation av bilder till-

sammans med sina artiklar. Detta kan kännas logiskt i och med att det också är de sporter som 

har högst representativitet när det gäller antalet artiklar. De bör därmed också ha det högsta ny-

hetsvärdet (Hvitfelt, 1985:20). 

8.1.4 Representation av aktörer 

Innehållsanalysen visar på att utövarkategorin, som förväntat, är den mest representerade katego-

rin bland aktörer. De flesta finns inom de tre mest omskrivna sporterna; fotboll, ishockey och 

skidor. Det finns däremot inte så många tränare representerade, och framför allt inte i alla spor-

ter. Fotboll är den största kategorin även här, tätt följd av ishockey. 

När det gäller artiklar med hjälpmedel som aktörer stiger travsporten upp i ledning, följd av fot-

boll, ishockey och skidor. Artiklar med fans som aktörer finns det minst utav, denna kategori 

toppas dock också av fotboll och ishockey. 

Resultaten redovisas i antalet artiklar och inte i procent per sport. 

 

Grupp 1 (5 % < ): Fotboll (32,4 %), ishockey (27,7 %), skidor (9,3 %) 

Grupp 2 (2-5 %): Travsport (4,8 %), friidrott (3,9 %), handboll (2,7 %), bandy (2,5 %), alpint 

(2,2 %) 

Grupp 3 (1-2 %): Basket (1,7 %), golf (1,7 %), hästsport (1,7 %), tennis (1,6 %), allmänt (1,4 

%), bilsport (1,3 %) 

Grupp 4 (0-1 %): Boxning (0,9 %), brottning (0,8 %), simning (0,8 %), innebandy (0,5 %), 

cykel (0,3 %), gymnastik (0,3 %), snowboard (0,3 %), bordtennis (0,2 %), is-

racing (0,2 %), segling (0,2 %), simhopp (0,2 %), kampsport (0,1 %), orien-

tering (0,1 %), rodd (0,1 %), skateboard (0,1 %), skridskor (0,1 %), tri-

athlon (0,1 %), volleyboll (0,1 %) 

Figur 8 



 

23 

 

8.1.5 Placering 

 

Figur 9 

I figuren ovan visas en översikt i hur placeringen såg ut. Flest artiklar har placerats på helsida, på 

botten av sidan eller på den högra delen av sidan. 

 

Figur 10 

Fleming menar i “In defense of web graphics” (1997) att vi läser från vänster till höger, och från 

toppen av sidan till botten. Därmed kan de objekt som placerats i vänstra toppen anses mer vikti-

ga då det är de som syns först. Totalt fanns det 65 artiklar som klassificerades som vänster topp 
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(se ovan), dessa utgör 5,5 % av den totala placeringen. Här har grupp 1 placerats oftast med 48 

%, följt av grupp 2 (22 %), grupp 4 (17 %) och grupp 3 (14 %). Den allmänna kategorin repre-

senterades ej (Se figur 3 i bilaga 1). 

 

Figur 11 

Den placering som grupp 1 till störst del lägger beslag på är helsidekategorin (se ovan). Som hel-

sida har de artiklar räknats där minst majoriteten av en helsida har ägnats åt en artikel (se figur 12 

i bilaga 1). Minst artiklar om grupp 1 finner vi i vänstra botten (51 %) samt vänstra toppen (48 

%). Grupp 2 får mest utrymme i kategorin “vänster” med 29 % av det totala antalet artiklar, 

minst plats får kategorin bland helsidorna där de endast representerar 6 % av det totala antalet. 

Grupp 3, där hästsport ingår, var störst i kategorin “vänster botten” med 23 %. Minst represente-

rade var grupp 3 i bottenkategorin där de endast stod för 4 % av det totala antalet. Den minsta 

gruppen, grupp 4, som innehåller flest sporter är generellt sett underrepresenterad i placeringska-

tegorierna. Som störst var den i den vänstra toppen, där notiser ofta placeras, med 17 %. Det 

lägsta procentantalet artiklar de stod för var i helsidekategorin där de endast stod för 1 % av det 

totala antalet i helsidor i de båda tidningarna (se figur 13 i bilaga 1). 

8.1.6 Skillnader mellan tidningarna 

Den kvantitativa innehållsanalysen pekar på flera saker som skiljer de båda undersökta tidningar-

na åt. Aftonbladet står exempelvis för 716 artiklar medan Dagens Nyheter, som till skillnad från 

Aftonbladet ej har en särskild tidning ägnad åt sportsektionen, bidrar med 463 artiklar. Detta gör 

givetvis att Aftonbladet står för långt många fler artiklar än Dagens Nyheter. 

När det gäller sambandet mellan tidning och artikeltyp är notiser den enda artikeltypen som Da-

gens Nyheter har fler av än Aftonbladet. I övrigt var den mest representerade artikeltypen i Af-
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tonbladet krönikan och nyhetsartikeln, följt av intervjun. Dagens Nyheters artiklar var allra oftast 

notiser eller nyhetsartiklar (se figur 14 och 15 i bilaga 1). 

8.1.7 Sammanfattning av kvantitativ innehållsanalys 

Sammanfattningsvis betraktar vi att våra viktigaste fynd framförallt handlar om skillnaden i 

antalet artiklar mellan hästsport och de övriga sporterna, framförallt avståndet fram till främst 

fotboll och ishockey. Antalet hästsportartiklar var lägre än vi från början väntat oss och det är 

tydligt att hästsport varken hos Dagens Nyheter eller Aftonbladet har särskilt högt nyhetsvärde. 

Även de stora skillnaderna mellan män och kvinnors representation i artiklar är värt att noteras. 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter har betydligt fler artiklar med män som aktörer än kvin-

nor. Dagens Nyheter har något fler kvinnor med i sina artiklar, men skillnaden är fortfarande väl-

digt stor. Också förekomsten av bilder till artiklarna är till fördel för männen. 

 

Figur 12 

Ovan syns även ett diagram som absolut kan räknas till våra viktigaste och även tydligaste fynd. 

Det föreställer rapporteringen av hästsportsrelaterade artiklar av båda tidningarna under de fyra 

veckorna kring Göteborg Horse Show. Kurvan i hur antalet artiklar ligger kring eventet är väldigt 

tydlig, eventet pågick som synes under vecka 2 i undersökningen. Under vecka 1 skrevs några ar-

tiklar strax innan eventet började, vecka 2 nådde rapporteringen sin kulm, men vecka 3 sjönk an-

talet artiklar drastiskt med en minskning på tio artiklar och sedan under vecka 4 förekom inga alls. 

Det stod även snart klart att placeringen av artiklarna i samband med vilken sport de tillhörde 

inte spelade en så stor roll som vi först förväntat oss. Som synes ovan kan dock tydliga paralleller 
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dras till vilka sporter som exempelvis får flest helsidor ägnade till sig, men den teori om den 

vänstra toppen av sidan vi funnit verkar inte stämma in lika bra. 

8.2 Kvalitativ textanalys 

8.2.1 Hästsportsreportaget ”Scener ur en hästtävling” 

Det reportage som valdes ut för att representera hästsporten var ett fyrasidors reportage från Da-

gens Nyheter om Göteborg Horse Show. Reporter var Malin Fransson och fotograf Jonas Lind-

kvist. 

De första två sidorna består av en heltäckande bild från framridningsbanan inför en hoppklass 

samt bildtext, rubrik och en slags ingress som ser ut som en underrubrik. Med på bilden är två 

hästar samt deras ryttare, båda män. Svenska Rolf-Göran Bengtsson och engelsmannen Daniel 

Neilson. Reportaget heter “Scener ur en hästtävling”. 

Rubriken är ett spel på Ingmar Bergmans “Scener ur ett äktenskap” men berättar egentligen inte 

mer än att skribenten följt med på en hästtävling. Den möjliga liknande motsvarigheten “Scener 

ur en fotbollsmatch/ishockeymatch/skidtävling” känns långsökt. Rubriken följer Hvitfelts prin-

ciper för rubriksättning (Hvitfelt, 1985:35), framförallt drar den blickarna till sig eftersom den 

påminner om något annat, men den skapar också ett intresse av att veta mer. Ingres-

sen/underrubriken som följer berättar närmare att tävlingen utspelas på Scandinavium i Göte-

borg där världscupen i hoppning slutar. Syftet med reportaget beskrivs vara att följa “arbetet med 

att skapa en lyckad hästshow”. 

Nästa sida fylls till hälften av tre bilder av hoppbanor och hoppryttare, med bildtexter, och till 

hälften av brödtext. Den fjärde och sista sidan täcker knappt hälften av sidan, på resten av sidan 

finns dock ytterligare två artiklar från Göteborg Horse Show. Tillhörande reportaget finns även 

ytterligare två mindre bilder, den ena av hinderpersonalen och den andra av ett hoppekipage över 

ett hinder. Ryttaren är en ung kvinna. Som tidigare nämnts sker nyhetsförmedling inte bara ge-

nom text, utan också genom bilder. Det visas tydligt här då många olika bilder används för att 

illustrera det texten berättar om. Bilder i nyheter är inte främst till för det estetiska, utan för att 

illustrera eller visa på en poäng, vilket vi tycker fungerar väl i det här reportaget (Hvitfelt, 

1985:32). 

Det finns citat från olika aktörer såsom ryttare, hästskötare och tävlingschefen, nationella såväl 

som internationella, samtliga befinner sig dock på den professionella nivån. Mot slutet av repor-

taget omtalas även funktionärerna lite snabbt. Hästarna förekommer under hela reportaget. Även 
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de mest meriterade aktörerna beskrivs ingående när det talas om dem; förnamn, efternamn, meri-

ter och ibland nationalitet. Något som tyder på att det inte antas att läsarna känner igen något om 

aktörerna eller sporten sedan innan. 

I reportagets början används en hästskötare till att förklara hur ekipagen undviker att rida in i 

varandra på framridningsbanan. Sedan beskrivs hur hästarna med röd rosett i svansen kan spar-

kas, vad en hästskötare gör och varför ryttarna stegar avstånden mellan hindren. Hela texten är 

fylld av liknande exempel. 

Slutligen kan nämnas att texten och samtliga bilder nästan uteslutande behandlar banhoppning. 

Dressyr omnämns endast kort mot slutet då det informeras om att Göteborg arrangerar världs-

cuperna för dressyr och banhoppning kommande år. 

8.2.2 Fotbollsreportaget ”Contes attack: Maffia” 

Det fotbollsreportage som vi valt att titta närmare på publicerades i Aftonbladet och är en och en 

halv sida långt, med flera bilder och skrevs av Jennifer Wegerup. Foton är tagna från Tv4 Sport 

och AFP. 

Reportaget handlar om hur bråk utbröt efter att Milan fått ett tydligt mål bortdömt i matchen 

mot Juventus, vilket gjorde inblandade vicepresidenter i lagen och tränare irriterade. I brödtexten 

får man dels ett löpande reportage om matchen, men framförallt om det som hände på läktaren 

och i spelargången under och efter matchen. 

Den första sidan består till lika stor del av text och bild, med all text till vänster på sidan. Det 

finns en stor rubrik, en ingress som förklarar något mer ingående vad reportaget handlar om och 

sedan löpande brödtext. Under ingressen syns en ”ikon” som berättar vilken sport det är. Till hö-

ger syns en stor bild som tar upp resten av sidan, och halva nästkommande, bilden föreställer Ju-

ventus tränare Antonio Conte. Det finns vid botten av bilden en bildtext som beskriver hans re-

aktion och nämner uttalanden han gjort under bråket. Inklippt i den stora bilden finns också två 

mindre bildtexter, som också de visar händelserna från matchen som orsakade grälet, också dessa 

har förklarande bildtexter. Mellan rubriken och övriga texten finns det tre små bilder från mat-

chen som visar händelsen som texten senare beskriver. Det finns bildtext till dessa. 

Hvitfelt skriver att bra bilder till en text kan öka dess nyhetsvärde och gör att artikeln får en mer 

framträdande plats i tidningen (Hvitfelt, 1985: 32). Den här artikeln har gott om bilder, både stora 

och små, även om kvalitén på dessa kan diskuteras. En anledning till att den tar upp såpass stort 
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utrymme kan alltså vara dess bilder, som levandegör händelsen och sätter ett ansikte på perso-

nerna det handlar om. 

Rubriken på reportaget är ”Contes attack: Maffia” och beskriver tydligt vad reportagets stora fo-

kus är. Det är i sig ett citat, eftersom det sammanfattar vad Conte, tränaren i Juventus, sa under 

bråket med Milans vicepresident Adriano Galliani efter det bortdömda målet. Det är meningsut-

bytet de båda emellan som texten i första hand handlar om. För att tydligare förstå vad han me-

nar med ”maffia”, måste man dock läsa texten. Detta kan sägas väcka nyfikenhet, eftersom rubri-

ken inte avslöjar allt, utan kräver noggrannare läsning. Underrubriken gör det hela tydligare, men 

den stora bilden får man först när man läser brödtexten. Bilderna hjälper också till med förklar-

ingen. Rubriken som sådan följer alla Hvitfelts kriterier för rubriksättning (Hvitfelt 1985:35), och 

får därför anses vara en godkänd rubrik även om vi tycker att den kunde ha varit något tydligare. 

Framförallt tror vi att den är satt för att väcka uppmärksamhet, inte för att förklara innehållet i 

artikeln. 

I texten finns citat från både spelare, tränare och vicepresidenter. Man låter flera olika aktörer ge 

sin syn på händelsen. De är allihop män, som har någon koppling till matchen. Det stora fokuset 

är dock på om domarna gjorde fel eller ej och Contes reaktion. Conte kan sägas vara huvudaktö-

ren i reportaget. De inblandade citeras och reportaget berättar helt enkelt om händelsen och dess 

efterspel. Spelarna i matchen är inte de som får störst utrymme, utan det är vicepresidenterna och 

tränarna som bråkat angående det bortdömda målet och huruvida det påverkade slutresultatet 

eller ej. 

En intressant iakttagelse är att läsaren förväntas veta vilken händelse som både rubrik och ingress 

syftar på, utan att kräva ytterligare förklaring. Den kommer först i den längre texten. Inte heller 

specificeras vilken liga det handlar om, utan enbart lagens namn presenteras. Var de hör hemma, 

förväntas läsaren veta. Här går det att hänvisa till Hulténs påstående att journalister anpassar sitt 

språk efter de tänkta läsarna, men samtidigt beror språket inte bara på mottagaren utan också av-

sändaren, med andra ord journalistens bakgrund (Hultén, 2000:13). Läsarna får hursomhelst rätt 

information snabbare genom att titta på bilderna och läsa bildtexterna, än genom att läsa själva 

reportaget. 

Här i fotbollsartikeln förstoras en liten händelse upp, dessutom är den internationell. Övriga 

sporter som vi har analyserat berör nationella händelser. Ett av “kraven” för Hvitfelts nyhetsvär-

dering är att det ska vara geografiskt nära, det verkar inte stämma här då reportaget fått stor plats 

och det på en framträdande plats i tidningen, utan att för den skulle vara geografiskt nära eller 



 

29 

 

uppfylla alla övriga kriterier från Hvitfelts nyhetsvärderingsformel. Några av de andra kraven så-

som, att det handlar om en enskild människa, är en negativ händelse uppfylls, men vi ställer oss 

frågande till om dessa egentligen är tillräckliga för att ensamma ge artikeln dess framträdande ut-

rymme (Hvitfelt, 1985:120). 

8.2.3 Ishockeyreportaget ”Så vissnade Björklöven” 

Som representant för ishockey valde vi ett tvåsidigt reportage om Umeåklubben Björklövens fall 

från glansdagarna. Aftonbladet har själva klassat och märkt det som “Sportbladet dokument”. 

Reporter var Björn Forsgren. Den stora mängden bilder kom från Scanpix och Bildbyrån samt 

Thor Lindgren, Joakim Nordlund och Rik Åström. 

Reportaget är rubricerat “Så vissnade Björklöven” och täcker två helsidor. Själva texten täcker 

dock endast ungefär en tredjedel av varje sida, resten fylls av ett stort bildkollage samt en faktaru-

ta av den större sorten. Bilderna visar mestadels matchbilder av utövarna. Samtliga aktörer på 

dessa bilder är män. En bild i kollaget föreställer ordningsvakter, klubbens maskot samt publiken. 

Här representeras båda könen. Mitt i texten på reportagets förstasida finns även en av Sportbla-

dets förstasidor som miniatyr. 

Rubriken är intresseväckande och stämmer därmed väl överens med Hvitfelts grundprinciper för 

rubriker (Hvitfelt, 1985:35). Den leder via ingressen in på vad artikeln handlar om; hur klubben 

nästan hamnade i konkurs två år tidigare och hur den sedan såg ut vid tidpunkten då reportaget 

skrevs. Reportaget bär ingen direkt nyhet då den större delen av händelserna utspelade sig två år 

tidigare vilket gör att texten hamnar i ett lugnt tempo. Det är även skrivet i kronologisk ordning 

vilket gör att det blir svårt att snabbt fånga upp vad som faktiskt hände. Ingressen ger inte heller 

tillräcklig information för att göra texten snabbt överblickbar. 

Två personer citeras frekvent i texten; Björklöven-spelaren Martin Johansson samt klubbchefen 

Johan Engman. Det är de som får berätta historien, mellan citaten summerar och berättar skri-

benten om det som citaten inte tar upp. Ett av Engmans citat har förstorats upp och placerats 

mitt i texten på andra sidan. Mot slutet av brödtexten läggs tre av reporterns publicerade frågor 

och svar in. I den faktaruta som placerats i högerspalt på andra sidan kan läsaren som komple-

ment även följa händelseförloppet säsong för säsong. 

Användningen av fackord i reportaget är inte överväldigande och försvårar inte texten så mycket 

att det blir svårt att följa med, men samtidigt finns det inga direkta förklaringar av de fackord som 

har tagits med. Dessa verkar istället ha antagits vara allmän kunskap. 
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8.2.4 Skidreportaget ”Satsningen mot slutet” 

Det sista reportaget som vi valt att analysera närmare är ett tresidigt reportage om Anja Pärson, 

inom sporten alpint, och får representera hela skidkategorin. Reportaget publicerades i Dagens 

Nyheter och är skrivet av Olle Lindberg. Fotograf var Erich Sterling. 

Den första sidan består av en stor bild som täcker övre halvan av sidan. Det är en bild på Anja 

Pärson i skidbacken, med staden Bansko i bakgrunden, där hon står och stretchar i skidbacken. 

Under bilden kommer först en stor rubrik, sedan ingress och brödtext. Det finns också en spalt 

med enbart ett citat i större teckensnitt. Den andra sidan består av enbart text, med ett stort citat 

högst upp och därefter fortsätter brödtexten från föregående sida. Längst ner på botten har man 

frågat fem personer vad de anser om Pärson som skidåkare och har med deras svar, samt en liten 

bild på varje person. Den tredje sidan har enbart en stor närbild, där Pärson sitter inomhus i be-

kväma kläder, inte skidkläder. Till höger på sidan finns en lång lista över alla hennes meriter som 

skidåkare. Båda bilderna har bildtexter som sammanfattar olika stycken i brödtexten. 

Huvudrubriken, utifrån storleken, finns direkt under bilden på första sidan och är ”Satsningen 

mot slutet”, en rubrik som kan låta både hoppfull eller negativ, beroende på hur man tolkar den. 

Rubriken talar ganska tydligt om vad reportaget kommer att handla om, någon satsning mot slu-

tet, och då det handlar om sport är det enkelt att dra slutsatsen – innan man slutar med sporten. 

Den här rubriken sammanfattar tydligt vad resten av artikeln handlar om och uppfyller också 

Hvitfelts resterande kriterier för en bra rubriksättning (Hvitfelt 1985: 35). Framförallt anser vi 

den vara bra, eftersom man blir både nyfiken och orolig inför det som rubriken insinuerar – ska 

Anja Pärson verkligen sluta sin karriär? 

Ingressen berättar litet tydligare vad det handlar om, nämligen hur viktiga den helgens deltävling-

ar i Bansko var för Anja Pärsons fortsatta karriär, som kanske, eller kanske inte, är inne i en tillfäl-

lig svacka vid tillfället. Den ingressen leder oss vidare in mot brödtexten. 

I reportaget har man som fokus Pärson och hur hon laddar upp inför det som kan vara slutet på 

hennes karriär. Det är henne man har träffat och intervjuat, men reportaget är också en berättelse 

om tiden innan intervjun och efter. Tränare och andra i teamet runt Pärson är också intervjuade, 

om hur hennes form är och chanserna att hon ska komma tillbaka till toppen. Men det är hela 

tiden Pärson som är huvudpersonen och i fokus. Hon är den enda kvinnliga aktören i texten, res-

terande är män. Av de tillfrågade längst ner på sidan två, finns både män och kvinnor represente-

rade. 
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Texten i sig är uppbyggd enligt principen ”dag för dag”, exempelvis ”Bansko, fredag”, “Bansko 

lördag”. Först i andra halvan av artikeln citeras Anja Pärson. Innan dess handlar det mer om vad 

hon tidigare gjort, vad som står på spel och var de befinner sig. I första delen citeras tränare och 

delar av teamet, innan andra delen av texten är mer intervjulik mellan Pärson och reportern. Där-

efter avslutas reportaget med liknande upplägg som första delen, där man på avstånd får följa 

Pärson, vad som slutligen händer i Bansko och ständigt med frågan i bakhuvudet – är det här slu-

tet? Det är också den här frågan som avslutar reportaget. 

Inte heller i den här artikeln förklaras speciellt mycket om själva sporten, utan det tas som själv-

klart att läsaren vet vad exempelvis storslalom och Super-G är för något och inte kräver någon 

ytterligare förklaring. 

8.2.5 Sammanfattning av kvalitativ textanalys 

Ett av de första sambanden vi lade märke till var journalisternas användning av fackord i sina ar-

tiklar. I hästsportsreportaget verkar det förekomma fler förklaringar och förtydliganden av fack-

ord som rör hästsport, medan fackorden i de övriga artiklarna inte hanteras på samma sätt. Istäl-

let förväntas läsaren veta vad de betyder. 

Ytterligare en företeelse som vi lade märke till var att fokus i de övriga sporterna oftast lades på 

enskilda individer under tiden som fokus i hästsportsartikeln lades på själva eventet och sporten i 

helhet. Det fanns aktörer representerade men de var inte klara huvudaktörer som i de andra artik-

larna. I fotbollsartikeln var tränaren Conte den primära aktören, ishockeyartikeln handlade om ett 

helt lag med två aktörer särskilt i fokus och Pärson var den klara huvudaktören i skidartikeln. 

I ovanstående artikel om skidor är det som sagt visserligen en kvinna som intervjuas, men majori-

teten av de övriga aktörerna som förekommer i reportagen är män. Artiklarna som berör fotboll 

och ishockey har enbart manliga aktörer.  I artikeln om hästsport är utrymmet ungefär lika förde-

lat mellan manliga och kvinnliga utövare och andra aktörer. Utifrån bara de här fyra artiklarna är 

det svårt att dra generella slutsatser om det här är en slump beroende på vårt urval av artiklar, el-

ler om det verkligen ser ut så här. Resultaten från den kvantitativa analysen förstärker att det här 

nog är relativt vanligt. Vi tror att kvinnors låga representativitet i sportartiklar till viss del beror på 

att sport i sig fortfarande till stor del är mansdominerad, även om det hela tiden sker förändringar 

(Dahlén 2008:464). Vi kan slutligen konstatera att det finns skillnader i rapporteringen av de båda 

könen i och med att representationen av kvinnor i de valda artiklarna är låg, däremot har vi inte 

kunnat hitta några skillnader i ordval eller dylikt. 
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Något som märktes tydligt under vår kvalitativa analys var att några särskilda aktörer, utövare 

mestadels, tenderade att förekomma ofta i flera olika artikeltyper. Detta kallar Hvitfelt “ett intres-

sant problem”. Han skriver att kända människor, som ofta förekommer i media, har ett så kallat 

nyhetsvärde. Ju mer en person förekommer i olika media, desto större är sannolikheten att per-

sonen kommer att förekomma i media också i framtiden (Hvitfelt, 1985:32). 

Det här är något vi tror kan appliceras på bland annat fotbollens Zlatan Ibrahimovic och John 

Guidetti, och exempelvis Anja Pärson inom skidåkning. Bland de artiklar som fanns om hästport 

märks detta fenomen inte lika tydligt. Rolf-Göran Bengtsson, som kan vara Sveriges mest kände 

ryttare i dag, förekommer visserligen i några artiklar, men det finns lika många artiklar som be-

handlar andra ryttare, både nationella och internationella. 
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9 Diskussion 

9.1 Resultat 

Inför vår studie undrade vi om uppmärksamheten runt Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris givit 

några efterverkningar i medierapporteringen kring hästsport eller om det endast var ett tillfälligt 

uppsving i samband med Idrottsgalan. Med hjälp av våra frågeställningar har vi försökt se om det 

blivit någon efterverkan eller ej och funnit en hel del intressanta resultat. 

Vi trodde inte att det skulle vara så stora skillnader mellan ishockey och fotboll jämfört med de 

andra sporterna som det faktiskt var, när det handlar om antalet artiklar. Det här tror vi dels kan 

ha att göra med medielogiken (Altheide och Snow, 1992) och att man tror att publiken är mest 

intresserad av just dessa sporter och att deras nyhetsvärde därmed också ökar. 

Den första av våra fyra frågeställningar bestod i frågan hur framställningen av hästsport såg ut i 

rikspressen under veckorna kring Göteborg Horse Show 2012. Särskilt figur 17 (i bilaga 1) pekar 

på tydliga mönster om hästsportens representation. Genom vår kvantitativa analys kunde vi också 

utläsa att hästsport totalt fick relativt litet utrymme; 2,7 % av den totala summan artiklar. 

Det vi anser vara det viktigaste resultatet i vår studie handlar om hur antalet hästsportsartiklar 

varierade under våra undersökningsveckor i förhållande till eventet. I figur 17 syns det att antalet 

artiklar är som flest den vecka Göteborg Horse Show pågår, men i veckan inför och efter är anta-

let artiklar mycket lägre. Under den fjärde undersökningsveckan skrevs det inga hästsportsartiklar 

alls. Detta visar på att uppmärksamheten riktades mot hästsporten på ett relativt förutsägbart och 

logiskt sätt. Vi tolkar det som att tidningarna skrev inför eventet för att väcka uppmärksamhet, 

under eventet för att rapportera om resultaten, veckan efter för att summera och den fjärde och 

sista veckan skrev de inte alls för att eventet inte var aktuellt på samma vis längre. Baserat på en-

dast den här studien är det svårt att dra absoluta slutsatser, men eventuellt kan det här vara ett 

tecken på ett mönster som visar på att hästsport omskrivs mindre utanför stora event, såsom Gö-

teborg Horse Show. Utifrån den här studien går det inte att påstå att Rolf-Göran Bengtssons Jer-

ringpris har haft en stor påverkan på hästsportens representation i svenska dagstidningar, då vi 

inte kan veta hur medieuppmärksamheten hade riktats om Bengtsson inte vunnit. Slutsatsen kan 

dock dras att påverkan inte var jättestor då de flesta artiklarna endast rör eventet och inte häst-

sportshändelser överlag samt att det inte skrevs några artiklar om hästsport under den fjärde un-

dersökningsveckan alls. 
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Hvitfelt har i sin nyhetsvärderingsformel geografisk närhet som ett kriterium för att höja artikelns 

nyhetsvärde (Hvitfelt, 1985:120). Både Aftonbladet och Dagens Nyheter är i grund och botten 

tidningar som hör hemma i Stockholm, att Göteborg Horse Show hölls i Göteborg skulle då 

kunna ha påverkat det låga antalet artiklar som inte heller under veckan då evenemanget pågick 

var speciellt högt i jämförelse med andra sporters representation. Om det inte hålls några större 

hästsportsevent i närheten av Stockholm kan också det påverka att hästsport inte omnämns på 

andra sätt heller. 

I den andra frågeställningen ställer vi oss frågan hur stor del av medieuppmärksamheten häst-

sport får i jämförelse med de övriga sporterna. Återigen gav den kvantitativa analysen svar. Det 

märktes redan tidigt i analysen att särskilt fotboll och ishockey fick stort utrymme i båda tidning-

arna, 32,4 respektive 27,7 % i jämförelse med hästsportens 2,7 %. Vi fick även vetskap om att ett 

stort antal andra sporter fick lika lite, eller till och med mindre, utrymme i tidningarna. Detta trots 

att betydligt fler sporter än ishockey och fotboll har många utövare i landet, enligt Riksidrottsför-

bundets “Idrotten i Siffror” från 2012, vilket borde göra att intresset för att läsa om fler sporter är 

högt. 

Vi fick vårt svar på den tredje frågeställningen, hur rapporteringen av hästsport såg ut jämfört 

med de sporter som under undersökningen var mest omskrivna. Då antalet artiklar som behand-

lade hästsport var magert bestämde vi oss för att jämföra reportage mellan hästsporten och de 

mest omskrivna sporterna. Den här jämförelsen visade främst på hur användningen av fackord 

och namn användes inom de olika sporterna. I vissa artiklar, dock ganska få till antalet, beskriver 

och förklarar skribenten fackord och uttryck. I andra artiklar förekommer också fackuttryck och 

begrepp som kan vara svåra för en icke insatt läsare att förstå, men det görs inga ansatser för att 

förtydliga dem. Varför förväntas man veta alla fackord i en viss sport, men inte en annan? I 

“Journalistikanalys” beskrivs hur journalisten anpassar sitt “sätt att prata efter vem du är och hur 

jag tror att du bäst begriper mig” (Hultén, 2000:13), något som delvis kan förklara varför journa-

listerna väljer att skriva på det här viset. Enligt Hulténs resonemang kan journalisten anta exem-

pelvis vilka intressen läsaren har, och anpassa språket och ordförrådet efter dem. Dock kan an-

passningen till läsarna ibland slå fel, och få läsaren att känna sig, som Hultén (2000:18) skriver, 

”förbarnsligad” eller tycka att ”språket är så krångligt att det inte går att begripa”. 

Vi upptäckte ytterligare en skillnad mellan de olika sportreportagen i vilka aktörer som tas upp 

och som reportagen centreras kring. Som tidigare nämndes i resultatdelen var huvudaktören i 

fotbollsreportaget tränaren Conte, i skidreportaget utövaren Pärson, i ishockeyreportaget ett helt 
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lag men med fokus på utövaren Johansson och klubbchefen Engman. I hästsportsreportaget in-

går dock relativt många aktörer, allt från hästskötare till utövare. Vi undrar om detta eventuellt 

kan bero på att hästsportsaktörer, liksom hästsportstermer, inte ses som allmän kunskap. Ett 

stort reportage endast centrerat kring en aktör inom hästsport skulle kanske inte vara lika attrak-

tivt för en läsare utan kunskaper om och intresse av hästsport. 

Som tidigare nämnt lade vi också märke till att det är några speciella aktörer som förekommer 

oftare än andra i artiklarna. Det här kallar Hvitfelt “ett intressant problem”. Han skriver att kända 

människor, som ofta förekommer i media, har ett nyhetsvärde och kommer uppträda i media fler 

gånger.(Hvitfelt, 1985:32). Som vi också skrev tror vi att det här fenomenet kan appliceras på 

bland annat fotbollens Zlatan Ibrahimovic och andra. Däremot bland de artiklar som fanns om 

hästport märks detta fenomen inte lika tydligt. Vi tror att det här hänger ihop med att hästsport 

inte får mycket utrymme i media, det finns inget behov av att ha en känd person från hästsports-

världen som omskrivs ofta. 

Ytterligare en upptäckt var att det mestadels var manliga aktörer som figurerade i artiklarna, tydli-

gast märktes detta i just fotbolls- och ishockeyartiklarna, men det var ett genomgående drag för 

alla sporter. Efter att ha läst bland annat Dahléns avsnitt om genus i sport (Dahlén, 2008:464) 

och sett hur mycket ytterligare litteratur det finns om just genusforskning i media innan studien 

förstod vi att det kanske fanns en anledning till detta och att vi skulle finna skillnader, men skill-

naderna var större än vi väntat oss. 

Det var inte bara antalet artiklar det skiljde sig emellan kvinnor och män utan också i vilket kön 

som tilldelades flest bilder till sina artiklar, också här var det männen som var i klar majoritet. 

Wallin (1998:92) visar i “Sporten i spalterna” hur stor del av bilderna i hans undersökta tidningar 

som behandlade manliga och kvinnliga aktörer. Vid samtliga mätningstillfällen dominerade man-

liga aktörer, dock olika mycket. Starkast majoritet verkar män ha haft över bilderna på sportsi-

dorna 1915 då inga artiklar med tillhörande bilder alls förekom med kvinnor som huvudaktörer 

(Wallin, 1998:92). Vid Wallins sista mätning 1995 behandlade 79 % av artiklarna manliga aktörer 

med 17 % tillägnade kvinnliga aktörer (Wallin, 1998:92). Även om Wallins studie har några år på 

nacken kan vi inte se att speciellt mycket har hänt sedan dess, det är inte exakt samma siffror i vår 

studie, men skillnaden mellan män och kvinnor är fortfarande stor. 

Enligt Dahlén (2008:464) är idrott mansdominerad, något vi tycker överensstämmer med resulta-

ten av vår studie. Något som också skulle kunna spela in är den traditionella indelningen i kvin-

no- och manssporter. Vi har i vår studie uppmärksammat att varken kvinnor eller hästsport får 



 

36 

 

speciellt stort utrymme i medierapporteringen; kanske är det helt enkelt så att varken sporten eller 

könet hos de flesta utövarna i sporten har speciellt högt nyhetsvärde och därmed försvinner båda 

från medierna i stor utsträckning. 2011 var ridsport ändå den sport som hade näst flest aktiviteter 

för unga (Riksidrottsförbundet, 2012:4), vilket kan peka på att det borde finnas minst lika många 

som är intresserade av att läsa om sporten i tidningen. 

Under tiden som vi genomförde vår studie har vi märkt att det inte alltid är tydligt vilken sport 

olika artiklar handlar om. I vissa fall finns det en liten “ruta” där det står vilken sport artikeln be-

handlar, exempelvis innebandy eller simning, men många gånger saknas denna. Det har till och 

med varit så svårt att förstå vissa gånger vilken sport en artikel behandlar att det krävts att vi sökt 

på aktörernas namn på Internet. Vad det här kan bero på har vi inga teorier om, kanske är det 

bara journalistiska misstag, kanske ses det inte som nödvändigt utan uppenbart. Vi har även lagt 

märke till att det inte behöver vara de mest förekommande sporterna som kan kännas självklara, 

utan det kan lika gärna handla om en mindre sport. 

En del av vår teori tar upp vikten av placering på tidningssidor (Faraday, 2000) och vad man mer 

kan göra för att fånga intresse. I den kvantitativa innehållsanalysen undersökte vi därmed hur pla-

ceringen av de olika artiklarna såg ut. I motsats till vad vi trott visade det sig inte innehålla några 

tydliga mönster och det verkar inte vara något som det tas någon större hänsyn till utifrån vad vi 

kommit fram till i vår studie. Det verkar snarare som om man drar till sig intresse med stora ru-

briker, bilder eller färg snarare än placering på sidan, vilket i sig Faraday också benämner som vik-

tigt. 

9.2 Validitet och reliabilitet 

Vi anser att reliabiliteten (Esaiasson, 2012:63) för vår kvantitativa analys är god. Om någon annan 

skulle utföra undersökningen så tror vi att resultatet, på grund av att vi tydligt beskrivit det kod-

schema och de definitioner av variabelvärdena vi använt oss av, skulle likna originalet. Att vi an-

vänt oss av mediearkivet Retriever för att samla in materialet till den kvantitativa analysen är ock-

så en fördel eftersom det går att hitta samma material som vi använt. Detta gör det också lätt att 

kontrollera våra resultat. Vad gäller generaliserbarhet anser vi att den kvantitativa analysen inne-

håller såpass många artiklar att det går att generalisera utifrån resultatet. Reliabiliteten för den kva-

litativa analysen skulle av förklarliga skäl inte vara lika god, då det handlar om tolkning av material 

på ett mera fritt sätt och det är svårt att efterlikna. 
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Vi anser ändå att validiteten för båda analyserna, och hela uppsatsen, är god och att vi undersöker 

det vi planerat att undersöka (Esaiasson, 2012:57). 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Vi tror och tycker att det borde forskas mer inom det här ämnet, det finns flera områden som 

skulle gynnas av vidare studier. En intressant undersökning vore att genomföra en liknande kvan-

titativ studie som vi gjort, fast i större format, som sträcker sig över ett helår eller en studie där 

både vinter- och sommarsäsong representeras. Det vore även intressant att göra en större kvalita-

tiv analys som liknar vår i syfte och utförande, där ett större antal reportage för ökad möjlighet att 

generalisera kunde undersökas för att finna tydligare mönster med likheter och skillnader mellan 

framställningen av olika sporter. 

Något som vi också tror vore intressant att studera, som vi tyvärr inte kunde täcka i vår studie, 

var läsarkommentarer i artiklar och eventuellt även forum om mediestormen efter Rolf-Göran 

Bengtssons Jerringpris. Det skulle också vara intressant att undersöka hur det skulle kunna gå att 

förändra mediernas syn på nyheter och olika sporter i framtiden, så att skillnaderna mellan exem-

pelvis fotboll och mindre sporter minskar. I samband med detta skulle det också vara intressant 

att undersöka hur medielogik och nyhetsvärdering för sportnyheter har utvecklats till hur den 

fungerar i dag. 

I den kvantitativa undersökningen visade det sig att skillnaden var stor mellan antalet män och 

kvinnor som omskrevs i olika artiklar. Det här var något vi förväntade oss efter att ha läst Dah-

lén, som skrev att idrotten fortfarande är mansdominerad (Dahlén, 2008:464), men inte i den sto-

ra utsträckning som det faktiskt var.  Det som skulle vara intressant att ta reda på i vidare forsk-

ning, är om det verkligen kan kopplas enbart till historien, att det är så att kvinnor av tradition 

syns lite i idrottens värld, eller om det beror på något annat? Kan det vara så att det helt enkelt 

inte finns något intresse av att läsa om kvinnors idrottsutövande, eller är det en förutfattad me-

ning från tidningarnas synvinkel? Det är något som vi inte kan ge svar på utifrån vår studie, som 

syftar till att ge en överblick, utan tror att det skulle krävas fler djupgående undersökningar för att 

ge svar på detta. 
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Bilaga 1 – Diagram 

 

Figur 1 (Total sportrepresentation) 

 

 

Figur 2 (Totalt antal placeringar) 
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Figur 3 (Totalt antal artiklar markerade ”vänster topp”)

 

 

Figur 4 (Totalt antal artiklar markerade ”vänster botten”) 

 

Figur 5 (Totalt antal artiklar markerade ”topp”)
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Figur 6 (Totalt antal artiklar markerade ”mitten”)

 

 

Figur 7 (Totalt antal artiklar markerade ”höger topp”)

 

 

Figur 8 (Totalt antal artiklar markerade ”höger botten”)
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Figur 9 (Totalt antal artiklar markerade ”botten”)

 

 

Figur 10 (Totalt antal artiklar markerade ”vänster”)

 

 

Figur 11 (Totalt antal artiklar markerade ”höger”)
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Figur 12 (Totalt antal artiklar markerade ”helsida”)

 

 

Figur 13 (Totalt antal artiklar markerade ”mer än helsida”)

 

 

Figur 14 (Fördelning av artikeltyper i artiklar från Aftonbladet)
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Figur 15 (Fördelning av artikeltyper i artiklar från Dagens Nyheter)

 

 

Figur 16 (Fördelning av artikeltyper inom hästsport) 

 

Figur 17 (Fördelning av hästsportsartiklar per vecka)
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Figur 18 (Fördelning av artiklar med eller utan bilder per grupp) 

 

 

Figur 19 (Fördelning av artiklar med eller utan bild i samband med kön)

 

 

Figur 20 (Total könsrepresentation)
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Figur 21 (Total könsrepresentation i Aftonbladet)

 

 

Figur 22 (Total könsrepresentation i Dagens Nyheter)

 

 

Figur 23 (Antal trav- och hästsportsartiklar) 
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Bilaga 2 – Kodschema 
 

 

Tidning Aftonbladet Dagens 

Nyheter 

         

Vecka 1 2 3 4        

Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag     

Artikeltyp Intervju Krönika Notis Nyhetsartikel Referat Reportage      

Sport Allmänt Alpint Bandy Basket Bilsport Bordtennis Boxning Brottning Cykel Fotboll Friidrott 

 Golf Gymnastik Handboll Hästsport Innebandy Ishockey Isracing Rodd Segling Simning Skidor 

 Skridskor Snowboard Tennis Trav Volleyboll       

Bild Ja Nej          

Antal tecken 0-1000 t 1001-2000 t 2001-3000 t 3001-4000 t 4001-5000 t 5000 < t      

Placering Topp Botten Vänster Höger Vänster topp Höger topp Vänster 

botten 

Höger 

botten 

Mitten Helsida Mer än en 

helsida 

Aktör/er Utövare Tränare Fans Hjälpmedel        

Kön Man Kvinna Både 

och/varken 

eller 

        

Nivå Internationell Nationell Fritid         

 


