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SAMMANFATTNING 
 
När läsarundersökningar genomförs brukar sporten hamna högt bland de mest lästa inom 
olika innehållskategorier i en tidning. För oss människor är sportsidorna i en dagstidning en 
viktig del. Enligt forskare Thomas Östberg (1992) har idrott och sport en betydelsefull 
samhällsfaktor. En stor del av den information som vi människor får om vad som händer inom 
sporten får vi genom media. Alltfler utövar också olika idrotter som på olika sätt lyfts fram 
inom medievärlden (1992:2). 
Syftet men denna studie är att undersöka hur könsfördelningen ser ut på sportsidorna när det 
gäller bilder och citering i den lokala dagstidningen Norra Västerbotten1 under två veckor år 
1991 och år 2011. Intervallet på 20 år ska indikera åt vilket håll utvecklingen i 
sportjournalistiken på tidningen har gått. Jag vill också komplettera undersökningen som 
genomfördes med en intervju med en sportjournalist på tidningen som har jobbat under de 20 
år som studien avser både som journalist och sportchef. Genom detta vill jag höra hans åsikter 
till förändringar och hur de resonerade då och nu kring genus inom sportjournalistiken.  
Min studie där jag undersöker tidningen under två veckor och under två olika årtal, 14 
februari – 27 februari 1991 och 14 februari – 26 februari 2011 visar att herrar får mycket mer 
utrymme i tidningen både citerings- och bildmässigt än kvinnorna på sportsidorna. Trots detta 
har kvinnor ökat i citeringen i artiklar med tre procent på 20 år och med sju procent i bilder 
under samma period. Ett exempel på det var att i Norra Västerbotten 1991 i februari fick 15 
kvinnor synas på bild under två veckor, antalet män då var 49 och vid nio tillfällen förekom 
båda könen på bild. I tidningen Norra Västerbotten 2011, i februari fick 45 kvinnor synas på 
bild under två veckor och 104 män, vid 17 tillfällen förekom båda könen. Detta visar inte bara 
vilken sned balans det är utan också att antalet bilder allmänt på sportsidorna har ökat 
markant på 20 år. 
 
Utifrån resultaten av innehållsanalysen av tidningens sportsidor utformade jag frågor gällande 
resultatet, rapporteringen om sport och anledningen till att sportjournalistiken ser ut som den 
gjorde då och gör nu på Norran. Dessa frågor ställde jag till en sportjournalist på tidningen 
som har jobbat under hela undersökningsperioden och även varit sportchef på tidningen en 
period. Det visade sig att sportjournalisten inte tyckte att de hade skett så stora förändringar 
under tidsperioden när det gällde sportjournalistiken. Han menade snarare att journalister på 
sporten går efter prestationerna och resultaten, inte efter könet på utövarna av sporten. 
Intervjupersonen menade också att han inte tyckte att fokus skulle ligga på genus utan på vad 
läsarna vill ha och vad de tycker är intressant. Vidare resonerade han också att den kvinnliga 
idrotten i Skellefteå ligger på en låg nivå. Det finns inte många lag som kommer upp i så höga 
divisioner att det är av allmänt intresse. Sportjournalisten vill inte skriva om damer i division 
fyra istället för herrar i division två bara för att tjejer ska få synas mer. Intervjupersonen tog 
också upp en viktig faktor, att det finns få kvinnliga tränare inom alla sporter och lag och att 
det bidrar ytterligare att kvinnor syns mindre i text eftersom tränare ofta blir citerade i artiklar.  

                                                
1 Tidningen hette 1991 ”Norra Västerbotten” men heter 2011 ”Norran”. Därför förekommer båda varianterna av 
tidningsnamnet i arbetet. 
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1. INLEDNING  
 
Sportsidorna i en lokal dagstidning betyder mycket för läsaren och är en viktig 
informationskälla. Vid genomförande av läsarundersökningar brukar sporten hamna högt upp 
bland de mest lästa inom olika innehållskategorierna i en tidning. Enligt Thomas Östberg 
(1992) har sport och idrott blivit en ansenlig samhällsfaktor. Allt fler utövar flera idrotter och 
en stor del av den information som vi får om vad som händer inom sporten förmedlas genom 
media (Östberg 1992:2). Sport är en sysselsättning som påverkar människors tankevärld, både 
ur ett generellt och globalt perspektiv. Allt från riksomfattande händelser till lokal 
sportjournalistik berör människor. Det tar författaren och forskaren Peter Dahlén (1999) upp 
som ett exempel på sportens betydelse i sin bok Från Vasaloppet till Sportextra (Dahlén 
1999:15). 
 
Det finns nästan inget annat specialområde som får så stort utrymme i dagspressen som 
sporten och i dag ägnas det ofta flera sidor till ämnet. Sättet som sportjournalisterna skriver 
och berättar om en händelse smittar också av sig till andra redaktioner. Ett exempel på detta är 
när sportbegrepp används för att jämföra politiker, att man tar upp deras starka och svaga 
sidor. Sporttermer används alltså i andra sammanhang också än bara sport (Wallin 1998:5-6). 
 
Trots att sporten har en stor samhällig betydelse över hela världen så finns det väldigt få 
studier om sport och medier enligt Dahlén (1999:19). Idrotten ansågs länge inte vara något 
som kvinnorna skulle ägna sig åt. Det ansågs som okvinnligt, oetiskt och alltför ansträngande. 
Istället var det en sysselsättning för männen och en tävlingsidrott. Det var först i början av 
förra seklet som kvinnor började ägna sig åt badminton, tennis, friidrott, konståkning och 
skidor (Wallin 1998:90). Då rapporterades det oftare om deras kvinnlighet och utseende, det 
vägde tyngre än de idrottsliga prestationerna. Men de senaste decennierna när kvinnoidrotten 
blivit mer accepterad har bevakningen blivit mer lik bevakningen av den manliga idrotten. 
Trots det poängteras det oftare att en kvinnlig idrottsutövare är till exempel tvåbarnsmamma 
än att en manlig idrottsutövare är en tvåbarnspappa (Wallin 1998:94-96). 
 
I den här uppsatsen kommer jag genomföra en undersökning om hur fördelningen mellan 
manligt och kvinnligt i bilder och uttalanden i texter ser ut för tidningen Norra Västerbotten i 
Skellefteå. I undersökningar har det framkommit att många läsare tar del av de lokala 
nyheterna och därför har valet fallit på en lokal tidning i den här forskningen. Ett exempel på 
att lokaljournalistiken är populär visar en enkät som gjordes av Pressutredningen. Den visade 
att de lokala nyheterna ligger i topp hos tidningsläsare. 90 procent av deltagarna i 
undersökningen svarade att de läste det mesta av de lokala nyheterna, klart mer än både 
inrikes- och utrikesnyheter. Även läsarundersökningar av Dagspresskollegiet och 
undersökningar gjorda via Göteborgsuniversitet visar på samma tendens (Nygren 2005:71). 
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1.1 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att se hur könsfördelningen ser ut bland artiklarna och 
bilderna på sportsidorna i den lokala dagstidningen Norra Västerbotten. Studien blir en 
jämförelse mellan tolv tidningsnummer från 1991 med tolv tidningsnummer från 2011. 
Intervallet på 20 år ska ge en indikation på hur utvecklingen och trenden ser ut från ett 
genusperspektiv. Dessutom ska en intervju genomföras med en sportreporter på tidningen 
som både jobbade 1991 och fortfarande jobbar kvar i dag. Han har alltid varit på sporten och 
även varit sportchef under vissa perioder. I intervjun vill jag få fram hur han resonerar kring 
varför resultaten från min studie ser ut om de gör och om han har sett någon förändring under 
de 20 år som han har jobbat på tidningen kring genusfrågor på sportavdelningen. 
 
De tre frågeställningar som ska besvaras är följande: 
 

• Hur skiljer sig könsfördelningen i antalet bilder mellan 1991 och 2011 för tidningen 
Norra Västerbottens sportdel? 

 
• Hur skiljer sig könsfördelningen i citat mellan 1991 och 2011 för tidningen Norra 

Västerbottens sportdel? 
 

• Vad har sportjournalisten som har jobbat på tidningen båda årtalen sett för förändring 
och förklaring till det som resultatet visar? 

 
1.2 Avgränsningar 

 
Undersökningen avgränsas till att titta på samma lokala dagstidning, Norra Västerbottens 
sportdel, men under olika årtal. Den tidsperiod undersökningen omfattar är: 1991-02-14 till 
1991-02-27 och 2011-02-14 till 2011-02-26. Eftersom Norra Västerbotten kommer ut sex 
dagar i veckan så berör jag tolv tidningar i varje undersökningsperiod. Anledningen till att det 
blir ett datum extra vid perioden 1991 är att det innefaller två söndagar då. 
 
Avgränsningar kommer även att göras angående urvalet av texter och bilder. I arbetet kommer 
enbart redaktionens egna sporttexter och bilder att analyseras och de texter som är stora nog 
för att ha en ingress. Detta innebär att krönikor, insändare, debattartiklar, notiser och TT-
material faller bort i undersökningen av hur könsfördelningen ser ut på tidningen. 
 
I texterna kommer också undersökningen av hur könsfördelningen ser ut att bli statistisk efter 
hur många tjejer respektive killar som uttalar sig i artiklarna. Samma person kan inte räknas 
som mer än en gång i en artikel även om personen förekommer flera gånger.  
 
När det gäller bilderna så spelar det ingen roll hur många personer som ingår i samma bild. Är 
det tillexempel fem kvinnor i samma bild så räknas det som en i protokollet. Samma sak om 
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det bara är män. Förekommer båda könen i samma bild så kommer den bilden under kategorin 
”båda”.  
 
Varje vecka i tidningen år 1991 och år 2011 förekommer det en vinjett som kallas 
”sportronden”. Den innefaller på lördagar under år 1991 och på onsdagar år 2011. Denna del 
ingår inte heller i undersökningen.  
 
År 1991 förekom det också en egen bilaga för sporten på måndagar, den räknas med i 
undersökningen eftersom resultaten och artiklarna från helgens alla sporter låg i den och inte i 
huvudtidningen.  
 
Jag har också avgränsat mig till att bara intervjua en sportjournalist på Norra Västerbotten då 
han är den enda som varit med vid båda undersökningsperioderna och han har dessutom varit 
sportchef för tidningen förut. Det gör honom mest intressant för att svara på frågor om 
resultatet av undersökningen. 
 
Den här studien skulle kunna ha genomförts på vilken lokaltidning som helst i landet men 
valet föll på Skellefteå då det inte finns någon forskning kring det sedan innan. Överlag är 
forskning kring genus centrerad till tidningarna söderut som går att utläsa under rubriken 
”tidigare forskning”. Dessutom var det inga svårigheter att få tag i material då jag själv är 
bosatt i samma stad. 
   
1.3 Min roll som forskare   

 
Jag är uppvuxen i Skellefteå och har läst Norra Västerbotten under hela uppväxten. Dessutom 
jobbar jag som vikarie på sporten på tidningen och har haft praktik där två gånger var av den 
senaste var på sportavdelningen under tiden som undersökningen har genomförts. Därför 
kommer också mina producerade texter att analyseras tillsammans med alla andra 
sportjournalisters. Detta gör att jag inte kopplar bort min personliga närvaro i studien. Min 
bakgrund påverkar mig som forskare och jag är medveten om detta. Men som Ehn och Klein 
(1999) säger så kan forskarens subjektivitet – det vill säga medvetenhet om den egna 
närvarons betydelse bli en väg till en djupare insikt om hur kunskapen kommer till(Ehn & 
Klein 1999). Referensen påpekar också att ”Det går inte att beskriva verkligheten utan att 
påverka den” (Ehn & Klein 1999:10). Det handlar om hur forskaren reagerar på sina 
observationer då han eller hon bedriver en analys på hemmaplan. 
 
Den franske etno-psykoanalytikern George Devereux (1967) tror på att för att nå riktig 
objektivitet så måste man inse att när forskaren studerar andra så studerar dem också sig själv. 
Därför bör vi granska våra egna tankar, känslor och handlingar som en del i 
forskningsprocessen (Devereux 1967). I det här fallet så är det precis det jag gör. Jag granskar 
mina egna texter som en del av forskningen för att få en större inblick, men jag gör det 
medvetet för att nå objektivitet. 
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2. BAKGRUND OCH TEORI 
 
Den tidning som undersöks är Norra Västerbotten. Tidningen har sin huvudredaktion i 
Skellefteå, som är en kommun på cirka 72 000 invånare. Tidningens målgrupp är 
lokalbefolkningen i Västerbottens län. Det är en morgontidning som kommer ut sex dagar i 
veckan. Den täcker stora delar av Västerbotten förutom Umeå där det inte alls rapporteras från 
på grund av gränsdragningar som finns inom tidningen. Den ägs till 89,8 procent av Stiftelsen 
Skelleftepress och 10 procent av Stiftelsen VK-press. Tidningen med dotterbolag har drygt 
120 anställda. Den har betäckningen folkpartistiskt vilket innebär att ledarredaktionen har en 
liberal ideologi. 
 
2.1 Tidigare forskning om sportjournalistik 
 
Ulf Wallin (1998) har genomfört en innehållsanalys över sportmaterialet i sju dagstidningar 
mellan 1895-1995. Wallins (1998) analys handlar om sportjournalistens utveckling över 100 
år. Tidningarna han tittade på var lokaltidningen Jönköpings-Posten, regionaltidningarna 
Arbetarbladet och Norrbottens-Kuriren, storstadstidningarna Dagens Nyheter, Göteborgs-
Posten och Arbetet samt kvällstidningen Aftonbladet. Sportmaterialet i dessa tidningar har 
analyserats från tre över året spridda veckor vart tionde år från 1895 och framåt till och med 
1995. Drygt 26 200 artiklar (inklusive notiser) och cirka 7 200 illustrationer ingår i 
undersökningen. I undersökningen så fokuserade Ulf Wallin (1998) bland annat på hur 
mycket män och kvinnor förekommer, hur stort utrymme olika idrotter får och hur 
journalistikens utformning har förändrats (Wallin 1998: 21). Några saker som Wallin (1998) 
kom fram till var att artiklar med enskilda idrottsmän och personporträtt har ökat genom åren. 
Texterna har blivit mer fokuserade på sportstjärnorna och deras privatliv och då allt ifrån 
familjen till pengarna. Dessutom har sportmaterialet ökat kontinuerligt under den undersökta 
hundraårsperioden. Den största delen av artiklarna handlade också om elitidrott medan allt 
mindre utrymme lämnades till mindre vanliga sporter (Wallin 249-261). Under 
forskningsprocessen kommer Ulf Wallin (1998) också in på det faktum att det inte finns 
särskilt mycket forskning om sporten i nyhetsmedierna om man jämför med hur stort 
utrymme sporten får. I sin bok Sporten i spalterna tar han upp förklaringen att sporten anses 
vara underhållning och att detta skulle vara anledningen till att den inte har en hög prioritet 
som forskningsföremål (Wallin 1998:17).  
 
Även forskaren Thomas Östberg (1992) genomförde en innehållsanalys från 1992 inom 
samma forskningsämne. Han tittade på fyra dagstidningar: Dagens Nyheter, Expressen, 
Göteborgs-Posten och Arbetet mellan åren 1961 till 1991. Undersökningen behandlade hur 
sportmaterialet har förändrats under den tidsaxeln (Östberg 1992:2). Det han kom fram till var 
att en händelse har större chans att bli en nyhet om det handlar om en elitperson som är man. 
Även det geografiska och tidsmässiga avståndet spelade en roll vid nyhetsvärderingen på 
sportsidorna. Oftast handlade nyheterna om några svenskar eller något som utspelade sig i 
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Sverige. Om en sporthändelse inträffade för några dagar sedan så värderades den också lägre. 
Även Thomas Östberg (1992) tyckte precis som Ulf Wallin (1998) att personifieringen har 
ökat och utformningen av sportjournalistiken har ändrats genom att bilderna och rubrikerna 
har blivit större. Den vanligaste artikelformen var notiser, resultatbörser, referat och nyheter. 
Tillslut kom han också fram till resultatet att den sport som hade störst utrymme i de fyra 
tidningarna var fotbollen. 1961 hade fotbollen 42 procent av sportsidornas utrymme och 1991 
var det 25 procent, en minskning men fortfarande störst (Östberg 1992:79-82). 
 
Bland etermedierna har Peter Dahlén (1999) undersökt radiosportens utveckling i Sverige och 
även vilken roll radioutbudet har spelat för publiken. I undersökningen så delar han upp 
radions utveckling i tre perioder. En period från 1925-1949, som han kallar för epoken Sven 
Jerring. Den andra perioden 1949-1969, kallar han för epoken Lennart Hyland och den tredje 
perioden, från 1969-1996, för Breddning och specialisering. Dahlén (1999) kom fram till att 
med televisionens framväxt så kom radions sportutsändningar ofta i skuggan av Tv:s i de fall 
som medierna sände parallellt. Radions styrka är istället att många kan lyssna på dagtid på 
arbetsplatsen och undersökningen visade också att det är oftare män som lyssnar på 
radiosporten medan kvinnor väljer televisionen (Dahlén 1999:403-405). 
 
Ulf Wallin (1998) tar också upp några exempel på tidigare forskning inom sportjournalistik, 
forskarna Strid och Weibull undersökte 1985 hur stort utrymme sporten fick i medierna. 
Martin Ahlgren undersökte 1995 hur Göteborgs-Posten och Expressen vid sin rapportering 
från Fotbolls-VM i USA gav uttryck för en svensk nationell identitet (Wallin 1998:18).  
Men Walin (1998) menar att den största delen av undersökningarna om sportjournalistik i 
Sverige varit kvantitativ eller ägnats åt någon delaspekt av sportjournalistiken. Han fann sin 
studie relevant efter som ingen har studerat sportjournalistikens framväxt och utveckling 
under en längre period eller dess innehåll, olika funktioner och uttryckssätt (Wallin 1998). 
 
I c-uppsatsen av Broholin & Granevik (2006) har en studie av den lokala sportjournalistiken i 
Dagbladet och Sundsvalls tidning genomförts. Där tittade dem på hur könsfördelningen såg ut 
på sportsidorna i de båda lokaltidningarna under två veckor. Dessutom låg fokus på om 
tidningarna stereotypiserar män respektive kvinnor samt studerade dem hur de två 
sportredaktionerna resonerar kring sin rapportering. Resultatet visade att herridrotten får mer 
utrymme både i kvadratcentimeter och antalet artiklar. Ett exempel var att i Dagbladet 
handlade 100 artiklar av de totalt 131 om herridrott, medan tio handlade om damidrott och 
resten tog upp båda könen. Studien visade också på att hockey var det vanligast 
förekommande ämnet bland herridrott och för kvinnor var det fotboll och basket. Det var 
männen som citerades mest i artiklarna vare sig det handlade om herr- eller damidrott. 
Broholin & Granevik (2006) genomförde också intervjuer med sportcheferna på tidningen 
och därifrån kom det fram att båda tidningarna jobbar med att få jämvikt mellan herr- och 
damidrotten men det är svårt att åstadkomma detta och anledningen sägs ligga i att det är färre 
kvinnor som utövar elitidrott (Broholin & Granevik 2006). 
 
I en rapport av Abrahamsson & Waara (2004) har de studerat hur kvinnor och män skildras i 
norrbottniska massmedier – dagstidningar, TV och radio. Rapporten fokuserar på Norrbottens 
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Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Sveriges television Norrbotten, TV4 Norrbotten och 
Sveriges radio Norrbotten. Syftet var att se hur massmedia skildrar män och kvinnor i 
Norrbotten, i vilken omfattning män respektive kvinnor förekommer i reportagen - i både text 
och bild och i vilka sammanhang båda könen finns med i reportagen. Resultaten som 
Abrahamsson och Waara kom fram till (2004) visar att det finns en stor överrepresentation av 
män i alla typer av media. Vare sig det var inslag eller artiklar, inom alla ämnen och områden. 
Det spelade ingen roll om det räknades antal reportage och bilder eller i storlek/omfattning, 
ändå fanns män med i betydligt större omfattning än kvinnor. I tidningarna i Norrbotten 
handlade 73 procent av rapporteringen om män medan 17 procent var om kvinnor. För TV var 
det 70 procent män och 21 procent kvinnor. I radio var siffrorna 73 procent för männen och 
20 procent för kvinnorna. Störst snedfördelning av män fanns på ledarsidorna och på sporten i 
tidningarna. Av sportens artiklar handlade 84 procent om män och tolv procent om kvinnor. 
När det gällde vilka som syntes i bild så skildrade dagstidningarna 66 procent av bilderna män 
och 25 procent kvinnor. I TV syntes män i 72 procent av inslagen och kvinnor 21 procent. 
Även här stack sporten ut med en stor snedfördelning, 15 procent av bilderna skildrade 
kvinnor medan männen fick 83 procent. I studien kom det också fram att nyckelord som 
flickor, tjejer och kvinna kom högt upp på listan över de vanligaste förekommande ord i 
artiklar där kvinnor är med. När det skrevs om män så handlade det om ledare, chef, sport, 
pengar och jakt. Artiklar som handlar om män som är män var få medan när det skrevs om 
kvinnor är det alltså speciellt om dem var kvinnor (Abrahamsson & Waara 2004).  
 
 
2.2 Genushistoria 
 
För att förstå kvinnors ställning i dagens samhälle brukar forskare gå tillbaka till 1800-talets 
historia och ännu längre tillbaks. Kvinnorna skapade sitt eget område med egna frågor som 
rörde hem och moral eftersom de då var utestängda från männens offentlighet. Vissa kvinnor 
träffades i föreningar och mobiliserades för att tillsammans vända underordning till styrka 
(Carlsson 1993:43). Under 1800-talets slut började kvinnor tjäna egna pengar genom att 
arbeta utanför hemmet. Samtidigt insåg många manliga arbetare nackdelarna med kvinnligt 
arbete. Dels tjänade kvinnorna helt plötsligt pengar och dels ansåg vissa män att kvinnor 
endast skulle vara deras hustrur och inte tjäna fler män, vilket de ansågs göra om de arbetade 
(Carlsson Wetterberg & Jansdotter 2004:37). 
 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började man diskutera kvinnors underordnade 
ställning. Det diskuterades om klassfrågan och kvinnofrågan var skilda från varandra eller om 
kvinnofrågan var underordnad klassfrågan. Vissa ville sätta klassfrågan först, andra 
kvinnofrågan medan vissa ville kombinera de olika frågorna till en tvåsystemteori. Man ville 
hitta en förklaring till en relativt stabil struktur och att de skulle avspegla sig i samhället 
(Carlsson Wetterberg & Jansdotter 2004:6). 
 
Först på 1970-talet tog debatten om kvinnoforskning fart och sedan dess har det hänt mycket 
inom genushistorien. Under 1980-talet blev begreppet genus alltmer accepterat och tog ett 
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tydligt avstånd från biologiska bestämda uppdelningar mellan manligt och kvinnligt. Det 
ledde till att fältet vidgades ytterligare och på 1990-talet kom krav på att begreppet genus 
även skulle innefatta andra faktorer så som etnicitet och sexualitet. Kvinnoforskningen under 
70-talet hade en nära koppling till den nya kvinnorörelsen (Carlsson Wetterberg & Jansdotter 
2004:5). 
 
Även männen har en genushistoria. För ett tjugotal år sedan fanns det knappast ett område för 
det men nu skriver många forskare om hur manligheten har sett ut genom historien. Det är 
viktigt med en manlig konstruktion för att uppnå en fullständig uppfattning om 
genusrelationer i historien och det är först nu som man har insett detta. Vissa menar att det 
finns en oro över att den nya manlighetsforskningen inte i tillräcklig grad kan förhålla sig till 
de maktanalyser där kvinnors underordning är central. Men forskare menar att den oron är 
obefogad eftersom den forskning som behandlar män utan att reflektera över att den skriver 
om män är problematisk (Carlsson Wetterberg & Jansdotter 2004:239). 

 
 

2.3 Sporthistoria 
 
På mitten av 1800-talet började sporten få utrymme i de amerikanska dagstidningarnas sidor. 
Men då fanns det inga renodlade sportredaktioner eller sportsidor. På 1870-talet kom 
idrottstidningarna i Sverige. Ett exempel på en sådan var Tidskrift i Gymnastik som kom år 
1874. Målgruppen bestod av en liten skara och man hade inte för avsikt att vara en aktuell 
nyhetsförmedlare. Först år 1881 kom den första sporttidning som många anser vara den 
riktige, Tidning för idrott. USA började vid slutet av sekelskiftet att ge ut sportbilagor i sina 
dagstidningar och i starten av 1900-talet hade idrotten även börjat ta plats Europas tidningar. 
Den första nordiska tabloiden var lunchtidningen B.T. i Köpenhamn och den var först i 
Norden med en dagligt stående sportsida år 1916. Fyra år senare fick Sverige sin första 
dagliga sportsida genom Dagens Nyheter (Dahlén 1999:53-56). 
 
När det rapporterades om någon idrott kring förra sekelskiftet så kunde man ibland se 
samhällets fördomar skina igenom texterna (Wallin 1998:94). Ett exempel på det var att de 
utländska deltagarna karaktäriserades som ”zigenarpatrask och cirkusyngel” med 
”cirkuskonster och apfasoner”. Detta kunde man i slutet av 1800-talet läsa i konservativa 
tidningar (Lindroth 1975:105). 
 
Under 1900-talets mitt började sportjournalister skriva om kvinnoidrott. Då publicerades det 
en hel del artiklar där utseendet och kvinnligheten vägde mycket tyngre än själva 
idrottsprestationen. Det var särskilt vanligt då det fanns bilder på kvinnorna till texten. Någon 
sådan motsvarighet kring de manliga idrottarna förekom inte. Det var inte ovanligt att tonen i 
texterna var farbroderlig också, alltså att de inte var så kritiska till hur det presterade på 
idrottsplanen, istället hade man överseende med det då de var kvinnor. Det var först under de 
senaste decennierna som bevakningen kring kvinnliga idrottare har blivit lik den manliga 
rapporteringen. Men även i dag påpekas det att kvinnorna inte bara är idrottsstjärnor utan 
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också mammor. I övrigt var texterna förr kryddade med ord som vi i dag skulle klassa som 
väldigt värdeladdade ord som tillexempel mörkhyad eller jude. Det ansågs då vara viktigt med 
ras och ursprung. Sättet man skrev på skulle i dag klassas som öppet rasistiskt (Wallin 
1998:94-96). 
 
När kvinnor började idrotta så märktes det väldigt lite i dagspressen. Idrotten ansågs ju länge 
som något manligt. Åsikten var att det helt enkelt var för ansträngande för kvinnor att idrotta. 
Mellan 1925-1935 publicerade storstadstidningarna få artiklar om damidrott och då 
rapporterades det mest om elitidrottande kvinnor. I lokal- och regionaltidningarna fanns det 
inget skrivet alls under den perioden (Ibid:90-92). 
 
Under åren har sedan intresset för personifiering ökat kraftigt på sportsidorna i 
dagstidningarna. Wallin (1998) har ett exempel i sin studie där han menar att 
sportjournalistiken riktar in sig på att skriva om enskilda personer och deras privatliv. 
Rapporteringen av idrottsutövaren som person har blivit intensiv och påträngande. Den kan 
ibland gå mycket långt och fokuseringen blir nästan manisk. Trots detta fungerar 
idrottsvärlden så att idrottaren behöver uppmärksamheten i media för att få sponsorer att ställa 
upp med pengar inför kommande tävlingar och säsonger. Så därför är det ekonomiskt viktigt 
för klubben och utövaren att ändå finna sig i personifieringen som sportjournalistiken riktar in 
sig på (Ibid:99-104). 
 
Under 1960- och 1970-talet var det främst barn och ungdomar som man riktade störst intresse 
mot då det gällde att expandera idrottsklubbar. Man tänkte sig att idrotten kunde bidra till att 
fostra goda samhällsmedborgare i Sverige. Håkan Larsson (2001) tar upp i sin avhandling 
Iscensättning av kön i idrott att under samma tidsperiod kunde man också läsa om herrfotboll 
under benämningen fotboll medan damfotboll gick under just betäckningen damfotboll 
(Larsson 2001:229). 
 
I slutet av 1970-talet skedde ett genombrott inom sportkulturen och synen på idrott för 
kvinnor. År 1977 togs det fram en handlingsplan för kvinnlig idrott vid riksidrottsmötet som 
fick namnet ”Idrott på samma villkor, för kvinnor och män, flickor och pojkar”. I 
handlingsprogrammet föreslogs det särskilda åtgärder för att stärka damidrottens ställning då 
det dittills inom idrottsrörelsen varit naturligt att prioritera männens idrottsverksamhet högre 
än kvinnornas (Olofsson 1989:59). 
 
I dag blir idrottsstjärnor ofta ihopkopplade med värderingar som nykterhet och att de har en 
sund livsstil om man tittar i de skandinaviska medierna. Ofta presenteras dessa sportidoler 
som svärmorsdrömmar och medierna använder ofta naturlighet och kamratskap som två 
element när de skriver om sport och stjärnor. Detta kommer tydligast fram i lagidrott, där 
vikten av lagmoral, harmoni, laganda, solidaritet, kamratskap och samhörighet betonas. Det 
finns klara avtryck av detta kollektiva ideal när journalister berättar om sporthjältar (Saunes & 
Dahlén 2004:109-110). 
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2.4 Sportsidornas innehåll 
 
Det blir allt vanligare att de ämnen som sportsidorna tar upp handlar om elitidrott. Dessutom 
ökar andelen artiklar som handlar om kvinnliga utövare medan männens andel i sportsidorna 
minskar. Kvinnor figurerar också mer i bilder än män. Även ämnen som fotboll, ishockey och 
friidrott är de idrottsgrenar som förekommer mest frekvent i tidningarnas sportsidor. 
Förklaringen till det kan vara tävlingsintensiteten i idrotten, publiken och läsarnas intresse 
eller svenska internationella framgångar. Även reporterns egna intresse för ämnet kan ha 
betydelse, likaså televisionens inflytande, konkurrenssituationen och i vissa fall ägarnas 
policy och intresse (Wallin 1998:105-106). Förut dominerade män i sportartiklarna men på 
senare tid då kvinnor nått framgång har denna prioritering försvunnit. Ett exempel på det kan 
vara då slalomåkaren Pernilla Wiberg hade tävlat i utförsåkning i World Cup samtidigt som 
svenska killar. Vid det här tillfället var det inte killarna som nämndes först i texterna. Wallins 
undersökning (1998) visar att kvinnor inte bara syns i kortare texter utan mellan 1975-1995 
kom han fram till att kvinnoidrotten förekom i mer artiklar än notiser. Detta gick att jämföra 
med 1935-1965 då enligt hans undersökning såg ut tvärtom. Han tydde detta på att damidrott 
hade ett lägre nyhetsvärde förr och fick bara notisplatser men att med åren har det ändrats 
(Ibid:92). 

 
2.5 Källor i journalistiken  
 
Vilka källor som syns i artiklarna spelar stor roll ur ett genusperspektiv, det handlar om vilka 
som får synas och citeras, men även vilka som oftast är på bilden sen också är dem som 
uttalat sig. Källorna som journalisten tar kontakt med kan vara både yttre och inre källor och 
de som har anknytning till mediet. Vanligast är att de yttre källorna delas upp i muntliga och 
skriftliga källor. En Skriftlig källa kan till exempel vara ett pressmeddelande eller en 
publikation medan en muntlig kan vara en intervju som en journalist gör vid ett möte. Det är 
också en skillnad på primära och sekundära källor. En sekundär källa är till exempel en 
person som berättar om en rapport, då är rapporten en primärkälla. Lärarna och forskarna Jan 
Ekecrantz och Tom Olsson (1991) har i sin undersökning om källor kommit fram till att 
kvinnor ofta förekommer som källor inom det sociala och privata området och männen 
dominerar som källa i myndighetsutövning, politik, ekonomi och kultur. Samt att kvinnliga 
journalister ofta väljer kvinnliga källor medan manliga journalister föredrar manliga källor. 
Samma forskare tar också upp en undersökning gjord av Mariam Ginman (1983) som visar att 
journalister ofta använder sig av muntliga källor. Det går fortare för dem att ta kontakt med 
någon som kan ett visst ämnesområde än att leta redat på uppgifterna själv. Därför väljer de 
alltså en sekundärkälla men det gäller att ta en pålitlig sådan och det blir också självfallet den 
personen som kommer till tals i artikeln och även bildmässigt (Ekecrantz & Olsson 1991:35-
38). 
 
Källorna förekommer ofta som värdegivare, faktagivare och analytiker. När källan agerar som 
värderare får den uttala påståenden, uttrycka åsikter eller attityder. Som faktagivare står källan 
för en faktauppgift och som analytiker drar källan exempelvis en slutsats av fakta. Källorna 
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kan framträda på olika sätt i en artikel, det kan vara öppen referens, citat eller en dold referens 
i löpande text. I vissa fall anges inte källan tydligt medan andra journalister redovisar tydligt 
var de har fått sina uppgifter (Ibid. 1991: 48-51). 
 
Det förekommer också att journalister använder sig av sina bakgrundskunskaper, erfarenheter 
eller utnyttjar tidningsutklipp från det egna mediet eller andra medier som källa. I vissa fall 
kan de också agera som en källa i en artikel genom att delta i en händelse och sedan skriva 
vad han eller hon har sett, hört och känt. Ofta handlar det om ett samspel mellan journalisten 
och dess källa. Det är yrkesrollen som bestämmer vad som är journalistiskt användbart men 
det bygger på vilken förförståelse som journalisten har. Det i sin tur hänger på yrkesmässiga 
och personliga erfarenheter som används för att fylla ut en artikel med information men även 
omedvetet när man läser av verkligheten (Ibid. 1999:31-33). 
 
Maria Jacobsson och Maria Edström (1994) tar i sin rapport Massmediernas enfaldiga typer 
upp ett globalt problem som visar att männen dominerar nyhetsflödet som sekundära källor 
som syns utåt. I rapporten talar det om journalisten och forskaren Sigrun Stefansdottir (1989) 
som gick igenom alla isländska nyhetsinslag i tv under åren 1966-67. Där kom hon fram till 
att 92 procent av alla nyhetsintervjuer, alltså sekundära källor var gjorda med män. Och om 
kvinnor förekom i intervjuer så handlade det ofta om jämställdhet, barnomsorg och åldrings- 
och pensionärsfrågor. De blev aldrig tillfrågade när det handlade om sådant som rörde Islands 
ekonomi som utrikesfrågor, fiske och energi. Med detta menar Edström och Jacobsson (1994) 
att dessa tendenser även finns i Sverige. Som exempel till detta tar det en undersökning i 
uppsatsen Den vilda jakten på könen där man undersöker inslag från Rapport och Aktuellt 
under en vecka år 1990. Resultatet visade att under den veckan så intervjuades 77 personer 
och nio av dem var kvinnor (Edström & Jacobsson 1994:11).  
 
2.6 Nyhetsvärdering 
 
Medierna kan bara uppmärksamma en del av alla nyheter och händelser som sker i samhället 
varje dag. Ett urval måste göras och det gäller också på sportredaktionen. Nyhetsmängden ska 
reduceras och nyheterna måste värderas. Av alla händelser är det bara vissa som blir riktiga 
nyheter. Själva värderingen görs av enskilda medarbetare på redaktionen som exempelvis en 
nyhetschef eller en sportchef. Trots detta så värderar olika tidningars redaktioner väldigt lika. 
Undersökningar visar att det finns tydliga mönster i nyhetsvärderingen (Strömbäck 
2004:120). 
 
Enligt Wallin (1998) påverkas urvalet av sportnyheter av enskilda reportrar på tidningen. 
Deras kontakter och intressen inom idrottsrörelsen spelar en viss roll då de bevakar en 
idrottshändelse. Idrotter som ingen på redaktionen är intresserad av har oftare svårare att få 
publicitet än grenar som medarbetarna själva på redaktionen gillar. Även det som sker inom 
tidningens spridningsområde och överhuvudtaget är på ett kort geografiskt avstånd har 
betydelse för urvalet av händelserna. Identifikation och personifiering är två viktiga faktorer 
inom detta och om en svensk idrottsman eller idrottskvinna lyckas internationellt så får det 
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stor uppmärksamhet på sportsidorna och det gör att läsarnas intresse ökar. Kan publiken 
identifiera sig med huvudpersonen får händelsen också ett större nyhetsvärde. Samma sak 
gäller vid personifiering då idrottare blir idoler och förebilder. Alla ska framstå som jordnära 
och ”normala” som alla andra. Hur mycket läsarna påverkar innehållet på sportsidorna är 
svårt att säga, men på sportredaktionerna drar man paralleller mellan publikintresse och 
läsarintresse för en idrott. Ett stort evenemang som drar många människor i publiken får ofta 
stor publicitet och det leder till att sportnyheterna till stor del handlar om elitidrott (Wallin 
1998:40-42).  
 
Även medieforskaren Håkan Hvitfelt (1986) tar upp hur nyhetsvärderingen spelar roll för 
utbudet i tidningen och vilken sannolikhet det är att en händelse blir en nyhetsartikel. Han tar 
precis som Wallin (1998) fram bland annat elitpersoner, korta avstånd och elitpersoner som 
källor som påverkade faktorer men också den enskilda journalisten och mediernas 
marknadssituation (Hvitfelt 1986:216). Även Jesper Strömbäck (2004) håller med om detta 
när han skriver att enskilda journalister och redaktioner inte har så stort inflytande över 
journalistikens innehåll. Utan att det snarare är så att den enskilda journalisten har mer makt 
över hur nyheten utformas än själva innehållet (Strömbäck 2004:120-123).  
 
2.7 Massmedia och genusperspektiv 
 
Massmedias innehåll och användning har en stark påverkande roll i den kultur och det 
samhälle där de är verkande. Det finns dock ingen enkel förklaring till sambandet mellan 
publikens påverkan och mediebudskapen då det är svårt att mäta och är väldigt komplext. Det 
är svårt att konstatera någon direkt påverkan på individer (Johansson & Miegel 1994). 
Massmedia har olika betydelser i vårt samhälle men den roll som de själva vill se sig som är 
en opartisk och neutral skildrare av verkligheten. Det ska handla om en 
envägskommunikation till en allmän och bred publik, en spegel som utan värderingar berättar 
vad som händer. Men massmedia står inte utanför samhället utan är en central del av det på 
olika sätt, bland annat som en roll i det offentliga rummet (Habermas 1963).  
 
I dagens informationsflöde är den bild som media förmedlar avgörande för vår 
livsuppfattning. De blir en ”stilbildare” eller en ”trendsättare”, kanske omedvetet men 
tolkningsföreträdet finns där då bilder och budskap strömmar mot oss (Meyrowitz 1995). 
Media sätter sin prägel på varje individs föreställningsvärld genom att finnas med som en 
naturlig ingrediens vilket vi hämtar normer, budskap och attityder ifrån. Det speglar våra 
intressen, diskussioner och beteenden. Vi kan både förkasta och ta till oss information, fakta 
och åsikter som presenteras i media (Cohen 1980). 
 
I massmedia så konstrueras och speglas processen av konstruktion, görande och skapande av 
genus, precis samma sak som sker på alla nivåer i samhället och kulturen.  Genus produceras 
och reproduceras hela tiden i radio, tidningar och TV. I såväl dokumentärer som nyheter, 
såpor, musik och underhållningsprogram förekommer det. Faktumet är att media sällan är 
medveten om själva görandet av genus under produktionen. Det är snarare en omedvetenhet, 
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oreflekterade och slentrian process som upprepande skildrar manlighet och kvinnlighet. Den 
omedvetna genusslentrianen upprätthålls av både män och kvinnor inom medierna och av 
både manlig och kvinnlig publik. Det handlar inte om uppseendeväckande sexistiska 
skildringar utan det är ”osynliga” upprepningar av kulturellt och samhällelig skapande av 
föreställningar om manligt och kvinnligt, om kvinnor och män som inte går att komma åt om 
man inte reflekterar över dem (Ganetz 2004; Ganetz & Lövgren 1991).  
 
Det kommer dagligen budskap genom alla medieformer som förmedlar stereotypa könsroller 
och själva utbudet som finns formas utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja 
läsa, se och höra om. Då produceras det föreställningar om vad det innebär eller bör innebära 
att vara man eller kvinna genom att man adresserar sina läsare som antingen kvinnor eller 
män. På grund av det så bekräftar mediebruset mer än det ifrågasätter gamla värderingar 
(Edström & Jacobson 1994). I vår kultur skildras kvinnor i allmänhet som passiva, offer, 
tillgängliga, oviktiga och tillmötesgående i både reklam och i nyheter. Maskulinitet å andra 
sidan är i vår kultur förknippat med aktivitet, makt, professionalitet, handlingskraft och 
kompetens. Männen får deras styrka och dominans bekräftad från media och reklam redan vid 
låg ålder genom att ofta få se och läsa om vad män gör eller har gjort (Hultman 2003). Samma 
mönster går att hitta i en rapport från Gotland (Länsstyrelsen på Gotland 2004) där den visade 
att i nyhetssammanhang skildrades männen aktiva och allvariga medan kvinnorna var passiva 
och leende. Undersökningen såg samma tendenser i dagstidningar som i TV:s 
nyhetssändningar men även i annonskampanjer och månadsmagasin (Länsstyrelsen på 
Gotland 2004).  
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METOD 
 
Undersökningen innefattar två metoder, en innehållsanalys av artiklarna och bilderna och 
därefter en intervju med en sportjournalist på tidningen. Att tillhandagå finns också en modell 
i form av en tabell där det sätts ett kryss i varje ruta för varje gång en man, en kvinna eller 
båda förekommer på en bild eller i en text under båda intervallerna i studien. Kombinationen 
av två olika metoder kompletterar varandra så att det belyser fenomenet från olika håll. 
 

3.1 Innehållsanalys 
 
Undersökningens metod är en innehållsanalys där jag utgår från fasta kriterier för att 
kategorisera artiklarnas innehåll. Bearbetningen av informationen är ett obundet slumpmässigt 
urval där tolv tidningar mellan en period på två veckor under olika årtal generaliserar hur 
sportjournalistiken har sett ut och ser ut på Norra Västerbotten under det intervallet (Patel och 
Davidsson 2003).  
 
Den egenskap vi studerar i en studie är alltid en variabel. En variabel kan befinna sig på olika 
skalnivåer. Min variabel befinner sig på en nominalskala: Mätvärdena ger en indelning i 
kategorierna (kvinna, man, båda könen). Min variabel är också en diskret variabel som 
betyder att den endast kan anta vissa värden, bara hela tal. Inga decimaler som tiondelar och 
hundradelar förekommer (Ibid)  
 
Innehållsanalysen är väsentlig för att få svar på frågor om förekomsten av olika innehållsliga 
kategorier i till exempel en tidning. Bland annat kan det komma fram hur ofta de olika 
kategorierna förekommer och hur stort utrymme de får. I den här studien är det hur frekvent 
män och kvinnor förekommer i bilder och citeras i text i artiklarna som ska besvaras 
(Esaiasson 2004:223). Genom denna analys kan mekaniskt räknande utföras och de stora 
möjligheterna blir att tillhandagå snabb och enkel datainsamling. De innehållsenliga 
enheterna tolkas före det är möjligt att placera dem i rätt kategori. Med andra ord så utgår man 
från empirin (Ibid:224). 
 
Det som utmärker bild- och textanalyser är att forskaren inte interagerar eller studerar levande 
varelser. På en bild kan vi inte utläsa vad personen tänkte och ansåg, utan bara själva 
personen syns. I en text hör vi inte rösten som talar eller tonläget. Det går inte att urskilja hur 
personen ser ut eller vilka kroppsliga och språkliga uttryck som finns. Med en bild- och 
textanalys så visas det hur fenomenet kommer fram genom bilden och texten (Widerberg 
2002:17). 
 
För att underlätta och synliggöra analysen används en modell i form av en tabell där 
innehållsanalysen redogörs (se resultatdelen och bifogad bilaga) 
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3.2 Intervju  
Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter eftersom det är forskaren som 
kontrollerar och definierar situationen (Kvale1997). Intervjun innebär att forskaren använder 
samtalsformer för att nå förståelse, uppgifter och berättelser. Den kvalitativa intervjun som 
används i detta fall syftar till att ta vara på det unika samtal som just uppstår där och då 
eftersom intervjupersonen skiftar och därmed också samtalet och relationen. Det finns många 
praktiska bitar som spelar in här: Var intervjun utförs, vilken tid man har till förfogande och 
då själva mötet är mellan två personer så finns det inga garantier att intervjun ”klaffar” och 
blir så bra som forskaren önskat sig. I en kvalitativ intervju så ligger fokus på att kasta ljus 
över personens förståelse för temat i fråga, att få fram den människans syn på saken 
(Widerberg 2002:16-17). 
 
Utifrån detta är min intervju ostrukturerad (se intervjufrågor i bilaga 1) i den mån att jag vill 
att intervjupersonen får maximalt utrymme att besvara frågor. Det som används är öppna 
frågor som till exempel ”vad anser du om” eftersom dessa inte går att bemöta med ja eller nej 
utan kräver utförligare svar. 
 
När det gäller standardiseringen så kommer jag att intervjua en person och behöver därför inte 
ha full standardisering. (Full standardisering betyder att man intervjuar flera personer och på 
exakt samma sätt i rätt ordning med exakt samma frågor). Jag kommer inte heller göra en helt 
ostandardiserad intervju heller (det betyder att man formulerar frågorna under intervjun och 
ställer frågorna i den ordning som är lämplig för just den intervjupersonen). Graden på 
standardiseringen kommer istället att ligga mitt mellan dessa två ovan. Vilket innebär några 
stolpfrågor som utgångspunkt för att frågeställningarna garanterat ska besvaras. Sedan fylls 
samtalet på med följdfrågor och även andra frågor utifrån hur samtalet artar sig (Patel & 
Davidsson 2003). 
 
Kombineringen av graden på standardisering med graden av strukturering leder till att 
intervjun hamnar inom användningsområdet längst ner till höger i figur 13 ( Patel och 
Davidsson 2003:72). Vilket innebär att den passar för journalistiska intervjuer och intervjuer 
där man önskar sig göra en kvalitativ analys av resultaten och alltså genomföra en kvalitativ 
intervju. Vid själva intervjun så kommer jag att använda mig av en teknik som heter ”tratt-
teknik”.  Den tekniken innebär att jag kommer att börja med stora och öppna frågor för att 
närma mig mer specifika frågor eftersom (ibid). Mina frågor kommer att börja neutralt och 
avslutas med att intervjupersonen får utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll och 
även tillägg som kanske inte kommit med i frågorna men som ändå den intervjuade upplever 
som betydelsefulla för sammanhanget. Jag tar också med mig några tips inför intervjun: 
 

• Undvik långa frågor 
• Undvik ledande frågor 
• Undvik dubbla frågor: Brukar ni stanna hemma på er semester eller brukar ni åka 

utomlands? 
• Undvik svåra och främmande ord. 
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• Undvik värdeladdade ord ( Patel & Davidsson 2003:74-75). 
 

3.3 Material 
Materialet innefattar sportartiklar i tidningen Norra Västerbotten mellan 1991-02-14 till 1991-
02-27 och 2011-02-14 till 2011-02-26 samt en intervju. 
 

3.4 Genomförande  
 
Här redovisas mitt tillvägagångssätt för denna undersökning. Den är till hjälp för den som vill 
upprepa samma undersökning och för att göra den mer lättförstålig. 
 

• Det är artiklar i Norra Västerbotten under perioden 1991-02-14 till 1991-02-27 och 
2011-02-14 till 2011-02-26 som behandlas i sportdelen av tidningen. 

• Varje artikel undersöks i två steg. I det första steget kontrolleras det vilka som citeras i 
texten. Hur många kvinnor, män och hur ofta båda könen förekommer i samma artikel. 
I det andra steget kontrolleras det hur många män, respektive kvinnor som 
förekommer i bilderna och hur ofta båda könen förekommer i samma bild. 

• Efter detta genomfördes en kvalitativ intervju där intervjupersonen fritt fick beskriva 
sin uppfattning om ämnet. 

• Intervjupersonen fick kommentera statistiken som innehållsanalysen visade.  
• Jag som reporter var aktiv i samtalet för att bygga upp ett resonemang.  
• Mot slutet fick den intervjuade chansen att tillägga betydelsefulla saker i 

sammanhanget men som inte togs upp. 
• Intervjupersonen fick också frågorna och svaren mailade till sig så att denne kunna 

kolla att citeringen och att all fakta blev korrekt.  
 
 

3.5 Metoddiskussion  
 
Valet av metod föll på en innehållsanalys och en intervju. Detta för att i första steget kunna 
kategorisera artiklarna ur ett genusperspektiv. Artiklarna som analyserades var publicerade 
under en tidsperiod på två veckor under olika årtal och detta tidsspann gav en bild över hur 
tidningens rapportering kring män och kvinnor har förändrats på 20 år. Självklart hade ännu 
fler intervaller under andra år gett ett betydligt säkrare underlag men jag tycker ändå att två 
veckor på båda årtalen var tillräckligt för att ge en indikation på hur sportjournalistiken har 
sett ut då jämfört med nu. De tre kriterier som jag valde (män, kvinnor, båda könen) var ett 
användbart stöd vid kategoriseringen och ökade tillförlitligheten i mina analyser. Utan dem 
hade kategoriseringen varit godtycklig och svår att genomföra. Dessutom blev det lättare att 
följa min bedömning av materialet.  
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Genom att använda tratt-tekniken vid intervjun kunde jag ge min intervjuperson möjligheten 
att få tala öppet i början för att sedan gå in mot kärnan. Det här var en bra modell i detta 
arbete och jag tycker att jag gjorde ett bra val.  
 
Båda mina metoder anser jag vara bra val, dock är jag väldigt medveten om att 
tillförlitligheten i arbetet är låg på grund av arbetes omfattning. Fyra veckors empiri och en 
intervjuperson kan bara ge indikationer då valet av att bara intervjua en person är inte nog 
styrkande jämfört med att intervjua flera personer och deras uppfattning om ämnet. Det hade 
gett en mer mångsidig och kontroversiell världsuppfattning men inte möjligt sett till omfånget 
på arbetet. Dock läste intervjupersonen efter intervjun igenom all citering för att bekräfta att 
alla fakta blev korrekt och intervjupersonen i fråga är den mest lämpade av sportjournalisterna 
då han skrev för tidningen under båda årtalen och har också jobbat som sportchef under 
perioder. Det gör att intervjuns trovärdighet ökar.  
 
Jag genomförde min intervju efter att innehållsanalysen var slutförd. Istället för att boka en 
intervju utan underlag och då med risk för att trovärdigheten och speglingen av verkligheten 
kunde bli missledande hade jag ett underlag klart och kunde då få ut mer av mina frågor.  
Som alternativ till ”tycker du att ni låter kvinnor synas lika mycket som män i era artiklar?” 
kunde jag med underlaget säga ”sett under ett 20 års intervall så syns kvinnor bara sju procent 
mer i tidningens sportdel nu jämfört med då, vad beror det på?” Denna följd att genomföra 
mina metoder på gav en trovärdigare bild och svaren blev pålitligare från intervjupersonen. 
 
När det gäller min roll vid genomförandet av samtalet så var den också viktig för 
tillförlitligheten av hela intervjun. Hur jag använde kroppsspråk och gester kan ha en 
betydande faktor för vad intervjupersonen sade tillsammans med det faktum att jag deltog 
aktivt i intervjun kan styra eller hämma intervjupersonen på något sätt. Jag var medveten om 
dessa aspekter och hade dem i åtanke under intervjun för att göra den så neutral som möjligt 
ändå. Anledningen till att jag var aktiv trots de risker som fanns var att jag ville hjälpa 
intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang 
kring det studerade fenomenet, utan att konstruera vad intervjupersonen ska tycka eller känna. 
Jag tycker att det valet är motiverat så länge man är medveten om riskerna. Jag har också 
påpekat att jag själv jobbar som vikarie och frilansare på sporten på Norra Västerbotten och 
har därför en yrkesmässig relation till intervjupersonen i fråga. Men min roll som forskare och 
min roll som journalist på tidningen skiljs åt. Jag känner mig snarare tryggare med att 
intervjupersonen vågar öppna sig mer då denne är mer bekväm med mig och situationen än 
om jag hade varit helt okänd och främmande. 
 
Vid metoden gjorde jag också valet att inte jämföra en sporttidning med en annan 
sporttidning. Delvis eftersom det redan är gjort i Sundsvall men också för att jag är intresserad 
av själva utvecklingen och hur tidningen har förändrats kring genus på sporten under åren 
istället. Dessutom känns det som att jag kommer längre ner på djupet angående varför 
förändringar har skett åt olika håll. De ger också mig själv som sportjournalist viktiga tankar 
som jag kan ta med mig i mitt yrke och de val som jag kommer att göra då. Att kombinera en 
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innehållsanalys med en intervju ger inte bara statistik som forskaren tolkar, det ger reportern 
en chans att kommentera och förklara varför det ser ut som statistiken visar. 
 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
 

Jag är medveten om att bara intervjua en person på tidningen ger en låg validitet men med 
intervjupersonens kompetens och erfarenhet från båda årtalen så gjorde jag bedömningen att 
det räckte med den reporterns svar för att ge en stor inblick i vilka faktorer som har påverkat 
tidningens sportdel under 20 år och att det skapade en förståelse till mina resultat. Trots detta 
är det ändå låg validitet och för att öka åsikterna och därmed bredden på mitt arbete så hade 
en intervju med Bo Fuhrman som var sportchef på Norra Västerbotten mellan 1984-2005 gett 
extra tyngd. Han är man och har styrt sporten under 21 år. Kanske går det att se en skillnad på 
då han också styrde 1991 med nu 2011 då David Ekström har tagit över rollen som sportchef 
sen december 2009. Sportchefen tar besluten om vilka sporthändelser som ska in i tidningen 
och hur stort utrymme var och en ska få. Sportchefen prioriterar vad som ska synas mest. Nu 
har min intervjuperson också varit sportchef på tidningen under en period så han har 
erfarenheter från både yrket som sportjournalist och sportchef. Det är skillnad där i vilken roll 
man har för att styra. Även en intervju med Hanna Sjöberg som var sportchef under en kort 
period våren 2006 skulle vara en intressant motpol till det som den manliga 
sportchefen/reportern sade till mig under intervjun. Eftersom en intervjuperson är väldigt tunt 
så hade Hanna Sjöbergs syn på detta breddat arbetet ytterligare då hennes åsikter också hade 
belysts och kommit fram. 
 
De kriterier som jag använde för min innehållsanalys är en bra grund för att definiera hur jag 
bedömer artiklarna men när det gäller tillförlitligheten så tittar jag bara på de färdiga 
produkterna. Min bedömning baseras på vilka citat som syns och vilka människor som syns 
på bilderna, ofta hänger dessa två moment ihop också. Detta gör att det finns saker runt om 
kring som jag inte har vetskap om då jag enbart kollar på de färdiga artiklarna. För att öka 
tillförlitligheten ytterligare så skulle man ha följt den journalistiska processen och iakttaget 
reporterns arbete under en längre tid och dokumentera vilka källor som används, varifrån 
sportnyheterna kommer från början, vem källan är i grunden och var tipsen kommer ifrån. 
Med min innehållsanalys på de färdiga artiklarna jag inte se om någon har utövat påtryckning 
på reportern åt något visst håll som har påverkat valet av utrymme i tidningen, eller kanske 
reporterns och sportchefens egna intressen för vissa sporter lyser igenom. Allt detta kan jag 
inte veta utifrån min metod och därför är tillförlitligheten inte maximal heller. 
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4. RESULTAT  
 

• Hur skiljer sig könsfördelningen i antalet bilder mellan 1991 och 2011 för tidningen 
Norra Västerbottens sportdel?  

 
Svar: Den har ökat från 23 procent till 30 procent för kvinnor medan den har minskat från 
77 procent för män till 70 procent. 
 

Antalet bilder sammanlagt på sporten mellan 14 februari 1991 och 27 februari 1991. 

 
Kvinnor Män Båda 

15 gånger 49 gånger 9 gånger 

 
 

Antalet bilder sammanlagt på sporten mellan 14 februari 2011 och 26 februari 2011. 

 
Kvinnor Män Båda 

45 gånger 104 gånger 17 gånger 

 
 
 
• Hur skiljer sig könsfördelningen i citat mellan 1991 och 2011 för tidningen Norra 

Västerbottens sportdel?  
 
Svar: Den har ökat från 14 procent till 17 procent för kvinnor medan den har minskat från 
86 procent till 83 procent för männen.  

 
 

Antalet citeringar sammanlagt på sporten mellan 14 februari 1991 och 27 februari 1991. 
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Kvinnor Män Båda 

19 gånger 120 gånger 8 gånger 

 
 
 

Antalet citeringar sammanlagt på sporten mellan 14 februari 2011 och 26 februari 2011. 

 
Kvinnor Män Båda 

33 gånger 161 gånger 14 gånger 

 
Här ser ni tabellerna som visar det sammanlagda resultatet för min studie. Den ger en bra 
överblick över hur fördelningen av citering och bilder såg ut 1991 respektive 2011. Som ni 
kan se så blev det ett datum extra på årtalet 1991. Detta berodde på att datumen föll in 
torsdag till torsdag och då räknar man in två söndagar då det inte kommer någon tidning 
medan 2011 var det måndag till måndag vilket gör att studien bara kräver en söndag. I bilaga 
2 hittar ni utförligt hur det såg ut för varje dag under intervallet på årtalen. Jag valde att ta 
med hur många gånger båda könen förekommer i samma text och bild också för att se hur 
ofta tidningen jobbade med balansen mellan dem. I citeringen vill jag också förtydliga att 
samma person bara räknades en gång även om denne kanske hade flera citeringar i samma 
text. I bilderna så spelade det ingen roll om det var en kvinna på bilden, en man på bilden 
eller hela fotbollslag, det räknades ändå bara som en kvinna eller man oavsett antalet 
människor på bilden. Sportronden som förekommer på onsdagar i tidningen 2011 och på 
lördagar 1991 räknades inte med. På måndagar hade tidningen 1991 en enkom lös bilaga för 
sport och annat, precis som Norran har varje dag i år (2011) så självklart räknades den 
också med från 1991 som kom ut enbart måndagar.  
 
 
 

• Vad har sportjournalisten som har jobbat på tidningen båda årtalen sett för förändring 
och förklaring till det som resultatet visar? 
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Svar: Sportjournalisten har inte sett så stora förändringar under de 20 åren som intervallet 
innefattar förutom att det har blivit fler kvinnliga sportjournalister nu men att dem 
samtidigt inte tänker på genus heller. Sportjournalisten menar vidare att en sportjournalist 
inte ska lägga fokus på att få det jämställt i tidningen utan att prestationerna, 
framgångarna och resultaten ska styra. Inte vilket kön som utövaren har.  
 
När det gäller en förklaring till resultatet om varför det är ett så stort glapp mellan könen 
på sportdelen så gav sportjournalisten förklaringen att eftersom undersökningen är gjort 
mitt i hockeysäsongen så blir det extrem sned balans som inte skulle vara lika stor om 
undersökningen var gjord i maj då fotbollen har dragit i gång och hockeyn är slut. 
Sportjournalisten ger också förklaringen att männen citeras och syns mer i tidningen 
eftersom att få kvinnor vill ställa upp som ledare och tränare. Sportjournalisten menar att 
tränarna ofta får komma fram i tidningen för att ge en sammanfattande bild av matchen 
och i alla lag är det nästan en man och därför syns dem också mer. Sportjournalisten 
eftersträvade också fler kvinnliga tränare inom idrott i Skellefteå. 
 

Några av de saker han förmedlade var bland annat:  
 
”Sporten ska vara beroende av resultaten och inte av genus. Jag är emot kvotering och 
faktum är att det handlar om vilken division och nivå som lagen eller idrotten ligger på. I 
Skellefteå finns det för få damlag som håller hög klass inom idrotten, det fanns fler förr. Men 
samtidigt kan man tänka på i vår ”fredagsintervju” som inte handlar om framgångar att lyfta 
fram varannan kvinna och man. Sen ser vi till läsarna också och vad som säljer och hockey är 
en idrott som är stor i Skellefteå och som många vill läsa om och då blir det automatiskt 
mycket män”.  
 
”Det har ju kommit många fler kvinnliga sportjournalister men jag vet inte om det har 
bidragit till någon förändring”. 
 
”Men självklart om vi ser till individuella idrotter som friidrott så kan vi ju inte prioritera en 
tjej från Skellefteå som kom nia före en kille från Skellefteå som vann och även tvärtom. Då 
måste prestationerna avgöra. Då kan man inte utgå ifrån genus och göra skillnader så”. 
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5. DISKUSSION & SLUTSATSER 
 
Undersökningen som har gjorts i denna uppsats har varit relativt begränsad. Dels har jag bara 
undersökt en tidning under två olika årtal och där fokuserat på redaktionens eget material som 
berör sport och har därefter också gjort en intervju. Resultatet är inte så upplyftande. Kvinnor 
har bara ökat tre procent i citeringen på 20 år i tidningen Norra Västerbotten och sju procent i 
bilderna. En faktor som har påverkat resultatet är de datumen som jag valde att genomföra 
studien på. Eftersom att det var mitt under hockeysäsongen så är det en period då männen 
dominerar tidningens sportdel extra mycket och det kan spegla varför förändringen inte är 
högre. Detta kan med stor sannolikhet ha påverkat resultatet. En intressant siffra är dock att i 
Thomas Östbergs undersökning (1992:81) så kom han fram till att männen dominerade 
sportsidorna även om klyftan hade minskat något. Där kom han fram till att kvinnorna 
förekom i sex procent av artiklarna och männen i 70 procent. Jämför man detta med mitt 
resultat så förekommer kvinnor 2011 i 17 procent av artiklarna i citeringen och 30 procent i 
bilderna. Detta skulle i så fall indikera på att trenden går åt rätt håll. Att klyftan har minskat 
ytterligare sedan Östbergs undersökning (1992).  En annan intressant faktor till detta är att 
Thomas Östberg genomförde undersökningen på Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-
Posten och Arbetet mellan åren 1961 till 1991, alltså bara storstadstidningar. Och där blev 
procenten sex för kvinnor 1991. I lokaltidningen Norra Västerbotten låg den siffran enligt min 
undersökning på 14 procent 1991 för kvinnor vilket indikerar på att norrländska och lokala 
tidningar var bättre på jämställdhetsfrågan i sportdelen än söderländska storstadstidningar när 
det gäller citering och att lyfta fram kvinnor i text. 
 
I Abrahamsson & Waaras undersökning (2004) av de norrbottniska medierna så kom de fram 
till att sporten hade den största snedfördelningen angående kön. Av sportens artiklar handlade 
84 procent om män och tolv procent om kvinnor. När det gällde vilka som syntes i bild så 
skildrade dagstidningarna 66 procent av bilderna män och 25 procent kvinnor. Deras siffror 
ligger bara sju år efter mina och om man jämför dessa så ser man återigen att trenden går åt 
rätt håll då mina resultat ligger på 17 procent i artiklarna för kvinnor och 30 procent i 
bilderna. Så utvecklingsmässigt verkar kvinnor öka inom sport och media generellt. De 
svagaste och mest skrämmande siffrorna är hur lite tidningen Norra Västerbotten själva har 
ökat fördelningen av män och kvinnor från 1991 till 2011. Förklaringen till detta kan ha som 
jag antydde ovan att det var mitt under hockeyn och att de visar den svaga förändringen. Eller 
så kan det ligga något i det som min intervjuperson från tidningen indikerade på (se bilaga 1). 
Att tidningen Norra Västerbotten redan 1991 var bra på att lyfta fram kvinnor inom idrotten 
och att intervjupersonen inte kunde se så stor förändring under alla 20 år som han har och 
jobbar där. Kanske stämmer det också, mina siffror tyder i alla fall på det journalisten också 
kände vilket visar att mina båda metoder drar sig mot samma resultat och det ger extra tyngd 
till min studie. Även intervjupersonens uppfattning om att sporten ska handla om 
prestationerna och inte genus kanske speglar sig i mina resultat om det är den mentaliteten 
som Norra Västerbotten har jobbat med under minst 20 års tid även om skribenterna har varit 
killar eller tjejer.  Faktum är i alla fall att sex män jobbade på sporten på Norran år 1991 och i 
dag år 2011 jobbar det tre män och två kvinnor och då mitt resultat inte indikerar på så stora 
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förändringar journalistiskt i tidningen kanske förändringen istället ligger i yrket. Min 
intervjuperson diskuterade nämligen att den tydligaste förändringen han har sett journalistiskt 
är att fler kvinnor väljer sportjournalistyrket. Och även om Norran nu har en jämnare 
fördelning könsmässigt på sporten så verkar inte det heller förändra upp siffrorna markant 
jämfört med när sex män jobbade på tidningen. Detta antyder alltså att mina resultat om de 
svaga förändringarna inte ligger i journalistens kön utan i att skribenterna följer framgångarna 
och inte genus.   
 
I studien som Broholin & Granevik (2006) arbetade med så tittade dem på sportsidorna i 
Sundsvallstidningarna. Där kom de fram till att herridrotten får mer utrymme både i 
kvadratmeter och antalet artiklar. Där var det männen som citerades mest i artiklarna vare sig 
det handlade om dam- eller herridrott. Ett exempel vad att i Dagbladet handlade 100 artiklar 
av de totalt 131 om herridrott, medan tio handlade om damidrott och resten tog upp båda 
könen. Det intressantaste var att sportcheferna på respektive tidning kom fram till att de 
jobbade med att få jämvikt mellan herr- och damidrotten men att det var svårt på grund av att 
de är färre kvinnor som utövar elitidrott. Samma tendenser fick jag från min intervju med 
sportjournalisten och förra sportchefen också. Han påstod inte bara att prestationerna är det 
viktigaste utan också att damidrotten i Skellefteå måste hålla en högre klass för att få 
bevakning. Lagen i alla idrotter spelar på en för låg nivå och blir därför inte ett stort allmänt 
intresse heller som läsarna vill ha. Det tyckte min intervjuperson var anledningen till att 
kvinnor syns mindre på sporten. Jag som själv är sportjournalist på tidningen samtidigt som 
jag är genusmedveten och tycker jämställdheten är viktig ser båda sidorna ur det här. Ur min 
journalistiska synpunkt så tycker jag att prestationerna är viktiga att lyfta fram. Man kan 
givetvis lyfta fram båda könen men den som har presterat bäst i sin gren förtjänar mer plats. 
Men ser jag till mitt privata så tycker jag ändå att tjejer kan få lyftas fram även om 
prestationen kanske inte var den bästa, det ska inte avgöra allting och att låta fler tjejer 
komma fram i tidningen kanske skulle lyfta kvinnlig idrott, både genom att sporra och få fler 
utövare. Det skulle i framtiden kunna leda till fler aktiva, hårdare konkurrens och bättre lag 
som kan slåss och spela i höga divisioner. Så beroende på vilka ”glasögon” som jag tar på mig 
så ser jag på argumentet olika men det är något som går att jobba på och diskutera kring på 
redaktionerna runt om i landet.  
 
5.1 Sportjournalistikens betydelse 
 
Sportsidorna i en lokal dagstidning är inte bara en viktig informationskälla som Thomas 
Östberg (1992:2) skriver om. Den är också en sysselsättning som påverkar människors 
tankevärld ur ett generellt och globalt perspektiv enligt Peter Dahlén (1999). Dessutom finns 
det nästan inget annat specialområde som får så mycket utrymme i dagspressen som sporten 
om man ska tro Ulf Wallin (1998:5-6). Trots detta förekommer det väldigt få studier om sport 
och medier enligt Dahlén (1999:19). Ändå är det en mansdominerad värld i tidningen och i 
yrket. Sportjournalistiken är inte bara med och styr det jag pratade om ovan, att locka och 
sporra till kvinnlig idrott. Sportjournalistiken påverkar så mycket mer än det. Meyrowitz 
(1995) talar om media som trendsättare och Cohen (1980) menar att vi människor hämtar 
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budskap, normer och attityder från media. Genus produceras konstant i media och efter 
intervjun med sportjournalisten som jag genomförde så bekräftade han bara det Granets & 
Lövgren (1991) tar upp om att det är en omedvetenhet och en slentrianprocess som vi som 
producerar inte reflekterar kring. Journalisten som jag intervjuade kom fram till att de spelade 
ingen roll om det var en man eller kvinna som skrev sport, det gick mer på resultat och rutin. 
Världen och tempot i journalistiken går så rasande fort att journalisterna inte prioriterar genus 
och det är synd. För jag tror att medias roll har en stor betydelse för kulturen, utvecklingen 
och de sociala mönster som finns i vårt samhälle och inte minst i sport som får så mycket 
utrymme i tidningar. Visst visar mina resultat en förbättring av klyftan mellan könen men 
fortfarande går det att utläsa att massmedia ofta förstärker och bekräftar de värderingar som 
redan finns i samhället. Det gäller att alla yrkesutövare blir mer medvetna om statistiken för 
att kunna använda makten som finns till förändringar också. I en mindre stad som Skellefteå 
med bara en lokal tidning så är mediebilden extra viktig. Den blir nog som en förebild för 
unga tjejer och killar och där har media ett stort ansvar. Hur unga kvinnor och män ska bete 
sig och vad samhället uppfattar som okej. Kvinnor ska inte framstå som passiva eller offer 
medan männen inte ska framstå som aktiva och handlingskraftiga. 
 
Den sportjournalist och den sportchef som finns på tidningen styr också mycket vinkeln, 
nyhetsvärderingen och i slutändan betydelsen för sportjournalistiken. Genusmedvetenheten 
och hur kvinnor och män framstår i text och bild styr journalisterna och de måste börja vara 
medvetna om vilken betydelse det har. När min intervjuperson resonerade kring om hur 
mycket prestationerna spelar roll för utrymmet i tidningen i stycket ovan stämmer det väldigt 
bra in på det Wallin (1998:105-106) tog fram som förklaringar. Wallin (1998) beskrev 
liknande tendenser om att tävlingsintensiteten i idrotten, publiken och läsarnas intresse eller 
svenska internationella framgångar har betydelse. Men Wallin (1998) tar också upp att 
reporterns egna intressen för vissa sporter kan spela en stor roll. Efter att ha intervjuat 
sportjournalisten och den förre sportchefen på Norra Västerbotten så medgav han det 
omedvetna och slentrianmässiga när han var journalist men även en ökad medvetenhet då han 
var chef. Intervjupersonen uppgav att när han var sportchef så kunde han styra allt (se bilaga 
1). Detta betyder alltså att sportchefen styr mycket och har en stor betydelse för tidigare, 
nuvarande och framtida sportjournalistik. I sammanhanget att minska klyftan mellan könen i 
sportdelen av tidningen så tror jag att sportchefens syn och engagemang i genus spelar en 
väldigt stor roll. Med rätt person vid rodret så kan stora förändringar ske åt det bättre hållet 
för en mer jämställd medievärld. Även Strömbäck (2004), Wallin (1998) och Hvitfelt (1986) 
tar upp hur tidningar värderar nyheter olika och att urvalet av sportnyheter påverkas av vad de 
enskilda reportrarna har för egna intressen. Wallin (1998) lyfter också fram att även ett kort 
grafiskt avstånd, identifikation och personifiering är viktiga faktorer. Likaså publikintresset 
och läsarintresset för en idrott spelar in. Min intervjuperson diskuterar i liknande termer då 
han förklarade den manliga dominansen i tidningen såhär:  
 
”Men återigen så blir det mycket hockey i tidningen då Skellefteå AIK varit så framgångsrika 
och det finns ett stort allmänt intresse från läsarna. Det vill jag inte förändra och då blir det 
automatiskt mest karlar i tidningen. Vi kanske får sex sportsidor till morgondagens tidning 
och fyra av dem ska vara från Skellefteå AIK. Då blir det inte mycket annat över”.  
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Norra Västerbotten värderar alltså vissa sporter högre på grund av framgångar och 
publikintresset. Och här känns det för mig som detta är ett större problem globalt än bara hos 
den enskilda tidningen. Att damidrotten alltid har nervärderas herridrotten under flera år och 
att det är den ”trenden” som gör att vi i dag fortfarande anser att den håller en lägre nivå. 
Många sitter och ser Tre Kronor när de spelar VM men när det blir Damkronornas VM så går 
intresset ner från publik och media. Den här bubblan är ett samband mellan publik och media. 
Om media skrev mer och lyfte fram damidrotten mer så skulle publiken kanske också komma, 
men samtidigt kan inte media skriva om det som inte säljer och de som läsarna inte vill ha. På 
något sätt måste den trenden vändas. Frågan är bara hur man ändrar på något som har varit 
inpräntat så länge i samhället och hos människor. Även om samhället har gått från 1900-talets 
början då utseendet och kvinnligheten vägde tyngre än kvinnors prestationer och åsikterna var 
att det var för ansträngande för en kvinna att idrotta så finns de spåren fortfarande kvar idag 
då resonemanget är att kvinnor inte är nog framgångsrika eller håller en nog hög nivå för att 
få mer utrymme i tidningarna. Och det hänger ihop med att publiken och samhället i 
allmänhet värderar manlig idrott högre som man har gjort under alla årtionden, frågan är hur 
stor påverkan media har i publikens värderingar, men jag tror i alla fall att sportjournalistiken 
skickar ut vissa signaler. Dessutom påstår min intervjuperson men också tidigare forskning 
inom sportjournalistik att det är publiken som styr. Samtidigt sitter media och reklam på 
trendsättningen så vem tar egentligen på sig ansvaret för budskapen, mönstren och kulturen 
som finns? Media menar publiken, och att media ger publiken vad de vill ha, medan publiken 
menar att media styr vad som kommer fram och får synas och det blir också det som publiken 
då vill ha. Allt kring media, sportjournalistik, samhället och genus hänger ihop i ett stort 
spindelnät där ingen tar ansvaret och drar i trådarna mot ett mer jämställt samhälle, alla bara 
skyller på alla upplever jag det som och en stor förändring för den stora klyfta som finns inom 
media och sport verkar vara långt borta.  
 
 
5.2 Källor i sportjournalistiken 
 
Källor inom sportjournalistiken är en stor bidragande faktor till vem eller vilka som får synas 
i artiklarna via citering. Maria Jacobsson och Maria Edström tar i sin rapport Massmedierna 
enfaldiga typer upp att männen dominerar nyhetsflödet som sekundära källor vilket gör att 
dem syns utåt. Även forskare Sigrun Stefansdottit (1989) kom fram till att av alla isländska 
nyhetsinslag under 1966-67 så var 92 procent av intervjuerna gjorda med män, alltså 
sekundära källor. I min studie så citerades kvinnor 17 procent och männen 83 procent under 
2011 vilket också tyder på en fortsatt stor manlig dominans bland citeringen och därmed 
också som källor. Vilka källor som syns i artiklarna spelar stor roll ur ett genusperspektiv, det 
handlar om vilka som får synas och citeras, men även vilka som oftast är på bilden sen också 
är dem som uttalar sig. I min undersökning av sportsidorna för tidningen Norra Västerbotten 
så såg jag genast ett tydligt mönster. I stora delar av artiklarna citerades lagens tränare eller 
coach och i samtliga fall utom hästhoppning och konståkning så hade lagen manliga tränare, 
oavsett om det handlande om dam- eller herridrott. Det där mönstret som kom fram under min 
innehållsanalys bekräftades ytterligare under intervjun med sportjournalisten som sa såhär: 
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”Det finns för få kvinnliga ledare och tränare då sportjournalister oftast citerar tränarna för 
lagen och där är en stor majoritet män”.  
 
Med fler kvinnor aktiva som ledare inom idrotter så skulle dem också synas mer i media och 
inom sportsidorna både i bilder, citering och sekundära källor, det är min uppfattning. Men 
var ligger anledningen till att det är så få kvinnor är coach inom idrotten. Vi har Pär Mårts 
som förbundskapten för Tre Kronor. Sir Alex Ferguson är manager för fotbollslaget 
Manchester United. Thomas Dennerby är coach för damlandslaget i fotboll och Niclas 
Högberg är huvudtränare för Damkronorna. Nästan ingenstans som jag tittar hittar jag 
kvinnliga tränare, varken på pojk- och flicklagsnivå eller hela vägen upp till elitserien, NHL 
och Premier League. Var är alla kvinnliga förebilder inom sporten? Jag tror att problemet 
ligger i dels att kvinnor inte tror att de har bra ledaregenskaper och att män under lång tid har 
styrt samhället på olika sätt inom alla områden men sedan tror jag inte att de sitter i sporten 
själv utan i samhället. Vi är fortfarande inte redo idag att ha en kvinna som tränare för lag i 
alla fall inte på högre nivåer. Det går nästan inte ens hitta en kvinna som tränar ett division 
fyra lag i hela Sverige och tänk om en kvinna skulle ta över efter Per Mårts eller Sir Alex 
Ferguson, hur skulle världen, fansen och media reagera? Det är inte bara dags att förändra 
sportjournalistiken och hanteringen av bilder och citat från sportchefer och journalisternas roll 
på den enskilda tidningen. Det är dags att även kvinnliga förebilder kliver in i sportvärlden 
och börjar ta plats. Genusmedvetenheten finns på så många plan och skälet till att 
sportjournalistiken ser ut som den gör är flera, men ett av dem är att kvinnor inte tar 
ledarrollen inom sporten. För visst kan Hanna Ljungberg eller Viktoria Sandell-Svensson ta 
över damlandslaget i fotboll. Med deras rutin och erfarenheter skulle dem båda kunna passa 
som tränare nu när deras karriär är över men ingen av dem gör det. Där finns det mycket att 
hämta för jämställdheten inom sporten som samhället skulle vara bättre på att ta vara på. Den 
enda jag kan komma på som är kvinna, svensk tränare och före detta spelare är Pia Sundhage. 
Hon var vice förbundskapten för Kinas damlandslag i fotboll och även sen förbundskapten för 
USA:s damlandslag där hon under OS 2008 ledde USA till seger och guld genom att besegra 
Brasilien i finalen. Varför tar inte fler kvinnor efter? Pia är en perfekt förebild på att kvinnor 
är bra ledare och besitter samma kunskap som män i spelarstrategier, träningsutveckling och 
lagbygge. Här måste det ske något på en hög nivå för att trenden ska föras ner även till lag på 
flicknivå.  
 
5.3 Fortsatt forskning 

 
Utifrån min undersökning här skulle jag delvis vilja följa upp sportchefens betydelse för 
sportjournalistiken på tidningen. Tänkte mig en lång intervju med Bo Fuhrman som var 
sportchef på Norran mellan 1984-2005 och höra om hans syn på kvinnor inom sporten, hur 
han resonerade medan han var chef och hur tidningen såg ut då. Sen skulle jag genomföra 
samma intervju med David Ekström, den nuvarande sportchefen som är 30 år yngre, har en 
annan uppväxt och kanske ser på genus på ett annat sätt med andra värderingar. Även en 
intervju med en kvinnlig sportchef hade varit intressant för att se skillnader och likheter i 
deras roll att agera, tänka och värdera. Tiderna förändras och jag tror att tre stora intervjuer 



Luleå Tekniska Universitet  C-uppsats V0012F 
Institutionen för musik och medier   2011-05-06 
Examensarbete Kandidat  Handledare: Ann-Kristin Juntti-Henriksson 
Inriktning mot journalistik  Examinator: Seppo Luoma-Keturi 
Angelica Lundberg   
Anglun-8@student.ltu.se    
 
 
 

 29 

med olika individer som utför samma arbete skulle kunna belysa hur stor påverkan det är vem 
som är sportchef på tidningen. 
 
Det skulle också vara intressant att forska kring det faktiska fenomenet att kvinnor inte är 
tränare och vad det beror på. Vill inte kvinnor träna ett lag? Prioriterar de annat? Eller var 
ligger orsakerna bakom. När det från högsta serien eller nivån ner till barngrupper knappt 
finns någon kvinnlig tränare måste det finnas anledningar. Jag skulle vilja forska om det ur ett 
genusperspektiv. Kanske tar kvinnor per automatik en hemmaroll med tvätt och städning 
medan mannen är bättre på att göra det han vill, inte det man måste. Jag skulle vilja belysa allt 
från varför kända idrottare som Hanna Ljungberg, Pernilla Wiberg och Magdalena Forsberg 
inte blir tränare ner till varför en kvinna som bor i Skellefteå och är privatperson inte kan 
träna pojkar eller flickor i 10 års ålder utan att det är männen som gör det. 
 
En annan aspekt på fortsatt forskning är det faktum att Ulf Wallin (1998) och Thomas 
Östberg (1992) tyckte att personifieringen har ökat och utformningen av sportjournalistiken 
har ändrats genom att bilderna och rubrikerna har blivit större. Den vanligaste artikelformen 
förr var notiser, resultatbörser, referat och nyheter. Dessutom visade Wallins undersökning 
(1998) att kvinnor inte bara syns i kortare texter utan mellan 1975-1995 kom han fram till att 
kvinnoidrotten förekom i mer artiklar än notiser. Detta gick att jämföra med 1935-1965 då det 
enligt hans undersökning såg ut tvärtom. Han tydde detta på att damidrott hade ett lägre 
nyhetsvärde förr och fick bara notisplatser men att med åren har det ändrats (Ibid:92). När jag 
genomförde min innehållsanalys för artiklar publicerade i Norra Västerbotten år 1991 och år 
2011 så kunde jag inte låta bli att se vilka förändringar det har blivit som liknar det Wallin 
(1998) bland annat pratar om. I Norran 1991 så fanns det färre artiklar än i dagens tidning och 
ändå hade dem fler arbetare på sporten då. Dessutom var ganska mycket material i tidningen 
från TT, det var dåligt med bilder och citeringar från människor och journalisterna ville 
nästan synas mer då i själva texten med ”jag form” än vad vi ser idag. Jag reagerade också på 
ord i artiklarna 1991 som ”gubbfotboll” och ”Burträskflicka”. Norran år 1991 verkade också 
ha fler notiser, rena referat och resultatbörs än vad Norran år 2011 har. Bilder och rubrikerna 
har också blivit större i omfång på sidorna jag då jag gjorde min innehållsanalys och jämförde 
1991 med 2011. Utifrån detta skulle det vara intressant att både titta på hur sportspråket har 
förändras och vilka nyckelord som förekom i texterna då jämfört med nu. Men också om 
sportjournalistiken har blivit bättre ur det faktum att fler citeras idag, vilket ger läsarna bättre 
chans till källkritik, journalisten försöker att inte synas så mycket utan håller en mer 
tillbakadragen roll och att tidningen producerar mer eget, lokalt material istället för att ta 
direkt från TT.  
 
 
 
 
 

 



Luleå Tekniska Universitet  C-uppsats V0012F 
Institutionen för musik och medier   2011-05-06 
Examensarbete Kandidat  Handledare: Ann-Kristin Juntti-Henriksson 
Inriktning mot journalistik  Examinator: Seppo Luoma-Keturi 
Angelica Lundberg   
Anglun-8@student.ltu.se    
 
 
 

 30 

REFERENSER 
 
Abrahamsson, Lena & Waara, Peter (2004): Många manliga män – En studie om hur kvinnor 
och män skildras i norrbottnisk massmedia. Länsstyrelsen Norrbottens län.  
 
Bara bilder? En analys av hur kvinnor och män skildras i gotländska tidningar och 
turistbroschyrer. Länsstyrelsen på Gotland, 2004. 
 
Brohlin, Madeleine & Granevik, Johanna (2006): Männen, kvinnorna och sporten – En studie 
av den lokala sportjournalistiken i Dagbladet och Sundsvalls tidning. Mittuniversitetet, 
institutionen för informationsteknologi och medier. Avdelningen för medie- och 
kommunikationsvetenskap. 
 
Carlsson, Ulla (1993): Nordisk forskning om kvinnor och medier. Göteborg: Nordicom.  
 
Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (2004): Genushistoria. En historiografisk 
exposé. Lund: Studentlitteratur.  
 
Cohen. S (1980): Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. 
Oxford: 
 
Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och 
förgrening 1925-1995. Värnamo: Stiftelsen etermedierna i Sverige.  
 
Edström, Maria & Jacobson, Maria (1994): Massmediernas enfaldiga typer. Kvinnor och män 
i mediebruset den 17 mars 1994. Göteborg: Institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet. 
 
Ekecrantz, Jan & Olsson Tom (1991): Så sant som det är sagt. Källor och konstruktioner i 
journalistiken. Eksjö: svensk informationsmediecenter.  
 
Ehn, Billy &  Klein Barbro (1999): Från erfarenhet till text – Om kulturvetenskaplig 
reflexivitet. Carlsson Bokförlag. 
  
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena (2004): 
Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedt 
juridik.  
 
Ganetz, Hillevi (2004). Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i 
naturfilm. Nordicom Information, nr 1, 2004, sid 3-16. 
 



Luleå Tekniska Universitet  C-uppsats V0012F 
Institutionen för musik och medier   2011-05-06 
Examensarbete Kandidat  Handledare: Ann-Kristin Juntti-Henriksson 
Inriktning mot journalistik  Examinator: Seppo Luoma-Keturi 
Angelica Lundberg   
Anglun-8@student.ltu.se    
 
 
 

 31 

Ganetz, Hillevi & Karin Lövgren (red) (1991). Om unga kvinnor - identitet, kultur och 
livsvillkor, Lund: Studentlitteratur. 
Habermas, Jürgen (1963) Borgerlig offentlighet. Lund: Arikv förlag. 
 
Hultman, Kristina (2003). Sexualiseringen av det offentliga rummet – en förstudie. 
Näringsdepartementet. 
 
Hvitfelt, Håkan (1985): På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. Stockholm: 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.  
 
Johansson, Thomas & Fredrik Miegel (1994) Do the Right Thing. Stockholm: Almkvist & 
Wicksell International. 
 
Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, Håkan (2001): Iscensättningen av kön i idrott. Göteborg: HLS förlag.  
 
Lindroth, Jan (1975): När idrotten blev folkrörelse. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Meyrowitz, Joshua (1995): Mediating Communication: What Happens? Questioning the 
Media. Oaks: ISBN 0803971974. 
 
Nygren, Gunnar (2005): Skilda medievärldar. Lokal offentlighet och lokala medier i 
Stockholm. Stockholm: Symposion.  
 
Olofsson, Eva (1989), Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 
kvinnorna under 1900-talet. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet: Umeå.  
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003), Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Saunes, Torunn & Dahlén, Peter (2004): Kap 7, Kj∅nnskonstruksjoner i 
ekstremsportsmagasinet Ultrasport. Moving bodies. Mennesket i bevegelse. Red. Dahlén 
Peter, Goks∅yr Matti, Ronglan Lars Tore. Oslo: Norges idrottshögskola  
 
Strömbäck, Jesper (2004): Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal 
verklighet och makt. Stockholm: SNS förlag.  
 
Wallin, Ulf (1998): Sporten i spalterna. Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress 
under 100 år. Kungälv: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 
universitet.  
 



Luleå Tekniska Universitet  C-uppsats V0012F 
Institutionen för musik och medier   2011-05-06 
Examensarbete Kandidat  Handledare: Ann-Kristin Juntti-Henriksson 
Inriktning mot journalistik  Examinator: Seppo Luoma-Keturi 
Angelica Lundberg   
Anglun-8@student.ltu.se    
 
 
 

 32 

Östberg, Thomas (1992): Sportjournalistiken innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-
1991. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. 
 
Widerberg, Karin (2002): Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

 
Bilaga 12  
 
Hur många år har du jobbat på Norran? 
 
27 år, sedan 1984. 
 
Hur många sportjournalister jobbade på Norran 1991? 
 
Det var sex stycken.  
 
Hur många män respektive kvinnor var det? 
 
Det var bara män. 
 
Hur upplevde du sportjournalistiken då jämförelse med nu? 
 
Jag vet inte om den har förändrats så mycket under den tiden. Sportjournalistiken förändrades 
mer innan 1991.  
 
Hur såg ni på genusfrågor 1991 på sporten? 
 
Jag satt med i facket på den tiden och då jobbade vi för att få en kvinnlig sportjournalist då 
jag är av uppfattningen att en balans mellan könen är bra för arbetsplatsen. Redan då satsade 
vi också mycket på damfotbollen då Sunnanå låg bra till, men i slutändan så handlar det om 
att vi skrev och skriver än i dag om prestationerna. De som har störst framgångar lyfts fram 
oavsett kön. 
 
Hur bevakade ni kvinnliga idrottare 1991 i jämförelse med i dag? 
 
Vi bevakar det lika mycket då som vi gör nu. Men 1991 hade Skellefteå fler damlag på en hög 
nivå, bland annat Skellefteå handboll i högsta serien och även volleyboll med KFUM. Jag 
tycker att vi bevakade bättre förr och tog det på ett seriöst sätt. Men självklart om vi ser till 
individuella idrotter som friidrott så kan vi ju inte prioritera en tjej från Skellefteå som kom 

                                                
2 Intervjun med sportjournalisten på tidningen Norra Västerbotten genomfördes tisdag 26 april 2011 klockan 
13:30 inne på ett café för att få det mer avslappnat.  
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nia före en kille från Skellefteå som vann och även tvärtom. Då måste prestationerna avgöra. 
Då kan man inte utgå ifrån genus och göra skillnader så.  
 
Hur upplever du att sportjournalistiken har förändrats 1991 jämfört med i dag om du 
ser till genusfrågan? 
 
Det har ju kommit många fler kvinnliga sportjournalister men jag vet inte om det har bidragit 
till någon förändring. Fast både Malin och Elin som jobbar här ser nog mer på genusfrågorna 
aktivt.  
Hur ser du på att antalet kvinnor som citeras i texter i dag har ökat med tre procent på 
20 år? 
 
Att årstiden då undersökningen genomfördes spelar en stor roll till att kvinnor som citeras i 
text har ökat tre procent. Det skulle nog vara högre om inte hockeyn är den dominerande 
idrotten just då och då blir det mycket män i tidningen.  
 
Varför tror du att ser det ut så? 
 
Det finns för få kvinnliga ledare och tränare då sportjournalister oftast citerar tränarna för 
lagen och där är en stor majoritet män. 
 
Hur ser du på att antalet kvinnor som syns på bilder har ökat med sju procent på 20 år? 
 
Svårt att förklara men det kan delvis ha med att vi har genomfört undersökningar på tidningen 
och räknat kvinnor respektive män på bild och det har kanske ökat medvetenheten. Annars 
kan det också ligga något i digitaliseringen som har kommit med åren. Att vi nu kan arkivera 
alla bilder och att de blir lätt att plocka fram sen. Då kan vi också spara bilder från något lag i 
division fyra från Burträsk bland annat.  
 
Männen har minskat tre procent i citeringen och sju procent i bilder, men varför är 
gapet mellan könen i sportdelen av tidningen fortfarande så stor tror du?  
 
Sporten ska vara beroende av resultaten och inte av genus. Jag är emot kvotering och faktum 
är att det handlar om vilken division och nivå som lagen eller idrotten ligger på. I Skellefteå 
finns det för få damlag som håller hög klass inom idrotten, det fanns fler förr. Men samtidigt 
kan man tänka på i vår ”fredagsintervju” som inte handlar om framgångar att lyfta fram 
varannan kvinna och man. Sen ser vi till läsarna också och vad som säljer och hockey är en 
idrott som är stor i Skellefteå och som många vill läsa om och då blir det automatiskt mycket 
män.  
 
Hur stor påverkan har du själv som sportjournalist att styra fördelningen? 
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Om jag åker ut på dam eller herrfotboll så skriver jag och citerar det könet som spelar den 
matchen men är jag på en friidrottstävling där båda könen är representerade så går jag efter 
prestationerna och resultaten.  
 
Hur stor påverkan anser du att du hade när du var sportchef? 
 
Då kunde jag styra som jag ville och då tänkte jag också mer aktivt på genusfrågan och hur 
fördelningen av resurserna såg ut. Men återigen så blir det mycket hockey i tidningen då 
Skellefteå AIK varit så framgångsrika och det finns ett stort allmänt intresse från läsarna. Det 
vill jag inte förändra och då blir det automatiskt mest karlar i tidningen. Vi kanske får sex 
sportsidor till morgondagens tidning och fyra av dem ska vara från Skellefteå AIK. Då blir det 
inte mycket annat över.  
 
Hur kan man jobba med att öka andelen kvinnor i tidningen? 
 
Kanske genom att göra fler reportage mot friskvård som betydligt fler kvinnor sysslar mer 
eller vårt initiativ just nu där tidningen fokuserar på ”Broarna runt”. Det är vardagsmotion 
som inte riktar in sig på resultat på samma sätt som elitnivån. Då får man in fler motionärer i 
allmänhet också.  
 
Några tillägg som du vill göra? 
 
Jag tror att kvällstidningarna är ännu sämre på genus än vi. Så sent som förra veckan spelade 
damerna VM i hockey men istället så drog kvällstidningarna större på Tre Kronors 
träningsmatch inför VM. Där ligger sportvärderingen helt fel men kanske är det så att 
målvakten Henrik Lundqvist säljer bättre lösnummer än målvakten Kim Martín.  
 
Sen vill jag också poängtera att om vi har med någon egen lokal spelare i någon större tävling 
så lyfter vi fram dem extra oavsett kön. Det lokala är viktigt.  
 
Jag har också funderat mycket på varför flera spelare från till exempel Sunnanås fotbollslag 
inte har gått vidare och blivit tränare när deras egen karriär var över. Det finns ingen tränare i 
dag och jag vet inte varför kvinnor inte tar den rollen. 

 
 

Bilaga 2 
 
Antalet citeringar på sportsidorna torsdag 14 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

3 gånger 9 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna torsdag 14 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

3 gånger 4 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna fredag 15 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 11 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna fredag 15 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 5 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna lördag 16 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

1 gång 4 gånger 0 gånger 

  
Antalet bilder på sportsidorna lördag 16 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 3 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna måndag 18 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

4 gånger 24 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna måndag 18 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

3 gånger 9 gånger 3 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna tisdag 19 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

0 gånger 10 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna tisdag 19 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 3 gånger 2 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna onsdag 20 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 5 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna onsdag 20 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 2 gånger 0 gånger 

 
Antalet citeringar på sportsidorna torsdag 21 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

0 gånger 5 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna torsdag 21 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 4 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna fredag 22 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

2 gånger 5 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna fredag 22 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

2 gånger 0 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna lördag 23 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

1 gång 9 gånger 1 gång 

  
Antalet bilder på sportsidorna lördag 23 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 3 gånger 1 gång 

Antalet citeringar på sportsidorna måndag 25 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

5 gånger 25 gånger 2 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna måndag 25 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

4 gånger 8 gånger 1 gång 

Antalet citeringar på sportsidorna tisdag 26 februari 1991 
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Kvinnor Män Båda 

1 gång 3 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna tisdag 26 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 3 gånger 2 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna onsdag 27 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 10 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna onsdag 27 februari 1991 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 5 gånger 0 gånger 
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Såhär såg Norra Västerbottens sportdel ut i februari 1991 på framsidan och inuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antalet citeringar på sportsidorna måndag 14 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

4 gånger 25 gånger 3 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna måndag 14 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

11 gånger 13 gånger 5 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna tisdag 15 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

4 gånger 7 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna tisdag 15 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

4 gånger 4 gånger 2 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna onsdag 16 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 10 gånger 0 gånger 

  
Antalet bilder på sportsidorna onsdag 16 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

0 gånger 9 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna torsdag 17 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

5 gånger 12 gånger 3 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna torsdag 17 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

10 gånger 8 gånger 2 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna fredag 18 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

2 gånger 7 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna fredag 18 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 5 gånger 1 gång 

Antalet citeringar på sportsidorna lördag 19 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

0 gånger 18 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna lördag 19 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 12 gånger 0 gånger 

 
Antalet citeringar på sportsidorna måndag 21 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

3 gånger 26 gånger 2 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna måndag 21 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

6 gånger 16 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna tisdag 22 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

4 gånger 14 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna tisdag 22 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 11 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna onsdag 23 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 10 gånger 1 gång 

  
Antalet bilder på sportsidorna onsdag 23 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 6 gånger 1 gång 

Antalet citeringar på sportsidorna torsdag 24 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

5 gånger 12 gånger 2 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna torsdag 24 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

3 gånger 3 gånger 4 gång 

Antalet citeringar på sportsidorna fredag 25 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

3 gånger 14 gånger 1 gång 

Antalet bilder på sportsidorna fredag 25 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

6 gånger 11 gånger 0 gånger 

Antalet citeringar på sportsidorna lördag 26 februari 2011 
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Kvinnor Män Båda 

2 gånger 14 gånger 0 gånger 

Antalet bilder på sportsidorna lördag 26 februari 2011 

 
Kvinnor Män Båda 

1 gång 6 gånger 2 gånger 

Såhär såg Norra Västerbottens sportdel ut i februari 2011 på framsidan och inuti. 
 
    


