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1 Inledning 

Jämställdhet och jämlikhet är väldigt aktuella ämnen idag. Det har forskats 

mycket i ämnena, men fortfarande så existerar ojämlikheter och ojämställdhet, 

varvid det är relevant och väsentligt att forska mera i det. Ojämlikhet och 

ojämställdhet är inte begränsat till någon särskild del av livet eller samhället, utan 

det existerar överallt (Trolan, 2013) och därför är det viktigt att forska kring olika 

aspekter av jämställdhet. Jämställdhet borde vara av vikt för alla och inte en fråga 

bara för kvinnor, speciellt eftersom jämställdhet har visat sig vara något som 

gynnar alla (Lappegård Lahn, 2015).  

Medias roll i att upprätthålla maktstrukturer och ojämställdhet är inte en nyhet, 

samtidigt som det inte heller är något man talar speciellt mycket om. Medier har 

möjlighet och därmed ansvar för att bidra till att bryta sönder de maktstrukturer 

som existerar (Ilmoni, 2018). Ilmoni (chefredaktör på Hufvudstadsbladet år 2018) 

menar att tidningens uppgift är att återspegla verkligheten. Verkligheten är 

jordens befolkning består av hälften män och hälften kvinnor, vilket med andra 

ord borde reflekteras i medierapporteringen. Ilmoni lyfter fram att enligt forskning 

definieras kvinnor oftare enligt sin familj eller får oftare frågor om privatliv än män 

får, såsom hur kombinationen arbete och familj fungerar, och fokus läggs ofta på 

annat än det idrottsliga. Dessutom fungerar bilder som bevis på att 

medierapporteringen inte är jämställd, då kvinnor oftare syns skrattandes och 

poserandes i media än män (Ilmoni, 2018).  Det gäller även idrottsrapportering, 

då herridrottare oftare visas på bilder som aktiva, där de utför sin idrott, medan 

damidrottare ofta ses passiva på bilder (Godoy-Pressland, 2014).  

Redan från början av livet lär sig män och kvinnor hur de ska fungera i samhället, 

att män och kvinnor har olika roller. Förr lärde sig män att idrotta och att idrott är 

manligt, medan kvinnor på samma sätt lärde sig att idrottsaktiviteter 

huvudsakligen är för män (Trolan, 2013). Då media sexualiserar, trivialiserar och 

underrepresenterar kvinnor inom idrotten, leder det till att media upprätthåller en 

maskulin norm inom idrotten, vilket innebär att maskulinitet blir närmast synonymt 

med idrott. Det är först de senaste 30–40 åren som synen på damidrottare har 

förändrats från att vara underlägsna män till att det är fullt möjligt för kvinnor att 
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idrotta. Kvinnor har setts som ojämlika män inom alla områden i livet, likaså inom 

idrott. (Trolan, 2013.) 

Damidrotten genomgick ett stort bakslag efter första världskriget, som ledde till 

att det gick långsamt för damidrotten att börja knappa in på herridrottens 

försprång. Under första världskriget då männen var ute i krig, tog många kvinnor 

i England jobb i fabrikerna där männen normalt arbetade (Lundberg, 2018). De 

började spela fotboll på pauserna, och så småningom bildades fotbollslag och 

serier i England. Matcherna hade stort publikstöd och flera sågs av tiotusentals 

människor. År 1920 nådde damfotbollen en topp, då över 50 000 människor såg 

Dick, Kerr´s Ladies FC spela (Lundberg, 2018). Sedan kom smällen. År 1921 

ansåg engelska förbundet att damerna utgjorde för stor konkurrens för herrarna, 

och valde att förbjuda damerna från att spela på de allmänna riktiga 

fotbollsplanerna, med motiveringen att fotboll var skadligt för kvinnor. Det 

resulterade i att fotbollen inom kort förlorade sin popularitet (Lundberg, 2018), 

och då man ser på situationen idag kan det konstateras att damidrotten 

fortfarande återhämtar sig från det bakslaget. Händelser som den kan ses som 

en orsak till att det fortfarande inte är jämställt inom idrotten. Nyligen skedde ett 

rekord inom damidrott, då över 90 000 personer såg kvartsfinalen i fotboll mellan 

rivalerna Real Madrid och Barcelona den 31 mars 2022 (Simonsen, 2022), vilket 

förhoppningsvis är en vändpunkt för damidrott som publiksport.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur idrottsrapporteringen ser ut för 

damidrott i förhållande till herridrott. Ser man tillbaka exempelvis så kort tid som 

20 år så har läget för damidrottare förändrats märkbart åt det bättre hållet. 

Fortfarande är det dock inte jämställt, och damidrotten har fått kämpa för den 

position den har idag. Lundberg (2018, s. 33) redogör för hur tidningen Nordiskt 

Idrottslif skrev år 1918 då en fotbollsmatch mellan två damlag spelades i Sverige.  

”Det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll… Redan en hel del 
annan kvinnlig tävlingsidrott är fullkomligt förkastlig och den förkastligaste av dem 
alla skulle den kvinnliga fotbollen bliva.”  

Så länge det inte är jämställt krävs både diskussion, forskning och de som står 

upp för att åstadkomma förändringar. Min studie ämnar därför ta reda på hur, på 

vilket sätt, det skrivs om jämställdhet inom idrott i den största finska och den 
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största finlandssvenska dagstidningen, för att utforska en aspekt av jämställdhet 

inom idrott som det kan konstateras att det saknas forskning om.   

Ämnet är relevant både ur ett vetenskapligt och ett samhälleligt perspektiv av de 

tidigare nämnda orsakerna, samtidigt som det också är av stort intresse för mig 

personligen. Jag har idrottat hela mitt liv, och de senaste åren har jag spelat 

handboll på högsta nivån i Finland. Min bakgrund har därmed gjort mig 

intresserad av jämställdhetsfrågor. Den pedagogiska relevansen framkommer då 

man ser på tidningar som en form av informellt lärande (Salmi, 1993). Man lär sig 

hela tiden, exempelvis genom det man läser. En aspekt av det informella lärandet 

är att man lär sig genom observationer och erfarenheter, eller där man tar in 

information genom elektronisk media (Tahir & Shafi, 2015). Genom populärkultur 

kan man lära sig massor. Redan 1994 så analyserade forskare vad man lär sig 

genom populärkultur (Farber et al., 1994). Enligt forskning påverkas man av det 

man läser redan från unga år, och man kan exempelvis influeras av stereotyper 

som presenteras i media och tro att verkligheten ser ut så (Lemish & Götz, 2017), 

vilket också gör ämnet intressant ur en pedagogisk synvinkel.  

I den här avhandlingen kommer fokus att ligga på jämställdhet och inte jämlikhet, 

därmed kommer definitioner och skillnaden mellan dessa att behandlas i den 

teoretiska bakgrunden på grund av begreppens relevans för avhandlingen. På 

motsvarande sätt kommer beslutet att använda idrott och inte sport att motiveras. 

I den teoretiska bakgrunden kommer det att redogöras för tidigare forskning, och 

likaså beskrivs en agendasättande journalistik, sportjournalistik och det 

informella lärandet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning som är av vikt för avhandlingen 

och för läsarens förståelse. Dessutom kommer några för avhandlingen centrala 

och väsentliga begrepp att definieras, samt en relevant teori att beskrivas.   

2.1 Tidigare forskning gällande medias idrottsrapportering   

Som tidigare nämnts finns det få områden i samhället som är jämställda (Trolan, 

2013). Kvinnor och män behandlas på olika sätt och har olika villkor, där kvinnor 

ofta har en underordnad position eller andra möjligheter. Det ses även inom id-

rotten och rapporteringen av idrott (Sjøvaag & Pedersen, 2019). Wickman et al. 

(2012) konstaterade att jämställdheten inom idrott framskrider långsamt. Forsk-

ning kring hur kvinnor representeras i tidningar tyder på att det finns ett konstant 

gap mellan kvinnor och män i nyhetsrapporteringen (Shor et al., 2015).  

Att nyhetsrapporteringen inte är jämställd kan bero på flera orsaker. Shor et al. 

(2015) menar att exempelvis tidningspolicyer, nyhetskulturen och redaktioner 

med manlig dominans kan utgöra orsak till de skillnader i bevakning som existerar 

mellan könen. Kvinnor är gravt underrepresenterade i nyhetsrapporteringen 

(Shor et al., 2015; Sjøvaag & Pedersen, 2019; Lumby et al., 2010). Speciellt låg 

är representationen av kvinnor inom specifika ämnesområden, däribland idrott 

(Schmidt, 2016; Sjøvaag & Pedersen, 2019; Vogler & Schwaiger, 2021), medan 

skillnaden mellan män och kvinnor inte är lika stor i rapporteringen kring exem-

pelvis kultur (Vogler & Schwaiger, 2021). Också i Norden ses samma mönster. I 

en studie om hur kvinnor representeras i norsk media framkom att i sportsektorn 

får kvinnor minst utrymme (Sjøvaag & Pedersen, 2019). Flera avhandlingar upp-

täcker samma mönster i finsk och svensk media. Laine (2016) skriver att det i 

hans undersökning av finska och svenska tidningar framkom att herridrotten får 

betydligt mer utrymme i idrottsbevakningen än damidrotten. Likaså menar 

Runsten och Sirén (2018) att damidrotten är underrepresenterad i såväl SVT:s 

Sportspegeln som Yles Sportrutan. Enligt resultaten har SVT ändå en mer jäm-

ställd idrottsrapportering än vad Yle uppvisar, vilket Runsten och Sirén tror beror 

på att SVT har en jämställdhetsplan. SVT har en tydlig strategi och medvetenhet 
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kring hur man ska lyfta fram damidrotten, medan Yle gärna vill uppnå jämställdhet 

men inte har en strategi för hur det ska gå till (Runsten och Sirén, 2018).  

I en undersökning av hur universitetstidningar i USA rapporterar om damidrott 

respektive herridrott, framkom att idrottsrapporteringen hade större skillnader i 

utrymme och rapportering mellan damidrottare och herridrottare på större univer-

sitet, medan det var en mer jämställd rapportering på mindre och medelstora uni-

versitet (Kaiser, 2018). Det går i linje med resultaten i Sjøvaag och Pedersens 

(2019) studie, som hävdar att små tidningar i Norge är bättre än större tidningar 

på att rapportera jämställt. Också Schmidt (2016) framhäver att damidrottare är 

mycket underrepresenterade, i en undersökning av sportartiklarna i New York 

Times från 1984–2013. Bara drygt 5 procent av dessa artiklar handlade om da-

midrottare. Även i relation till spaltutrymme hade herridrottarna betydligt mera 

utrymme än damdrottarna (Schmidt, 2016). Dessutom lyfter Fink (2015) i en lit-

teraturöversikt fram att en del undersökningar tyder på att bevakningen av dam-

idrott och dess utrymme i nyhetsrapporteringen till och med har minskat.  

Även trivialisering är ett problem i rapporteringen av damidrott. Media väljer att 

inte rapportera om all damidrott eller damidrottarnas prestationer, varvid konse-

kvensen är att läsarna får bilden att damidrotten inte är relevant, eller att läsarna 

helt enkelt inte ens vet vad damidrottarna har presterat (Trolan, 2013). Som orsak 

att media väljer att inte rapportera lika omfattande om damidrott som om herridrott 

sägs ofta att damidrotten helt enkelt inte är lika intressant som herridrotten, eller 

att herridrotten är den som drar in pengar (Dunne, 2017). Det kan dock ifrågasät-

tas hur konstaterandet i fråga kan möjliggöra plats för förändring om inte damid-

rott får samma utrymme eller uppmärksamhet som herridrott. Dunne (2017) häv-

dar att den lägre graden av bevakning av damidrott i jämförelse med herridrott 

resulterar i att en ökning av damidrottens popularitet undermineras. Det leder i 

sin tur leder till mindre pengar i omlopp inom damidrotten som igen orsakar gle-

sare rapportering av damidrott. Därmed uppstår den så kallade onda cirkeln för 

damidrotten (Dunne, 2017).  

Idrottsbevakning där tidningar över tid har rapporterat olika om damidrott och her-

ridrott, indikerar att damidrott är underlägsen herridrott, att damidrotten inte har 
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lika stort värde som herridrotten (Lumby et al., 2010). Också Schmidt (2016) häv-

dar att om mediebevakningen av damidrott inte är lika som bevakningen av her-

ridrotten, kan det leda till att damidrottarnas ansträngningar inte ges samma 

värde, och att aspirerande kvinnliga idrottare avskräcks från att satsa på idrotten 

(Schmidt, 2016). Detta kan ses som ett resultat av agendasättande journalistik 

om den pågått över en längre tid, vilket jag återkommer till i kapitel 2.2.2. Det 

överensstämmer med vad Trolan (2013) hävdar, att eftersom sportjournalistiken 

inte rapporterar på samma sätt om damidrotten som om herridrotten, kan det 

resultera i att den som följer med idrotten tror att både själva damidrotten och 

damidrottarna inte är värda att synas i idrottsbevakningen och därmed inte vik-

tiga. Forskning (Trolan, 2013; Lumby et al., 2010) visar alltså att medier inte rap-

porterar jämställt om damidrott i jämförelse med herridrott, och att det i sin tur kan 

inverka på hur allmänheten ser på damidrott och därmed upprätthålla damidrot-

tens lägre ställning.  

I idrottsbevakningen objektifieras kvinnor oftare och beskrivs oftare än män utgå-

ende från sitt utseende och inte för sina idrottsliga prestationer (Trolan, 2013; 

Laine, 2016). Enligt Laine (2016) sexualiseras och värderas damidrottare i finska 

tidningar i högre grad utifrån utseende än hur de har presterat, till skillnad från i 

svenska tidningar där de i allmänhet presenteras som seriösa idrottare. I det här 

fallet handlade det om bevakningen av Olympiska spelen år 2004 och 2006. Lun-

dqvist Wanneberg (2011) konstaterar att detta fenomen skiftade under andra hal-

van av 1970-talet, då en växande kvinnorörelse sågs i USA och västra Europa. 

Under den tiden fick damidrotten ett genombrott i Sverige, varvid även jämställd-

het inom svensk idrott blev av vikt. Då sågs en trend där tidningar i högre grad 

skrev om damidrottares prestationer än om deras fysiska attribut. Denna trend 

såg sitt slut under 1980- och 1990-talet, då sportjournalistiken återgick till att 

skildra damidrottares utseende i högre grad än deras prestationer, medan herr-

idrottarna beskrevs enligt sin styrka (Lundqvist Wanneberg, 2011). Det finns 

forskning som visar att även herridrottare sexualiseras i media (Cooky et al., 

2013), om än det är vanligare för damidrottare att objektifieras i media.  



 

7 

 

Lemish och Götz (2017) har i sin bok som avsikt att påvisa medias roll i att upp-

rätthålla stereotyper och ojämställdhet, då de som konsumerar media ofta påver-

kas omedvetet av hur män och kvinnor porträtteras i media. Enligt dem influeras 

man från barnsben av media i hur man ser på exempelvis könsroller. Media kan 

verka för att förstärka de stereotyper som finns kring män och kvinnor. Det här 

blir ett problem ifall man (medvetet eller omedvetet) applicerar de attityderna i sitt 

eget liv och på människorna runtom en (Lemish & Götz, 2017). Att media rappor-

terar jämlikt och rättvist är av vikt på många plan. Att rapportera adekvat om kvin-

nor i media är viktigt, därför att nyhetsmedia fungerar som en spegel av samhället 

i övrigt. Media belyser som redan nämnts de existerande bilderna, stereotyperna 

och förebilderna för sociala grupper (Lemish & Götz, 2017) och speglar de soci-

ala strukturerna i samhället (Vogler & Schwaiger, 2021). Det betyder alltså att 

sättet genom vilket kvinnor representeras i media, är viktigt för hur allmänheten 

ser på kvinnor och kvinnans roll i samhället. En orättvis eller felaktig bild som 

media presenterar eller rapporterar kan därmed innebära att varaktiga eller gam-

maldags syner på könsroller upprätthålls (Shor et al., 2015). Dessutom kan me-

dia inverka på allmänhetens beslut genom hur de väljer att rapportera (Kovic et 

al., 2017). 

Trolan (2013) menar att jämställdhet inte kommer uppnås förrän media omvär-

derar hur kvinnor och damidrott representeras i bland annat tidningar och nyhets-

artiklar. Schmidt (2016) betonar å andra sidan att förändring kan ske, men det 

första steget borde vara att få fram fler kvinnliga sportjournalister för att sportbe-

vakningen ska bli mer jämställd. Om redaktionerna var mer jämlikt könsfördelade, 

hade damidrotten antagligen bevakats i högre grad (Schmidt, 2016). Även Shor 

et al. (2015) menar att en större representation av kvinnor inom redaktioner och 

nyhetsledning kan förknippas med bredare bevakning av kvinnor. Det kan tolkas 

som att en högre grad av jämställdhet i skapandet av nyheter kan resultera i en 

ökad bevakning av kvinnor. Att få samma erkännanden för sina idrottsliga pre-

stationer är lika viktigt oavsett om du är kvinna eller man (Jämställdhetsombuds-

mannen, u.å.a), varvid det är ett dilemma att damidrotten i media ofta är under-

representerad och att fokus dessutom ofta ligger på något annat än själva pre-

stationen för damidrottarna.  
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Det har skrivits många examensarbeten om jämställdhet inom idrottsbevakning, 

många med fokus på det kvantitativa beträffande hur damidrotten framställs. Det 

finns även vetenskaplig forskning kring detta. Trots all forskning kring huruvida 

tidningar rapporterar jämställt, angående utrymme och lika bevakning av såväl 

herridrott som damidrott, så saknas det forskning kring hur media rapporterar om 

jämställdhet inom idrott. Forskning som hur tidningar skriver om problem eller 

orättvisor inom jämställdhet inom idrott, och vilka effekter det kan ha för en 

(o)jämställd idrottsrapportering.  

Forskning visar att tidningar kan fungera som en viktig källa för ens informella 

lärande (Salmi, 1993). Agendasättande journalistik kan påverka hur läsarna ser 

på något samhälleligt problem (McCombs & Shaw, 1972) så som jämställdhet 

inom idrott, och enligt Salmi (1993) kan det man läser i sin tur fungera som en 

form av informellt lärande. Därav kan den agendasättande journalistiken tolkas 

som en del av det informella lärandet, och i det här fallet kan en agendasättande 

journalistik påverka vad man lär sig om jämställdhet inom idrott genom läsning 

av tidningar.   

Nedan följer definitioner av några begrepp och termer som är väsentliga för 

avhandlingens förståelse; agendasättande journalistik, sportjournalistik och 

informellt lärande. Dessutom kommer jämställdhet att beskrivas, likaså varför 

idrott i högre grad än sport används i denna avhandling.  

2.2 Journalistik och media  

Journalistik och media är inte samma sak. Ofta görs en distinktion mellan de två, 

där journalistik innebär det som är skrivet och rapporterat, medan media betyder 

det som producerar det skrivna och det som förmedlas till läsarna eller lyssnarna. 

Media är alltså det som producerar journalistiken. (Washburn & Lamb, 2020.) I 

den här avhandlingen är det relevanta mediet tidningar, som har producerat den 

journalistik som kommer att analyseras i denna studie. Härnäst följer definitioner 

av begreppet sportjournalistik samt teorin agendasättande journalistik. Därefter 

följer beskrivningar av de två för avhandlingen aktuella tidningarna; den finska 
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tidningen Helsingin Sanomat och den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbla-

det och deras syn på jämställdhet. De här tidningarna är den största finska dags-

tidningen respektive den största finlandssvenska dagstidningen. 

2.2.1 Sportjournalistik  

Idrott har erhållit ett ökat intresse tack vare media, speciellt satellit-TV har haft en 

stor del i det, exempelvis när en kanal köper rättigheterna för att täcka ett stort 

idrottsevenemang, och marknadsför det mycket för att få så många prenumeran-

ter som möjligt. Som ett resultat har andra behövt följa efter för att kunna tävla 

om tittare och lyssnare. Tidningar använder mer och mer utrymme för sportsi-

dorna, dels för att motsvara läsarnas ökade behov och vilja att läsa om sport, 

dels för att tidningarna inser vilken effekt TV har på människors liv och försöker 

motsvara det i rapporteringen. (Andrews, 2013.) 

Sport är en av tre avdelningar som traditionellt utgör tidningarnas redaktion. 

Sportjournalistik är en särskild del av journalistiken, och sköts nästan alltid av ett 

specifikt team som har hand om det, på grund av dess popularitet. Andrews 

(2013) menar att journalisterna ofta är specialister inom den idrott de rapporterar 

om, eftersom läsarna själva ofta är experter och därmed skulle journalisterna se 

korkade ut ifall de inte visste vad de skriver om. För att rapportera om sporten på 

ett bra sätt, behöver man ha kunskap både om det mediet man skriver för och 

den läsarkrets som kan komma att följa med det man skriver om. Sportsidorna är 

en egen sektion av tidningen, ofta i bakdelen av tidningen eller rentav en fri-

stående del, och sidorna ska fyllas av sportjournalisterna (Andrews, 2013). Bland 

sportjournalisterna finns ofta en sportchef, som normalt har som uppgift att er-

bjuda ett beskrivande stycke som handlar om huvudeventet den dagen, och som 

därmed rapporterar brett angående idrott. Därtill finns ofta (beroende på tidning-

ens storlek) ett flertal andra reportrar som rapporterar om idrott. För att lyckas 

inom sportjournalistik behöver man tycka om både sport och journalistik. För att 

nå framgång krävs ändå mer än endast ett tycke för det, man behöver klara av 

att förmedla sin entusiasm till de som läser, på ett bra och underhållande sätt, 

och vara villig att träna på sina skrivkunskaper i samma utsträckning som idrot-

tarna själva behöver göra det. (Andrews, 2013.)  
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2.2.2 Agendasättande journalistik  

Agendasättande journalistik (eng. agenda-setting theory) är en teori som utveck-

lades av McCombs och Shaw på 1960-talet (McCombs & Shaw, 1972) och en av 

de första som publicerade något om teorin var Cohen år 1963 (Zain, 2014). 

McCombs och Shaw (1972) utvecklade teorin i samband med att de studerade 

ett presidentval 1968 i USA, där de märkte att de sakfrågor som media lyfte fram 

inför valet, stämde överens med de sakfrågor som väljarna ansåg var viktiga. De 

drog slutsatsen att journalistiken kan inverka på allmänheten, genom att lyfta fram 

specifika frågor, vilka kommer att bli viktiga även för allmänheten. Enligt 

McCombs och Shaw (1972) innebär agendasättande journalistik att allmänheten 

påverkas av det som medierna rapporterar om, alltså det man läser influeras man 

ofta till att tycka är relevant, även om man kanske inte hade gjort det om man inte 

hade läst det. Mer konkret innebär det att när man försöker få information om 

världen utanför sin egen närkrets, så ser man den verklighet som skapas av jour-

nalister och övrig media (McCombs & Valenzuela, 2007).  

Också Littlejohn och Foss (2009) menar att media och teknologi utgör en del av 

formandet av verkligheten. Vad som är verkligt är beroende på hur det uppfattas 

och definieras. Media skapar sanningen, genom vad de väljer att rapportera 

(Littlejohn & Foss, 2009). Cohen menade att massmedia endast påverkar vad 

allmänheten tänker om, inte vad de tänker om det (Zain, 2014). Senare forskning 

(Zain, 2014) visar dock på det motsatta, att media har makt att påverka även hur 

eller vad man tänker om något. Agendasättande journalistik influerar nödvändigt-

vis ändå inte de som ifrågasätter den erbjudna informationen (Zain, 2014). Med 

andra ord, ifall man anser sig veta något, så påverkas man inte nödvändigtvis till 

att ändra åsikt om det. Forskning visar även att nutidens media har större inver-

kan än äldre former av massmedia. Det innebär att den media vi har idag, med 

större lätthet sätter upp en agenda för allmänheten att påverkas av (Zain, 2014).  

Eftersom det är en omöjlighet att rapportera om och fokusera på exakt allt, väljer 

media att fokusera på specifika ämnen. De ämnen som allmänheten läser om i 

media, leder över tid till att det är ämnen som blir viktiga (för individen). Den för-

mågan som massmedia har över att påverka vilket ämne eller vilken nyhet som 
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är den för dagen viktigaste är det som kallas agendasättande journalistik. 

(McCombs & Valenzuela, 2007.)  

Denna teori kommer att diskuteras i relation till svaren på forskningsfrågorna i 

diskussionskapitlet, för att uppmärksamma vidare problem, lösningar, och för att 

behandla forskningsfrågorna utifrån ett mer spekulerande perspektiv.  

2.2.3 Helsingin Sanomat och tidningens syn på jämställd rapportering 

Helsingin Sanomat [HS] är en del av Sanoma koncernen (Sanoma koncernen, 

u.å.). HS utkom första gången år 1904, då den efterträdde tidningen Päivälehti. 

År 1954 blev HS den största tidningen i Finland, under Eero och Elja Erkkos 

chefredaktörskap (Uppslagsverket Finland, u.å.). HS var från början representant 

för konstitutionella och frisinnade ungfinnar, blev sedan del av framstegspartiet, 

men sedan 1932 definierar sig tidningen som oavhängig (Uppslagsverket Fin-

land, u.å.). HS hade år 2021 i medeltal 628 000 läsare (MediaAuditFinland/KMT, 

2021).  

Helsingin Sanomat publicerade år 2018 en artikel om att media i mycket högre 

grad har nyheter där män är huvudperson, i jämförelse med kvinnor. (Yläjärvi & 

Ubaud, 2018). Yläjärvi och Ubaud (2018) menade att mediebevakningen utgörs 

av drygt 30 procent kvinnor och 70 procent män, kort sagt; för varje nyhet som 

berör en kvinna publiceras 2,2 nyheter kring män. I samband med artikeln kon-

staterade Helsingin Sanomat att de i framtiden skulle försöka göra bättre ifrån 

sig, då de insåg att de själva också var dåliga på att ha en jämställd rapportering. 

Då artikeln skrevs hade bevakningen de föregående tre månaderna utgjorts av 

drygt 30% kvinnor. Den största skillnaden i representationen mellan män och 

kvinnor i Helsingin Sanomats rapportering sågs i bland annat idrott, där män var 

gravt överrepresenterade (Yläjärvi & Ubaud, 2018). 

2.2.4 Hufvudstadsbladet och tidningens syn på jämställd rapportering 

Hufvudstadsbladet [HBL] grundades år 1864 i Helsingfors av August Schauman 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). Det är en riksomfattande tidning, den största 

dagstidningen på svenska i Finland, och tidningen har en obunden och liberal 

linje (Gamla HBL, u.å.). En tid hade HBL en kulturpolitisk funktion, då det var den 

enda finlandssvenska tidningen (Uppslagsverket Finland, u.å.). Idag är HBL en 



 

12 

 

del av koncernen KSF media (Skogberg, 2019) och HBL hade år 2021 i medeltal 

72 000 läsare (MediaAuditFinland/KMT, 2021). 

HBL har ett uttalat pågående projekt, där syftet är att förbättra jämställdheten 

inom deras idrottsbevakning. Sedan början av 2018 har målet varit en jämlik 

sportbevakning på HBL:s sidor (Ilmoni, 2018; Miettinen, 2020; Saxén, 2018). Det 

här initiativet togs efter att sportredaktionen på HBL lade märke till att en månad 

som de ansåg att de hade bevakat mycket damidrott, så var fördelningen på 

sportsidorna ändå endast 29 procent damidrott (Saxén, 2018). Under en vecka 

under sommaren 2017 hade könsfördelningen varit rentav 87–13 i förmån för 

herridrott. HBL slog fast att detta inte är acceptabelt, och att om det den gången 

man tänkte att könsfördelningen hade varit rätt lika ändå hade varit under en 

tredjedel damidrott, så behöver något förändras. Sportchefen Filip Saxén tog ini-

tiativet till det HBL därefter lade upp som mål att uppnå en jämställd sportjourna-

listik (Saxén, 2018). Målsättningen är att behandla damidrotten på lika villkor som 

herridrotten. Responsen på satsningen har varit omväxlande, men väldigt mycket 

positiv respons har mottagits sedan satsningen började (Miettinen, 2020). Tid-

ningens projekt står ändå inte utskrivet som någon form av strategi på deras 

hemsida, utan det har publicerats om detta i enskilda artiklar som hittades genom 

sökning på såväl Google som deras egen digitala sida av tidningen.  

Det är inte bara detta som avspeglar HBL:s syn på jämställdhet inom sportjour-

nalistiken. Lindqvist (2017) hävdar att media visst har ett ansvar, men att det 

bästa sättet för att förändra och förbättra situationen är att gå på damlags mat-

cher, och stöda damidrotten på det sättet. Lindqvist (2017) menar att media skri-

ver om det som folk är intresserade av, och lyfter alltså fram det som många 

använder som orsak till att inte rapportera om damidrott på samma sätt som her-

ridrott (Dunne, 2017).  
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2.3 Begreppsdefinitioner  

Till följande kommer begreppet informellt lärande att diskuteras, varefter det följer 

definitioner av begreppen idrott och sport, och varför idrott är det som främst an-

vänds i den här avhandlingen. Till sist följer en diskussion kring jämställdhet och 

aspekter av jämställdhet som har betydelse för den här avhandlingen.  

2.3.1 Informellt lärande  

Den här avhandlingens pedagogiska relevans framkommer genom det informella 

lärandet, vilket tidningar är en form av. Man lär sig hela tiden utanför den formella 

kontexten av lärande som till exempel skolan kan innebära (Werquin, 2010). Lä-

rande i informella sammanhang har ökat i och med det moderna samhället, där 

livslångt lärande kräver nya former (Salmi, 2014). Enligt Cedefop (2009) innebär 

informellt lärande det lärande som sker i de dagliga aktiviteterna, exempelvis i 

samband med arbete, familj eller fritid. Informellt lärande är inte organiserat, och 

för det mesta sker det omedvetet av den som lär sig. Informellt lärande är svårt 

att mäta i resultat, eftersom det ofta sker omedvetet (Cedefop, 2009).  

Statistikcentralen (u.å.) definierar informellt lärande som verksamhet som sker i 

inlärningssyfte men som är mindre organiserad och strukturerad än annan utbild-

ning, ingen organisation ansvarar för dem. Informellt lärande har inga tidtabeller, 

inga lärare, elever eller inträdeskrav. Informella studier kan ske var som helst, 

och vara exempelvis självstyrda eller styrda av sociala sammanhang. (Statistik-

centralen, u.å.) Av den här förklaringen kan man förstå informell utbildning som 

exempelvis allt man läser eller hör genom olika medier, så som TV eller i det här 

fallet tidningar. Det menar också Tahir och Shafi (2015), som säger att inlärning 

genom användning av elektronisk media kan ses som en form av informellt lä-

rande. Salmi (1993) menar att massmedia, så som tidningar, är en av de största 

källorna till informellt lärande. Enligt en undersökning utförd av IRO Research 

anser tre fjärdedelar av den vuxna finländska befolkningen att dagstidningar är 

mest pålitliga av alla medier (Nyhetsmediernas förbund, 2021). Det kan tolkas 

som att finländare i hög grad litar på det de läser i tidningar och vad de lär sig 

genom den processen. I undersökningen framkom att 69 procent av de tillfrågade 
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anser att dagstidningar har bra kvalitet och är tillförlitliga (Nyhetsmediernas för-

bund, 2021). 

Begreppen ”informellt lärande” och ”informell utbildning” används ofta som syno-

nyma begrepp och definitionen av informellt lärande är ofta samma som den för 

informell utbildning. Det har utgjort en utmaning att hitta definitioner som skulle 

skilja de två begreppen åt, och i arbetet med avhandlingen hittades material som 

åsyftar samma fenomen men som använder olika begrepp för att förklara det. Vid 

definition av endast ”lärande” och ”utbildning” förstås ändå att lärande innebär 

själva processen för att förvärva kunskap, medan utbildning hänvisar till kunskap 

man får genom formellt lärande och instruktioner (Roberts, 2020). Av den anled-

ningen har jag valt att använda mig av begreppet informellt lärande i den här 

avhandlingen, eftersom det informella lärandet i det här fallet syftar på den pro-

cess som sker när man exempelvis själv läser tidningar, där tidningar är källan 

för ens informella lärande.  

2.3.2 Idrott och sport 

Nedan följer definitioner av begreppen idrott respektive sport, vad dessa innebär, 

hur de skiljer sig från varandra och vilken funktion de kommer att inneha i denna 

avhandling. 

Enligt en definition av Dahlén kan begreppen idrott och sport skiljas åt genom att 

definiera sport som tävlingsmomentet medan idrott handlar om den idrottsliga 

utövningen (Dahlén, 2008, s. 15). Enligt NE (u.å.b) finns det en allmänt accepte-

rad definition av idrott inom idrottsrörelsen. Enligt den definitionen innebär idrott 

fysisk aktivitet som sker för att människor ska erhålla motion, kunna slappna av 

eller åstadkomma resultat. Tidigare var det vanligare att skilja mellan idrott och 

sport, och sport innefattade ofta grenar där man hade behov av redskap, till skill-

nad från idrott (NE, u.å.b) 

Idag används idrott och sport ändå ofta som synonymer där man inte skiljer mel-

lan orden (NE, u.å.c). Med den motiveringen har jag tagit beslutet att i denna 

avhandling använda mig av ordet idrott. Av den orsaken kommer jag använda 

mig av orden ”damidrottare” och ”herridrottare” då jag menar själva utövarna. 

Tidningar använder sig ofta av ”sport” då de talar om vad personen utövar medan 
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personen själv ofta benämns som ”idrottare”. I avhandlingen kommer jag därför 

alltså konsekvent att använda begreppen damidrott/herridrott och damidrot-

tare/herridrottare, för att inte bidra till upprätthållande av olika benämningar eller 

skillnader i terminologi, samt för att det ska vara enkelt och tydligt som läsare att 

förstå vilka idrottare det är fråga om. Då det handlar om sektionen i tidningar med 

fokus på idrott, kommer ”sport” att användas, av den orsaken att tidningar i större 

utsträckning benämner de sidorna som ”sportsidor” och inte ”idrottssidor”. På 

finska finns inte samma problem då man på finska bara använder sig av ordet 

”urheilu”, som både kan översättas till ”idrott” och ”sport” och därmed är ett mer 

omfattande begrepp. I materialsökningen har därför både sökordet idrott och 

sökordet sport använts. I avhandlingen skiljs inte olika ”idrotter” eller ”sporter” från 

varandra, utan artiklar söktes utgående från båda begreppen. Därför är det av 

vikt att i det här skedet påpeka att inga distinktioner görs mellan dessa, trots att 

jag väljer att använda begreppet ”idrott”.  

2.3.3 Jämställdhet  

Begreppet jämställdhet definieras härnäst, varefter det redogörs för skillnaden 

mellan jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet är det relevanta begreppet för 

den här avhandlingen, varvid det kan vara av vikt för läsaren att veta skillnaden 

mellan jämställdhet och jämlikhet. Därefter definieras även trakasserier, såväl 

sexuella som könsbaserade trakasserier eftersom trakasserier är en del av jäm-

ställdhetsarbetet. Dessutom är trakasserier en del av resultatet i studien och kan 

därför med fördel definieras så det inte uppstår oklarheter.  

I Finland definieras jämställdhet som jämlikhet mellan könen; med andra ord 

samma rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön och en jämlik fördelning 

av makt och resurser. Jämställdhet innefattar såväl formell jämställdhet som reell 

jämställdhet. (Institutet för hälsa och välfärd, 2021a.) Jämställdhetsmyndigheten 

i Sverige (2022a) menar att jämställdhet innebär att alla kvinnor och män ska ha 

samma såväl rättigheter, möjligheter som skyldigheter och dessa ska finnas inom 

alla dimensioner av samhället.  
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Jämställdhet skiljer sig från jämlikhet, då jämlikhet innebär att alla är lika värda 

oberoende av till exempel kön, etnicitet, ålder, religion, eller språk medan jäm-

ställdhet syftar till jämlikhet mellan män och kvinnor (Institutet för hälsa och väl-

färd, 2021a). Jämlikhet är också relevant och något som behöver uppmärksam-

mas i frågor om idrott. Jämlikhet anknyter till ämnen som rasism och diskrimine-

ring på olika grunder (Institutet för hälsa och välfärd, 2021b), som är frekvent 

förekommande problem inom idrott (Melfi Alrasheedi & Al Murshid, u.å.; Trolan, 

2013). Eftersom syftet med den här avhandlingen är att undersöka jämställdhet 

inom idrott och inte jämlikhet, är begreppet jämställdhet det som är relevant att 

kunna.    

Jämställdhetsarbetet uppmärksammar trakasserier. Enligt lagen om sexuella tra-

kasserier är sexuella trakasserier en form av maktmissbruk och måste ses ur ett 

könsmaktsperspektiv. Ett förbud mot sexuella trakasserier är därför en viktig jäm-

ställdhetsfråga. (Jämställdhetsmyndigheten, 2022b.) 

Trakasserier existerar av många slag. Två av dem är av relevans för den här 

avhandlingen. De är sexuella och könsbaserade trakasserier. Sexuella trakasse-

rier kan innebära verbala, icke-verbala eller oönskade fysiska beteenden, som är 

av sexuell karaktär. Det kan handla om närmanden, blickar, ord, oönskade kom-

plimanger, meddelanden, olämpliga skämt med mera. Sexuella trakasserier kan 

ibland klassificeras som olagliga. Könsbaserade trakasserier handlar om bete-

ende riktat mot kön eller ens könsidentitet som inte är önskat. Trakasserierna kan 

bestå av att bland annat tala nedsättande om det andra könet, förnedra det andra 

könet eller mobbning baserat på den andras kön. (Jämställdhetsombudsmannen, 

u.å.b.) 

Forskning visar att kvinnor i högre grad utsätts för sexuella och könsbaserade 

trakasserier, och dessa trakasserier är tyvärr ett stort problem inom idrotten (Lahti 

et al., 2020). Damidrottare utsätts för sexuella trakasserier i större utsträckning 

än herridrottare och det mönstret ses även i Finland. Utredningar gjorda av Fin-

lands centrum för etik inom idrotten påvisar att damidrottare upplever sexuella 

och könsbaserade trakasserier i högre grad än herridrottare (Hentunen et al., 

2018; Lahti et al., 2020), vilket framhäver att det är ett stort problem i idrotten 

idag, även i Finland.   
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3 Syfte och forskningsfrågor  

Studiens syfte är att analysera hur en finsk och en finlandssvensk tidning skriver 

om jämställdhet inom idrott. Mer specifikt om de över huvud taget skriver om 

jämställdhet inom idrott, hur frekvent och på vilket sätt, vilket kommer att analys-

eras genom att identifiera gemensamma nämnare samt sätt som skiljer tidning-

arnas rapportering åt. Skriver de inte alls om jämställdhet inom idrott är också det 

en väsentlig del av jämställdhet och jämställdhetsarbete inom tidningar. Syftet 

blir därmed att analysera sportsidorna, likväl som andra delar av tidningen där 

det eventuellt skrivs om jämställdhet inom idrott. Utöver detta är det även me-

ningen att jämföra dessa två tidningars rapportering om jämställdhet inom idrott 

och se vilka resultat som kan urskiljas.  

Utgående från studiens syfte har följande forskningsfrågor uppkommit:  

1. Hur skriver (2) tidningar om jämställdhet inom idrott?  

2. Hur skiljer sig rapporteringen i den finska tidningen från rapporteringen 

i den finlandssvenska tidningen?  

Forskningsfrågorna har i viss mån levt under hela processen som den här av-

handlingen har krävt. Allt eftersom processen med avhandlingen har framskridit 

har även forskningsfrågorna utvecklats, exempelvis när det visade sig exakt hur 

materialet såg ut. 

Den första forskningsfrågan besvaras genom att analysera de teman och möns-

ter som identifierades i analysen. För att understryka poänger används citat ut de 

analyserade artiklarna. Därefter besvaras den andra forskningsfrågan genom att 

undersöka vilka skillnader som upptäcktes mellan tidningarnas sätt att rapportera 

om aspekter av jämställdhet inom idrott.  
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4 Genomförande 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för vilken forskningsansats som an-

vänts i studien, vilken analysmetod som användes samt hur själva analysen och 

genomförandet av den gick till. Dessutom kommer materialet som analyserades 

att beskrivas.  

4.1 Kvalitativ forskningsansats  

Den här avhandlingen utgår från en kvalitativ forskningsansats. Efter att ha på-

börjat analysen och efter noggrant övervägande togs beslutet att studien utförs 

som en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativa metoder växte fram efter kritik mot kvantitativa metoder, som en mot-

sats till dem. Kvalitativa metoder kan vara svåra att definiera, då de kan se väldigt 

olika ut. Med hjälp av kvantitativa metoder är det svårt att förstå samhällsfenomen 

eller social interaktion, vilket är en fördel med kvalitativa metoder; att förstå hur 

något fungerar. (Ahrne & Svensson, 2015.) Av den orsaken har jag valt att utgå 

från en kvalitativ forskningsansats, eftersom fokus för den här studien ligger på 

hur det rapporteras kring samhällsfenomenet jämställdhet inom idrott i två tid-

ningar. Kvalitativ forskning handlar om själva innehållet i texter (Drisko & Maschi, 

2015), vilket även är en orsak till att en kvalitativ utgångspunkt är passande för 

den här avhandlingen.  

Som forskare har man större anpassningförmåga när det handlar om kvalitativ 

forskning till skillnad från kvantitativ (Ahrne & Svensson, 2015). Det finns sällan 

heller färdiga modeller för analysen, utan man behöver i högre grad utveckla dem 

själv. Kritik mot kvalitativ forskning är att trovärdigheten kan ifrågasättas, där 

kvantitativ forskning kan stöda sig på statistik så kan inte kvalitativ det. Det kan 

vara en utmaning att generalisera inom kvalitativ forskning, alltså att säga något 

om en större population eller ett annat sampel än det som studerats (Svensson 

& Ahrne, 2015). Svensson (2015) hävdar att kritik gällande att den kvalitativa 

forskningen kan vara för subjektiv är felriktad. Eftersom det är omöjligt att studera 

världen så att man fångar alla aspekter av den på samma gång, är objektivitet 
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ouppnåeligt. Däremot måste tolkningar alltid vara förankrade i materialet (Svens-

son, 2015), vilket tolkningarna i den här avhandlingen är.  

4.1.1 Kvalitativ analys  

Enligt Flick (2014 refererad i Fejes & Thornberg, 2019) kan man med kvalitativ 

analys exempelvis undersöka en mängd data, för att ta reda på vad fallen har 

gemensamt och vad det finns för skillnader mellan dem. Eftersom syftet med min 

studie är att undersöka hur en finsk tidning och en finlandssvensk tidning skriver 

om samma samhällsproblem (jämställdhet inom idrott), och vad som skiljer deras 

rapportering åt, utgör kvalitativ analys en lämplig metodansats för att ta reda på 

det.   

Enligt Fejes och Thornberg (2019) är en utmaning med kvalitativ analys att få 

fram det viktiga ur en stor mängd data. Man behöver alltså klara av att urskilja 

det som är viktigt i det data man har från det som är mindre viktigt. En inriktning 

inom kvalitativ analys lägger fokus på det omedvetna och på de implicita 

aspekterna av sociala fenomen (Fejes & Thornberg, 2019), vilket är av relevans 

i den här avhandlingen. 

Alla kvalitativa studier är unika, vilket innebär att alla även har ett eget unikt ar-

betssätt för att analysera. Att vara människa utgör både en styrka och en svaghet 

med alla studier. Forskningen kan påverkas av forskarens egna erfarenheter och 

tidigare förståelse, vilket kan utgöra en svaghet. Det är samtidigt omöjligt att 

frångå det. Man behöver på samma gång vara öppen för att generera nya resultat 

i forskningen. Forskaren skapar en relation till det som undersöks, som är bero-

ende av forskarens egna erfarenheter, åsikter och tidigare kunskaper av läst lit-

teratur. (Fejes & Thornberg, 2019.) 

4.1.2 Analysmetod  

För den här avhandlingens syfte har jag valt att använda mig av kvalitativ inne-

hållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys menar Esaiasson et al. (2012) att man 

läser textens alla delar noggrant, likväl som helheten och textens kontext. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är bra på flera sätt, men en styrka är att helheten i 

texten, som både är det centrala och det man vill fånga in, antas vara något annat 
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än summan av de olika delarna. Det kan förstås som att vissa delar av texten i 

fråga kan ses som viktigare än andra delar. Det man söker i texten kan ligga dolt 

och bara fås fram genom att läsa texten noggrant (Esaiasson et al., 2012), genom 

att läsa mellan raderna så att säga. Hsieh och Shannon (2005) definierar kvalita-

tiv innehållsanalys som en forskningsmetod genom vilken man subjektivt tolkar 

ett textdatainnehåll. Det görs genom systematisk kodning och identifierande av 

teman eller av mönster.  

Den här avhandlingen utförs som en materialbaserad innehållsanalys, vilket in-

nebär att analysprocessen styrs av material och inte teori (Tuomi & Sarajävi, 

2018). I den här avhandlingen betyder det att de kategorier som bildades i ana-

lysprocessen baserar sig på artiklarna som identifierades i de två valda tidning-

arna. Jag har utifrån de analyserade artiklarna identifierat mönster och därefter 

kommit fram till slutsatser, eftersom jag utgår från en induktiv ansats. En induktiv 

ansats innebär att forskaren utgående från ett antal enskilda fall, kan identifiera 

mönster och utifrån det dra generella slutsatser (Fejes & Thornberg, 2019). En 

kvalitativ innehållsanalys är mera induktiv även för att kodning och analys till en 

viss grad kan ske samtidigt (Hsieh & Shannon, 2005).   

4.2 Material och genomförande 

Valet av tidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat togs efter en lång 

tankeprocess. Först gick tankegången kring om materialet skulle utgöras av två 

finlandssvenska tidningar, en finsk och en finlandssvensk eller av en finlands-

svensk och en svensk tidning. Efter övervägande togs ändå beslutet att inte ana-

lysera två finlandssvenska tidningar, då Svenskfinland är ganska litet, och risken 

fanns att författarna samt artiklarna till viss mån skulle vara lika. Att inte välja en 

svensk tidning var efter det sist och slutligen ett lätt beslut, då det kändes som 

rätt beslut att analysera de två inhemska språkens största respektive dagstidning.  

Beslutet att analysera Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet år 2020, moti-

verades av att jag ville ha nya artiklar, samtidigt som det vid tidpunkten för valet 

fortfarande var 2021, varvid jag valde att inte ta det året som fortfarande pågick. 

Dessutom var det även av intresse att se hur Covid-19 pandemin eventuellt på-

verkat tidningarnas rapportering. Detta innebär samtidigt att tillförlitligheten så till 
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vida kan diskuteras, att det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om 

jag hade valt ett år som inte präglats av pandemin. Samtidigt är min åsikt att ifall 

rapporteringen såg annorlunda ut år 2020 på grund av pandemin är också det ett 

resultat i sig, då det inte är optimalt att tidningarnas rapportering växlar i vilken 

grad de rapporterar jämställt på grund av en pandemi.  

För att kunna utföra analysen av idrotten i de utvalda tidningarna har jag använt 

mig av tidningarnas digitala version (hs.fi och hbl.fi) för att få tillgång till artiklarna 

som behövdes för analysen. För att få tillgång till nätversionen av tidningarna 

köpte jag månadsprenumeration för att hela tiden ha tillgång till det.  

Från början var tanken att analysera endast sportsidorna och fokusera på både 

de kvantitativa data och de kvalitativa data under ett eller två år i de valda tid-

ningarna. Efter att ha påbörjat materialinsamlingen drogs ändå slutsatsen att det 

var en för stor mängd artiklar för att klara av att utföra studien i den omfattningen 

och med den existerande tidsramen. Därför togs beslutet ganska snabbt in i 

materialinsamlingsprocessen att gå i en delvis annan riktning än den ursprungligt 

var tänkt. Eftersom det visade sig handla om ett så stort antal artiklar på sportsi-

dorna i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet, valde jag att i stället för att 

analysera dem alla, enbart fokusera på hur de två tidningarna skriver om jäm-

ställdhet inom idrott i sina tidningar. Därför är fokuset snarare på att analysera 

enbart de artiklar som berör jämställdhet inom idrott. Beslutet växte även fram 

eftersom jag ansåg att liknande forskning saknades. Av den orsaken är det kvan-

titativa av mindre vikt än tanken var ursprungligen. I avhandlingen kommer tid-

ningarnas förkortningar att användas för att underlätta. Hufvudstadsbladet kom-

mer kallas för den vedertagna förkortningen HBL medan Helsingin Sanomat kom-

mer ha den likaså vedertagna förkortningen HS (Institutet för de inhemska språ-

ken, u.å.).  

Eftersom fokuset för avhandlingen skiftade blev materialsökningen svårare än 

förväntat. Jag behövde använda jag mig av sökfunktionen på tidningarnas re-

spektive digitala version och använda rätt sökord, vilket visade sig vara en utma-

ning. För att dubbelkolla att jag hittat alla viktiga artiklar använde jag mig av 

Google. Sökorden för sökningen på HBL var: “jämställdhet” & ”idrott”, ”jämställd-

het” & ”sport” samt ”jämställdhet” med filtreringen ”sport”. På HS använde jag 
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sökorden: ”tasa-arvo” & ”urheilu” samt ”tasa-arvo” med filtreringen ”urheilu”. 

Dessutom sökte jag även mer manuellt för att säkerställa att jag hittat alla artiklar, 

genom att använda ”sexuella trakasserier”, ”seksuaalinen häirintä”, ”trakasse-

rier”, ”häirintä”, ”jämlikhet” samt ”yhdenvertaisuus”. Jag har alltså analyserat alla 

artiklar i HS och HBL som behandlade någon dimension av jämställdhet inom 

idrott att göra, vilket ledde till ett relativt stort och brett spektrum av artiklar. Av de 

artiklar som framkom i sökningen var inte alla relevanta, varvid jag valde bort dem 

direkt.  

I den här studien valde jag att inte avgränsa till specifika idrottsgrenar, som indi-

viduella grenar eller lagsporter. Jag valde däremot att avgränsa materialet genom 

att inte ta med insändare. Insändare är skrivna av läsare, och därmed motsvarar 

de inte nödvändigtvis tidningarnas åsikter eller rapportering. I insändare kontrol-

leras inte om informationen stämmer, utan skribenten förväntas ha gjort det. Av 

den orsaken är insändare inte nödvändigtvis korrekta vad gäller innehållet. I 

hämtningen av materialet togs beslutet av enbart fokusera på artiklar som berör 

jämställdhet, och inte artiklar som berör exempelvis jämlikhet (se kapitel 2.3.3.). 

Jag har därför valt bort en del av artiklarna som hittades i sökningen, som be-

handlade ämnen som inte är i fokus i denna avhandling. Eftersom jag valde att 

fokusera på situationen för damidrott i jämförelse med herridrott, bestämde jag 

mig för att begränsa materialet till artiklar som behandlar kvinnor och män, och 

därmed välja bort diskussioner om transpersoner. I materialinsamlingen hittades 

dock ändå inte fler än någon enstaka artikel kring det.  

Det finns inget direkt underlag för hur stort antal skriftliga dokument det behövs 

för en kvalitativ studie. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) är 6–8 intervjuer ett bra 

antal ifall metoden för materialinsamling är intervju, medan det inte uttrycks hur 

många skriftliga dokument det behövs för en studie. Det kan bero på att doku-

ment kan skilja mycket i längd och omfång. Från början bestod materialet av ca 

85 artiklar från HBL, och ca 40 från HS. Efter att ha läst igenom alla dessa artiklar, 

valdes några artiklar bort som inte ansågs vara relevanta för avhandlingens syfte. 

Slutligen fanns ca 100 kvar som analyserades. Efter källförteckningen återfinns 

en lista över det analyserade materialet, det vill säga det data som denna studie 

grundar sig på. Trots att det slutliga antalet artiklar som har analyserats och lästs 
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är relativt stort, utgörs inte materialet av väldigt mycket text, då artiklarna i HS 

och HBL generellt är relativt korta. Det är orsaken till att jag upplevde att det inte 

var ett för stort antal artiklar att analysera.  

4.3 Analysprocessen 

Analysen av materialet påbörjades med att först läsa igenom materialet noggrant 

och flera gånger, varefter det var dags att koda materialet. Kodning innebär enligt 

Fejes och Thornberg (2019) att datamaterialet kodas i kategorier. Genom att ana-

lysera likheter och skillnader reduceras och struktureras den stora textmassan 

som data utgörs av till ett antal kategorier. Dessa kategorier ska vara tydliga och 

uttömmande; de får inte överlappa varandra (Gheyle & Jacobs, 2017).  

Jag använde mig inte av något dataprogram, utan endast av Word, papper och 

penna samt utprintade kopior för att få en bättre översikt och för att märka ord 

och meningar. Genom kodning identifierades först en kategori per ämne i alla 

artiklar, och då bildades ca 25 kategorier. Vissa artiklar var långa och kunde be-

handla flera ämnen. Av dessa försökte jag sedan skapa större mer övergripande 

teman genom att slå samman de kategorier som hade något gemensamt och 

försöka hitta mönster. Här filtrerades även ett antal artiklar bort som inte ansågs 

relevanta för avhandlingens syfte. Det tog länge att komma fram till logiska te-

man, som jag kände att innefattade alla relevanta artiklar, samtidigt som det 

skulle bli färre teman som sedan kunde analyseras. Jag valde att färga alla artik-

lar enligt färg och därmed enligt tema på Word för att säkerställa att alla artiklar 

inkluderats. Resultatet av det blev de sju teman som används för att besvara den 

första forskningsfrågan. Dessa sju teman och antalet artiklar i båda tidningarna 

kan ses i figuren nedan, för att skapa en överblick för läsaren.  
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Tema Artiklar i Helsingin 

Sanomat 

Artiklar i Hufvud-

stadsbladet 

Ekonomin inom idrott 4 15 

Ansvar för att åstadkomma 

förändring 

3 7 

Beslutsfattande organ, led-

ning och kvotering 

1 7 

Lika behandling av idrottare 

oberoende av kön 

0 4 

Orättvis behandling av och 

olika villkor för damidrottare 

0 6 

Historiska händelser och för-

nyelser  

5 18 

Sexuella och könsbaserade 

trakasserier  
16 15 

Totalt antal artiklar 29 72 

Figur 1. Teman som identifierades i analysen.  

Efter att de teman som används i analysen hade bildats, fortsatte jag med tolk-

ning. Tolkning beskriver Fejes & Thornberg (2019) som att forskaren går utöver 

de manifesta innebörderna i texten (datamaterialet) till djupare och mer eller 

mindre spekulativa tolkningar av texten. Forskaren använder sig här av någon 

form av kontext för att tolka ett specifikt textstycke. En sådan referensram kan 

exempelvis utgöras av hela datamaterialet (när man analyserar en viss del) eller 

av en eller ett antal teorier. (Fejes & Thornberg, 2019). Den andra forskningsfrå-

gan kan besvaras efter en djupare analys av materialet. Sex observationer angå-

ende hur HS:s och HBL:s rapportering om jämställdhet inom idrott skiljer sig från 

varandra upptäcktes efter den andra analysen. Forskningsresultaten och tolk-

ningen av dem beskrivs i följande kapitel genom att redogöra för de teman som 

bildades i analysen och skillnader som framkom mellan de två tidningarnas rap-

portering.  

Jag har även i viss mån kvantifierat materialet, genom att räkna hur många 

gånger en viss kategori förekommer i materialet. Enligt Tuomi och Sarajärvi 

(2018) bidrar inte kvantifiering av kvalitativt material nödvändigtvis till något mer-

värde eftersom materialet ofta är knappt, men menar att det ändå kan vara av 
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nytta. I det här fallet anser jag att det kan bidra till nya perspektiv, och eftersom 

materialet i den här studien är relativt stort valde jag att använda mig av kvanti-

tativa data till en grad för att bidra till en mer omfattande analys av materialet och 

kunna beskriva i vilken omfattning tidningarna skrivit om ett specifikt ämne.   

Med utgångspunkt i Esaiasson et al. (2012) definition av kvalitativ innehållsana-

lys, har jag kommit fram till att det är den optimala metoden för att svara på mina 

forskningsfrågor. Syftet med avhandlingen är att analysera hur jämställdhet inom 

idrott (alltså ett samhälleligt fenomen) rapporteras i två tidningar. Därav har 

denna metod valts som analysmetod för den här studien.  

I resultatdelen kommer data att hänvisas till enligt exakt datum för att underlätta. 

Eftersom alla artiklar (och därmed allt data) är från år 2020 utgjorde det här den 

bästa metoden för att samtidigt vara tydlig med varifrån jag fått informationen och 

vilket data det handlar om, vilket gör det mer transparent och lättare att kolla för 

riktighet.    
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

I det här kapitlet kommer forskningsresultaten att beskrivas och därmed också 

tolkningen av forskningsresultaten. Resultaten kommer att redogöras genom att 

i tur och ordning svara på forskningsfrågorna och därmed redovisa resultaten av 

analysen.  

5.1 Hur skriver två tidningar om jämställdhet inom idrott?  

I analysen bildades sju olika teman som behandlar aspekter av och perspektiv 

på jämställdhet inom idrott, genom vilka man kan besvara den första forsknings-

frågan. Hur tidningar skriver om jämställdhet inom idrott kan ses bland annat ge-

nom när eller i vilka situationer tidningar skriver om jämställdhet inom idrott. I 

detta kapitel kommer de teman som bildades i analysen att beskrivas. Det här 

sker genom att redogöra för hurdana artiklar som identifierades angående jäm-

ställdhet inom idrott utgående från de olika teman. Till hjälp används citat ur de 

analyserade artiklarna, som framhäver specifika frågor som är av vikt för avhand-

lingens syfte, för att besvara forskningsfrågorna och som betonar särskilda vik-

tiga poänger.  

5.1.1 Ekonomin inom idrotten 

Det första temat som bildades i analysen är ekonomin inom idrott. Pengar är ett 

återkommande tema då det skrivs om jämställdhet och hur det korrelerar med 

idrott. Artiklarna under det här temat behandlar löner och lönegap mellan damid-

rottare och herridrottare, landslagsersättningar, prispengar och föräldraledighet 

med lön för damidrottare för att förbättra damidrottares villkor och möjligheter att 

kunna vara proffs. 

Under det här temat identifierades en nyhet om att en satsning som Fédération 

Internationale de Football Association, Internationella fotbollsförbundet [FIFA] 

gjorde gentemot fotboll för damer står fast trots att pandemin påverkat det eko-

nomiska. FIFA menar att man inte kommer skära i denna investering för damfot-

boll trots coronakrisen (HBL-TT, 21.4.2020). En talesperson för Fifa citerades när 

personen sade till The Guardian att Fifa inte skulle gå tillbaka på det finansie-

ringslöftet som de redan gett.  
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Den här finansieringen har Fifa redan förbundit sig, och den kommer inte att på-

verkas av covid-19-krisen. Pengarna kommer att investeras i en rad områden på 

damsidan, som tävlingar, kompetensutveckling, ledarskap, professionalisering 

och teknisk utveckling. (HBL-TT, 21.4.2020, st. 4).  

Av artiklarna där pengar är i fokus identifierades ett flertal artiklar gällande pris-

pengar, där prispengarna i turneringar är olika för damerna och för herrarna. Ett 

exempel berörde en tennisturnering som gick av stapeln i Finland, där herrvinna-

ren Heliövaara fick en betydligt större prissumma än damvinnaren Kulikova i 

samma turnering (Saxén, 26.7.2020a). Detta trots att damsegraren hade högre 

ranking än herrsegraren, och det var samma antal omgångar i båda turnering-

arna (Saxén, 26.7.2020b). I anslutning till denna nyhet funderar skribenten 

(Saxén, 26.7.2020b) på faktumet att tennisen ofta lyfts upp som en föregångare 

för jämställdhetsarbete inom idrotten, men ändå ser man liknande exempel som 

det tidigare nämnda där segern i damturneringen värderas lägre än segern i herr-

turneringen. Han lyfter även upp att det för jämställdhet krävs konkreta åtgärder. 

Utöver det reflekterar han över varför herrsegern är värd dubbelt så mycket som 

damsegern.  

Är det av någon anledning svårare att spela tennis om man är man? Kräver det 

mindre att jaga boll på grusplanerna då man är kvinna? Eller har man i Tammer-

fors inte insett att man i en modern värd inte kan eller ska diskriminera någon på 

grund av kön? (Saxén, 26.7.2020b, st. 18–20). 

Under samma tema lyfts det fram olika händelser då förbund valt att lägga pengar 

på herridrottare samtidigt som det ”inte finns pengar” för damidrotten. Som ex-

empel ges då coronapandemin orsakade ett avbrott i National Hockey League 

[NHL], vilket är herrarnas proffsliga i ishockey i Nordamerika, och förbundet ord-

nade ett privatplan för ishockeyspelarna att åka tillbaka till Finland. Under samma 

tidsperiod var professionella damlandslagsspelare tvungna att söka sommarjobb 

eftersom pandemin gjorde att damernas VM-turnering ställdes in och landslags-

ersättningarna uteblev (Saxén, 28.5.2020).  

Med tanke på att ishockeyn är både omodern och ojämställd är det kanske inte 

speciellt överraskande att man vid sidan om ishockey och damishockey nu också 

kan tala om ishockeypengar och damishockeypengar. (Saxén, 28.5.2020, st. 11). 

Artikeln i fråga hänvisar till en annan artikel där det redogörs för hurdana bonusar 

damlandslagsspelarna och herrlandslagsspelarna får ifall de placerar sig första, 
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andra, tredje eller fjärde i ishockey-VM (Saxén, 28.5.2020). Dessa summor är 

väldigt olika. Herrarna får 5000 euro för en fjärdeplats, medan damerna får 7000 

euro för en vinst. Enligt artikeln menar ishockeyförbundets vd att de på förbundet 

är för jämställdhet men att ekonomin inte tillåter en höjning av damspelarnas 

bonusar (Saxén, 27.1.2020). Det konstaterades att det inte finns pengar för att 

hjälpa damspelarna för att man då hade varit tvungen att göra det på bekostnad 

av juniorerna. Saxén (28.5.2020) lyfter fram det faktum att det tydligen inte fanns 

pengar för att hjälpa damspelarna, som påverkades av pandemin i den grad att 

de varit tvungna att söka sommarjobb, men att man i mars samma år ändå lyck-

ades vaska fram ett stödpaket på en miljon för att rädda den näst högsta ishock-

eyligan för herrar i Finland. Det kunde man göra utan att det skedde på bekostnad 

av juniorerna, för förbundet ser tydligen skillnad på pengar och pengar, enligt 

Saxén.  

Dampengarna var slut – till all tur fanns det ishockeypengar. Kanske förbundet i 

fortsättningen kan uppmana alla ishockeysupportrar att applådera för damlejo-

nen som belöning för det arbete de gör som man gjort för sjukvården i många 

länder under coronakrisen. Tyvärr kan varken sjukvårdspersonal eller ishockey-

damer betala sina räkningar med dessa applåder. Riktiga pengar skulle hjälpa 

mera. Kanske damspelarna kunde få lite ishockeypengar om det är så att dam-

pengarna är slut? (Saxén, 28.5.2020, st. 26–30).  

Tidningarna skriver inte bara om pengar i relation till jämställdhet inom idrott an-

gående att damidrottarna idrottar under sämre villkor än herridrottarna, att det 

finns mindre pengar inom damidrotten och att situationen borde vara rättvisare. 

En artikel (Moilanen, 14.10.2020) berör tvärtom damfotbollens potential jämfört 

med herrfotbollens. I artikeln betonas att man inte ska klaga så mycket på att 

herrfotbollen har mer pengar, damfotbollen borde inte få pengar bara av principen 

att det ska vara jämställt. Den intervjuade Katja Hakala (som själv spelar fotboll 

och studerar ekonomi) menar att det inte är en jämställdhetsfråga utan en mark-

nadsfråga, där man i stället borde fokusera på att locka sponsorer och öka intres-

set för damfotbollen och därmed öka pengarna inom damfotbollen. Hakala ger 

förslag på hur man kunde gå till väga i stället för att bara av princip vilja ha pengar 

åt damfotbollen (Moilanen, 14.10.2020). 

Ilman muuta kannattaa sanoa, että voitte saada valtavan kilpailuvaltin. Jos pää-

tätte lähteä jonkun miesfudisjoukkueen matkaan, niin siitä ei välttämättä herää 

samanlaisia mielikuvia ja mielleyhtymiä yleisölle. . .. Tämä kasvaa koko ajan, ja 
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tytöt saavat yhtäläisen mahdollisuuden harrastaa urheilua. Ilman muuta tässä on 

erilaisia imagollisia ja näkyvyysteemoja, mitä kannattaa aina promota. (Katja 

Hakala citerad i Moilanen, 14.10.2020, st. 11–13).  

I januari 2020 publicerades en artikel (Saxén, 22.1.2020) som behandlade en 

undersökning om jämställdhetssituationen inom ishockey, närmare bestämt den 

genomsnittliga månadslönen för dam- och herrishockeyspelare på elitnivå i Sve-

rige. Undersökningen visade att en herrspelare i snitt tjänar som ett helt damlag. 

I intervju har den finländska landslagsspelaren Ronja Savolainen uttryckt frustrat-

ion över att trots att hon är en av ligans största stjärnor så tjänar hon endast en 

bråkdel av det herrspelarna av samma status tjänar. Undersökningen visade 

också att 99 procent av herrspelarna kan leva på sin ishockey medan endast 7 

procent av damspelarna kan det. (Saxén, 22.1.2020.) Trots att Savolainen är en 

av de ”lyckligt lottade” som kan leva på sin idrott, var hon tvungen att söka som-

marjobb för att VM och därmed landslagsersättningarna det året uteblev (Saxén, 

28.5.2020). Martin Linder, som är bland dem som står bakom den utförda under-

sökningen, säger i ett pressmeddelande att huvudaktörer behöver ta sitt ansvar 

och se till att damerna får samma långsiktiga investeringar som herrarna fått 

länge.  

För att uppnå jämställdhet inom elithockeyn måste nyckelaktörer ta ansvar och 

långsiktigt investera i flickors och damers hockey på samma sätt som man länge 

gjort för pojkar och herrar. Målmedvetna satsningar kan förändra situationen på 

ett sätt som är till gagn för alla. (Martin Linder citerad i Saxén, 22.1.2020, sista 

stycket). 

I anknytning till undersökningens resultat, säger målvakten Sofia Reideborn från 

den svenska ishockeyligan att det är rimligt att en herrspelare tjänar lika mycket 

som ett damlag.  

Hockey är en hobby för oss, och ingen annan ska betala för en hobby. Vi kan inte 
kräva lönerna som herrarna har, och vi kan inte tvinga folk att gå och kolla. Det 
är bara att inse, vi har en produkt som ingen vill se och vi spelar i B-VM. (Reide-
born citerad i HBL/TT, 22.1.2020, st. 5).  

I artikeln kan det ändå tolkas som att det här är en ovanligare ståndpunkt, och att 

det är många som är väldigt frustrerade över situationen.  
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Ett flertal artiklar i HBL och HS uppmärksammar situationer då olika länder valt 

att införa lika ersättning för dam- respektive herrlandslag, samt motsvarande si-

tuationer där detta inte skett. I analysen observerades en artikel som berörde den 

tvist som pågick mellan USA:s damlandslag och domstolen i USA för att få 

samma landslagsersättningar för damlaget som herrlaget, där det verkade som 

att damlaget förlorar (STT/AFP, 24.6.2020).  

Me aiomme jatkaa taistelua. Oikeuden ratkaisu ei ota huomioon, että naispelaajat 

saavat samasta työstä pienempää palkkaa kuin miespelaajat. (Molly Levinson 

citerad i HS/STT-AFP, 24.6.2020, st. 7). 

Under temat identifierades artiklar som berör situationen kring landslagsersätt-

ningarna specifikt i Sverige. En artikel (Saxén, 17.9.2020) som tydligt tar ställning 

till problematiken kring pengar och jämställdhet inom idrott visar på att det finns 

mycket kvar att göra. Länder har olika policy gällande herr- och damlandslagen 

och vad gäller deras ersättningar. I Sverige slog Diskrimineringsombudsmannen 

fast att damerna och herrarna spelar fotboll ”på olika marknader”, och att det där-

med är berättigat att damspelarna inte får samma lön som herrspelarna (Saxén, 

17.9.2020. I artikeln intervjuas kriminolog och juristen Nina Rung, som menar att 

det är ett ologiskt resonemang, då man borde se till ”lika lön för lika arbete” logi-

ken.  

Om män fick tiofalt mer i lön än kvinnor på en arbetsplats skulle man se på pre-

stationerna männen och kvinnorna gör och ta ställning till om de är lika. Inom 

fotbollen jämför man inte alls prestationer med träning, läger och matcher utan 

man bedömer marknaderna. Det är ett oförklarligt beslut. (Nina Rung citerad i 

Saxén, 17.9.2020, st. 19). 

I samma artikel utvecklas resonemanget kring detta och det beskrivs hur det blir 

en ond cirkel för damidrotten som inte kan förbättra situationen på egen hand.  

Det är marknaden som styr. Marknaden fungerar på sina egna villkor. Vi ska inte 

utmana eller påverka marknaden. Herridrotten har större publik, får större ut-

rymme i medierna, har större sponsorintäkter och genererar mera pengar. Då är 

det också klart att herridrotten ska gynnas av dessa pengar och belönas för att 

den uppnått en ledande ställning på marknaden. Det blir liksom en god cirkel för 

herridrotten där det egna privilegiet skapar ytterligare privilegier. Samtidigt som 

det förstås blir en ond cirkel för damidrotten där den egna positionen inte kan 

förbättras eftersom den egna positionen är för svag. (Saxén, 17.9.2020, st. 28–

32). 
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Citatet ovan talar sitt tydliga språk gällande den existerande problematiken. Cita-

tet visar på den problematik som även i inledningen av denna avhandling lyfts 

fram, och framhäver att damidrottarna själva inte kan skapa en jämlik marknad, 

utan det behövs hjälp av andra (bland andra herridrottare, ledning) för att åstad-

komma en situation som är jämställd för alla idrottare. 

5.1.2 Ansvar för att åstadkomma förändring  

Ett tema som kunde urskiljas i analysen av materialet benämndes som ansvar 

för att åstadkomma förändring. Artiklar som hör till detta tema berör olika per-

spektiv till att ta sitt ansvar, använda sin plattform eller status för att göra en skill-

nad, påverka och uppmärksamma orättvisor. Därtill ses ett flertal artiklar kring det 

ansvar media har i att upprätthålla de ojämlika villkoren som existerar mellan 

kvinnor och män, likaså det ansvar som förbund, föreningar och andra organ har. 

Nedan följer exempel på artiklar under detta tema.  

I en artikel där friidrottsförbundets ordförande Sami Itani intervjuas betonar han 

vilket ansvar förbund, föreningar och de på högre positioner har för att leda till en 

utveckling i idrotten som motsvarar dagens värderingar och samhällets utveckling 

med jämställdhet, likabehandling och jämlikhet i spetsen (Saxén, 25.10.2020).  

Itani säger att idrotten måste bli mer ansvarsfull och att idrottens, idrottarnas och 

idrottsrörelsens värderingar måste motsvara samhällets ständigt utvecklade vär-

deringar. (Saxén, 25.10.2020, st. 22). 

Ansvaret ligger inte bara på ledare utan även (kända) idrottare har ett ansvar för 

att använda sin plattform för att uppmärksamma orättvisor och stå upp för jämlik-

het, jämställdhet och orättvisa villkor och situationer. Exempelvis fotbollsspelarna 

Tim Sparv (Vilén, 2.3.2020) och Nico Hämäläinen (Virtanen, 1.9.2020) samt ten-

nisspelaren Naomi Osaka (Saxén, 26.9.2020) har betonat detta. Då man har en 

plattform har man en ypperlig chans att påverka och göra skillnad. Sparv skulle 

gärna se att världsstjärnor som fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo skulle an-

vända sin status och plattform för att prata om viktiga saker, i stället för att göra 

reklam för underklädesmärken (Vilén, 2.3.2020). Enligt Sparv är det rentav tråkigt 

att få frågor kring resultat eller tankar inför kommande match, då det inte ger 

honom något.  
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On tylsää vastata kysymyksiin siitä, miten ottelu meni tai mitä ajattelen seu-

raavasta ottelusta. Ne kysymykset eivät anna minulle mitään. Osa rooliani on 

inspiroida muita ja muodostaa mielipiteitä muustakin kuin jalkapallotaktii-

koista. (Tim Sparv citerad i Vilén, 2.3.2020, st. 7–8).  

Sparvs uttalande kan tolkas som att det finns idrottare som gärna skulle ta ställ-

ning och säga vad de anser om olika frågor för att eventuellt åstadkomma skill-

nad, men att de sällan får chansen då journalister ofta frågar om resultat.  

Att ta ställning och uppmärksamma viktiga frågor är inte heller enda sättet att gå 

till väga, vilket några kändisar i USA visade då de gick ihop och grundade ett nytt 

proffslag i amerikanska National Women's Soccer League, som de själva är hu-

vudägare i. Detta i ett försök att förbättra damidrottares möjligheter till att leva på 

sin idrott och därmed förbättra jämställdheten, vilket i bästa fall kan leda till att 

fotbollen utvecklas och förbättrar unga spelares förutsättningar. (Saxén, 

30.7.2020.)  

Sofia Karlsson betonar i en intervju att även män borde se det som en naturlig 

sak att ta del i jämställdhetsarbetet, eftersom jämställdhet är en fråga för alla 

(Saxén, 8.3.2020). Alla gynnas av jämställdhet, även män. I och med ett mer 

jämställt samhälle ökar chansen för att de snäva mansrollerna försvinner, där 

mannen inte behöver vara ”macho” för att vara man, helt enkelt utmana de mas-

kulina stereotyperna. Karlsson uppmärksammar det faktum att då damidrottare 

vinner ett pris talar de ofta om orättvisor, olika villkor och jämställdhet, och Karls-

son önskar att även män skulle börja med det. Herridrottare som vinner något tar 

sällan ställning till viktiga frågor i samband med prisgalor och liknande, och det 

är något som skulle kunna öka uppmärksamheten kring dessa frågor och för-

bättra jämställdheten i snabbare takt. (Saxén, 8.3.2020.)   

Även media har ett ansvar i jämställdhetsfrågor genom vad de publicerar och 

rapporterar, vilket journalisten Saxén (15.5.2020) adresserar. Han menar att 

sportjournalistiken är nödvändig och att pandemin innebär ett tillfälle för att se 

över den i och med att tävlingsidrotten är inhiberad i hög grad. Enligt Saxén be-

hövs sportjournalistiken, i motsats till vad folk kanske ansåg i början av Coro-

napandemin då det inte fanns något att rapportera. Däremot anser han att i stället 
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för att rapportera resultat borde sportjournalistiken se det som ett tillfälle att ändra 

vad man rapporterar om och vad man vill fokusera på.  

Sportjournalisterna lägger ribban för lågt och behandlar idrottsstjärnorna de be-

vakar som idoler i stället för att granska dem kritiskt. Det blir lite för mycket påhe-

jande och "supporterskrivande" i stället för journalistiskt jobb. (Saxén, 15.5.2020, 

st. 21). 

Saxén (15.5.2020) tar även fasta på forskning som visar på att kriser som coro-

napandemin leder till att jämställdhetsarbetet blir lidande och att kvinnorna är de 

som blir mest utsatta. Saxén oroar sig över att detta sker inom idrotten och att 

det redan syns i sportjournalistiken. 

Även högre organ och personer med hög status har ett ansvar för att påverka 

och upprätthålla ojämna villkor. I en intervju påpekar kriminologen och juristen 

Nina Rung att också politiken spelar in (Saxén, 17.9.2020). Angående att Sverige 

valt att inte tilldela damlandslaget lika ersättning som herrlaget menar Rung att i 

ett land som Sverige där fotbollen får stöd av staten och där regeringen är uttalat 

för jämställdhet, borde det här inte vara möjligt. Rung säger att då länder som är 

mindre jämställda än Sverige väljer att betala lika ersättningar för att spela i lands-

laget, så finns det fortfarande mycket som behöver förbättras och förändras i 

Sverige (Saxén, 17.9.2020).  

Fotbollen får statligt stöd och vi har en feministisk regering med en uttalad jäm-

ställd och feministisk politik. Då ska det här inte vara möjligt. Vi kommer att sätta 

press på politiker och sponsorer. Dessutom hör det svenska fotbollförbundet till 

Riksidrottsförbundet (RF) som jobbar för jämställdhet inom idrotten. Det betyder 

att fotbollen går mot sina egna värderingar då man inte betalar lika ersättningar. 

(Nina Rung citerad i Saxén, 17.9.2020, fjärde sista stycket). 

En av världens bästa fotbollsspelare Ada Hegerberg var i början av pandemin 

rädd för hur damfotbollen skulle påverkas jämfört med herrfotbollen (Virtanen, 

10.4.2020). Hegerberg talar om hur flera i hennes lag Lyon sagt att de är villiga 

att acceptera lägre lön för att laget ska kunna fortsätta sin verksamhet, men också 

hur man borde agera för att damfotbollens uppsving (som märktes exempelvis i 

samband med det senaste mästerskapet) inte ska komma av sig. Hegerberg 

påpekar även vikten av att ta ansvar.  
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Naisten jalkapallo on vielä alkuvaiheessaan, ja meidän pitää vaatia samoja oi-

keuksia, mitä ikinä päätetäänkin, ja meidän pitää vaatia muutoksia, joita perään-

kuulutimme aiemmin. (Ada Hegerberg citerad i Virtanen, 10.4.2020, 14. stycket). 

Det kan konstateras att ansvar som tema ses i båda tidningarna och olika 

aspekter av temat berörs i många olika artiklar kring ämnet jämställdhet inom 

idrott.  

5.1.3 Beslutsfattande organ, ledning och kvotering  

Temat beslutsfattande organ, ledning och kvotering som bildades i analysen, be-

handlar exempelvis hur framtidens idrottsledare kommer se ut och hur styrelser 

ofta inte motsvarar representationen bland medlemmarna. Det kan ses som ett 

bevis på att idrotten från grunden inte är jämställd.  

Under temat identifierades statistik kring representation inom styrelser, idrottsför-

eningar och grenförbund, med syfte att påvisa att det inte är jämställd represen-

tation, och att den inte motsvarar verkligheten. En artikel låter en veta att två 

tredjedelar av alla styrelsemedlemmar inom idrottsföreningarna i Finland är män, 

trots att kvinnor utgör 62 procent av de som jobbar inom dessa föreningar (Repo-

nen, 9.10.2020). Inom grenförbunden, som är en högre nivå än idrottsförening-

arna, är däremot 60 procent män. Likaså finns det bland alla styrelseordföranden 

104 män medan kvinnorna bara är 24 (Reponen, 9.10.2020). Samma mönster 

ses i representationen bland idrottsledarna, då sju av åtta idrottstränare är män 

(Saxén, 30.5.2020). Till och med inom damidrotten är majoriteten av tränarna 

män (Saxén, 30.5.2020), trots att herrtränare för damidrottare inte alltid är en bra 

lösning, exempelvis då man ser på det faktum att kvinnor rent fysiskt påverkas 

av mens vilket kan inverka på träning, något som män aldrig kan förstå fullt ut 

(Lindqvist, 2020). I herridrotten finns det i Finland på högsta nivå endast ett herr-

lag som har en damtränare (Saxén, 30.5.2020). Finlands Svenska Idrott beslutat 

att införa kvotering för att öka på kvinnornas andel (Saxén, 25.11.2020). Betoning 

ligger ändå på att situationen förbättras vilket märks i rapporteringen, som exem-

pelvis Alyssa Nakken som blev historisk genom att bli första kvinna som gav di-

rektiv på planen i en herrmatch i den amerikanska baseballigan (HBL-TT, 

21.7.2020). 
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Enligt friidrottsförbundets ordförande Sami Itani behöver idrottsledningen och 

egentligen ledarna förändras (Saxén, 25.10.2020). Ledare behöver bli mer pro-

fessionella och vara förebilder när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet 

och jämlikhet. Itani menar att det till stor del är upp till ledare att stå upp för idrot-

tarna och exempelvis se till att idrottsevenemang inte arrangeras i länder där 

mänskliga rättigheter kränks. Som exempel ger han att det är ohållbart och orätt-

vist att tänka sig att en homosexuell idrottare ska åka och tävla till ett land där 

homosexualitet bestraffas. Eller att idrottare behöver göra ett val mellan sina vär-

deringar och att utöva sin idrott. Därför menar han att det behöver ske föränd-

ringar inom ledning, eftersom idrotten i framtiden behöver ta sitt ansvar. Itani me-

nar att en förändring som borde ske för att orsaka förbättring är att se till att id-

rottsledare inte är för långvariga, utan han vill ske poster där idrottsledarna roterar 

vart annat vart fjärde år, då det borde vara tillräckligt för att orsaka förändringar. 

Utveckling sker långsammare om ledarna sitter för länge på sina poster, menar 

Itani. (Saxén, 25.10.2020.)  

I analysen noterades ett uppmärksammande av programmet ”johtaa kuin nainen” 

(led som en kvinna; min översättning), som Finlands olympiska kommitté star-

tade, där tanken var att förbättra kvinnans ställning och möjligheter, och öka de-

ras andel i ledning (Saxén, 24.4.2020).  

Det sker som sagt hela tiden en positiv utveckling inom idrotten och kvinnornas 

andel i de beslutande organen ökar sakta men säkert. En orsak är olympiska 

kommitténs projekt, men också den samhälleliga förändringen där kvinnor i allt 

större utsträckning tar plats och leder hjälper [sic] till att skapa en positiv spiral. 

Flickor och unga kvinnor ser att de har samma möjligheter, förutsättningar och 

rättigheter att ta plats som pojkar och män har. (Saxén, 24.4.2020, st. 31).  

Under det här temat identifierades i tidningarna flera aspekter av ledning, hur en 

ledning borde se ut, hur ojämn könsfördelning det ofta är inom ledning och projekt 

som startats för att förbättra situationen.  

5.1.4 Lika behandling av idrottare oberoende av kön 

Att jämställdheten inom idrott hela tiden förbättras är ett faktum, vilket man kan 

se genom att titta tillbaka ett antal år. Det märks även i flera artiklar i analysen, 

som berör händelser där herridrottare och damidrottare behandlas på samma 

sätt, till skillnad från hur det tidigare var.  
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Det ses bland annat i en artikel (HBL, 5.9.2020), där det uppmärksammas att 

tennisstjärnan Novak Djokovic bildar ett nytt spelarfack. Artikeln lyfter fram att 

Djokovic med det nya spelarfacket vill inkludera damspelarna, inte bara herrspe-

larna. Hans ambition med detta är utöver att få bättre villkor för spelarna, att för-

bättra situationen för damspelarna eftersom alla som är delaktiga i det facket 

skulle få samma behandling och därmed vara berättigade till samma möjligheter 

(HBL, 5.9.2020). I samma mönster tänker även tennisspelaren Roger Federer, 

som ändå inte anser ett nytt fack är rätt väg att gå (HBL-TT-RITZAU, 22.4.2020). 

Han menar däremot att det är på tiden att man slog ihop herr- och damtennisen, 

på ett organisatoriskt plan. Detta för att det skulle innebära samma organisationer 

för både herr- och damtävlingar, vilket skulle innebära samma prispengar och 

möjligheter för herr- och damspelarna (HBL-TT-RITZAU, 22.4.2020).  

Under temat identifierades också en artikel i vilken det redogjordes för arrangö-

rerna för en golftävling i Sverige som valt att slå ihop damtävlingen och herrtäv-

lingen till en enda tävling (Wallin/TT, 9.1.2020). Där står det att beslutet att ta det 

valet var enkelt, men att det ändå innebär en del utmaningar i själva utförandet, 

för att det ska bli samma förutsättningar för alla då de tampas om samma vinst 

och därmed även samma prissumma. Artikeln skrevs ca ett halvår före tävlingen 

skulle gå av stapeln, på grund av den då begynnande pandemin sköts tävlingen 

upp med ett år. Ifall någon undrar hur det gick och om damspelarna hade en 

chans mot herrspelarna, kan nämnas att tävlingen fungerade som planerat och 

på prispallen stod två herrspelare och en damspelare (Associated press, 2021).  

5.1.5 Orättvis behandling av och olika villkor för damidrottare 

Många analyserade artiklar lyfter fram hur damidrottarna ofta glöms bort vid tal 

om idrotten. Det skedde exempelvis då bollförbundet hade intentionen att hedra 

herrfotbollsspelaren Jari Litmanen som den fotbollsspelare i Finland som har spe-

lat flest landskamper och som gjort flest mål.  Litmanen är visserligen den som 

speltt flest matcher, men han är inte den som gjort flest mål, det har Linda Säll-

ström gjort (Saxén, 7.12.2020). Det här menar skribenten att tyder på att bollför-

bundet skiljer mellan ”fotboll och damfotboll”. Likaså glöms damidrotten bort då 

det talas om pris på idrottsgalan för ”årets X”, trots att något gjorts bättre av ett 
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damlag eller damidrottare. Det indikerar att de olika förbunden, styrelser och lik-

nande värderar herridrotten som högre och bättre än damidrotten, då exempelvis 

det bästa laget eller liknande ska utses (Saxén, 7.12.2020).  

I HBL kan man läsa om hur förbund i flera repriser behandlar damidrottare och 

herridrottare olika. I en artikel redogörs för hur finska innebandyförbundet be-

handlar damlagen och herrlagen på olika sätt (Saxén, 11.1.2020). Förbundet ta-

lar om jämställdhet, men väljer att tilldela segrarna i finländska cupen olika stora 

prissummor, där herrvinnaren får en större summa än damvinnaren. Det samma 

ses även för de övriga placeringarna (Saxen, 11.1.2020; Willberg/SPT, 

20.5.2020). Förbundet borde inte vara en del i den orättvisa behandlingen av 

damerna, vilket även artikelns skribent tar ställning till.   

Förbundet borde verka för att minska – inte öka eller upprätthålla – gapet mellan 

herrarna och damerna. (Saxén, 11.1.2020, st. 27).  

Samma mönster kan ses även i andra artiklar, där journalister uppmärksammar 

liknande händelser. Ishockeyförbundet väljer att inte betala jämställda bonusar 

åt sina landslag, utan damerna tilldelas betydligt lägre prissummor än herrarna 

för medalj vid ishockey VM (Saxén, 27.1.2020). Likaså hade en tennisturnering i 

Finland olika prissummor för vinnarna (Saxén, 26.7.2020a). Det påvisar tydligt att 

idrottare behandlas olika beroende på vilket kön de har. Dessutom skriver olika 

förbund konsekvent på olika sätt då det gäller dam- och herridrotten, vilket note-

ras i HBL. Till exempel ishockeyförbundet skriver frekvent om ”Lejonen” och 

”Damlejonen” då det handlar om herrarnas respektive damernas ishockeylands-

lag, och skriver alltså ut prefix framför namnet då det handlar om damlaget 

(Saxén, 28.5.2020).   

I anslutning till en tv-lag (se kapitel 5.1.6), som tydligt prioriterade herridrott fram-

för damidrott, kunde man läsa en artikel om hur de berörda parternas (fotbollen 

och ishockeyns) förbund inte över huvud taget tog ställning för sina respektive 

damlag och deras rätt att få lika synlighet som herrlagen (Saxén, 13.11.2020b). 

Varken Bollförbundet eller Ishockeyförbundet uttalade sig kring detta, och tystna-

den kan ses som ett tydligt ställningstagande. Det sänder konstiga signaler, då 

det hade varit lätt för nämnda förbund att med ett uttalande visa att de är för 
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jämställdhet, då ämnet varit så mycket på tapeten och personer från landslags-

spelare, Jämställdhetsombudsmannen till ministrar uttalat sig angående lagen. 

Att inte säga något alls är märkligt, med tanke på att förbundet ska finnas till för 

alla sina idrottare, och inte bara herridrottarna (Saxén, 13.11.2020b).   

Att den nutida synen på idrott skiljer mellan idrott och damidrott, noteras i HS i 

samband med namnbytet på damernas fotbollsliga från att ha ett könsspecifikt 

prefix till ett namn utan, där det finländska bollförbundets utvecklingschef inter-

vjuats (Junkkari, 26.1.2020). Det fenomenet noterar även HBL i samband med 

det tidigare nämnda att förbund talar om exempelvis ”damlejonen” och ”lejonen” 

samt ”ishockey-VM” och ”dam-VM” (Saxén, 28.5.2020).  

Se kertoo ajatusmaailmasta, että on urheilua – ja sitten erikseen naisten urheilua. 

. .. Naisetuliite määrittää naisten jalkapallon jotenkin vähempiarvoiseksi. Miesten 

laji on jalkapallo. Siis lajin nimi perusmuodossaan. Naiset sen sijaan pelaavat 

naisten jalkapalloa. (Heidi Pihlaja citerad i Junkkari, 26.1.2020, st. 11–12). 

Att damidrottare behandlas annorlunda än herridrottare är inget nytt. Att det upp-

märksammas i den här graden i båda tidningarna som analyserats tyder på att 

det är ett stort och komplext problem, som man kan notera i många olika dimens-

ioner av idrotten.  

5.1.6 Historiska händelser och förändringar 

Det sjätte temat som bildades i analysen kan beskrivas som historiska händelser 

och förändringar. Bland dessa artiklar kan man kan se förändringar mot ett mer 

jämställt håll inom idrott. Många av artiklarna handlar om en lag enligt vilken spe-

cifika mästerskap för damer inte anses vara av samhällelig vikt samtidigt som 

herrarnas är det. Andra historiska händelser att internationella idrottskommittéer 

har uppnått jämställdhet, dubbla fanbärare i OS och pris och utmärkelser som 

utmärker sig historiskt.  

Det första observationen är att det under år 2020 publicerats en mängd artiklar 

om en förordning i lagen om televisions- och radioverksamhet, enligt vilken da-

mernas turneringar där Finland deltar inte är av samhällelig betydelse, medan 

herrarnas är det. Detta innebar att damernas mästerskap inte nödvändigtvis visas 

på gratis kanaler på tv, medan herrarnas enligt lagen måste visas på dessa gratis 



 

39 

 

kanaler. Det här kan resultera i att det är svårare att se på damturneringar jämfört 

med herrturneringar, varvid det även påverkar hur många som ser på damturne-

ringarna. (Saxén, 12.2.2020.) Av den orsaken är det också svårt att öka på deras 

popularitet. HBL var först med att uppmärksamma det här och i granskandet av 

lagen märkte att det var orättvist för damerna med en sådan lag. Speciellt ef-

tersom sändningarna av damernas ishockey VM samt fotbolls EM år 2019 båda 

sågs av miljonpublik, märktes det att intresse finns för att följa med damernas 

mästerskap (Saxén, 17.2.2020). Slutsatsen som HBL drog var att det är en lag 

som bidrar till att upprätthålla orättvisa villkor och skapa ojämlika villkor för da-

merna jämfört med herrarna. Det ger tv-bolagen möjligheten att inte visa mäster-

skapen för damer, och därmed är det inte lika lätt att följa med damlagens fram-

fart, vilket därigenom även innebär att publikstödet och därmed marknaden inte 

gynnar damlagen, i jämförelse med herrlagen (Saxén, 12.2.2020). I analysen 

framkom att en sådan lag är föråldrad och inte motsvarar situationen idag 

(Hakala, 27.3.2020).  

Stor uppståndelse uppstod efter HBL:s granskning och det uppmärksammades 

på flera håll. Efter den inledande artikeln publicerades flera artiklar på en vecka 

och ett antal även efter det. Bland annat jämställdhetsminister Thomas Blomqvist 

uttryckte att det inte är acceptabelt och att lagen definitivt borde uppdateras ef-

tersom samhället och idrotten har utvecklats sedan lagen trädde i kraft, år 2007 

(Saxén, 14.2.2020). Blomqvist menade att lagen inte mera stämmer överens med 

att damernas mästerskap inte skulle vara samhälleligt viktiga, då man ser på ex-

empelvis tittarsifforna och hur populära de sändningarna varit. HBL:s granskning 

av lagen orsakade ett ramaskri i samhället och resulterade i att ett ändringsför-

slag skickades in. Enligt förslaget skulle damernas och herrarnas mästerskap 

jämställas (Saxén, 13.11.2020), vilket är ett konkret steg mot en mer jämställd 

idrottsvärld. Dessutom ville olika organisationer att paraidrotten samtidigt skulle 

få samma status, för att ytterligare förbättra jämlikheten (Pajala, 16.6.2020).  

En uppdatering av regler noterades då en golfklubb i Skottland valde att börja 

välkomna kvinnliga medlemmar till klubben, efter att ha fått besked att de inte får 

stå värd för tävlingar så länge som de inte accepterar kvinnliga medlemmar. Efter 



 

40 

 

att ha ändrat på sina regler får de nu arrangera för damernas majortävling British 

Open. (HBL-TT-Reuters, 21.8.2020.) 

Olika förändringar som leder mot mer jämställda villkor och en mer jämställd id-

rottsvärld identifieras i analysen, där det ofta fokuseras på vilka resultat de här 

förändringarna kan leda till. Dessutom identifierades historiska händelser som 

kan leda till att det i framtiden leder till mer rättvisa villkor. Det uppdagades att en 

tennistävling för första gången skulle namnges efter en kvinna (HBL-TT, 

21.9.2020). Det här sker för att hedra tennisikonen Billie Jean King. King är en 

amerikansk tennisikon som under sin karriär vann tolv Grand Slam-titlar och käm-

pade för jämlikhet inom tennisen (HBL-TT, 21.9.2020).  

HBL lyfter fram att sommar OS i Paris år 2024 enligt internationella olympiska 

kommittén [IOK] blir de första jämställda Olympiska spelen någonsin där det ska 

delta 50% kvinnor och 50% män (Saxén, 5.4.2020). Ett annat budskap om jäm-

ställdhet som lyfts upp är då IOK beslutade att varje land får ha dubbla fanbärare 

i OS i Tokyo och uppmanade alla länder att också utnyttja den möjligheten (HBL, 

4.3.2020). Likaså bestämde IOK att alla deltagande nationer måste ha både en 

damidrottare och en herridrottare i lagen för att förbättra jämställdheten. 

Båda tidningarna (HBL-TT, 27.2.2020; Junkkari, 26.1.2020) noterar den föränd-

ring som gjorts gällande Finlands fotbollsliga för damer, där det tidigare namnet 

som hade ett könsspecifikt prefix nu för tiden går under namnet Kansallinen liiga, 

vilket på svenska kan översättas till Nationella ligan. I samband med namnbytet 

säger utvecklingschefen på finländska fotbollsförbundet, Heidi Pihlaja, att det är 

ett ställningstagande, som fungerar som symbol för en förändring av större kul-

turellt slag inom både idrottsgemenskapen och samhället i övrigt (HBL-TT, 

27.2.2020). Pihlaja menar att efter namnbytet ska det inte längre finns ”fotboll” 

och ”damfotboll” (Junkkari, 26.1.2020).  

Även finska innebandyförbundet valde att ändra namn på den inhemska högsta-

ligan i innebandy, vilket noterades i båda tidningarna (Willberg/SPT, 20.5.2020; 

Hakola, 20.5.2020). Namnbytet är från Innebandyligan och Damernas inneban-

dyliga till F-ligan, för både damerna och herrarna (Willberg/SPT, 20.5.2020). 

Detta för att förbundet vill uppnå mer jämställdhet. F-ligans vd Kimmo Nurminen 
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konstaterar att F-ligan därmed vill förbättra föreningarnas ställning genom att ”ge 

föreningarna en möjlighet att växa och få mer synlighet både här hemma och 

internationellt” (Willberg/SPT, 20.5.2020). 

I analysen hittades även flera artiklar som uppmärksammar olika pris eller utmär-

kelser någon fått angående jämställdhet inom idrott. I en artikel uppmärksammas 

Terhi Heinilä då hon valdes till en arbetsgrupp på hög nivå under Europeiska 

Kommissionen (Pusa, 8.12.2020). Arbetsgruppen ska syssla med frågor om jäm-

ställdhet inom idrott, och Heiniläs utnämning benämns som ”betydelsefull för jäm-

ställdheten inom idrotten”. Likaså uppmärksammas Filip Saxén som är sportchef 

på HBL, då han fick en utmärkelse för det arbete han gjort för att främja jämställd-

heten i HBL:s sportjournalistik (Häggblom, 26.11.2020, Miettinen, 9.12.2020). 

Han har gått i bräschen för att förbättra hur tidningen rapporterar om idrott, mot 

ett mer jämställt håll. Själv menar Saxén att det är glädjande med den uppskatt-

ning han fått för det arbete de gör på HBL för en jämställd idrottsrapportering, 

men betonar att sportjournalistiken har jobb att göra.  

Det är nog inte "marknaden" som styr över rapporteringen från idrottsevene-

mang, det är någon som har fattat aktiva beslut, någon som anser att herridrott 

förtjänar mer synlighet än damidrott. Det kan och ska vi journalister ändra på. 

(Filip Saxén citerad i Miettinen, 9.12.2020, st. 1). 

I analysen framkom att det rapporterats om historiska händelser på ett brett plan, 

med allt från förändringar och förnyelser till utmärkelser som kan leda till föränd-

ring.  

5.1.7 Sexuella och könsbaserade trakasserier inom idrotten 

Det sjunde och sista temat som bildades i analysen är trakasserier, närmare be-

stämt sexuella och könsbaserade trakasserier. Trakasserier är ett jämställdhets-

problem, vilket konstaterades i den teoretiska bakgrunden. Sexuella trakasserier 

noteras frekvent i såväl HS som HBL, och i många artiklar lyfts det upp olika 

aspekter av och problem med sexuella trakasserier inom idrott. Artiklarna be-

handlar både sexuella trakasserier inom idrotten i Finland och inom internationell 

idrott. Därtill berörs trakasserier av andra slag, som också är stora problem inom 

idrotten. De flesta artiklar behandlar damidrottare som blivit utsatta, men i ana-
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lysen identifierades även en artikel, i vilken uppgifter om grova sexuella trakas-

serier av två manliga minderåriga ishockeyspelare i Kanada framkom (TT, 

19.6.2020).  

Både HS (Moilanen, 8.9.2020; Pajala, 8.9.2020) och HBL (Saxén, 8.9.2020a; 

Saxén, 8.9.2020b) skriver om en utredning som Finlands centrum för etik inom 

idrotten [FCEI] gjorde inom finländsk tävlingsidrott. Utredningen visade att på 

landslagsnivå bland vuxna har 37 procent av idrottarna upplevt sexuella trakas-

serier, och vanligast är det att förövaren är en annan idrottare eller tränare (Moila-

nen, 8.9.2020). Utöver sexuella trakasserier är även könsbaserade trakasserier 

relativt vanliga. Enligt undersökningen hade de tillfrågade damidrottarna blivit ut-

satta för såväl sexuella som könsbaserade trakasserier i hög grad, medan få av 

herridrottarna blivit utsatta för könsbaserade trakasserier. Däremot hade många 

herridrottare blivit utsatta för sexuella trakasserier (Moilanen, 8.9.2020). Trakas-

serier existerar inom samtliga grenar, och för att kunna förändra kulturer och 

strukturer behövs konkreta åtgärder. I analysen observerades artiklar gällande 

hur idrottsfolket har reagerat på undersökningens resultat (Pajala, 8.9.2020; 

Saxén, 8.9.2020b). Bland dem som reagerade är herrarnas futsallandslags kap-

ten Panu Autio, som uttrycker vikten av att spelarna tittar sig i spegeln och för-

ändrar hur man pratar i omklädningsrummet och på planen. (Pajala, 8.9.2020) 

Joukkueessa saattaa olla parikymmentä pelaajaa, joista suurin osa pitää jotain 

juttua hauskana ja harmittomana. Kuitenkin yksi tai kaksi pelaajaa voi kokea sen 

häiritsevänä. Näitä tilanteita pitäisi meidän kaikkien pystyä tunnistamaan her-

kemmin ja välttämään. (Panu Autio citerad i Pajala, 8.9.2020, st. 13). 

Jämställdhetsminister Tomas Blomqvist menar att det var upprörande att läsa om 

undersökningens resultat och att det är något som måste diskuteras inom olika 

förvaltningsområden, vilket det även har beslutats om i jämställdhetsprogrammet 

(Moilanen, 8.9.2020). Även utredningens ledande forskare Annukka Lahti beto-

nar att trakasserier är ett problem för jämställdheten, och att förändringar behövs 

för att förbättra situationen (Saxén, 8.9.2020b). HBL lyfter fram att trots att utred-

ningens resultat inte är positiva, kan man ändå se att situationen har förändrats 

så till vida, att det tidigare inte medgavs att det förekom problem, medan många 

ledare nu uttrycker att de har en skyldighet att skydda idrottarna och erbjuda en 
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bättre miljö att idrotta i (Saxén, 8.9.2020b). I samma artikel lyfts FCEI:s general-

sekreterare Japissons åsikt om det ansvar som medierna har fram, eftersom me-

dia är involverad i skapandet av bilden av idrott. Japisson betonar att journa-

listerna inte har en passiv roll utan tvärtom har de stor inverkan på formandet av 

idrotten.  

Visst ska idrottsrörelsen vara orolig. Det här handlar om ett jämställdhetsproblem. 

Idrotten borde fundera på hur man kan göra idrotten tryggare för kvinnor och 

minoriteter. Utredningen visar att idrotten är en manlig värld med maskulina struk-

turer som stöder det ojämställda. (Annukka Lahti citerad i Saxén, 8.9.2020b, st. 

5). 

Ni journalister är inte en passiv publik utan ni har en enorm inverkan på hur id-

rotten formas och ser ut. Damidrotten är lika viktig som herridrotten och då är det 

viktigt att fundera på hur ni presenterar idrotter och idrottare. (Teemu Japisson 

citerad i Saxén, 8.9.2020b, sista stycket). 

En liknande undersökning gjord i England observerades i analysen, där det fram-

kommer att en tredjedel av de tillfrågade professionella damidrottarna har varit 

tvungen att stå ut med trakasserier i sociala medier, så till den grad att en del av 

idrottarna helt undviker sociala medier (Loikkanen, 10.8.2020). 

Det har i tidningarna rapporterats om då någon i idrottsvärlden blivit anklagad för 

sexuella trakasserier, bland annat då en fotbollsspelare anklagades (STT-AFP, 

23.7.2020), och då det framkom att flera kvinnliga arbetstagare anklagat sin klubb 

och arbetsgivare för långvariga sexuella trakasserier (STT-TT-Ritzau, 17.7.2020; 

TT–RITZAU, 17.7.2020). Andra händelser som uppmärksammas är gymnaster i 

Australien som vittnade om att de under sina landslagskarriärer utsattes för sex-

uella trakasserier (HBL-TT-AFP/Hjorter, 23.7.2020), och att utredning ska startas 

kring det (HBL-TT-REUTERS, 30.7.2020). En artikel noterar den kritik som rikta-

des mot den idrottsmedicinska avdelningen inom USA:s olympiska och paralym-

piska kommitté för hanteringen av anklagelserna gällande sexuella trakasserier 

(HBL-TT-AFP, 7.2.2020). I analysen identifierades också en artikel som specifikt 

lyfter fram vad som kan göras för att förbättra situationen gällande sexuella tra-

kasserier inom idrott och att det finns en nätbaserad kurs med mål att ge aktiva 

inom idrotten medel för att hantera sådana situationer och vad som kan göras för 

att förebygga dem (Saxén, 5.6.2020).  
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HS uppmärksammar då Bollförbundet stängde av en tränare på grund av sexu-

ella trakasserier (Rautiainen, 7.6.2020; Lehikoinen, 26.6.2020). Tränaren fick 

sparken från föreningen det skedde i efter att en minderårig spelare berättat om 

de sexuella trakasserierna hen blivit utsatt för (Rautiainen, 7.6.2020). Efter det 

fortsatte tränaren arbeta i en annan förening, och i artikeln framgår vilka åtgärder 

Bollförbundet tagit för att utreda händelsen.  

Sexuella och könsbaserade trakasserier som ämne uppmärksammas frekvent då 

något har skett eller för att reflektera över utredningar där fokus har legat på om 

idrottare har blivit utsatta för sexuella eller könsbaserade trakasserier.  
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5.2 Hur skiljer sig rapporteringen i en finsk tidning från 

rapporteringen i en finlandssvensk tidning?  

Den andra forskningsfrågan kan besvaras genom att jämföra resultaten från ana-

lysen av de relevanta artiklarna från Hufvudstadsbladet respektive Helsingin Sa-

nomat. Meningen är att konsekvent jämföra tidningarna med varandra för att ta 

reda på om det finns skillnader i rapporteringen och vilka resultat man kan utläsa 

ur dessa eventuella skillnader. Alla observationer och analyser har gjorts utgå-

ende från de relevanta artiklarna från år 2020, och därmed kan ingenting sägas 

om något annat år än detta, eller exempelvis om huruvida resultaten skulle se 

liknande ut även under ett annat år än det valda. Därför görs inga kopplingar till 

andra år eller om det är så här det vanligtvis ser ut i tidningarnas rapportering.   

I detta kapitel kommer observationer som gjorts i analysen att presenteras och 

skillnader mellan tidningarnas rapportering beskrivs bland annat utgående från 

de teman som identifierades i analysen och i tolkningen av resultaten.  

5.2.1 Teman i tidningarna  

I analysen av de identifierade artiklarna från år 2020 i Helsingin Sanomat och 

Hufvudstadsbladet hittades flera teman som återkommer i båda tidningarnas rap-

portering. Alla teman identifierades inte i båda tidningarna, och rapporteringen 

skiljer sig även mellan tidningarna. HBL har över huvud taget rapporterat i större 

utsträckning om jämställdhet inom idrott, därav är det logiskt att HBL publicerat 

ett större antal artiklar angående alla identifierade teman.  

Ekonomin inom idrott är ett tema som förekommer i båda tidningarna. I föregå-

ende kapitel uppmärksammades det breda plan på vilket båda tidningarna rap-

porterar kring ämnet pengar inom idrott i relation till jämställdhet. Det publicera-

des många artiklar kring allt ifrån löner (Saxén, 22.1.2020), landslagsersättningar 

(STT-AFP, 24.6.2020) och prispengar (Saxén, 26.7.2020). Det är alltså ett åter-

kommande tema i båda tidningarnas rapportering. I båda tidningarna är pengar 

ett av de teman som det skrivits flest artiklar kring, även om skillnaden i mängden 

artiklar är ganska stor mellan de båda tidningarna. I HBL skrevs över tio artiklar 
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om detta, medan motsvarande siffra är fyra artiklar i HS. Det totala antalet rele-

vanta artiklar är som sagt mycket lägre i HS, vilket kan vara värt att notera redan 

i det här skedet. Därtill så är flera av artiklarna kring detta tema av typen opin-

ionstexter (se kapitel 5.2.2) i HBL, medan samtliga är nyhetsartiklar i HS. 

Ett annat frekvent förekommande tema under år 2020 är den tidigare nämnda 

behandlingen av tv-lagen som HBL uppmärksammade att inte behandlar damid-

rotten på samma sätt som herridrotten (Saxén, 12.2.2020). I HBL publicerades 

ett stort antal artiklar kring detta år 2020, och det märktes att ämnet skapade 

debatt och drog läsare. HBL rapporterade om lagen i fråga sammanlagt elva 

gånger under år 2020, medan HS publicerade två artiklar kring lagen. Andra ar-

tiklar som identifierades inom temat historiska händelser och förändringar hitta-

des i både HBL och HS. Det var det tema som det publicerades flest artiklar om 

på HBL, gällande det övergripande ämnet jämställdhet inom idrott. Det skrevs 

fem artiklar kring det temat i HS, medan motsvarande siffra i HBL är 18 då de 

artiklar som behandlade tv-lagen räknas in. 

Ansvar för att åstadkomma förändring är även ett återkommande tema. I HBL 

publicerades flera artiklar angående vem som bär ett ansvar, såväl organisat-

ioner, förbund (Saxén, 25.10.2020) som spelare med plattform (Saxén, 

26.9.2020) och media (Saxén, 15.5.2020) samt hur man som förening, organi-

sation eller liknande kan åstadkomma förändring (Saxén, 30.7.2020). I HS publi-

cerades flera artiklar med intervjuer som berör hur man om man har en plattform 

borde utnyttja den till att uppmärksamma och påtala orättvisor och samtidigt för-

söka få till stånd förändringar (Vilén, 2.3.2020; Virtanen, 1.9.2020), men inte hur 

andra utöver spelare kan åstadkomma skillnad. HBL:s rapportering om det här 

temat var med andra ord mer omfattande än HS:s rapportering.  

Angående temat beslutsfattande organ, ledning och kvotering publicerades det 

endast en artikel i HS, medan det i HBL rapporterades om det här temat i högre 

grad och ur bredare perspektiv. I HBL behandlade rapporteringen kring ledning 

inom idrott i relation till jämställdhet allt från hur framtidens ledare ska se ut 

(Saxén, 24.4.2020) och hur kvotering ska förbättra jämställdheten på lednings-

nivå (Saxén, 25.11.2020) till att organisationer inom idrott inte representerar hela 
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befolkningen eftersom de håller fast vid gamla värderingar som upprätthåller vill-

kor som inte behandlar damidrottare på samma sätt som herridrottare (Backlund, 

6.12.2020). Den enda artikeln gällande ledning i HS behandlar det faktum att 

styrelser inom idrott ofta är majoriteten män trots att de som arbetar inom idrotten 

till majoriteten är kvinnor (Reponen, 9.10.2020).  

Under temat orättvis behandling av och olika villkor för damidrottare i jämförelse 

med herridrottarna samt temat lika behandling av idrottare oberoende av kön 

identifierades flera artiklar. Ingen av dessa artiklar var dock publicerade i HS, 

utan samtliga i HBL. Detta kan ha att göra med att HBL i mycket högre grad 

publicerat opinionstexter, där orättvis behandling av idrottare är ett frekvent åter-

kommande tema. De relevanta artiklarna i HS är till största del objektiva nyheter, 

som inte direkt tar ställning till eventuella orättvisor. Artiklar under temat lika be-

handling behandlar situationer där damidrottare ska få tävla och spela på samma 

villkor som herridrottarna. Det var inte ett så frekvent förekommande tema, det 

fanns inte en enda artikel kring det temat i HS och endast fyra i HBL behandlade 

det här temat. Det utgjorde i HBL:s rapportering det mest sällan förekommande 

temat.  

Båda tidningarna rapporterar i hög grad om sexuella och könsbaserade trakas-

serier inom idrott. Både HS och HBL beskriver utredningen kring trakasserier 

inom idrotten i Finland, om hur det visade sig att damidrottare i hög grad får utstå 

såväl sexuella som könsbaserade trakasserier i jämförelse med herridrottarna, 

och hur idrottsfolket reagerade på det (Moilanen, 8.9.2020; Pajala, 8.9.2020; 

Saxén, 8.9.2020a & Saxén, 8.9.2020b). Skillnader mellan tidningarnas rapporte-

ring märks däremot annars i vilka nyheter eller händelser gällande sexuella tra-

kasserier som de skriver om. Det är endast ett fåtal fall då de skriver om samma 

nyhet, som den nämnda utredningen och sedan några artiklar som ursprungligen 

är publicerade av nyhetsbyråer. Men båda tidningarna uppmärksammar händel-

ser utanför Europa där idrottare kommit ut med att ha blivit trakasserade. Detta 

är det enda temat som HS de facto har rapporterat mera om än HBL, HS publi-

cerade 16 gånger och HBL 15 gånger om det här ämnet.   
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Skillnader i teman mellan de båda tidningarna kan hittas, trots att det även var 

många teman som förekom i både HS och HBL. Också då ett tema kunde iden-

tifieras i båda tidningarna skiljer sig rapporteringen från varandra, då alla teman 

var mer omskrivna i HBL än i HS med undantag för temat sexuella och könsba-

serade trakasserier.  Ett tema kunde i alla artiklar identifieras som det huvudsak-

liga, men i många fall fanns det även andra teman i samma artikel som var rele-

vanta för avhandlingen. Flera artiklar behandlade med andra ord ett antal po-

änger som är av vikt för denna studie. I några fall har artiklar använts på flera 

ställen i analysen av resultaten, eftersom de varit av relevans för avhandlingens 

syfte och för att besvara forskningsfrågorna.  

5.2.2 Opinionstexter  

Alla analyserade artiklar är inte nyhetstexter. En del artiklar har jag valt att kate-

gorisera som opinionstexter. De här artiklarna är skrivna av en av tidningens jour-

nalister, men det är inte objektiva nyheter utan journalisternas åsikter som lyser 

igenom i dessa artiklar. De är med andra ord skrivna av tidningens skribenter, 

men de framför en egen åsikt om något ämne som är aktuellt. De artiklar har 

analyserats som är relevanta då ämnena jämställdhet inom idrott är i åtanke. 

Opinionstexterna är ofta betydligt längre än nyhetsartiklarna, och behandlar olika 

aspekter av det problem som lyfts upp. De här opinionstexterna har ofta anknyt-

ning till en nyhetsartikel som skrivits om samma ämne eller tema. Exempelvis 

publicerade HBL en artikel om att det sker en förändring av namnet på den högsta 

ligan i innebandy till ett könsneutralt namn för att bli mer jämställd, där journa-

listen rapporterade om detta och skrev att samtidigt som namnet ändras så är 

prissummorna fortfarande olika (Willberg/SPT, 20.5.2020). Kort därefter publice-

rades en artikel om samma ämne där en journalist uttryckte sin åsikt om detta, 

att det mest lät som tomma ord från finska innebandyförbundet om att vilja främja 

jämställdhet, eftersom prissummorna fortfarande visar på att man värderar herr-

vinsten högre än damvinsten (Saxén, 21.5.2020).  

I HBL skrivs det i betydligt högre grad om problematik kring att idrotten inte är 

jämställd. De här artiklarna har i allmänhet skrivits av Filip Saxén, HBL:s sport-

chef, men även andra journalister har tagit ställning i en sådan artikel. Faktum är 
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att det i materialsökningen inte hittades en enda sådan artikel i Helsingin Sano-

mat under den aktuella tidsperioden, medan 17 kunde identifieras i HBL. Den här 

skillnaden i idrottsrapporteringen leder till att man i läsningen av HBL reagerar på 

de artiklar som kan klassas som opinionstexter; de väcker intresse och debatt. 

Saxén (23.12.2020) har lyft upp hur mycket respons han fått på den här typen av 

journalistik. Han har fått mycket positiv feedback och respons enligt vilken många 

fått upp ögonen för orättvisor och gällande hur mycket som behövs göras ännu, 

men också en hel del negativ kritik från mestadels män som menar att Saxén 

förstör idrotten.   

Förutom själva opinionstexterna så är rubriksättningen en annan skillnad mellan 

tidningarnas rapportering som är åsiktsrelaterad. Eftersom opinionstexterna ute-

slutande publicerats på HBL skiljer sig rubriksättningen mycket mellan de två tid-

ningarna. I HBL är många av rubrikerna till de relevanta artiklarna ställningsta-

gande, de uttrycker en åsikt kring ämnet artiklarna behandlar. I vissa fall är de 

tydligt provocerande. Några exempel på detta är ”Kuken vägde tyngst då sport-

journalisterna fick bestämma” (Saxén, 17.1.2020), ”Ny säsong – samma gamla 

visa: ishockeyförbundet fortsätter ´glömma´ damlandslaget” (Saxén, 4.8.2020) 

och ”Damer och herrar spelar fotboll i olika världar – nu rasar debatten om lands-

lagsspelares löner i Sverige” (Saxén, 17.9.2020). Också HS använder sig av ru-

briker med syfte att väcka intresse, men deras rubriker är generellt mer neutrala. 

Exempel på HS:s rubriksättning är ”Huuhkajien kapteeni Tim Sparv haluaisi su-

pertähtien kuten Cristiano Ronaldon puhuvan tärkeistä asioista: ’On hienoa, kun 

hän tekee jotain, mikä ei liity alusvaatemallistoonsa’” (Vilén, 2.3.2020) och ”Nais-

ten tukemisesta voi saada valtavan kilpailuvaltin” (Moilanen, 14.10.2020). Even-

tuellt hänger rubriksättningen ihop med att nyheterna i allmänhet kan tolkas som 

mer objektiva, som för det mesta konstaterar fakta eller vad nyheten handlar om 

utan att desto mera försöka väcka känslor.  

HBL:s val av rubriker kan ibland tolkas som att innehålla formuleringar och termi-

nologi som inte behandlar damidrotten som likställd med herridrotten. Då det i 

HBL skrevs om att det för första gången skulle delta ungefär lika många damid-

rottare som herridrottare i OS, så användes rubriken ”Det blir kvinnornas OS”. 

(Saxén, 5.4.2020.) Trots att rubrikvalet säkerligen är för att väcka reaktioner och 
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få läsare, kan det tolkas som motstridigt. Det blir inte specifikt kvinnornas OS utan 

både kvinnornas och männens, vilket är det som är annorlunda från tidigare OS.  

5.2.3 Kvantitativa observationer i tidningarnas rapportering  

Den eventuellt tydligaste skillnaden som upptäcktes i analysen, var att HBL be-

tydligt oftare rapporterade om jämställdhet inom idrott. Trots att HS är en större 

tidning än HBL, identifierades över dubbelt så många relevanta artiklar i HBL än 

i HS. I HBL var det totala antalet artiklar under 2020 som behandlade någon di-

mension av jämställdhet inom idrott 72, medan motsvarande antal i HS var 29 

(se figur 1 i kap. 4.3). Att HS har en upplaga som är knappt tio gånger större än 

HBL:s upplaga (MediaAuditFinland/KMT, 2021) syns inte i omfattningen av rap-

porteringen av de artiklar som hade relevans för den här avhandlingen. I HBL 

skrevs fler artiklar inom alla teman förutom ett som identifierades i analysen. Det 

enda temat som HBL publicerade flera artiklar om än HBL var temat sexuella och 

könsbaserade trakasserier, inom vilket HS publicerade en artikel mera. Inom alla 

andra teman rapporterade HBL i större utsträckning med bred marginal. I ana-

lysen av HS:s artiklar upptäcktes även att två teman inte över huvud taget var 

omskrivna under år 2020, vilket nämndes tidigare. Det här är möjligen den största 

och tydligaste skillnaden mellan tidningarnas rapportering, eftersom man kunde 

förvänta sig en mer omfattande rapportering av tidningen som har en upplaga 

nästan tio gånger större än den andra tidningen.  

5.2.4 Skribenterna 

I både HS och HBL är det majoriteten män som skrivit artiklarna som analysera-

des i den här avhandlingen. Av relevanta artiklar som hittades i HS och analyse-

rades, är 23 artiklar skrivna av män, en skriven av en kvinna och resterande fyra 

artiklar skrivna av nyhetsbyråer. Motsvarande siffror på HBL är 43 artiklar skrivna 

av män, fyra skrivna av kvinnor och resterande 25 av nyhetsbyråer. I båda tid-

ningarnas idrottsrapportering kan det alltså konstateras att män har skrivit en stor 

del av alla analyserade artiklar. På skribenterna märker man även skillnad mellan 

teman, då de artiklar som berörde sexuella trakasserier till stor del ursprungligen 

är skrivna av nyhetsbyråer. Om det bara är tillfälligheter är oklart.  
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I HBL kan man notera att det är en och samma skribent, Filip Saxén, sportchefen 

på HBL som skrivit den stora majoriteten av alla relevanta artiklar. Hufvudstads-

bladet har ett tydligt projekt för att förbättra rapporteringen i tidningen, där målet 

är en jämställd idrottsbevakning (Miettinen, 9.12.2020). I spetsen för HBL:s pro-

jekt går Filip Saxén, vilket kan vara orsaken till att han skrivit majoriteten av de 

analyserade artiklarna i HBL. I Helsingin Sanomat är bredden på skribenter be-

tydligt större än den på Hufvudstadsbladet, vilket kan bero på det tidigare nämnda 

projektet på HBL. Det kan också bero på att HS är en större tidning med flera 

anställda än HBL. I analysen upptäcktes det som sagt att Filip Saxén skrivit 

största delen av de relevanta artiklarna i HBL, och bland de få artiklar som han 

inte skrivit finns de artiklar som skrevs då Saxén fick en utmärkelse för det jäm-

ställdhetsarbete han gör, och med andra ord handlade om honom (Häggblom, 

26.11.2020; Miettinen, 9.12.2020). Å ena sidan kan det ses som en positiv sak 

att män skriver artiklar som belyser problem, lyfter upp orättvisor och är en del av 

förändring, å andra sidan är det eventuellt en orsak till att idrottsrapporteringen 

inte ännu är jämställd. En kvinnlig skribent hade kanske lyft upp andra aspekter 

till detta eller haft ett annat angreppssätt, men det är endast spekulationer. Forsk-

ning visar ändå att flera kvinnliga journalister antagligen hade resulterat i en mer 

jämställd idrottsbevakning (Schmidt, 2016).  

5.2.5 Åstadkomma förändring   

En annan skillnad som kan ses i de båda tidningarnas rapportering, är att HBL:s 

rapportering åtminstone två gånger faktiskt leder till en konkret förändring, mot 

ett mer jämställt samhälle. För det första så var det HBL som var först med att 

lyfta fram problematiken och orättvisan i den dåvarande tv-lagen, som sedan fick 

stort intresse bland allmänheten och väckte debatt. HBL:s uppmärksammande 

av detta ledde till samhällelig debatt, vilket resulterade i ett förändringsförslag av 

lagen, till att vara lika inkluderande för de i denna fråga relevanta damlagen, då 

tv-lagen tidigare bara hade inkluderat herrlagen.  

Även i en annan situation leder HBL:s rapportering till en, kanske enligt vissa, 

liten förändring, då Saxén (7.12.2020) uppmärksammade ett uttalande av Boll-

förbundet där de sade att Litmanen var den mesta finländska landslagsspelaren 

och mesta målskytten, vilket var felaktigt. Litmanen har spelat flest matcher men 
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inte gjort flest mål, närmare bestämt har tre damspelare gjort fler mål än Lit-

manen, vilket förbundet inte nämnde i sitt uttalande. Uttalandet hade varit giltigt 

om de hade sagt att Litmanen var den herrspelaren som gjort flest mål, men de 

glömde bort att damer också spelar fotboll, och gjorde ett ignorant och felaktigt 

uttalande (Saxén, 7.12.2020). Efter att Saxén uppmärksammat det felaktiga i ut-

talandet i en artikel, ändrade förbundet sitt uttalande till att benämna Litmanen 

som den herrspelare som gjort flest mål och har spelat flest landskamper, och 

därmed inte behandla damidrottarna på annat sätt än herridrottarna. Trots att 

denna förändring kan ses som en bagatell, är det sådana förändringar som till-

sammans till slut kan innebära strukturella och samhälleliga förändringar.  

5.2.6 Skillnader i hur HS och HBL skriver om samma nyhet 

Den sista observationen angående skillnader i tidningarnas idrottsrapportering 

gäller tidningarnas sätt att skriva om specifika artiklar. I idrottsrapporteringen 

syns skillnader i på vilket sätt de skriver om eller adresserar samma nyhet. Hur 

de skriver om nyheten och på vad fokuset ligger i artikeln skiljer sig mellan tid-

ningarna.  

I fallet då finska innebandyförbundet bytte namn på damernas och herrarnas ligor 

till ett gemensamt namn, betonades olika saker i artiklarna. I HS skrevs det mer 

om hur namnbytet förhoppningsvis skulle leda till att F-ligan skulle kunna jämfö-

ras med ishockeyns NHL (Hakola, 20.5.2020). HBL skrev däremot om hur detta 

var ett försök att öka på jämställdheten genom att likställa damernas och herrar-

nas liga och ha ett gemensamt namn för dem, men att det också krävs mer än 

bara ord för att det ska ske (Saxén, 21.5.2020). I HS noterades nog att det även 

är viktigt för jämställdheten men i ett fyra raders stycke, medan det i HBL utgjorde 

största delen av artikeln. Det är alltså tydligt att tidningarna i åtminstone detta fall 

valde att fokusera på olika aspekter.  

Det märks också då tidningarna noterade utredningen kring sexuella trakasserier 

i Finland (Moilanen, 8.9.2020; Saxén, 8.9.2020a). HBL lyfte fram det som perso-

nen bakom utredningen hade påpekat om medias ansvar, och uppmärksammade 

därmed det ansvar HBL själv har för att åstadkomma förändring. HS å andra si-

dan noterade bara undersökningen utan att reflektera över den roll de själva kan 
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ha. Också i fallet med tv-lagen som skapade mycket uppmärksamhet kunde lik-

nande mönster upptäckas (Pajala, 27.3.2020; Saxén, 12.2.2020). HBL skrev ett 

stort antal artiklar ur många olika synvinklar och där de intervjuat flera personer 

som fick uttrycka sin åsikt kring lagen, medan HS publicerade två artiklar kring 

ämnet och de artiklarna var kortare och mera faktabaserade än flera av HBL:s 

artiklar. 

En annan nyhet man kunde lägga märke till skillnaden i deras rapportering, var 

nyheten om att damvinnaren och herrvinnaren i en tennisturnering i Finland fick 

olika prissummor. HBL publicerade två artiklar (Saxén, 26.7.2020a; Saxén, 

26.7.2020b) angående detta, i vilka uppmärksammades det faktum att damidrot-

tarna behandlas annorlunda än herridrottarna, medan HS inte över huvud taget 

noterade de olika prissummorna.  

5.3 Sammanfattning  

För att sammanfatta resultaten som framkommit i analysen, kommer jag kort be-

skriva svaren på de två forskningsfrågorna.    

Hur skriver två tidningar om jämställdhet inom idrott? 

I analysen bildades sju teman av de analyserade artiklarna. Dessa teman kan 

användas för att svara på den första forskningsfrågan. Det handlar om olika te-

man och man kan säga att då det skrivs om jämställdhet inom idrott i de två 

tidningarna så är spektrumet brett kring de ämnen som behandlas. De teman 

som bildades är ekonomin inom idrott, ansvar för att åstadkomma förändring, 

beslutsfattande organ, ledning och kvotering, lika behandling av idrottare obero-

ende av kön, orättvis behandling av och olika villkor för damidrottare, historiska 

händelser och förnyelser samt sexuella och könsbaserade trakasserier. 

Det kan konstateras att de två tidningarna i allmänhet skriver om jämställdhet från 

många olika perspektiv, och de teman som bildades behandlar jämställdhet inom 

idrott på ett brett plan. Artiklar som berör ekonomin inom idrott handlar om allt 

ifrån löner och olika stora prissummor för damer och herrar till landslagsersätt-

ningar. Ansvar är också ett tema som förekommer relativt mycket, och temat be-
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handlar såväl stora stjärnors ansvar likväl som det ansvar organisationer och för-

bund har i att behandla damidrottare på samma sätt som herridrottare och där-

med åstadkomma skillnad. Att damidrottarna ska behandlas lika som herridrot-

tarna känns självklart men är det inte, och det påvisas i artiklarna som berör situ-

ationer där man uppmärksammar faktumet att damidrottare faktiskt behandlas på 

samma sätt som herridrottare. En orättvis behandling av damidrottarna är påtag-

lig i analysen av materialet, och det visar att damidrottare ofta utsätts för an-

norlunda behandling och exempelvis tävlar under andra villkor än herridrottare. 

Att situationen förbättras är ändå tydligt, vilket märks i analysen då historiska 

händelser och förnyelser återkommande rapporterats om i såväl HS som HBL. 

Slutligen behandlar artiklarna om sexuella trakasserier många olika händelser 

och båda tidningarna uppmärksammar situationer där någon trakasserats eller 

utredningar kring sexuella trakasserier.  

Hur skiljer sig rapporteringen i en finsk tidning från en finlandssvensk tidning? 

Rapporteringen i den största finska dagstidningen Helsingin Sanomat och den 

största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet skiljer sig på flera 

punkter. Den andra forskningsfrågan kan besvaras utgående från sex observe-

rade skillnader i rapporteringen: teman i tidningarna, opinionstexter, kvantitativa 

observationer i tidningarnas rapportering, skribenterna, åstadkomma förändring 

och hur tidningarna skriver om samma nyhet. Alla teman identifierades inte i båda 

tidningarna, utan temat lika behandling av idrottare oberoende av kön samt temat 

orättvis behandling av och olika villkor för damidrottare hittades inte i HS. Alla 

andra teman kunde identifieras i både HS och HBL. Också då temat kunde iden-

tifieras i båda tidningarna har de olika angreppssätt vad gäller att hantera dessa 

teman. HBL tar oftare ställning till de problem som lyfts upp; om HBL skriver en 

artikel om olika prissummor så följer ofta en text kring problematiken med det och 

vad som borde förändras. HBL lyfter fram och påtalar orättvisor i högre grad än 

HS. Men också HS uppmärksammar händelser som varit historiska eller där det 

fortfarande finns en del kvar att önska vad gäller jämställdheten inom idrottsvärl-

den. Det kan ses bland annat i den stora mängd artiklar kring sexuella trakasse-

rier inom idrott som HS rapporterar om, vilket även HBL gör. De teman som det 

publicerats flest artiklar om på såväl HS som HBL är sexuella trakasserier och 

ekonomin inom idrotten. Ett tredje tema som frekvent rapporterats om på HBL är 
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orättvis behandling av damidrottarna. Det temat identifierades däremot inte alls 

på HS, varvid en märkbar skillnad observerades i analysen. Slutligen kan man 

konstatera att Hufvudstadsbladet i högre grad utnyttjar sin position och möjlighet 

till att påtala orättvisor och främja jämställdhet än vad Helsingin Sanomat gör, 

dessutom reflekterar HBL över det ansvar tidningen själv har.    
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6 Tillförlitlighet 

I detta kapitel följer en diskussion om avhandlingens tillförlitlighet och svagheter. 

Eftersom avhandlingen utförs som en kvalitativ innehållsanalys av artiklar publi-

cerade i två stora tidningar, förekom inga etiska aspekter som kunde ha påverkat 

avhandlingens trovärdighet, vilket hade varit fallet ifall jag hade utfört exempelvis 

intervjuer eller observationer (Ahrne & Svensson, 2015). Av den orsaken är det 

svårt att kritisera forskningen ur ett forskningsetiskt perspektiv. Jag försökte gå in 

i forskningen med ett öppet sinne och vara öppen för att studiens resultat kanske 

inte skulle se ut som jag trodde. Det anser jag att är viktigt för att uppnå så hög 

trovärdighet som möjligt, där jag som forskare inte har styrt forskningen i en viss 

riktning (Fejes & Thornberg, 2019). 

Det är ändå värt att uppmärksamma, att eftersom materialsökningen skett manu-

ellt på de två tidningarnas digitala version, finns risken för att någon artikel har 

förbisetts eller inte noterats. Det är möjligt att fel sökord har använts för att få fram 

exakt alla relevanta artiklar, varvid möjligheten finns att någon viktig artikel inte 

analyserats. Jag har ändå svårt att se att det skulle ha påverkat slutresultatet, då 

resultaten var relativt tydliga. 

Alla relevanta artiklar har lästs noggrant och flera gånger, så analysen och tolk-

ningarna kan ses som tillförlitliga, även om forskarens egen bakgrund alltid spelar 

in i en kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2019). Vad forskaren har för erfa-

renheter och åsikter kan ha en inverkan på forskningens slutresultat. En kvalitativ 

forskning innebär att det är svårt att få till samma resultat ifall någon skulle utföra 

den på nytt, eftersom forskaren alltid skapar en relation till det som ska forskas 

(Fejes & Thornberg, 2019). Forskarens egna intressen och tidigare läst litteratur 

påverkar exempelvis de kategorier som bildas (Fejes & Thornberg, 2019), och 

det samma kan sägas om denna studie. Det betyder ändå inte att det skulle vara 

en sämre utförd forskning (Fejes & Thornberg, 2019), men det kan vara lönt att 

poängtera. Det är i och för sig också en intressant aspekt. Ifall någon annan hade 

utfört samma studie så hade det kanske bidragit till ny forskning, eftersom alla 

har olika utgångspunkter när de går in i en ny forskning.  
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Valen av de artiklar som slutligen kom att användas för att bestyrka och beskriva 

specifika poänger i resultatdelen, kan möjligtvis ha inverkat på tolkningen av re-

sultaten. Däremot gjorde jag mitt yttersta för att tillämpa objektivitet i beskrivandet 

av svaren på forskningsfrågorna och för att vara så transparent som möjligt. Att 

vara transparent innebär bland annat att man avslöjar tillräckligt mycket om forsk-

ningsprocessen för att den ska gå att kritiskt granska (Svensson & Ahrne, 2015). 

Det har jag haft som avsikt att göra, och jag valde även att täcka alla aspekter av 

de teman som bildades i analysen. Många artiklar som användes i resultatkapitlet 

valdes med motiveringen att det i texten fanns ett citat eller en bra poäng som 

jag upplevde att var viktig för att besvara forskningsfrågorna.  

Studiens tillförlitlighet framhävs genom att tydligt beskriva alla faser som skett i 

processen, från problemformulering och val av metod till analysering av data. Det 

betyder att man som forskare har ett granskande synsätt, vilket är viktigt för på-

litligheten i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011), och det är orsaken till att jag 

har försökt tillämpa det i hela den här avhandlingen genom att beskriva proces-

sen för alla skeden.  

I analysen bestod det slutliga materialet av ca 100 artiklar från de båda tidning-

arna. Eftersom det hade varit omöjligt att redogöra för alla artiklar i resultatdelen, 

har jag efter noggrann läsning och analys valt vilka jag har använt mig av i resul-

tatdelen. Beroende på vilka artiklar jag valt kunde resultaten sett något an-

norlunda ut. Jag har ändå gjort mitt bästa för att välja artiklar för att kunna få med 

alla aspekter av de olika kategorierna som bildades i analysen. Det är en tillförlit-

lighetsaspekt som kan ifrågasättas, men någonstans måste jag dra gränsen för 

vad som beskrivs i resultaten. Som sagt har jag ändå försökt få med alla aspekter 

av de olika teman som bildades i analysen.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten från analysen och reflektioner över dessa be-

skrivs. Det redogörs för slutsatser och resultat som kan dras utifrån det analyse-

rade materialet, och resultaten diskuteras i relation till den tidigare forskningen. 

Senare i kapitlet presenteras förslag på vidare forskning, och därmed vad som 

saknas i den existerande forskningen.   

7.1 Diskussion om resultaten 

Av skillnader som uppdagades i analysen av materialet, kan olika resultat utläsas 

gällande hur Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat skriver om jämställdhet 

inom idrott. Bland resultaten kan man se att HBL i högre grad än HS skriver om 

jämställdhet inom idrott; olika problem som härrör från att det inte är jämställt, 

orättvisor för damidrottarna i jämförelse med herridrottarna, vem som har ansvar 

för det och vem som kan och borde försöka åstadkomma förändringar. HS skriver 

till viss del om vem som har ansvar, då det gäller spelare med sociala plattformar 

de borde utnyttja.  

Ett viktigt resultat är att HS i de analyserade artiklarna inte alls reflekterar kring 

huruvida de på tidningen själva har någon roll i det hela och om de har möjlighet 

att påverka. HBL skriver många artiklar gällande att det över huvud taget finns en 

situation som behöver uppmärksammas och påtalas, en situation där damidrot-

tarna inte har samma möjligheter som herridrottarna och där de kontinuerligt be-

handlas annorlunda på grund av sitt kön. Det rapporteras i HBL både om denna 

situation i själva idrotten och inom sportjournalistik samt hur förbund, institutioner 

och liknande behandlar damidrottare och herridrottare på olika sätt. HS:s idrotts-

rapportering kan tolkas som mer enbart faktabaserad, där de rapporterar om hän-

delser, nyheter och liknande som grundar sig på någon form av ojämlik behand-

ling, men de drar inte några egna slutsatser kring detta eller funderar på huruvida 

de själva skulle ha någon del i detta.  

Kort sagt kan det sägas att HBL är bättre på att lyfta upp existerande orättvisor 

och faktiskt skriva om situationer som är problematiska och lyfta upp problemati-

ken kring många saker, där de även reflekterar över sin egen roll i det genom 
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bland annat det projekt de har där målet är en jämställd sportjournalistik (Mietti-

nen, 10.5.2020). Det kan tolkas som att HBL mera explicit jobbar för förändring. 

Här tas inte ställning till huruvida det är en kvalitativ sportjournalistik   

Ett intressant resultat angående hur media skriver om och rapporterar om jäm-

ställdhet inom idrott, är det som framkommer i HS:s intervju med fotbollsspelaren 

Tim Sparv (Vilén, 2.3.2020). Enligt Sparv är det tråkigt att svara på frågor som 

resultat eller hur han tycker matchen gick. Han menar att det skulle vara intres-

santare att svara på frågor om situationer som händer, om orättvisor eller hur 

man ser på något viktigt samhälleligt problem. Det kan tolkas som att det finns 

ett intresse bland idrottsstjärnor att diskutera, lyfta fram och uppmärksamma si-

tuationer som inte är rättvisa. Det innebär att det kanske skulle resultera i större 

och snabbare förändringar, ifall journalister i högre grad skulle fråga idrottare lite 

mer ”obekväma” frågor, än bara hur deras prestation kändes. Det här stämmer 

överens med det som Osaka (Saxén, 26.9.2020) och Hämäläinen (Virtanen, 

1.9.2020) säger, då de menar att idrottare med stora plattformar borde göra mer 

för att åstadkomma förändring och göra skillnad, med det ansvar och den makt 

de har. Eftersom den agendasättande journalistiken innebär att man påverkas av 

det media väljer att skriva om (McCombs & Valenzuela, 2007), kan man tolka 

detta som att ifall media hade valt att inkludera mera kring ansvar och försöka 

ställa lite mer utmanade frågor i intervjuer, så hade läsarna också eventuellt bör-

jat tycka att liknande frågor är viktiga. Här kan man även lyfta fram det som HBL 

skriver om att sportjournalister själva borde göra mer journalistiskt jobb och inte 

endast agera supporters åt idrottarna (Saxén, 15.5.2020). 

Angående en agendasättande journalistik kan flera reflektioner och observationer 

göras. Eftersom HS nästan inte alls skriver om jämställdhet inom idrott eller upp-

märksammar den problematik och de orättvisor som existerar kring det eller hur 

situationen framskrider, så kan man ifrågasätta hur det inverkar på läsarna. Den 

agendasättande journalistiken innebär att läsarna påverkas av det som tidning-

arna skriver om, mer konkret och lite förenklat betyder det att det som tidningarna 

skriver om och som de anser vara viktigt, kommer även läsarna att anse vara 

viktigt och av betydelse (McCombs & Valenzuela, 2007). Det som tidningar rap-

porterar om, spelar in på läsarna och hur de ser på det eventuella problemet eller 

nyheten. Kort sagt, om tidningen du läser inte alls tar upp till exempel jämställdhet 
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inom idrott (som är ett samhälleligt problem), så vet du som läsare inte nödvän-

digtvis ens om att det är ett problem.  

Likaså fungerar det tvärtom i HBL:s fall. I och med att HBL frekvent belyser pro-

blem och uppmärksammar orättvisor inom idrotten så kommer de som läser bli 

uppmärksammade på dessa och därmed kan de eventuellt komma att tycka att 

det inte är rättvist och vilja påverka. HBL:s läsare kan bli intresserade av det som 

HBL väljer att skriva om. I HBL tydliggörs ståndpunkten att det är någon som 

genom aktiva beslut ser till att bevakningen av herridrott är betydligt större än 

damidrotten (Miettinen, 9.12.2020). Även detta korrelerar till teorin om agenda-

sättande journalistik (McCombs & Shaw, 1972). Media har som tidigare nämnts 

stor del i att bestämma vad som är populärt och vad det pratas om eller inte. 

Skulle tidningarna skriva mer om damidrott och problem som härrör från att det 

inte är jämställt så hade situationen troligen förändrats mot ett mer jämställt håll. 

Det kan man också koppla till den trivialisering som den tidigare forskningen kart-

lägger att är ett stort problem i rapporteringen av damidrott (Trolan, 2013). Då en 

tidning väljer att inte rapportera om damidrott i samma mån som herridrotten så 

kan det resultera i attityder hos läsaren att damidrotten är mindre värd eftersom 

den inte ges samma utrymme som herridrotten. Det kan reflekteras över om det 

kan utgöra orsak till den negativa respons som HBL fått angående deras sport-

journalistik efter att ha börjat fokusera mer på jämställdhet och personer då me-

nat att det ”förstör” idrotten (Saxén, 23.12.2020). Om HBL länge haft en ojäm-

ställd rapportering kanske läsarna anser att det är att förstöra idrotten om man 

plötsligt vill ge damidrotten samma uppmärksamhet som herridrotten. Att inte id-

rotten är jämställd blir tydligt i och med dessa reaktioner på att det plötsligt är ”för 

mycket” fokus på damidrott (Saxén, 23.12.2020). Att som läsare reagera på en 

journalistik där fokus ligger på att behandla damidrottare på samma sätt som her-

ridrottare visar varför den typen av journalistik behövs och att varken idrotten eller 

idrottsjournalistiken är jämställd.  

En annan slutsats som kan dras utgående från analysen av resultaten, är att ens 

informella lärande riskerar att bli begränsat ifall tidningar inte rapporterar om spe-

cifika problem. Eftersom tidningar utgör en stor del av ens informella lärande 

(Salmi, 1993), kan det tolkas som att den agendasättande journalistiken har en 
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inverkan på ens informella lärande. Då HS inte skriver om orättvisor i samma 

grad eller uppmärksammar att villkoren inte är jämställda, kan man som läsare 

som redan nämnts invaggas i tron att situationen för damidrotten är så bra den 

behöver vara. Om man inte själv har satt in sig i ämnet, så kanske man inte ifrå-

gasätter det man läser, utan tror att damidrotten inte förtjänar att vara jämställd 

med herridrotten. Detsamma hävdar Zain (2014). Man kan därmed få den före-

ställningen att den idrott som inte bevakas, inte heller är viktig. Därför är det viktigt 

att tidningar och media rapporterar på ett jämställt sätt, då de annars riskerar vara 

en del i att upprätthålla de ojämställda villkor som existerar (se kapitel 2.1) om de 

bara rapporterar om det som exempelvis är mest populärt. Då finns det ingen 

chans för bland annat damfotbollen att komma upp i samma nivå som herrfotbol-

len och den onda cirkeln fortsätter existera (Saxén, 17.9.2020; Dunne, 2017). 

Man kan med andra ord dra slutsatsen att tidningars rapportering har del i vad 

deras läsare lär sig och hur deras informella lärande ser ut.  

Denna onda cirkel påverkas också av att det rent av finns lagar som bidrar till 

upprätthållandet av de villkoren. Genom den uppmärksammade tv-lagen (Saxén, 

12.2.2020) fanns möjligheten för tv-bolag att inte visa damidrott i samma mån 

som herridrott, vilket säger sig självt att påverkar idrottens popularitet. Om en 

idrott visas på gratis kanaler är sannolikheten för att få många tittare större än 

om man måste betala för att få se den. Som resultat av att HBL noterade att 

denna lag inte är rättvis, och det faktiskt resulterade i ett ändringsförslag, har HBL 

haft del i att förändra idrottsvärlden mot ett mer jämställt håll. HBL konstaterade 

att marknaden inte gynnar damidrotten delvis på grund av en sådan lag (Saxén, 

12.2.2020), vilket stämmer överens med tidigare forskning som menar att man 

rapporterar om det som är populärt (Dunne, 2017). Hur kan damidrotten bli po-

pulär om det finns en lag som förhindrar dess popularitet?  

Schmidt (2016) menar ändå att förändring inom idrottsbevakningen kan ske. Det 

borde börja med att få fram fler kvinnliga sportjournalister, eftersom det sannolikt 

hade resulterat i att kvinnliga journalister hade bevakat damidrotten mera än det 

görs nu. Schmidt (2016) hävdar att mer jämställda redaktioner sannolikt hade 

resulterat i en mer jämställd idrottsrapportering. Eftersom det i resultatdelen kon-

staterades att majoriteten av alla artiklar i såväl HBL som HS var skrivna av män, 
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kan man dra slutsatsen att deras sportjournalistik eventuellt inte kan uppnå jäm-

ställdhet innan förändring sker på den fronten. Det här trots deras aspirationer att 

förbättra sin sportjournalistik för att uppnå högre grad av jämställdhet i bevak-

ningen (Yläjärvi & Ubaud, 2018; Ilmoni, 2018; Miettinen, 2020; Saxén, 2018). 

Skillnaderna i tidningarnas rapportering kan indikera skillnader mellan större och 

mindre tidningars rapportering. Enligt Sjøvaag och Pedersen (2019) hade mindre 

lokala tidningar i Norge mer jämställd idrottsrapportering än större tidningar. Trots 

att HBL är den största finlandssvenska dagstidningen är den ändå betydligt 

mindre än HS. Kan det vara en orsak till de skillnader i rapporteringen som kon-

staterades tidigare? 

Slutligen kan det konstateras att trots att damidrottens ställning har förändrats 

drastiskt under de senaste årtiondena, förekommer ändå orättvisor för damidrot-

tare som herridrottare inte upplever. I de två analyserade dagstidningarnas rap-

portering upptäcktes märkbara skillnader i rapporteringen. HBL hade ett mer ex-

plicit fokus på jämställdhet i sin sportjournalistik, medan HS inte lika tydligt tog 

ställning till problematik inom idrotten med avseende på jämställdhet.  

Världen präglas idag av att vi ständigt utsätts för information genom olika inform-

ationskällor och sociala medier. Tidningar och nyhetskällor har därför en massiv 

del i det informella lärandet, eftersom det är en källa som många litar på och som 

anses erbjuda kvalitativ journalistik (Nyhetsmediernas förbund, 2021). Att tid-

ningar rapporterar objektivt, reflekterar över det ansvar de har samt arbetar för 

att upplysa och förändra den nuvarande ojämställda idrottsrapporteringen är 

därav av stor vikt. 

7.2 Vidare forskning  

Min förhoppning är att denna studie har bidragit med nya intressanta synvinklar 

angående jämställdhet inom idrott, specifikt med fokus på det ansvar tidningar 

har och hur deras rapportering kan påverka läsarna. Eftersom det i den teoretiska 

bakgrunden konstaterades att sådan forskning saknas bidrar den här studiens 

resultat förhoppningsvis till ny kunskap. Dessutom finns förhoppningen att dam-

idrottens situation kunde förbättras, om mer kunskap sprids till läsare och attity-

der gentemot damidrotten förändras. Många studier har gjorts angående hur jäm-
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ställt tidningar och annan media rapporterar om idrott ur ett kvantitativt perspek-

tiv. Det saknas däremot som sagt forskning där det ur ett mer kvalitativt perspek-

tiv undersöks dimensioner av medias idrottsrapportering ur en jämställdhetssyn-

vinkel.  

Förslag på vidare forskning kunde med fördel vara detta ämne med fokus enbart 

på exempelvis sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är en del av jämställd-

hetsarbetet och borde vara relevant för alla att åtgärda. Det finns enorma problem 

kring detta inom idrotten och jag kunde omöjligen behandla alla nödvändiga 

vinklar i den här avhandlingen. Det hade också varit av intresse att utföra forsk-

ningen på nytt, med en annan forskare som har ett annat utgångsläge, annan 

bakgrund och andra erfarenheter, för att se hur resultaten hade sett ut då. Utöver 

det hade ett annat år varit intressant att studera, då den här avhandlingen hade 

fokus på ett år då coronapandemin varit närvarande.  

Då detta resulterade i en mer övergripande studie för att svara på forskningsfrå-

gorna, kunde det med fördel utföras skilda studier för att analysera alla olika di-

mensioner och teman som framkommit i den här analysen. Med tanke på mäng-

den artiklar som identifierades under år 2020, kunde man exempelvis ha valt att 

studera ett specifikt tema under flera års tid. Med andra ord kunde det även ge-

nomföras en liknande studie över en längre tid, över annat material så som andra 

tidningar eller andra länder, eller genom att analysera exempelvis endast hur det 

skrivs om ekonomin inom idrott ur ett jämställdhetsperspektiv under en länge 

tidsperiod.  
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