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Abstract
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i
Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

Teori: Gestaltningsteori (framing)

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30
november 2021

Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer,
korruption och mänskliga rättigheter. Framträdande aktörer är fotbollsspelare, SvFF och
svenska herrlandslaget i fotboll. Den vanligaste förekommande värderingen var
balanserad/neutral. Episodisk gestaltning förekommer mer än tematisk gestaltning. Sett
till övriga gestaltningsramar förekommer gestaltning utifrån mänskligt intresse samt
ansvarsgestaltning mest. Samband mellan innehåll och aktörer har kunnat göras i
relation till värdering och gestaltning.
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Executive summary

In our society, the media plays an important role as the main source of information to the population.
Media has the power to influence public society and control what kind of information the public gets
access to. Sports journalism has developed a strong economic position in today's media and engages a
large number of people. The media coverage around events such as the football World Cup for men is
often comprehensive and multifaceted and through the years sports events have been questioned in
various political aspects which adds to the interest for the topic. For this reason it is relevant to analyze
how the media portray a specific sports event and to identify what emerges and dominates the
reporting to further understand what the recipient has to relate to.

This paper examines how two Swedish printed morning newspapers portray the upcoming 2022
Football World Cup for men in Qatar. This has been done through a quantitative content analysis
consisting of 253 articles from the Swedish newspapers Göteborgs-Posten and Dagens Nyheter with
the theoretical framework of framing. The time period that has been covered in the content analysis is
from august 2018 to november 2021.

The main results of this paper are that the contents being reported about are sports achievements,
corruption and human rights. As for stakeholders, the ones mainly being mentioned in the news
reporting are football players and the Swedish national football team for men followed by FIFA and
Janne Andersson (head coach). The portrayal of sports achievements were mostly neutral and
dominated by reports about the Swedish national football team for men, football players and Janne
Andersson (head coach). The portrayal of corruption and human rights were mostly negative and
dominated by reports about FIFA, Amnesty and SvFF. The episodic framed articles focus on a specific
event to highlight a problem or a question which in this study mainly showed a significant correlation
with articles about sport achievements. It also correlated the most with the stakeholders; the Swedish
national football team for men and football players. The thematic framed articles with a focus on
political issues and events in a broader context were identified with a correlation to content as
corruption and human rights. In those articles FIFA and SvFF were identified as common stakeholders
except for these two frames this study also analyzed framing of ‘conflict’, ‘human interest’,
‘attribution of responsibility’, ‘morality’ and ‘economic consequences’. The frame of human interest
and attribution of responsibility had a significant correlation with the content of human rights. The
stakeholder football players were mostly identified with the frame of human interest and SvFF and
Amnesty were mostly identified with the frame of attribution of responsibility. Both the results
regarding the general reporting and the distribution between negative, neutral and positive portrayal
are mainly inline with previous research and theories that this study has been based on. The results
regarding framing were somewhat inline with previous research and theories that this study has been
based on.
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1.0 Inledning

Fotboll beskrivs ofta som världens mest populära sport där fotbolls-VM är en av världens största
idrottsevenemang. Detta bekräftades när över hälften av jordens befolkning på fyra år eller äldre såg
en VM-match under föregående världsmästerskap i Ryssland (Grefve, 2018). Sport i allmänhet
engagerar och berör människor, vilket gör att medierapporteringen ofta är påtaglig och har en stor
makt i hur vi som konsumenter betraktar sportsammanhang (Evans, 2014:232).

När det kommer till stora idrottsevenemang likt fotbolls-VM så hamnar värdnationen i strålkastarljuset
och får möjlighet att marknadsföra landet i samband med den goda konnotationen idrott ofta förmedlar
till människor. Idrott handlar för många om gemenskap, inkludering och glädje. Turismen ökar
markant i samband med mästerskap i form av den publik som ska fylla arenorna, men även de
idrottsutövare som reser dit för att tävla samt alla människor som arbetar kring dem (Allmers &
Maennig 2009:515). Det blir även ett stort mediepådrag från världens alla hörn och det gäller därför att
nationen visar sig från sin bästa sida (Evans, 2014:233).

Men vad gömmer sig egentligen bakom kulisserna när en nation med statsskicket absolut monarki blir
tilldelad ett världsmästerskap?

Granskande journalister och människorättsorganisationer börjar direkt nysta i det som tillsynes är ett
arrangemang skapat av en framgångsrik växande nation, omringat av moderna lösningar och ljusa
framtidsdrömmar. Komplexiteten som skapas i samband med ett sådant typ av fenomen blir påtaglig,
när idrotten som normalt sätt gör så mycket gott för människor står på ena sidan och värdnationen i
form av ett envälde står på andra sidan. Detta kan bidra till att mediebilden och rapporteringen kring
ett sådant typ av fenomen blir något tvetydig och för allmänheten svår att tolka och förhålla sig till
(Rivenburgh, 2013:713). Att Qatar tilldelades fotbolls-VM 2022 för över tio år sedan är något som
väckt tankar och åsikter världen över. Medierna rapporterar dagligen om misstankar kring korruption
och brott mot mänskliga rättigheter (The Guardian, 2020). Nyhetsrapporteringen har också innefattat
Qatars potentiella baktanke med sitt värdskap som en strategi för att stärka nationens varumärke, vilket
i sin tur kan användas som ett mjukt maktmedel (Rookwood, 2019:28-29). Eftersom det är ett
fotbolls-VM det handlar om så fylls även medieutrymmet med nyheter som handlar om bland annat
sportsliga prestationer, matchrapporter och intervjuer med spelare och ledare vilket leder oss till
frågorna: Vilket innehåll får ta plats i nyhetsrapporteringen? Vilka aktörer lyfts? Hur ser värderingar ut
i nyhetsrapporteringen gällande herr fotbolls-VM i Qatar 2022? Vad karaktäriseras gestaltningen av?

Bakgrunden till att vi har valt att analysera medierapporteringen av ett omdebatterat sportsevenemang
är det faktum att medierna har makt att påverka publikens uppfattning kring ett problematiskt
fenomen. Detta blir av betydelse då journalistiken bör sträva efter att förmedla en verklighetsförankrad
bild. Herr fotbolls-VM i Qatar 2022 är ett aktuellt fall att studera, då det är omtalat på grund av
misstankar om brott mot mänskliga rättigheter och korruption, vilket bidrar till en komplex
rapportering. Det saknas även kvantitativa studier på hur svensk morgonpress porträtterar mästerskapet
och det blir därför av ytterligare relevans att undersöka vilken bild som förmedlas. En stor del av den
tidigare forskningen fokuserar på gestaltning av politisk nyhetsrapportering och vilken effekt det får på
publikens opinionsbildning. När det kommer till sportjournalistik och mediernas gestaltning av
sportrelaterade händelser och i synnerhet av omfattande sportevenemang som har en stor publik så blir
det av relevans att studera detta fenomen då det idag är relativt outforskat, särskilt ur ett svenskt
perspektiv. Denna uppsats ämnar därmed att analysera det medieinnehåll som svenska befolkningen
har som information för att bilda sig en uppfattning om herr fotbolls-VM i Qatar 2022 och
förhoppningen är att kunna bidra med ny kunskap inom det valda området.
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2.0 Teori och tidigare forskning

2.1 Mediernas roll

Medier utgör människans främsta kanal för att inhämta information, få till sig nyheter och bilda sig en
uppfattning kring omvärlden. Forskning visar på att det finns likheter i nyhetsvärderingen oavsett
vilket medium det rör sig om. Detta eftersom journalister befinner sig i en liknande kontext och inom
samma institution, vilket gör att det finns generella nyhetsvärderingskriterier som påverkar vad som
blir en nyhet (Strömbäck, 2015:154). Medier har makten att skapa förutsättningar för människors
sociala verklighet. Detta genom att medier har makten att aktualisera särskilda händelser, frågor eller
personer, men även för att de möjliggör en arena där allmänhetens intressen och agenda får ta plats och
kommer till tals (Pallas & Strannegård, 2010:9).

Befolkningen förlitar sig på dagspressen för att få tillförlitlig information om omvärlden, och i
synnerhet morgonpressen. Medielandskapet har de senaste åren förändrats markant, där konsument-
och producentroller alltmer suddats ut efter intåget av sociala medier. Trots att användningen av de
traditionella medierna har minskat i takt med ökad användning av sociala medier, så spelar de
traditionella medierna fortfarande en stor roll i dagens opinionsbildning (Medieakademin, 2020).

Nord och Strömbäck (2012) lyfter att i dagens medielandskap har utbudet av kanaler och
informationsflödet ökat till den grad att det nästintill är omöjligt att undvika exponering av medier i
människors vardagliga liv. Denna samhällsutveckling har bidragit till att världen både vuxit och blivit
mindre på samma gång och som i sin tur påverkar på individ, organisations- och samhällsnivå, och
därmed även demokratin och politiken. Det faktum att verkligheten är obegränsad men att mediernas
format till stor del är begränsad. Redaktionschefer och journalister måste ständigt välja vad som ska få
utrymme i medier och därmed hur verkligen ska porträtteras och gestaltas. Trots att medieutbudet är
större än någonsin tidigare innebär inte det att det nödvändigtvis finns mer journalistik än tidigare. Det
är av betydelser att förstå deras förhållande till varandra, där medierna är en förutsättning för att
journalistik ska nå fram till människor men journalistik är inte en förutsättning för medier. Medierna
kan istället visa annonser, underhållningen eller reklam. I vårt demokratiska samhälle finns det krav på
hur medierna och därmed också journalisterna förmedlar oberoende information, granskar och ger
utrymme för kritisk debatt på ett sätt så att människor självständigt ska kunna ta ställning i frågan. Det
är därför av betydelse att förstå vilka interna och externa faktorer som påverkar vad som blir en nyhet.
Det medieinnehåll som produceras kan ses som ett utbyte mellan medier och externa aktörer, där
aktörerna ger medierna information för att sedan få betalt i uppmärksamhet. Vad som blir en nyhet
påverkas också av nyhetsvärderingskriterier och vad som i sin tur kan skapa en uppmärksammad
nyhet. Forskning visar på att medieinnehållet inte är en statisk återgivning av verkligheten utan att en
del nyheter har större chans än andra att synas i nyhetsflödet, här får man inte glömma bort att även
publiken är en avgörande faktor eftersom det är de som ska vara intresserade av att ta del av
medieinnehållet (Nord & Strömbäck, 2012).

Karlsson (2010:537-543) menar på att transparens som innefattar öppenhet och ansvarstagande är av
mer betydelse för journalistiken än opartiskhet. Detta synsätt har blivit allt mer förekommande inom
journalistiken, där transparens skapar en förståelse för journalistiken och belyser hur vissa nyheter,
informationskällor eller berättelser blir framträdande i nyhetsrapporteringen. I en studie undersökte
han transparensen i medier mellan USA, Storbritannien och Sverige, där en tidning från respektive
nation var med i studien. Resultatet visade på en tydlig föreställning om transparensnormen men att
det i praktiken inte har gjort det intryck inom journalistiken som forskare trott.
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För att kunna granska medieinnehåll och förstå skillnader i porträttering, behövs också en förståelse
för de journalistiska normer och förhållningssätt som råder. Med tanke på makten medierna besitter,
både kring vad för innehåll vi får ta del av, men även hur innehållet sedan porträtteras, så finns det en
relevans i att granska hur den makten används i en komplex rapportering.

2.2 Sportjournalistik

2.2.1 Sportjournalistikens bakgrund
Weedon (2018:640-661) lyfter att i diskussioner kring enastående journalistik nämns knappt
sportjournalistik och anledningen till detta skulle kunna vara att det historiskt har ansetts som
“sandlådan” i nyhetsrummet. Detta synsätt har dock förändrats under det senaste årtiondet med
anledning av den ökade ekonomiska betydelsen sportjournalistiken har för nyhetsmediebranschen.
Weedon (2018:640-661) menar att resultatet av att sportjournalistiken har lämnat “sandlådan” bakom
sig och dess numera betydelsefulla position rent ekonomisk för medieredaktioner, motiverar intresset
ytterligare för att titta på hur kvaliteten av sportjournalistik faktiskt ser ut. Han menar vidare att det
inte finns någon samsyn om vad som anses som kvalitetsrapportering inom sportjournalistik under
2000-talet. Detta med anledning av att vår tid präglas av en pågående förändring sett till politisk
ekonomi och att det som definierar kvaliteten ofta grundar sig på antalet klicks, gillningar,
kommentarer eller delningar. Forskningen inom sportmedier uttrycker krav på balanserad, neutral eller
objektiv rapportering, men även kritisk och rättviseorienterad bevakning av sporten. Weedon menar på
att normen om objektivitet skapades av tidningar i början av 1900-talet för att försäkra allmänheten om
att dess nyheter var sakliga och rättvisa.

Dahlén beskriver att under 1880-talet hade den moderna tävlingsidrotten sitt genombrott i Sverige och
då väcktes intresset från pressen att rapportera om nationella idrottsevenemang. Kring 1890 hade
ledande tidningar infört en idrottsavdelning, vilket höjde statusen för idrotten. Det var då främst de
stora borgerliga tidningarna i storstäderna som rapporterade om sport som en del i den dagliga
nyhetsbevakningen. Under 1900-talets första decennium ökade konkurrensen inom tidningsbranschen
vilket ledde till att dagspressen började anställa specialreportrar för bevakning av idrottslivet. Det
räckte inte längre att enbart rapportera om vad som hände på idrottsarenorna och det var i samband
med detta som det verkliga genombrottet kom för idrott i svensk press (Dahlén, 2008:70-72).

I en studie av Wallin framkom det att sporten utgjorde en femtedel av utrymmet i svenska tidningar år
1995, vilket visade på en markant ökning med nästan 340 gånger från 100 år tidigare. I studien
analyserades innehållet i sju svenska tidningar för att se utvecklingen av pressens sportartiklar och den
svenska sportjournalistiken kartlades för perioden 1895 till 1995. Han identifierade att det hade skett
en betydelsefull förändring i sportrapporteringen under andra hälften av 1900-talet, då det gick från ett
tävlingsfokus till ett deltagarfokus i rapporteringen (Wallin, 1998:249-267). Han menar att det i sin tur
gjorde att sportjournalistiken förflyttades mer mot underhållningsbranschen där kommentarer från
deltagarna och dramatiska beskrivningar blev allt mer förekommande (Wallin, 1998:85-86). Samtidigt
som tävlingsfokuset minskade under denna perioden så ökade antalet artiklar som innefattade
kommentarer från idrottsstjärnorna, rapporteringen blev mer dramatiserad genom att
upplevelsemässiga sidor prioriteras inom sporten. Under 60 och 70-talet började politik allt mer
förekomma i rapporteringen av sport, där Davis Cup-matcherna i Sverige mot apartheidens Sydafrika
1968 och diktaturen i Chile 1975 är några exempel på detta. Sportjournalisternas status ökade också
under 1960-talet då tidningarna började skriva ut namn och visa bild på reportern. Det ledde till att
yrket professionaliserades allt mer och de fick möjligheten att framföra kritik mot sporten till skillnad
från hur det varit tidigare (Wallin, 1998:249-267). Under 2000-talet har utbudet av sport på tv också
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främjat sportintresset i pressen, vilket har genererat i att flera tidningar utvecklat sportbilagor och
använt sig av välkända krönikörer för att locka till sig läsare (Dahlén, 2008:99-100).

För att kunna analysera medieinnehållet blir det också relevant att få en förståelse för sportjournalisten
bakom skrivandet samt hur dess roll har förändrats över tid, där en mängd normer i branschen och
faktorer från medieaktörer spelar en avgörande roll i vad som blir en nyhet och hur den porträtteras.
Detta kan i sin tur ha en påverkan på hur läsaren uppfattar en situation.

2.3 Medier och omdebatterade sportevenemang

2.3.1 Mediebevakning och dess roll
Världsmästerskap, såsom fotbolls-VM, engagerar en stor publik världen över och har ofta omfattande
mediebevakning. Denna mediebevakning är inte avgränsad till tidsperioden som eventet äger rum,
utan pågår från att värdnationen för evenemanget annonseras och fortsätter under en lång tid framöver
(Whannel, 2000:292). Hur mediebevakningen går till, skildrar och värderar sportevent kan komma att
påverka hur publiken ser på evenemanget. Vidare kan sportevenemang även förändra eller stärka en
bild av värdnationen (Evans, 2014:233), där sportswashing kan användas för att skifta fokus eller för
att dölja eventuella missförhållanden i ett land genom att överskugga mediebevakningen av en positivt
associerad händelse (Søyland, 2020:11). Eftersom mediebevakning inte alltid går att styra så kan
utfallet också bli det motsatta, där missförhållanden som inte annars hade kommit upp istället
synliggörs genom att nationen exponeras för större mediebevakning än vanligt (Evans, 2014:232).

Andersson m.fl. (2021:7) menar i sin studie att hur medier framställer en värdnation påverkar
publikens inställning till landet samt villigheten att resa för att vara publik. Här visar resultatet på att
när det kommer till herr fotbolls-VM i Ryssland 2018 och herr fotbolls-EM i Frankrike 2016, så har
publiken fått en mer positiv bild av nationen genom medier. De menar däremot att när det kommer till
fallet om Qatar så har mottagaren en övervägande negativ bild av landet som värdnation.

Rowe (2017:516-526) redogör för att ett återkommande inslag i medierapporteringen av sport är
skandaler. Exempel på detta är uppgjorda matcher, otrohet i äktenskap, olika typer av diskriminering
och korruption. Vidare skriver han att sportjournalistiken många gånger lägger orimligt mycket fokus
på kändisskvaller och upprörda diskussioner på sociala medier istället för att lyfta fram
samhällsproblemen och skapa ett diskursivt utrymme som går att relatera till både inom och utanför
sportvärlden. FIFA är en återkommande aktör på ämnet skandaler inom sporten. FIFA är det
internationella fotbollsförbundet och de organiserar fotbollens viktigaste internationella tävlingar, där
ibland VM. Rowe lyfter att det genom åren framkommit korruption inom FIFA, exempelvis när
tidigare FIFA-presidenten João Havelange avgick av “personliga skäl” 2013 efter att FIFA:s etiska
kommitte hade rapporterat om att han mottagit mutor under flera års tid. FIFA som organisation har
inte enbart en organisatorisk, politisk och kommersiell maktposition inom fotbollsvärlden, utan de har
dessutom makt att påverka nationella regeringar och medier till sin fördel. Detta tack vare sina stora
inkomster från medier, sponsorer och evenemang. Han lyfter även fram att bevakningen av sportens
politiska och ekonomiska aspekter såsom korruption inte varit rutinmässigt integrerad inom
sportjournalistiken. För att påvisa detta berättar Rowe att FIFA finansierade ett träningsprogram för
afrikanska journalister inför fotbolls-VM i Sydafrika 2010. Initiativet kan givetvis ses som positivt
men undervisningen begränsades till enbart grundläggande journalistisk teknik och faktakunskap, det
gavs inget utrymme för träning i kritisk utredning. Idag inhämtar dock sportjournalister generellt
främst information via rutinmässiga kanaler, vilket resulterar i att den utredande journalistiken blir
knapphändig.
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Eftersom mediebevakning kring stora sportevenemang är omfattande och mångfacetterad, så blir det
av relevans att bena ut vad som framträder och dominerar rapportering för att också förstå vad
mottagaren har att förhålla sig till.

2.3.2 Medierapportering
Meier m.fl. (2019:767-787) lyfter att fotbolls-VM för herrar i Ryssland 2018 har varit omdebatterat i
medier. Medierapporteringen inför VM uppmärksammade hur Ryssland agerat gentemot Ukraina i
annekteringen av Krim 2014 och hur de brutit mot mänskliga rättigheter, men även hur
HBTQ-personer kränkts. Det var även tal om att tilldelningen av värdnation var omstridd av
korruption. I slutändan var det dock ingen nation som bojkottade turneringen, och en mängd
västerländska politiker besökte matcherna. Talbot och Carter (2018:84) lyfter ett annat omtalat
sportsevenemang, OS i Rio 2016, där många menar att mänskliga rättigheter kränkts, både inför, under
och efter att evenemanget tog plats. Detta utspelade sig exempelvis genom polisbrutalitet och
tvångsavvisningar. I relation till detta menar Talbot och Carter (2018:84-85) att medierapporteringen
var vinklad av olika aspekter av medielogik, där vissa delar av kränkningar av mänskliga rättigheter
fick mer plats än andra. Detta eftersom medier spelade en stor roll i vad som betraktades som en
kränkning av mänskliga rättigheter och inte.

Vad som är genomgående för medierapportering i relation till omdebatterade sportsevenemang är att
medier gärna kritiserar värdnationer, deltagande nationer samt uppmärksammar lidande och
problematik inför dessa, men när sportevenemanget sedan genomförs så ändras fokus istället till att
handla om de sportsliga prestationerna och framgångarna (Gruneau & Compton 2017:42-44). Detta
kan potentiellt sätta publiken i en konflikt, där de både behöver förhålla sig till det faktum att
mänskliga rättigheter potentiellt har kränkts eller kränks, samtidigt som medierapporteringen under
själva evenemanget inte belyser detta i samma utsträckning.

Hammett (2014:70) redogör för medieporträtteringen i den brittiska dagspressen under herr
fotbolls-VM i Sydafrika, där han belyser att porträtteringen är kantad av koloniala synsätt. Det skiljde
sig åt från respektive tidning, men genomgående var att Sydafrika och vissa delar av mästerskapet sågs
som underlägset, vilt, farligt och underutvecklat. I relation till hur medier från ett land porträtterar ett
mästerskap i ett annat land, så har Min och Zhen (2010:1806) analyserat amerikanska mediers
porträttering under OS i Peking 2008. Resultatet i studien visar bland annat på hur politiska aspekter
togs upp genomgående i rapporteringen, där begrepp som kapitalism, kommunism, demokratisk frihet
och diktatur var framträdande.

Genomgående för sportrapportering i relation till kritiserade värdnationer är att porträtteringen ofta
innehåller kritik och ett negativt perspektiv, där aktörer, relevanta personer och organisationer lyfts
som en del av problematiken eller lösningen på situationen. Det blir därför av relevans att granska
porträttering av aktörer och värdering av dessa i relation till ett mer aktuellt mästerskap.

2.3.3 Medier och världsmästerskapet i fotboll för herrar i Qatar 2022
Världsmästerskapet i fotboll 2022 har varit omdebatterat i medier med tanke på uppdagandet av
bakomliggande mutor och korruption. Inte minst har rapporteringen handlat om brott mot mänskliga
rättigheter och bristfällig arbetsrätt. Detta i synnerhet när det kommer till de lågavlönade gästarbetare
som utför bygget av de arenor och den infrastruktur som är avsedd att nyttjas under VM i Qatar 2022,
där över 6500 gästarbetare beräknas ha avlidit (Rookwood, 2019:28-29; The Guardian, 2020).
Människorättsorganisationen Amnesty (2021) lyfter i sin rapport att runt 100 migrantarbetare som
byggt arenorna för mästerskapet arbetade upp till sju månader innan de fick betalt.

Förutom de tidigare nämnda aspekterna kritiseras även andra aktörer i sammanhanget. Exempelvis
lyfts kritik mot Svenska Fotbollförbundets (icke) ställningstagande i frågan (Bachner, 2021, 2 mars),
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men även personlig kritik mot specifika fotbollsspelare (Ladan, 2021, 13 november), samt det
planerade träningslägret till Qatar som tillslut ställdes in på grund av den massiva kritiken (Landén
m.fl, 2021, 8 september). Dessutom har kritik riktats mot FIFA, som säger sig bedriva ett arbete för att
påverka icke-demokratier att demokratiseras genom internationella mästerskap. Detta är omstritt och
menas inte ger någon effekt (Bengtsson & Wiechel, 2021,11 mars).

2.4 Orientalism och porträttering av mänskliga rättigheter

Olika delar av världen porträtteras utifrån olika kulturella ramar, vilket även innefattar
sportjournalistiken. Det blir därför av relevans att undersöka hur porträtteringen av länder utanför
västvärlden ser ut och vilka aspekter som kan förekomma. Därför kommer nedanstående avsnitt att
behandla orientalism, men även porträttering av mänskliga rättigheter.

Porträttering av mänskliga rättigheter blir av relevans att lyfta i sammanhanget eftersom
rapporteringen om herr fotbolls-VM i Qatar hittills har kantats av personliga berättelser samt
problematiska uppdaganden, exempelvis i Amnestys (2021) årliga rapport, där det framkommit att
mänskliga rättigheter har kränkts.

När det kommer till mänskliga rättigheter och vilket fokus det får i den samhälleliga debatten så lyfter
Hoijer (2004:515-516) mediebevakningen som en drivkraft i utvecklingen och något som påverkar
både allmänheten och politikerna. Vidare menar Hoijer att det också är framförallt via medier som vi
möter skildringar av avlägsna främlingars lidande, vilket gör att medier spelar en nyckelroll när det
kommer till främjandet av en kollektiv global medkänsla. Vidare menar han att detta i sin tur kan bidra
till politiska åtaganden för att bekämpa diverse kränkningar mot mänskliga rättigheter. Hoijer lyfter
vidare att synen och skildringen av offer i medier ser olika ut beroende på geografisk placering, där
sociala, kulturella och historiska omständigheter spelar in för vad som anses vara ett “värdigt” offer.
Detta grundar sig i en kulturell-kognitiv konstruktion vilket indirekt bidrar till sociala gränser mellan
individer vilket även genomsyrar diskursen i medierapporteringen. Dessa typer av kulturella-kognitiva
konstruktioner bidrar till att västvärlden indirekt avgör vilka som anses vara värdiga offer eller inte.

Ranji (2021:1137) lyfter den “västerländska centrismen” inom fältet som problematisk och kan
beskrivas genom begreppet orientalism. Orientalism är en världsbild som ses genom en specifik
västcentrerad lins där Asien, Nordafrika och Mellanöstern inte representeras eller porträtteras enligt
den empiriska verkligheten. Diskursen kring “orienten” präglas av ett specifikt ordförråd, kollektiva
termer och generaliseringar. Genom detta skapas det ett “vi” och “dem”-perspektiv som baseras på
skillnaden mellan det välbekanta och det främmande.

Angående orientalism och herr fotbolls-VM i Qatar så har det tidigare gjorts studier på brittiska medier
och dess rapportering kring evenemanget. Griffin (2017:179-180) har utifrån teorin om orientalismens
prägel på den västerländska diskursen kring fenomen i öst, gjort en studie på den brittiska
medierapporteringen inför herr fotbolls-VM i Qatar 2022. Studien visade på att medier genom
postkoloniala perspektiv förmedlar en kulturell berättelse kring Qatar som egentligen inte är något
annat än en västerländsk uppfinning och som inte går i linje med verkligheten. Han menar vidare att de
brittiska tidningsmedierna konstruerat en diskurs kring Qatar som präglas av kulturella konventioner,
regler och koder som enbart gynnar meningsskiljaktigheter. Detta bidrar till ytterligare ett lager av “vi
och “dem” vilket spär på den distans som redan finns mellan öst och västvärlden.

Detta är en aspekt som blir relevant att analysera när det kommer till svensk medierapportering då det
faktum att orientalismen även kan prägla den diskurs som förmedlas genom den svenska
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porträtteringen kring VM i Qatar. Detta kan påverka både porträtteringen av Qatar som nation, men
även berättelsen kring de individer som blivit utsatta för kränkning mot deras rättigheter.

3.0 Problematisering

Den utomvetenskapliga problematiseringen grundar sig i att medier besitter makt i samhället och styr
den allmänna opinionen (Strömbäck, 2015:154; Pallas och Strannegård, 2010:9). När det kommer till
sportjournalistik och större sportevenemang som är omringat av problematiska aspekter, så utgör
medier en viktig roll i att sortera och förmedla relevant information genom nyhetsurvalet för att ge
mottagaren en så verklighetsförankrad bild som möjligt. Detta eftersom Evans (2014:233) påtalar att
framställningen av händelsen i medier har en påverkan på publikens uppfattning och tolkning av
ämnet. Vidare har sportjournalistiken en stark ekonomisk position inom nyhetsmediebranschen och
engagerar en stor publik (Weedon, m.fl 2018:640; Evans, 2014:232), vilket kräver en granskning av
hur den makten utövas i porträtteringen. Dessutom är mediebevakning i västvärlden inte alltid
empiriskt förankrad med verkligheten när det kommer till bevakning av öst (Ranji, 2021:1137), vilket
kan bli problematiskt ur ett samhällsperspektiv om det finns risk att publiken potentiellt inte får ta del
av en sann bild. Hur morgonpressen porträtterar mästerskapet kan komma att påverka den svenska
befolkningens syn på VM i Qatar 2022, Qatar som nation, fotboll i största allmänhet men även de
aktörer som involveras i sammanhanget. Det blir därmed av relevans att granska det innehåll som i
förlängningen kan utgöra makten över våra tankar kring dessa händelser. Därmed har vi för avsikt att
studera vad för innehållsmässigt fokus som framgår, vilka aktörer som framträder, vilka
gestaltningsramar som förekommer i medierapporteringen samt vilka värderingar som går att
identifiera i nyhetsartiklar om herr fotbolls-VM i Qatar 2022.

Som ovan nämnt så har det tidigare gjorts studier på omdebatterade sportrelaterade händelser och
mediernas sätt att förhålla sig till dessa, där mediernas roll och ansvar gentemot sport som institution
och dess sociokulturella nyckelroll och relationen mellan medier och olika sportorganisationer har
granskats (Rowe, 2017:516-526). Studier har även gjorts på diskursen kring liknande omdebatterade
sportevenemang, där västerländska icke-statliga organisationer och aktivisters uttalande kring politiska
aspekter av fenomenet så som mänskliga rättigheter har granskats (Meier m.fl., 2019:767-787; Talbot
& Carter, 2018:84-85). Vidare har även en studie gjorts på brittiska mediers rapportering kring Qatar
som nation i kontexten av VM 2022 med teorin om orientalismens prägel på rapporteringen (Griffin,
2017:179-180). Trots detta så finns det idag brist på forskning som tittar på hur medier använder sig av
olika gestaltningsperspektiv i sin rapportering när det kommer till sportrelaterade komplexa fenomen
som är omringat med olika problematiska aspekter. Ett sådant typ av fenomen utgör ett brett spektrum
av händelser med skild karaktär som potentiellt kan bli en nyhet, vilket gör att komplexiteten
potentiellt även speglar nyhetsjournalistikens sätt att ta sig an rapporteringen. Att därmed granska
nyhetsrapporteringens användning av olika gestaltningar kan ha något att säga om hur medier väljer att
porträttera ett sportrelaterat komplext fenomen. Kunskapen kring politiska nyheter och gestaltning
visar sig vara bred genom tidigare forskning, men när det kommer till liknande studier kring
sportrelaterade händelser så finner vi egentligen inte någon motsvarande studie. Bristen på studier
inom vårt valda område visar på att den här studien kan bidra till det medie- och
kommunikationsvetenskapliga fältet.

Vi har däremot iakttagit studier på kandidatnivå om medieporträtteringen av herr fotbolls-VM i Qatar,
exempelvis Crantz (2020) och Ström (2021), varav den förstnämnda inom medie- och
kommunikationsvetenskap. Dessa har dock en kvalitativ inriktning med diskursanalys som
analysmetod och ramverk, och med ett relativt litet dataanalysset som grund för analysen. Det som
saknas är kvantitativa studier som analyserar porträtteringsaspekter på en manifest nivå, för att kunna
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dra mer generella slutsatser om ämnet. Vi har inte funnit några svenska studier med högre vetenskaplig
rankning än de tidigare nämnda, vilket gör att det identifierats en lucka i forskningsfältet när det
kommer till svenska nyhetsmediers rapportering och porträttering av nyheter kopplat till
omdebatterade idrottsarrangemang.

4.0 Teoretiskt ramverk

Nedan presenteras teorin och hur den har använts i tidigare forskning, detta kommer att utgöra
grunden för studiens val av analysverktyg. Gestaltningsteorin, även kallat framing, är den teorin som
studien utgår ifrån. Inom ramen för gestaltningsteorin kommer vi att kolla på gestaltningsramar,
innehållsmässigt fokus, aktörer och värdering av innehåll.

4.1 Gestaltningsteorin

McCombs och Shaw är två amerikanska forskare som under 1970-talet genomförde en studie som
mynnade ut i dagordningsteorin (Griffin m.fl., 2015:378-380). Studien avsåg att se sambandet mellan
politiska sakfrågor som medierna rapporterade om och sakfrågor hos allmänheten. Slutsatsen blev att
de sakfrågor som rapporterades i medier också var de mest omtalade hos publiken. Fram till 1990-talet
innehöll diskussionerna kring dagordningsteorin uppfattningen om att medier inte är så framgångsrika
i att berätta för publiken vad vi ska tycka kring händelser utan istället ligger framgången i att berättar
för oss vad vi ska tänka på. Vi riktar mer uppmärksamhet till de ämnen som cirkulerar i medier och att
dessa uppfattas som viktigare. Under mitten av 1990-talet började McCombs lyfta det faktum att
medier visst påverkar hur vi tänker, genom deras gestaltning av händelser. Gestaltningsteorin kan
därför ses som en vidareutveckling av dagordningsteorin och fokuserar istället på hur något beskrivs.
Teorierna kan ses i två olika nivåer, där dagordningsteorin är första nivån och syftar till vilka händelser
som lyfts genom medier och varför. Detta ger medier makten att genom sitt nyhetsurval styra
publikens uppfattning av verkligheten. Griffin menar vidare att andra nivån som är gestaltningsteorin
handlar om vilka attribut som sammankopplas med händelsen i medier, vilket istället styr publikens
uppfattning kring en specifik händelse genom en viss typ av diskurs (Griffin m.fl., 2015:378-380).

Claes H. de Vreese (2005:51-53) pratar om gestaltningsteorin utifrån Entmans syn om att gestaltningar
innefattar kommunikatören, texten i sig, mottagaren och den omgivande kulturen. Claes H. de Vresse
lyfter vidare gestaltning som ett koncept som ingår i den kommunikativa processen eller snarare att det
är en dynamisk process som innehåller både skapandet av gestaltningen och även etableringen av
mediernas givna gestaltning hos publiken. Skapandet av gestaltningen handlar om hur journalister och
nyhetsredaktioner porträtterar en händelse, denna process sker mellan journalister och betydelsefulla
aktörer i samhället samt sociala rörelser. Resultatet av den valda gestaltningen presenteras genom text,
denna text etableras sedan hos människor som bär på olika kunskap och förförståelse när de tar del av
informationen. Han menar att medier har möjligheten att forma den allmänna opinionen genom sin
gestaltning av händelser och frågor. Hur en nyhet gestaltas kan ha en påverkan på individers förståelse,
tolkning och värdering av en händelse eller fråga. Detta kan få konsekvenser både på en individuell
och samhällelig nivå. På individnivå kan det påverka vilken attityd individen får kring en viss händelse
och på samhällsnivå kan de påverka beslutsfattande samt vilka åtgärder som tas på en högre instans.
Studier som gjorts om gestaltning av nyheter definierar det som en berättelse som ger mening åt en
händelse eller sammankopplar ett händelseförlopp, där gestaltningen blir kärnan i frågan och att detta
kan belysa olika aspekter kring ett ämne beroende på hur händelsen presenteras (de Vreese,
2005:51-53).

Gestaltningsteorin kan ses i flera olika skepnader. Det kan vara hur medierna gestaltar olika aspekter
av verkligheten och hur det i sin tur påverkar människors uppfattning kring händelsen. Teorin kan
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också handla om hur medierna genom gestaltningen av verkligheten kan sprida olika ideologier samt
reproducerar ett synsätt på verkligheten. Ett annat sätt att se på gestaltningsteorin är vad som
representeras i mediernas innehåll. Det kan sammanfattas med att när vi människor kommunicerar så
gestaltar vi verkligheten och denna process är ofrånkomlig i en värld där människan vill skapa mening
i sin tillvaro (Strömbäck, 2014:113).

Forskning inom gestaltningsteorin fokuserar främst på hur politiker och intressenter använder
journalister och medieaktörer för att kommunicera sin önskade framställning kring händelser och
sakfrågor. En betydelsefull del inom gestaltningen är “användningen” av information och hur
spridningen sedan sker genom valda kanaler för att väcka intresse till en bredare publik. Gestaltningen
kan ses som en strategi för att konstruera och främja ett önskat resultat, exempelvis generera i bred
spridning av en nyhetsartikel (D’Angelo & Kuypers, 2010:2-20). Genom att undersöka och förstå
gestaltningar kring olika händelser eller personer avslöjas också kulturella, politiska och sociala
förhållande i samhället.

Gestaltningsteorin blir relevant för studien då den kommer att fungera som ett tolkningsverktyg vid
granskningen av det utvalda medieinnehållet. Mer konkret kommer teorin vara till hjälp i arbetet med
att analysera de olika artiklarnas innehåll och hur det genom den aktuella diskursen “ramas in” för att i
ett senare skede kunna dra slutsatser gällande gestaltningen kopplat till artiklarnas innehållsmässiga
fokus och värdering. Detta kan sedan hjälpa oss att bena ut den generella medierapportering kring herr
fotbolls-VM i Qatar 2022, för att senare i analysen kunna stärka och legitimera diskussionen på ett
kumulativt sätt med teorin som grund.

4.1.1 Gestaltningsramar
Inom gestaltningsteori finns det flera olika grenar, där gestaltningsramar är ett sätt att identifiera vad
som läggs fokus på när det kommer till den innehållsmässiga gestaltningen i en artikel. Forskning av
gestaltningsteorin inom nyhetsrapportering beskriver ofta teorin genom dess sätt att skapa mönster för
hur en nyhet presenteras och att den har en organiserande funktion, genom att fastställa det som anses
relevant utifrån olika aspekter (Entman, 1993:52). Gestalningsramar fungerar på ett sådant sätt att de
belyser vissa delar av informationen kring det specifika fenomen som är föremål för kommunikationen
och på så sätt blir de extra framträdande. Detta i sin tur bidrar till att dessa specifika delar av
informationen fångar läsarens uppmärksamhet och får på så vis en större betydelse samt leder läsaren i
en specifik riktning (Entman, 1993:52-53). Vidare menar Iyengar (1987:816) att begreppet
gestaltningseffekt refererar till de förändringar den bidrar till i mottagarens bedömning av fenomenet
för kommunikationen och definierar mottagarens fokus och uppfattning av fenomenet. Detta menar
han också grundar sig i att individers sätt att resonera sällan är systematiskt och uttömmande, utan
påverkas av en mängd omständigheter och kontexter. Price m.fl. (1997:485) menar att
gestaltningsramen bygger denna kontext genom att lyfta vissa aspekter av ett fenomen och utelämna
andra. Tidigare forskning (Norris, 1995:366) har även visat på att gestaltningsramarna har tydliga
effekter på allmänhetens tolkning av händelser när de används i nyhetsrapportering.

Enligt de Vreese m.fl. (2001:107-108) har gestaltningsramarna olika funktioner och bör därför
särskiljas. Gestaltningsramarna delas nämligen in i två olika grupper, den ämnesspecifika
gestaltningen av nyheter och den generiska gestaltningen av nyheter. Den ämnesspecifika
gestaltningen förbinder sig till specifika ämnen eller nyhetshändelser. Denna gestaltningstyp ger
möjlighet att undersöka gestaltningen av nyheter kring särskilda händelser på en hög detaljnivå. Den är
utarbetande och har kapacitet att fånga specifika aspekter som kan återfinnas i nyhetsrapporteringen av
ett utvalt fenomen då den är just ämnesspecifik. Något som kan anses vara negativt med denna
gestaltningstyp är att den är svår att använda som en generell hypotes och teoribyggande grund på
eftersom den just är så pass detaljerad och ämnesinriktad. Den generiska gestaltningstypen är brett
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tillämpningsbar på inte bara en rad olika nyhetsämnen utan även över tid och potentiellt i olika
kulturella sammanhang. Därför är denna teorityp väl anpassad som grund för generella hypoteser och
teoriskapande forskning. Två gestaltningsramar som är vanligt förekommande inom forskning som
använder sig av den generiska gestaltningstypen är den episodiska och tematiska gestaltningen (de
Vreese, m.fl., 2001:108). I tidigare forskning kring politisk nyhetsrapportering har även dessa två
gestaltningsramar identifierats som de mest framträdande. Effektforskningen har visat på att dessa
påverkar mottagarens syn på vem som bär ansvar för olika frågor inom politiken, vilket i sin tur även
påverkat mottagarens politiska hållning (Iyengar, 1991:11). Vidare har även effekter identifierats på
intensiteten hos mottagarens reaktion på den förmedlade kommunikationen (Aarøe, 2011:208). Inom
tidigare forsknings allmänna konceptualiseringen av gestaltningsteorin så har de två ovan nämnda
gestaltningsramarna identifierats som de mest generella och grundläggande, vilka även genomsyrar
den övergripande nyhetskommunikationen och i synnerhet politisk nyhetsrapportering (Gross,
2008:170; de Vreese, m.fl., 2001:109). Vidare har även Neuman m.fl. (1992:60-76) jämfört
användningen av gestaltningar i djupintervjuer och medieinnehåll. Analysen visade på att både
individerna i intervjuerna och medier använde sig övervägande av några centrala gestaltningar när de
diskuterade olika ämnen. Dessa ramar var mänsklig påverkan, maktlöshet, ekonomisk, moralisk, och
konfliktgestaltning.

När det kommer till användningen av olika gestaltningsramar som analysverktyg så har det gjorts
studier som kombinerat dem på olika sätt och genom olika metoder. Semetko och Valkenburg
(2000:95) lyfter det faktum att tidigare forskning tittat på de olika gestaltningsramarnas närvaro i
nyhetsrapporteringen, däremot inte nödvändigtvis samtidigt. Semetko och Valkenburg hade därför för
avsikt i sin studie att titta på närvaron av en rad olika gestaltningsramar, vilket också är en förlängning
av Neumans m.fl. (1992:60-76) studie som avsåg att studera förekomsten av olika gestaltningsramar.
Semetko och Valkenburg (2000:93) gjorde därmed en studie på fem utvalda gestaltningsramar som de
utifrån tidigare forskning identifierat som de mest relevanta. De utvalda gestaltningsramar var
ansvarsgestaltning, konfliktgestaltning, gestaltning utifrån mänskligt intresse, gestaltning utifrån
ekonomiska konsekvenser och moralisk gestaltning. Där de vidare nämner att ovan gestaltningsramar i
stort sett står för samtliga kategorier som återfunnits i studier inom nyhetsrapporteringen i USA och
Europa. Dessa gestaltningsramar är också enligt de Vreese, m.fl., (2001:109) mer av den generiska
typen då dem går att applicera på en rad olika ämnen. Semetko och Valkenburgs studie syftade till att
titta på närvaron av de fem utvalda gestaltningsramar i tidningsartiklar och i tv-nyheter som
publicerades under en period i anslutning till det så kallade ”Eurotop mötena” i Amsterdam. Studien
visade på att användandet av specifika gestaltningsramar både berodde på vilken typ av kanal nyheten
förmedlades genom och vilket ämne som behandlades. Den mest signifikanta skillnaden när det kom
till vilka gestaltningsramar som användes var mellan de mer sensationslystna och effektsökande
källorna som hade ett tydligt samband till gestaltning av mänskligt intresse medan de mer seriösa
nyhetskällorna hade en stark koppling till ansvars- och konfliktgestaltning (Semetko & Valkenburg,
2000:95-96).

En välciterad forskare inom fältet är Shanto Iyengar (1991) och hans studie Is anyone responsible? där
publikens reaktion studerades efter att ha tagit del av politiska tv-nyheter som varit gestaltade utifrån
antingen den episodiska eller den tematiska gestaltningen. Iyengar lyfter inledningsvis att samtliga
nyheter kring politik nästan uteslutande hade antingen en episodisk eller tematisk gestaltning. Genom
den tematiska gestaltningen presenteras nyheten i en kontext av mer övergripande förklaringar där ett
samhälls- och/eller historiskt perspektiv går att återfinna, ofta underbyggt med statistik eller i övrig
grundläggande fakta som förklaringskraft för läsaren. Den episodiska gestaltningens fokus ligger på att
lyfta en nyhet genom att fokusera på och beskriva specifika händelser. Det visade sig att formen av
gestaltning hade en betydelse för publikens tolkning av nyheterna och vem som hålls ansvarig för
specifika händelser (Iyengar, 1991:2). Dessa gestaltningsramar kan anses vara mer generella och
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övergripande då de lyfter en nyhet på två helt skilda sätt som i de flesta fall utesluter varandra. Att
dessa sällan finns närvarande samtidigt gör att man i de allra flesta fall kan urskilja en dominerande
gestaltningsram av dessa två (Iyengar, 1991:1-2). Detta skiljer sig från tidigare nämnda
gestaltningsramar som istället kan mätas vid närvaro, vilket gör att mer än en gestaltningsram kan
förekomma i en och samma nyhetskommunikation (Semetko & Valkenburg, 2000:95). Denna
forskning ligger också till grund för hur vi kommer att utforma vår metod och kodbok som presenteras
senare under metodavsnittet.

4.2 Andra innehållsmässiga aspekter i förhållande till gestaltning

I nedan del presenteras de olika aspekter som studien kommer fokusera på i relation till gestaltning
samt hur dessa senare ska identifieras i kodningsprocessen. Dessa aspekter är innehållsmässigt fokus,
aktörer och värdering av innehåll. Här presenteras också vad tidigare forskning visat på.

4.2.1 Innehållsmässigt fokus
Nyheter kan ses som en konstruktion som medier ger av verkligheten och inte en faktisk spegling av
verkligheten, vilket har en påverkan på publikens uppfattning av en händelse (Strömbäck, 2009:118).
Teorin handlar om mediernas innehåll och vad den egentligen säger oss om en händelse. Journalisterna
behöver göra ett urval i processen av vad som bli en nyhet, vilket innebär att en större mängd
information sorteras bort. Dessutom påverkas journalisterna av medielogiken vilket resulterar i att
nyheterna inte präglas av verkligen utan snarare av journalisternas gestaltningar av världen.
Gestaltningen kan påverkas av fakta, perspektiv, ordval, attityder och ansvar (Strömbäck, 2009:121).

Dagens medieklimat genererat i att arbetet som journalist blivit mer tidskrävande och stressigt än
tidigare (Weibull & Wadbring, 2014:33). Kommersialiseringen av journalistiken har bidragit till att
förmedlingen att nyheter blivit en produkt som säljs på marknaden, vilket i sin tur kan ha en
problematiskt påverkan på innehållet. De menar på att det som blir en nyheter är det som publiken vill
ha och genererar i bra försäljningen istället för skriva om det som publiken bör få vetskap om (Weibull
& Wadbring, 2014:405).

Innehållsmässigt fokus syftar till att analysera vad som dominerar i artiklarna, det skulle exempelvis
kunna vara sportresultat, FIFA:s korruption eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta blir
relevant att titta på i analysen av medieinnehållet för herr fotbolls-VM i Qatar 2022 eftersom de tar
upp innehållsmässiga aspekter i vad som väljs ut och blir belyst. Detta kopplar an till
problembeskrivningen, då medieinnehållet kan ha makt över våra tankar, uppfattningar och beteenden.

4.2.2 Aktörer
Ännu en aspekt i medieporträttering är vilka aktörer som nämns, framhävs och kommer till tals.
D’Angelo och Kuypers (2010:22) lyfter att aktörer framhävs i medieporträttering för skapa och
upprätthålla sociala ramar och konstruktioner. Detta leder i förlängningen till skapandet av diskurser
för att förenkla för läsaren vilka debatter som råder och vilka ståndpunkter respektive aktör har.

För att kunna identifiera vad en aktör i medierapportering är behövs en förståelse för vad som
karaktäriserar en aktör. Bryson (2004:22) lyfter att en aktör är alla parter som är involverade och på
något sätt påverkar eller påverkas av en händelse, där vissa aktörer kan ha större eller mer inflytelserik
roll än andra. Vidare lyfter han att analysera aktörer är av större relevans än tidigare eftersom världen
är mer sammankopplad än någonsin genom ny teknologi, vilket gör att ett problem ofta berör många
aktörer samtidigt.

Dimitrova och Strömbäck (2012) har i sin studie jämfört hur nyheter kring politiska valrörelser
gestaltas i tryckt press i Sverige och USA, där aktörens roll undersöks. De menar att gestaltningen av
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politik som ett strategiskt spel skulle kunna resultera i minskat förtroende för politiker och det även
skulle kunna leda till att nyhetsmedier ger en negativ påverkan på det demokratiska samhället.
Utmaningen i att göra denna typ av studie är att det finns ett flertal nivåer av analysen för att se vad det
är som påverkar mediernas gestaltning, exempelvis karaktäristiska skillnader mellan ländernas medier
och dess politiska system. I USA är det till skillnad från Sverige enbart två politiska partier som
dominerar, vilket gör att det tydligare går att urskilja vinnaren och förloraren, vilket i sin tur kan
uppmuntra mediernas användningen av gestaltning som ett strategiskt drag. Detta är en av aspekterna
som har betydelse för hur politiska nyheter gestaltas i respektive land. Gällande gestaltningen av
nyheter diskuteras det om det är journalisternas ”tyngre” källor för information, i form av aktörer som
politiska ledares och medlemmar som påverkar gestaltningen eller om det i stället är journalisterna
själva som bestämmer porträtteringen för att påvisa en förbestämd gestaltningen. Resultatet av studien
visade bland annat på att användningen aktörer i form av politiska ledare eller medlemmar som
informationskällor genererade i att nyheten blev strategisk gestaltad i bägge länderna (Dimitrova och
Strömbäck, 2012:604-615).

Att identifiera aktörer i artikelanalysen syftar till att ge insikt i vilka personer, grupper och
organisationer som kommer till tals och omtalas i rapporteringen. Detta i relation till värdering och
gestaltning kan ge insikt i vilka aktörer som kommer till tals vid respektive värdering, men även vilka
gestaltningsramar som sammankopplas med olika aktörer. Det skapar en förståelse för porträtteringen i
stort.

4.2.3 Värdering av innehåll
När det kommer till att porträttera innehåll så går det att kategorisera och värdera innehållet utifrån
huruvida materialet är positivt, negativt eller neutralt. Detta går att se i text, men även värdera när det
kommer till bildmaterial, kroppsspråk och hur någonting i tal betonas (D’Angelo & Kuypers,
2010:252). Nyheter med negativ klang som fokuserar på hot och risker har en tendens att få mer
uppmärksamhet men även bli bättre ihågkomna än de nyheter som görs med en positiv värdering
(Strömbäck, 2008:5). Detta är en förklaring till varför publiken så ofta uppfattar nyhetsrapportering
som negativ, trots att det finns individuella faktorer i vad som uppfattas som negativt eller inte
(Strömbäck, 2008:32).

Värdering i relation till gestaltningsramar går att återfinna i tidigare forskning. Nord och Strömbäck
(2016) lyfter att tidigare forskning har undersökt i vilken utsträckning som journalister använt sig av
episodisk gestaltning för berättandet av enskilda händelser för att visa på generella fenomen eller
tematisk gestaltning för att lyfta fram bakgrunden och mer generella sammanhang. Forskning visar på
att dessa olika gestaltningar är av betydelse för hur mottagaren uppfattar vem som är ansvarig för
problemet och om det ska åtgärdas på en samhällelig, politisk eller individuell nivå. De undersökte
vidare hur journalistikens gestaltning, tilltal och förhållningssätt ser ut genom att jämföra den politiska
nyhetsjournalistiken i lokala och nationella medier under tidsperioden 2007–2014. De använde sig av
episodisk, tematisk, individuell och samhällelig gestaltning. Resultatet visade på att det var relativt
små skillnader i journalistiska gestaltningar och förhållningssätt sett över tid. Studien visade också på
att den samhälleliga gestaltningen var mest förekommande i politiska nyheter. Det journalistiska
förhållningssättet syftar till idealet om att sträva efter objektivitet i rapporteringen. Här visar tidigare
forskningen på att journalistiken snarare är tolkande än beskrivande och även att de präglas av ett
fokus på negativa nyheter och konflikter. I sin studie fördelas kategorierna mellan personligt,
opersonligt, känslosamt och känslolöst tilltal. Resultatet visade på att den politiska journalistiken
utvecklats till ett mer personligt och känslosamt tilltal under studiens valda tidsperiod. Detta kan ses
som en effekt av att journalistiken i allt större utsträckningen handlar om att beröra, vilket går i linjen
med tidigare forskningen inom fältet för den svenska tv-journalistikens utveckling. Slutligen
undersökte studien även om den politiska nyhetsjournalistiken präglas av negativt, positivt,
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beskrivande eller tolkande tonfall. Här visade resultatet på att majoriteten av analysenheterna hade ett
negativt tonfall gentemot nyhetens innehåll. Det framkom även att ett tolkande journalistiskt
förhållningssätt var mer förekommande i morgon- och kvällspress än i etermedier men att analogt eller
digitalt format inte var av betydelse i samma utsträckning (Strömbäck och Nord, 2016:70-79)

Analysen och identifieringen av värderingar i medieinnehållet av herr fotbolls-VM i Qatar kan visa på
i vilken riktning medierapporteringen går i samt vilken utgångspunkt publiken har för att uppfatta och
tolka händelsen.

5.0 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och
Göteborgs-Posten.

Frågeställning 1: Vad för innehåll förekommer och vilka aktörer framträder i rapporteringen?

Denna frågeställning syftar till att ge en överblick av vad för innehåll som ges utrymme i artiklarna
som publicerades mellan augusti 2018 till och med november 2021 om herr fotbolls-VM i Qatar 2022,
men även undersöka vilka aktörer som förekommer. Detta kan ge oss en övergripande uppfattning av
vad det rapporteras om i morgonpressen. Betydelsen av att titta på vad för innehåll som förekommer
blir relevant eftersom det påverkar publikens uppfattning av händelsen (Strömbäck, 2015:154; Pallas
och Strannegård, 2010:9), vilket är intressant att tittar närmare på vid mångfacitterade fenomen som
detta.

Frågeställning 2: Vilka värderingar framkommer i porträtteringen och hur står det i relation till
innehåll och aktörer?

Denna frågeställning syftar till att identifiera vilka värderingar (dominerande positiv, dominerande
negativ, balanserad/neutral) som förekommer i medieinnehållet. Förhoppningen här är att kunna belysa
hur värderingarna styr diskursens riktning och kan påverka uppfattningen av händelsen. Vidare
kommer värdering ses i relation till innehåll och aktörer i frågeställning 1, för att identifiera samband.
Detta ger insikt i om vissa aktörer och innehåll hänger ihop med specifika värderingar, vilket
möjliggör en analys av hur framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 ser ut i Dagens Nyheter
och Göteborgs-Posten.

Frågeställning 3: Vad karaktäriserar Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens gestaltning och hur står
det i relation till innehåll och aktörer?

Denna frågeställning syftar till att undersöka vilka gestaltningsramar som präglar artiklarna.
Förhoppningen är att kunna se vilka gestaltningsramar som tar plats i rapporteringen. Vidare kommer
gestaltningsramarna ses i relation till innehåll och aktörer i frågeställning 1, för att utläsa samband.
Detta ger insikt i om vissa aktörer och innehåll hänger ihop med specifika gestaltningsramar, vilket
möjliggör en analys om hur framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 ser ut i Dagens Nyheter
och Göteborgs-Posten.

Denna studie kommer att se på samband mellan aktörer, innehåll, dominerande värderingar och
gestaltningsramar, inte att förväxla med orsakssamband. Esaiasson m.fl. (2017:67) menar att
forskningen inom samhällsvetenskapen övervägande handlar om att hitta samband mellan olika
fenomen. Genom att beskriva och påvisa samband genom datamaterial går det att uttala sig om hur
världen antingen hänger ihop eller inte hänger ihop i olika avseenden.
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6.0 Metod

I följande del presenteras valet av metod för att genomföra undersökningen. Vi kommer att presentera
de urval och avgränsningar som har gjorts, men även variabler och kodbok. I detta avsnitt kommer
även studiens validitet och reliabilitet att diskuteras.

6.1 Kvantitativ innehållsanalys

Denna studie ämnar kategorisera en större mängd empiriskt material, för att sedan titta på samband
mellan gestaltning, aktörer, värdering och innehåll. I avsnittet teoretisk ram samt teori och tidigare
forskning har vi kommit fram till de kriterier som vi avser att undersöka och som presenteras i
frågeställningarna. Med detta i åtanke har vi använt oss av kvantitativ innehållsanalys för att granska
Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens rapportering av herr fotbolls-VM i Qatar 2022. Esaiasson
m.fl. (2017:198-201) lyfter kvantitativ innehållsanalys som en lämplig metod när avsikten är att
granska en större datamängd, exempelvis för att se hur många artiklar som har negativa, neutrala eller
positiv värdering. Detta eftersom syftet är att undersöka frekvensen av olika innehållsmässiga faktorer
i studiens två utvalda tidningar för att kunna se vad som får utrymme, kommer till tals och fokuseras
på, så lämpar sig metoden väl. Vidare lyfter de att det även är en bra metod för att se statistiska
samband.

Fördelen med att göra en kvantitativ innehållsanalys är att får grepp om det generella läget av
medierapporteringen, vilket inte hade varit möjligt om en kvalitativ innehållsanalys hade gjorts. Då
hade fokus snarare legat på detaljer och det implicita i ett mindre urval, och på så sätt hade inte syftet
med studien uppnåtts. Genom att välja en kvantitativ metod blir det möjligt att även analysera ett stort
dataset på relativt kort tid, vilket ökar generaliserbarheten för undersökningen. En vanlig kritik mot
kvantitativ innehållsanalys är att det enbart är mekaniskt räknande, där kritiken ofta bemöts med att
det ligger stor vikt i att de som håller i studien utformar och därefter tolkar variabler på rätt sätt för att
kunna dra generaliserbara slutsatser från datat på ett korrekt sätt (Esaiasson m.fl., 2017:208-209).

Ifall en kvalitativ metod hade valts så hade studien kunnat fånga det som inte ligger på ytan, och
därmed få en djupare förståelse för vad som ligger bakom eventuell porträttering. Det finns alltså en
risk att man missar vissa kontexter och underliggande aspekter genom att göra en kvantitativ studie
(Esaiasson m.fl., 2017:211). Trots detta har vi kommit fram till att den bäst lämpade metoden är
kvantitativ innehållsanalys, med grund i att vi då kommer få reda på innehållsmässig frekvens vilket
ger oss en bred bild med möjlighet att se samband mellan olika innehållsmässiga aspekter.

6.2 Urval

Studien syftar till att undersöka mediernas framställning av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens
Nyheter och Göteborgs-Posten. Generaliseringsanspråket gäller i första hand detta särskilda
mästerskap och våra två utvalda tidningar, men går troligtvis även att generalisera på en högre nivå.
Mer om detta i slutdiskussionen där vi efter resultatdelen konstaterar vad som går att säga med studien.

Eftersom den utomvetenskapliga problematiseringen grundar sig i mediernas makt över den allmänna
opinionen blir det av relevans att granska de medier som når ut till störst publik, och därmed har störst
möjlighet att påverka allmänheten. Detta kallas för effektorienterad urvalsprincip (Ekström & Larsson,
2010:129). Enligt en undersökning gjord av Medieakademin (2020) så litar svenska befolkningen i
större utsträckning på morgonpressen än på kvällspressen. Det är utifrån denna utgångspunkt vi
kommer att fokusera på framställningen i just morgonpress, eftersom människor i allmänhet blir mer
påverkade av innehåll de också känner en tillit till (Andersson m.fl, 2019:67).
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Sättet att konsumera nyheter har under det senaste decenniet förändrats markant, där webbnyheter
konkurrerar med den tryckta pressen. Det finns både för- och nackdelar med att granska webb-
respektive tryckta artiklar. Weibull och Wadbring (2014:273) lyfter att majoriteten av nyheterna som
publiceras online ursprungligen hämtas från nyhetsrapporteringen från de traditionella medierna.
Nordicom (2020) lyfter i sin rapport att allt fler läser dagspressen på webben idag. Detta gör det
relevant att granska artiklarna publicerade på webben, dock finns det en problematik i att materialet är
föränderligt.

Att tryckt morgonpress är oföränderligt gynnar vår analys, då analysenheterna förblir samma över tid.
Detta är även av relevans för studiens replikerbarhet, där det blir problematiskt att replikera en studie
där analysenheterna potentiellt är i förändring. Detta innebär att om studien skulle göras om så skulle
resultatet med största sannolikhet bli detsamma eftersom det grundas på samma analysenheter
(artiklar) och utifrån samma kodboksinstruktioner (Esaiasson m.fl., 2017:33-34). Dessutom finns inte
de vanligaste dagspresstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets digitala betalversioner
tillgängliga på Mediearkivet, vilket är den plattform vi har använt för urvalet av artiklarna. Mer om
Mediearkivet senare. Med detta i beaktning har vi valt att göra urvalet enbart till tryckt dagspress.

6.2.1 Tryckt press - Datainsamling och urvalsavgränsning
För insamling av data har det digitala arkivet Mediearkivet använts. Detta eftersom det är ett
tidseffektivt tillvägagångssättet för att samla in en större mängd material till en studie (Ekström &
Larsson, 2010:129). Sökorden som användes var  “Qatar, Fotboll, VM och Världsmästerskap”.
Söksträngen löd enligt följande: Qatar AND fotboll OR vm OR världsmästerskap. Detta för att få fram
material som genererade i artiklar med användbart innehåll utifrån studiens syfte samt för att undvika
att materialet blev allt för omfattande eller att artiklarna enbart omtalade exempelvis Qatar som land.
Anledningen till att vi inte använde söksträngen Qatar AND fotboll AND vm OR världsmästerskap
var för att många relevanta artiklar försvann genom att ha med fotboll som ett krav i söksträngen.
Detta eftersom många artiklar pratar om mästerskapet, utan att nödvändigtvis ha med ordet fotboll i
artikeln. Att vissa artiklar handlar om fotboll är istället underförstått eftersom det är kompletterande
bilder med eller att nationer som ska delta i mästerskapet nämns.

De irrelevanta artiklar som ändå kan förekomma med tanke på söksträngen är de som exempelvis
handlar om Qatar och andra typer av mästerskap än det vi syftar till att undersöka. Även korta
nyhetsnotiser på förstasidan som hänvisar till kommande nyheter eller där sökorden förekommer i
exempelvis tv-tablån ansågs irrelevanta. Innan kodningen sorterades det material som inte gav
undersökningen någon viktig information bort. Vi är medvetna om att det kan ha förekommit bortfall
av artiklar, exempelvis där mästerskapet benämnts utan värdnationen vid namn, men vi anser inte att
detta eventuella bortfall skulle vara av betydelse för studien och dess slutliga resultat. Detta då vi testat
olika kombinationer av ord för att få den mest träffsäkra söksträngen.

Enligt Förtroendebaromenten 2020 (Medieakademin, 2020) visar statistiken på att förtroendet är högst
för lokala morgontidningar och därefter Dagens Nyheter. Utifrån denna vetskap valde vi att avgränsa
oss till att undersöka artiklar från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. ORVESTO Konsument 2020
(Kantar SIFO, 2021) visar på att Dagens Nyheter är den dagstidning som har störst räckvidd i print
(även inkluderat e-tidning) och Göteborgs-Posten är den lokaltidning som har störst räckvidd i samma
kategori. Utifrån den statistiken valdes dessa två tidningar för studien. Semetko och Valkenburg
(2000:97) motiverade sin studies urvalsavgränsning på samma sätt, genom att att välja de tidningar
och tv-kanaler som nådde ut till flest människor. Under rubriken teori och tidigare forskning nämndes
tidigare studier som gjorts på nyhetsrapporteringen, där Karlsson (2010:537-543) genomförde en
jämförande studie mellan olika nationers tidningar och Wallin (1998:249-267) undersökte
utvecklingen av den svenska sportjournalistiken över tid.
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Den här studien syftar inte till att jämföra de två utvalda tidningarna med varandra utan urvalet gav oss
ett rimligt antal analysenheter utifrån den valda tidsperiod och med hänsyn till den tidsbegränsning vi
förhåller oss till. Studien avser inte heller att analysera rapporteringen av det valda mästerskapet över
en längre tidsperiod. Förhoppningen är att den här studien ska bidra till fältet om hur
medierapporteringen av herr fotbolls-VM i Qatar ser ut idag, och detta görs genom att studera den
närmaste treårsperioden inför starten av mästerskapet som inleds i slutet av år 2022.

6.2.2 Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten - Urvals- och tidsavgränsning av
innehåll
När det kommer till avgränsningen av analysenheter inom de två valda nyhetsmedierna, Dagens
Nyheter och Göteborgs-Posten, så ville vi inte begränsa oss till en viss typ av artiklar. Vi valde istället
att göra ett urval baserat på tidigare nämnda sökord och tidsurvalet blev 1 augusti 2018 till den 30
november 2021, där argumenten för detta tidsurval kommer att presenteras i nästa stycke. Samtliga
artiklar har något att säga om vilken bild som förmedlas till publiken av herr fotbolls-VM i Qatar
genom dessa kanaler, oavsett om det handlar om debattartiklar, krönikor eller sportreferat. Som
tidigare nämnt valde vi att innan kodningen sortera bort det som för undersökningen var irrelevanta
artiklar, vilket var kortare notiser som hänvisar till en kommande nyhet eller där sökorden ingår som
en del av tv-tablån. Detta då dessa inte fyller någon funktion för analysen eller blir föremål för
dubbelkodning när det kommer till notiser som hänvisar till en kommande artikel. Artiklar som var
insändare sorterades också bort innan kodningen med anledning av att de inte förhåller sig till de
journalistiska idealen på samma sätt som andra typer av artiklar, vilket gör att det innehållet inte bör
analyseras utifrån den utgångspunkt som den här studien har. För att inte gå miste om relevant innehåll
för analysen så kodades samtligt innehåll oavsett artikelns omfång. En diskussion fördes om huruvida
debattartiklar, ledare och krönikor bör ingå som analysenheter då det ofta är externa individers eller
journalisters enskilda åsikter som får ta plats i dessa typer av artiklarna. Vi kom fram till slutsatsen att
dessa typer artiklarna har något att säga om den generella bilden som publiken får förmedlad gällande
det valda ämnet och att publiken inte alltid tar hänsyn eller noterar att en artikel har olika former.
Därav valde vi att ha med debattartiklar, krönikor och ledare i det innehållsmässiga urvalet trots att de
kan vara partiska. I slutändan är det ändå tidningsredaktionen som tar beslut om vilka åsikter som får
ta plats i tidningen och blir därmed relevant att ta med urvalet med tanke på det innehållsmässiga
fokuset.

Qatar offentliggjordes som värdnation för herr fotbolls-VM 2022 redan 2010 (Nyberg, 2021), och
därefter tog nyhetsrapporteringen fart. Däremellan har rapporteringen kring herr fotbolls-VM 2014
och 2018 stått i fokus inom sportjournalistiken. Vi har kunnat identifiera skillnader i antalet artiklar
som berör herr fotbolls-VM i Qatar genom att göra sökningar med olika tidsintervall i Mediearkivet.
Vi kunde främst se en ökning i rapportering kring VM i Qatar de två senaste åren, inte minst det
senaste året när VM-kvalet drog igång våren 2021. För att inte gå miste om relevanta artiklar som
förekom redan innan de senaste två åren valde vi att gå tillbaka till tidpunkten när det senaste
världsmästerskapet i fotboll för herrar precis hade avgjorts, sommaren 2018. Vi gjorde ett tidsurval
som sträcker sig från den 1 augusti 2018 till den 30 november 2021. Denna tidsperiod var även rimlig
sett till antalet artiklar och vad gruppen hinner med att koda med tanke på den tidsbegränsning som
kandidatuppsatsen är inramad av.

6.3 Variabler & kodbok

I kodboken presenteras först bakgrundsvariablerna V1-V6 och avser att ge en översikt av
analysenheterna. Dessa variabler innefattar ID-nummer, namn på kodare, tidning, årtal, datum och typ
av artikel. Variablerna V7-V16 är de innehållsmässiga variablerna och utgör kärnan i undersökningen.
Variablerna är innehållsmässigt fokus, huvudaktör, sekundär aktör, dominerande värdering, episodisk
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eller tematisk gestaltningsram, konfliktgestaltning, gestaltning utifrån mänskligt intresse,
ansvarsgestaltning, moralisk gestaltning, gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser. Definitionerna
av dessa variabler presenteras utifrån de teoretiska begrepp som redovisats i studiens teoretiska
ramverk. Hur variablerna operationaliseras från teori till kodningsprocessen presenteras nedan under
rubriken operationalisering. Variablernas definition samt dess svarsalternativ finns beskrivet i
kodboken och denna finns bifogad i bilagor.

6.4 Operationalisering

Nedan följer en beskrivning av hur operationaliseringen av värdering och gestaltningsramar har gått
till. Bakgrunden till detta är för att de är de variabler med störst inslag av bedömning, och därmed har
vi sett ett behov i att på djupet förklara vad dessa variabler grundar sig i och hur de tagits fram.

6.4.1 Värdering
När det kommer till att bedöma värdering i kvantitativ analys kommer det troligtvis finnas variation
kodare emellan eftersom det är en bedömning som görs, därav finns det en betydande relevans i att
beskriva sättet man operationaliserat variabeln på för att säkerhetsställa så hög interkodarreliabilitet
som möjligt (Esaiasson m.fl., 2017:207-209). Exempel på hur värdering som variabel kan beskrivas:
“notera om innehållet i nyheten är positivt, negativ eller neutral för den arena där den utspelar sig”
(Esaiasson m.fl., 2017:207). Tidigare studier som använder sig av värdering som ett analysmått
definierar positiv och negativ värdering genom att det karaktäriseras av ord eller allmän innebörd som
framställer innehållet i en viss riktning, medan neutral används när det inte går att se en vinkling på
innehållet. När både positiv och negativ rapportering förekommer ses värderingen som neutral,
eftersom dessa tar ut varandra (Asp m.fl. 1998:17; D’Angelo & Kuypers, 2010:301). Variabeln neutral
kan även benämnas som balanserad/neutral (Bolin, Hinnfors & Strömbäck, 2016:204), något som
denna studie har tagit efter då det ger en tydlig beskrivning av vad den neutrala variabeln innefattar.
Detta eftersom variabeln innefattar både neutralt rapporterade artiklar, men även artiklar som
innehåller positiv- och negativ värdering och därmed ses som balanserade.

Kodningen utgår ifrån frågan: Är innehållet i artikeln dominerande positiv, dominerande negativ eller
balanserad/neutral gentemot herr fotbolls-VM i Qatar 2022? Detta eftersom det är värderingen av
mästerskapet som står i centrum, och inte eventuella aktörer eller annat innehåll som värderingen
relateras till.

Ett tankeexperiment inspirerat ifrån Mediestudiers innehållsanalys (Färm m.fl, 2019:186) har
anammats, och används för att ge vägledning för att kunna bedöma värdering som variabel. För att
bedöma dominerande positiv/negativ/neutral reflekterar kodaren över huruvida arrangören (FIFA och
Qatar som nation) hade varit nöjd (dominerande positiv), upprörd (dominerande negativ) eller neutral
till artikelns framställning.

6.4.2 Gestaltningsramar

Med bakgrund av Semetko och Valkenburgs (2000:98) argument för valet av de vanligast
förekommande gestaltningsramarna inom nyhetsrapportering så kommer vi att utgå ifrån
ansvarsgestaltning, konfliktgestaltning, gestaltning utifrån mänskligt intresse, gestaltning utifrån
ekonomiska konsekvenser och moralisk gestaltning i analysen. Efter testkodningen har vi också
kunnat återfinna samtliga getaltningsramars närvaro och vi anser att de kommer ge oss relevant
information kopplat till studiens syfte då vi vill titta på den generella rapporteringen och vilken bild
som förmedlas till allmänheten. För att få en bredare bild av rapporteringen så kommer vi även att
använda oss av den episodiska och tematiska gestaltningen som enligt Iyengar (1991:2) har en
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dominerande karaktär men som inte utesluter en samverkan med övriga gestaltningsramar vilket gör
att vi kan se hur de valda mediernas rapportering ser ut på en mer generell nivå.

Vi har valt att utgå från Semetko och Valkenburgs (2000:98) metod för att mäta gestaltningsramarnas
närvaro i nyhetsrapporteringen. De har utformat ett antal frågor för varje gestaltningsram (Semetko
och Valkenburg, 2000:98), dessa frågor kommer den aktuella kodaren svarar på för att operationalisera
var enskild gestaltningsram. Detta görs även för att säkerställa reliabiliteten genom att utforma
konkreta frågor som är applicerbara på nyhetsartiklar som behandlar ämnet herr fotbolls-VM i Qatar,
och för att ständigt ha gestaltningsramen som ett aktivt analysverktyg. Vår metod skiljer sig åt från
Semetko och Valkenburgs (2000:99) när det kommer till dess utformning av multi-objektskalor för att
utifrån frågorna mäta hur hög närvaron var av varje gestaltningsram. De utformade frågorna som
återfinns i kodboken (bilaga 1) kommer i den här studien istället att användas som ett hjälpmedel i
kodningsprocessen för kodaren att ställa sig själv under processen utan att besvaras separat i SPSS för
en vidare uträkning. Detta för att tydliggöra kodboksinstruktionerna vilket i sin tur höjer
replikerbarheten och reliabiliteten. Det kommer alltså att räcka att en utav frågorna stämmer in på
analysenhetens gestaltning för att gestaltningsramen ska anses vara närvarande. Vidare enligt Semetko
och Valkenburg (2000:99), så kodas var enskild gestaltningsrams närvaro med ja eller nej svar, med
undantag för de mer övergripande gestaltningsramarna episodisk och tematisk gestaltning med
bakgrund av Iyengars (1991:2) argument för dess dominerande karaktär. Metoden för
kodningsprocessen av ovan nämnda gestaltningar kommer vi redogöra för efter detta stycke.

Enligt Semetko och Valkenburgs är fördelen med att koda övriga gestaltningar med ja eller nej svar att
interkodarreliabiliteten höjs då det är en binär kodningsstrategi vilket gör studien säkrare att replikera.
Semetko och Valkenburg belyser däremot att det finns nackdelar med en binär kodningsstrategi detta
för att det finns risk för mätfel då sambandet mellan dessa variabler är lägre än vid användningen av
ordinalskale- eller intervallskalevariabler. Detta för att nyanser av variablerna inte kommer upp till
ytan (Semetko & Valkenburgs, 2000:99). Fördelen som vi däremot kan se med att använda denna
kodningsstrategi i den här studien är att vi kommer kunna få en övergripande bild över vilka
gestaltningsramar som förekommer och hur de samspelar eller icke, trots det faktum att vi går miste
om nyanserna av gestaltningsramarnas närvaro som skulle kunna visa på underliggande
förklaringsmodeller.

När det kommer till kodningen av episodisk och tematisk gestaltning så har utgångspunkten varit
Iyengars (1991:2) definition av gestaltningsramarna och hur han beskriver dem i förhållande till
medieinnehåll, dessa har vi använt oss av för att operationalisera teorin till kodboksinstruktioner. Som
tidigare nämnt har dessa gestaltningsperspektiv en dominerande karaktär vilket innebär att dessa sällan
finns närvarande i kombination med varandra (Iyengar, 1991:2). Detta gör att dem kommer återfinnas
under samma variabel och kodas utifrån vilken som är dominerande i den här studien. Som vi tidigare
redogjort för så upptäckte vi under testkodningen att det förekom artiklar som enbart presenterade
sportresultat i form av ren information utan gestaltningsram. Därav kommer variabeln med de
dominerande gestaltningsramarna även att inkludera kodningsalternativet “Varken episodisk eller
tematisk gestaltning gick att se” för att få en så rättvisande bild som möjligt. Utifrån tidigare forskning
av Iyengar (1991:2) så kan en gestaltningsram i majoriteten av fallen identifieras i medieinnehåll.
Därmed utgår vi från att detta alternativ används sparsamt. Det bör leda till att majoriteten av
analysenheterna blir kodade med någon utav ovan nämnda gestaltningsramar, eventuellt i kombination
med en eller fler utav de gestaltningsramar som kodas som närvarande eller inte. Vidare kommer vi att
ge en mer konkret presentation av de olika gestaltningsramarna och en mer konkret beskrivning av de
frågor kodaren besvarar redogörs för i kodboken.
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6.4.2.1 Episodisk gestaltning
En episodiskt gestaltad nyhet beskriver konkreta händelser eller specifika fall som belyser en fråga
eller ett problem. Syftet är att genom nyhetens mer dramaturgiska narrativ väcka uppmärksamhet och
engagemang genom att beskriva en “mindre” händelse ofta på individnivå i det “stora” som ter sig mer
relaterbar för läsaren. Detta för att indirekt belysa en större problematik, politiska frågor eller
samhälleliga problem utan att ge en övergripande bild (Aarøe, 2011:209; Iyengar (1991:2). Frågan
som ställts under kodningen för att bedöma huruvida artikeln är episodisk eller tematisk är: Förmedlas
nyheten genom att beskriva en specifik händelse eller genom att sätt nyheten i en bredare kontext?
(Iyengar, 1991:2).

6.4.2.2 Tematisk gestaltning
I den tematiska gestaltningen framträder snarare ett fokus på politiska frågor, händelser och fenomen
ur ett bredare perspektiv där det fokuseras på mer kollektiva, abstrakta och allmänna
förklaringsmodeller. Här underbyggs nyheter många gånger med statistiska resultat och förklarar
händelser ur ett samhälleligt perspektiv (Aarøe, 2011:209; Iyengar (1991:2). Frågan som ställts under
kodningen för att bedöma huruvida artikeln är episodisk eller tematisk är: Förmedlas nyheten genom
att beskriva en specifik händelse eller genom att sätta nyheten i en bredare kontext? (Iyengar, 1991:2)

6.4.2.3 Konfliktgestaltning
Denna gestaltningsram syftar till att beskriva när fokus ligger på en konflikt mellan individer, grupper
eller institutioner som har olika intressen i frågan. Det är vanligt att använda denna gestaltningsteknik
för att försöka sätta olika aktörer mot varandra och skapa ett vi-mot-dem perspektiv och på så sätt
skapa sensation i en nyhet. Vidare lyfts det att konfliktgestaltning ofta används i politiska debatter för
att tydliggöra för publiken vilka motsättningar som råder. Exempel på en fråga som ställs under
kodningen är: Förmedlar artikeln oenighet mellan parter/individer/grupper eller länder? (Semetko &
Valkenburg, 2000:95-100).

6.4.2.4 Gestaltning utifrån mänskligt intresse
Denna typ av gestaltning ger nyheten en emotionell vinkling eller perspektiv. Det görs genom att
personifiera, dramatisera och anspela på känslor genom nyheter (Semetko & Valkenburg, 2000:95-96).
Studier har visat att denna typ av gestaltning i nyhetsrapportering har signifikanta effekter på
publikens känslomässiga reaktioner. De visade sig även att reaktionen hos läsaren oftare mynnade ut i
ett större fokus på den organisation eller individ som bär skuld eller ansvar för en specifik händelse
(Cho & Gower 2006:422). Exempel på en fråga som ställs under kodningen är: Innehåller artikeln
mänsklig porträttering av ett problem? (Semetko & Valkenburg, 2000:100).

6.4.2.5 Ansvarsgestaltning
Ansvarsgestaltning syftar till att lyfta ett specifikt problem och samtidigt lägga ansvaret eller lösningen
på en specifik aktör. När nyheter framställs på ett sätt där större delen av kontexten utesluts och fokus
ligger på en specifik händelse eller fenomen så bidrar detta till att läsaren drar slutsatser om att
ansvaret ligger på den aktör som lyfts i sammanhanget snarare än på systemet eller grunden till
problemet. Exempel på en fråga som ställs under kodningen är: Föreslår artikeln på någon nivå att en
eller flera parter/individer/grupper eller länder har en förmåga att lindra ett problem? (Semetko &
Valkenburg, 2000:96-100).

6.4.2.6 Moralisk gestaltning
Denna form av gestaltning sätter ett event, problem eller fråga i kontexten av religiösa grundsatser
eller moraliska aspekter. Idealet om att rapportera på ett objektivt sätt är näst intill alltid närvarande i
nyhetsrapporteringen, där det i många fall går att se tendenser av att journalister indirekt hänvisar till
moraliska ramar kopplat till en nyhet för att inte framstå som partisk. Att använda sig av synpunkter
som är kopplade till exempelvis intresseorganisationer eller andra typer av organisationer kan därför
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vara ett sätt för medier eller journalister att förmedla moraliska budskap eller styra diskursen åt ett
specifikt håll på ett subtilt sätt. Exempel på en fråga som ställs under kodningen är: Innehåller artikeln
något moraliskt budskap? (Semetko & Valkenburg, 2000:96-100).

6.4.2.7 Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser
En vanlig gestaltning inom nyhetsrapportering är att framställa en specifik händelse eller ett fenomen i
termer av vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för specifika individer eller
organisationer. Detta är vanligt förekommande då ekonomiska aspekter ofta har ett stort nyhetsvärde
då konsekvenserna av detta många gånger är betydande för samhället i stort. Exempel på en fråga som
ställs under kodningen är: Nämns finansiella förluster eller vinster nu eller i framtiden? (Semetko &
Valkenburg, 2000:96-100).

Det blir av relevans att använda dessa gestaltningsramar för att djupare kunna analysera porträtteringar
som kan förekomma i det medieinnehåll som avses att analyseras. Genom att förstå materialet utifrån
dessa olika aspekter är förhoppningen också att kunna uttyda samband i rapporteringen kring
mästerskapet.

6.5 Kodningsprocessen

Kodbokens upplägg är strukturerat på ett sådant sätt att den består av 16 variabler med tillhörande
operationella indikatorer som var och en är noggrant beskrivet i kodboken för att säkerställa
reliabiliteten i kodningsprocessen. De förändringar vi gjorde i kodboken efter testkodningen var att
lägga till fler kodningsalternativ än vad som först var etablerade, eftersom vi upptäckte fler aktörer än
tidigare uttänkt. Vi valde även att lägga till en variabel för sekundära aktörer, detta med anledning av
att vi inte enbart ville fånga upp huvudaktörer utan även bredda synen på vilka som var en del av
rapporteringen. Dessutom lade vi till exempel på vad respektive svarsalternativ kan innebära för att
lättare kunna göra en bedömning när vi kodade var för sig. Testkodningen gjorde även att vi kunde
etablera tre huvudsakliga innehållsmässiga kategorier att utgå ifrån, även fast dessa primärt var
grundade i bakgrunden. Ytterligare upptäckt var att vissa utav artiklarna som identifierades genom
söksträngen var placerad på samma sida i tidningen. I de fallen kodades respektive artikel för sig,
vilket föll sig naturligt då Mediearkivet listade artiklarna på detta vis. Efter testkodningen gick vi
igenom samtliga artiklarna inom urvalet och sorterade bort irrelevanta artiklar utifrån studiens syfte.

Gällande val av aktörer i variabel V8 och sekundär aktör i variabel V9 valde vi att inte ha Qatar som
en aktör med anledning av att det skulle tagit över för stor andel av kodningen och andra
betydelsefulla aktörer hade missats. Detta eftersom Qatar som aktör nämns i nästan varje artikel.

Vi valde att ta bort alternativen journalist, annan och ingen aktör i variabel V8 och V9 samt journalist,
annan och ingen sekundär aktör i V9 och angav dessa som missing koder inför utformandet av
studiens tabeller, detta då de inte var av relevans för analysen. Anledning till att journalist angavs som
missingkod berodde på att den låga procentsatsen. Gällande annan och ingen aktör angavs dessa som
missingkoder eftersom analysen hade fått baseras på tolkningar.

6.6 Begreppsvaliditet

En studies validitet kan sammanfattas med tre komponenter. Det första är att det finns en
överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, den andra är frånvaro av
systematiska fel, dessa två kallas även begreppsvaliditet. Den tredje komponenten är att mäta det man
påstår sig mäta och det definieras som resultatvaliditet, samtliga tre delar är av betydelse för en
vetenskaplig studie. Genom en god begreppsvaliditet och hög reliabilitet skapas god resultatvaliditet,
vilket innebär att både systematiska och osystematiska fel är frånvarande och att det som avses mätas
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också blir mätt. Validiteten kan fördelas mellan intern- och extern validitet. Den interna validiteten
handlar om att slutsatserna är giltiga och beskrivande utifrån det begränsade antalet analysenheter som
studien baseras på. Genom att mäta det som avses att mätas och gör det på ett korrekt sätt blir också
resultatvaliditeten hög. Gällande extern validitet så handlar det istället om ifall resultatet genererar i
generaliseringsanspråk och att det går att dra slutsatser (Esaiasson m.fl., 2017:57-63).

Som tidigare nämnt utformades en kodbok med variablerna som används när datamaterialet kodats.
Med en vetskap om våra tidigare kunskaper och föreställningar finns också en förståelse för att
subjektiva bedömningar kan förekomma. Detta trots en strävan mot att koda artiklarna så objektivt
som möjligt, vilket resulterar i att det inte går att utesluta att systematiska fel kan förekomma. För att
undvika detta i största mån har vi gemensamt utformat kodboken på ett så tydligt sätt som möjligt och
kalibrerat oss emellan för att försäkra oss om att alla hade tolkat på samma sätt.

6.7 Reliabilitet

För att säkerhetsställa studiens reliabilitet har vi gjort en testkodning. Detta för att försäkra oss om att
vi tolkar kodningsschemat på samma sätt för att undvika eventuella tolkningsvariationer som kan
uppstå. I detta skede var vi även flexibla för att ändra i kodboken, någonting som är viktigt i ett tidigt
skede för att få så hög reliabilitet som möjligt (Esaiasson, m.fl., 2017:209). Testkodningen gick ut på
att vi separat kodade ca 10 procent, 30 slumpmässigt valda artiklar av den totala analysmängden, för
att sedan kalibrera och diskutera vad för skillnader vi hade i kodningen. Här kodade alltså alla tre
författare till studien samma artiklar, för att kunna se skillnader kring samma analysmaterial.

Som tidigare nämnt gjordes ett antal justeringar i kodboken efter testkodningen för att förtydliga
definitionen av vissa variabler. Efter att kodningen var genomförd mättes graden av reliabilitet genom
att testa interkodarreliabiliteten, detta är av betydelse att genomföra i slutet av en kvantitativ
innehållsanalys, för att visa på att undersökningen har genomförts noggrant och med hög kvalitet
(Esaiasson m.fl., 2017:207-208). För att kontrollera resultatet valde vi att slumpmässigt koda 24
artiklar. På så sätt kunde vi se ifall kodningen skiljde sig beroende på vem som kodade artiklarna.

Kodningen bör överensstämma till 75 procent när det kommer till alla variabler (Esaiasson, m.fl.,
2017:209), där vår interkodarreliabilitet landade på 89 procent. Ser vi till de innehållsmässiga
variablerna, V7-V16, landade samma värde på 84 procent. Här lyfter Esaiasson m.fl. (2017:209) att
det är dessa variabler som är svårast att bedöma och därför förväntas ett lägre värde men att en exakt
godtagbar procent är svår att säga, men eftersom båda värdena är över 75 procent anser vi att
reliabiliteten är godkänd.

Under arbetets gång är det av betydelse att vara självkritisk och reflektera över sitt arbete (Esaiasson
m.fl, 2017:206-207). En kritik mot oss själva är att vi kunde haft med fler aktörer i variabel V8 och
V9, som exempelvis UEFA och utländska landslag. Detta hade bidragit till mer variation i resultatet
men nu kodades dessa istället som annan aktör och sammanslogs då till data som inte blev relevant för
studien. Samma sak gäller för innehållsmässigt fokus, där vi i efterhand insåg att bojkott var ett
aktuellt ämne som vi kunde haft med som ett variabelvärde i V7. En annan kritik är att aktören
journalist inte var relevant att koda. Denna upptäcktes genom testkodningen, men var inte en aktör
som återkom tillräckligt ofta i kodningsmaterialet och togs därför bort i resultatet. Ytterligare en
självkritik är hur gestaltningsramarna har kodats, där Semetko och Valkenburg (2000:100) redogör för
ett tillvägagångssätt för att bedöma närvaron av ramarna. På grund av tidsbrist har vi inte replikerat
deras tillvägagångssätt. Mer om hur detta påverkar studien i slutdiskussionsavsnittet “Vad vi kan säga
med vår studie”.
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6.8 Resultatvaliditet

Eftersom vi har utgått ifrån studier med hög vetenskaplig kvalitet inom fältet vid skapande av studiens
begreppsdefinitioner anser vi att vi har en god begreppsvaliditet. Reliabiliteten för studien anser vi
också är hög, då vi både testat kodboken inför kodningsprocessen samt fick ett resultat på 89 procent i
interkodarreliabilitetstestet. För att öka reliabiliteten ytterligare hade testet behövt ett högre resultat,
vilket var svårt att uppnå med anledning av de innehållsmässiga variabler innehåller element av
bedömning. Vi anser att studien har god begreppsvaliditet och relativt hög reliabilitet som ger studien
en god resultatvaliditet. Signifikansen har mätts på korstabellerna och presenteras i anslutning till
korstabellerna. Esaiasson m.fl., (2017:394) lyfter att signifikans som mätverktyg är viktigt för att
kontrollera slumpmässighetsfaktorn i resultat. Vi diskuterar signifikansresultatet ytterligare i
slutdiskussionen, när vi går igenom vad som kan sägas med studien.

7.0 Analys & resultat

I den här delen kommer resultatet av undersökningen att presenteras samt tillhörande analys. Vidare
kommer en djupare diskussion redogöras i nästa del av texten. Vi har tagit fram tabeller för respektive
frågeställningar som ämnar besvara studiens syfte där varje frågeställning kommer presenteras i
turordning. För att undvika förvirring så presenteras först tabellernas resultat och sedan direkt i
anslutning till det analysen, detta är även för att behålla en röd tråd genom texten. Inledningsvis
presenteras en överblick för att sedan besvara frågeställningarna i turordning.

7.1 Överblick

I den här delen presenteras en överblick av den inhämtade empirin från Dagens Nyheter och
Göteborgs-Posten mellan datumen 1 augusti 2018 och 30 november 2021.

Tabellen nedan redogör för artiklar fördelade mellan Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

Tabell 1: Fördelning av artiklar fördelat mellan tidning (procent)

Morgontidning

Dagens Nyheter 43

Göteborgs-Posten 57

Total (%) 100

Antal (N) 253
Kommentar: Fördelning mellan Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens artiklar. Variabel V3: Tidning.
Svarsalternativ: Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har
analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta
läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

I ovan tabell presenteras fördelningen mellan de artiklar som var relevanta för studien och dess
fördelning mellan Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Datat visar en relativt jämn fördelning, men
med en något större andel artiklar publicerade av Göteborgs-Posten på 57 procent.

Nedan följer en tabell som redogör för fördelningen av artiklar indelat i opinionsbildande eller
nyhetsförmedlande.
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Tabell 2: Fördelning av artiklar mellan opinionsbildande och nyhetsförmedlande artikel (procent)

Artikeltyp

Opinionsbildande 25

Nyhetsförmedling 75

Total (%) 100

Antal (N) 253
Kommentar: Fördelning av opinionsbildande och nyhetsförmedlande artiklar. Variabel V6: Typ av artikel.
Svarsalternativ: Opinionsbildande och nyhetsförmedling. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har
analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter.Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta
läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

Denna variabel har undersökts för att fånga hur Göteborgs-Postens och Dagens Nyheters fördelning är
mellan opinionsbildande och nyhetsförmedlande artiklar. Detta för att se hur rapporteringen ser ut och
vad för typ av artiklar som dominerar. Det går att utläsa i tabellen att det är fler nyhetsförmedlande
artiklar än opinionsbildande.

7.2 Vad för innehåll förekommer och vilka aktörer framträder i rapporteringen?

Följande tre tabeller kopplar an till frågeställning 1 och respektive tabell redovisar olika aspekter av
frågeställningen. Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar beroende på innehållsmässigt fokus.

Tabell 3: Fördelning av artiklar sett till innehåll (procent)

Innehållsmässigt fokus

Sportslig prestation 51

Mänskliga rättigheter 37

Korruption 12

Total (%) 100

Antal (N) 212
Kommentar: Fördelning mellan artiklarnas olika innehållsmässiga fokus. Variabel V7: Innehållsmässigt fokus.
Svarsalternativ: Sportslig prestation, mänskliga rättigheter, korruption och annat innehåll. Antal (N) syftar till
antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats
för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug
2018 och 30 nov 2021.

  Resultatet i ovan tabell visar att sportsliga prestationer och mänskliga rättigheter var de dominerande
kategorierna för innehållsmässigt fokus. Annat innehåll har lagts som missing-kod eftersom det
materialet inte tillför någonting till analysen.
Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar utifrån vilken huvudaktör som är i fokus.
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Tabell 4: Fördelning av artiklar sett till huvudaktör (procent)

Huvudaktör

Fotbollsspelare 27

FIFA 12

SvFF 12

Svenska herrfotbollslandslaget 29

Janne Andersson (förbundskapten) 12

Amnesty 8

Total (%) 100

Antal (N) 133
Kommentar: Fördelningen mellan de aktörer som huvudsakligen framträder i artiklarna. Variabel V8:
Huvudaktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne Andersson
(förbundskapten), journalist, Amnesty, annan aktör och ingen aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter
som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och
underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov
2021.

Resultatet i ovan tabell visar att svenska herrfotbollslandslaget och fotbollsspelare var de dominerande
huvudaktörerna i artiklarna. Annan aktör och ingen aktör har lagts som missing-koder eftersom de inte
kommer att analyseras då de inte tillför någonting till analysen. Journalist har också lagts som
missing-kod eftersom den har mindre än 5 kodade svar och blir därför inte representativ för kategorin.

Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar utifrån vilken sekundär aktör som förekommer.

Tabell 5: Fördelning av artiklar sett till sekundär aktör (procent)

Sekundär aktör

Fotbollsspelare 22

FIFA 15

SvFF 10

Svenska herrfotbollslandslaget 23

Janne Andersson (förbundskapten) 19

Amnesty 11

Total (%) 100

Antal (N) 101
Kommentar: Fördelningen mellan de aktörer som framträder utöver den huvudaktör som identifierats i
artiklarna. Variabel V9: Sekundär aktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska
herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist, Amnesty, annan aktör, ingen aktör och
ingen sekundär aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och
Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från
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Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

Resultatet i ovan tabell visar att svenska herrlandslaget i fotboll och fotbollsspelare var nästintill lika
vanligt förekommande som sekundär aktör i artiklarna. Annan aktör, ingen aktör och ingen sekundär
aktör har lagts som missing-koder eftersom de inte tillför någonting till analysen. Journalist har också
lagts som missing-kod eftersom den har mindre än 5 kodade svar och blir därför inte representativ för
kategorin.

7.2.1 Analys - Del 1
Precis som i tidigare forskning (Meier m.fl., 2019:767-787; Talbot & Carter, 2018:84; Gruneau &
Compton 2017:42-44) framkom det även i empirin att mästerskapet kantas av rapportering om
mänskliga rättigheter. Empirin överensstämmer dock inte helt med tidigare studier (Gruneau &
Compton 2017:42-44) som belyser att mänskliga rättigheter är en faktor som dominerar innan
omdebatterade mästerskap, men som sedan står i skuggan av sportsliga prestationer under
mästerskapets gång. Sett till tabell 3 går det utläsa att mänskliga rättigheter som innehåll förekommer
mindre än rapportering om sportsliga prestationer under den tidsperiod som studerats, något som
potentiellt kan ha att göra med att många artiklar porträtterat VM-kvalet.

Korruption var det innehållsmässiga fokuset i 12 procent av artiklarna. Likheter i hur korruption tas
upp som en faktor går att se i porträtteringen av andra mästerskap (Min & Zhen, 2010:1806), men
även vid beskrivningar om sportjournalistiken i stort (Rowe, 2017:516-526). Med detta i åtanke är det
inte förvånande att korruption är fokus i en del av de kodade artiklarna, särskilt efter den omtalade
korruptionen om tilldelningen av mästerskapet (Rookwood, 2019:28-29). Att porträttera sportsliga
prestationer har alltid varit dominerande i sportjournalistiken (Dahlén, 2008:99-100), även fast fokus
alltmer har förflyttats till skandaler av olika slag (Rowe, 2017:516-526). Detta går även att se i
empirin, där sportsliga prestationer utgör 51 procent av innehållet i artiklarna.

När det kommer till aktörer lyfter Wallin (1998:85-86) att idrottsstjärnor allt mer står i centrum i
sportjournalistiken eftersom personliga upplevelser ger en mer dramatiserad bild som i sin tur lockar
läsare. Detta stämmer väl med studiens empiri, där fotbollsspelare är det näst mest förekommande
svarsalternativet sett till huvudaktörer samt den mest förekommande för sekundära aktörer
tillsammans med svenska herrfotbollslandslaget. Att Janne Andersson är en relativt vanligt
förekommande aktör kan även detta förklaras genom tidigare forskning (Wallin, 1998:85-86), där
personifiering inte görs enbart av idrottsstjärnor, utan även av andra relevanta aktörer i sammanhanget
för att anspela på dramatik. Den allra största aktören som framträder är svenska herrfotbollslandslaget,
vilket går hand i hand med sportsliga prestationer som dominerande innehåll.

FIFA som aktör omtalas 12 procent (huvudaktör) respektive 15 procent (sekundär aktör). Tidigare
forskning (Rowe, 2017:516-526) lyfter att FIFA är en aktör som ofta nämns när det är skandaler inom
fotbollen kopplat till korruption. Detta är en trolig förklaring till varför organisationen återkommer så
pass ofta som den gör i empirin, då många artiklar handlar om skandaler samt behandlar korruption
som ämne. En annan organisation som även har identifierats som aktör i den här studien är SvFF. Till
skillnad från FIFA är inte organisationen lika förknippad till skandaler, trots att de fått bemöta kritik av
allmänheten. En anledning till att SvFF omnämns i den utsträckningen de gör kan ha att göra med den
kritik som riktades mot organisationen i samband med planerandet av ett träningsläger i Qatar (Landén
m.fl, 2021, 8 september), någonting som var på tapeten i medier under tiden för datainsamlingen.

Den sista aktören som har identifierats som en av de mest framträdande aktörerna värda att koda är
Amnesty. En trolig förklaring till varför Amnesty förekommer så pass ofta som de gör kan bero på
den rapport (Amnesty, 2021) som de släppte under tiden för vår datainsamling. Rapporten belyser

25



olika aspekter av mänskliga rättigheter av herr fotbolls-VM i Qatar, och har blivit omtalad och
uppmärksammad av medier. Detta gör att Amnesty lyfts som en aktör som antingen omtalas,
intervjuas eller får uttrycka sig i artiklar.

7.3 Vilka värderingar framkommer i porträtteringen och hur står de i relation till

innehåll och aktörer?

Följande fyra tabeller kopplar an till frågeställning 2 och respektive tabell redovisar olika aspekter av
frågeställningen.

Nedan tabell redogör för fördelningen av artiklar utifrån vilken dominerande värdering som står i
centrum.

Tabell 6: Fördelning av artiklar sett till dominerande värdering (procent)

Dominerande värdering

Dominerande positiv 3

Dominerande negativ 43

Balanserad/neutral 54

Total (%) 100

Antal (N) 253
Kommentar: Fördelning mellan artiklarnas olika värderingar. Variabel V10: Dominerande värdering.
Svarsalternativ: Dominerande positiv, dominerande negativ & balanserad/neutral. Antal (N) syftar till antalet
analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få
100% och underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och
30 nov 2021.

I tabellen ovan redovisas att balanserad/neutral värdering var mest förekommande i de studerade
artiklarna följt av dominerande negativ värdering. Gällande dominerade positiv värdering så förekom
det enbart till 3 procent.

Korstabellen nedan redogör för fördelningen av dominerande värdering i relation till innehållsmässigt
fokus.
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Tabell 7: Fördelning av artiklar sett till dominerande värdering i relation till innehåll (procent)

Dominerande värdering

Innehållsmässigt fokus Dominerande positiv Dominerande negativ Balanserad/neutral

Sportslig prestation 75 8 89

Mänskliga rättigheter 13 69 9

Korruption 12 23 2

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 8 98 106
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning mellan artiklarnas olika dominerande värderingar i relation till
artiklarnas innehållsmässiga fokus. Variabel V10: Dominerande värdering. Svarsalternativ: Dominerande positiv,
dominerande negativ & balanserad/neutral. Variabel V7: Innehållsmässigt fokus. Svarsalternativ: Sportslig
prestation, mänskliga rättigheter, korruption och annat innehåll. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som
har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och
underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov
2021.

I korstabellen ovan går det uttyda en tydlig korrelation mellan artiklar med ett innehållsmässigt fokus
på mänskliga rättigheter och dominerande negativ värdering. Det går även utläsa en något svagare
korrelation mellan korruption och dominerande negativ värdering. När det kom till sportslig prestation
utgjorde dessa artiklarna majoriteten av kategorin balanserad/neutral värdering. Antalet dominerande
positiv värdering i relation till det innehållsmässiga fokuset var betydligt lägre sett till antalet artiklar
jämför med de andra kategorierna. Resultatet visar på att sportsliga prestationer utgjorde majoriteten
den dominerande positiva värderingen. Annat innehåll har lagts som missing-kod eftersom det
materialet inte tillför någonting till analysen.
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Korstabellen nedan redogör för fördelningen av dominerande värdering i relation huvudaktör.

Tabell 8: Fördelning av artiklar sett till dominerande värdering i relation till huvudaktör (procent)

Dominerande värdering

Huvudaktör Dominerande positiv Dominerande negativ Balanserad/neutral

Fotbollsspelare 25 14 35

FIFA 0 25 6

SvFF 25 30 2

Svenska
herrfotbollslandslaget

50 7 39

Janne Andersson
(förbundskapten)

0 4 17

Amnesty 0 20 1

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 4 44 85
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning mellan artiklarnas dominerande värdering i relation till huvudaktör.
Variabel V10: Dominerande värdering. Svarsalternativ: Dominerande positiv, dominerande negativ &
balanserad/neutral.Variabel V8: Huvudaktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska
herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist, Amnesty, annan aktör och ingen aktör.
Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter.
Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och
Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

I ovan korstabell visas sambandet mellan artikelns dominerade värdering och vilken aktör som har det
huvudsakliga fokuset i artikeln. Här kan utläsas ett samband mellan balanserad/neutral värdering och
huvudaktören svenska herrfotbollslandslaget på 39 procent och av huvudaktören fotbollsspelare på 35
procent. Följt av huvudaktören Janne Andersson (förbundskapten) på 17 procent. Gällande den
dominerande negativa värderingen korrelerade de främst med huvudaktören SvFF, FIFA och Amnesty.
Resultatet visar också på att ett få antal artiklar kodades med dominerade positiv värdering men av de
som gjorde de så korrelerade det främst med huvudaktören svenska herrfotbollslandslaget. Annan
aktör och ingen aktör har lagts som missing-koder eftersom de inte kommer att analyseras då de inte
tillför någonting till analysen. Journalist har också lagts som missing-kod eftersom den har mindre än
5 kodade svar och blir därför inte representativ för kategorin.
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Korstabellen nedan redogör för fördelningen av dominerande värdering i relation till sekundär aktör.

Tabell 9: Fördelning av artiklar sett till dominerande värdering i relation till sekundär aktör (procent)
Dominerande värdering

Sekundär aktör Dominerande positiv Dominerande negativ Balanserad/neutral

Fotbollsspelare 0 11 30

FIFA 50 31 5

SvFF 0 14 8

Svenska
herrfotbollslandslaget

50 6 31

Janne Andersson
(förbundskapten)

0 6 26

Amnesty 0 32 0

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 2 35 64
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning mellan artiklarnas dominerande värdering i relation till sekundär
aktör.Variabel V10: Dominerande värdering. Svarsalternativ: Dominerande positiv, dominerande negativ &
balanserad/neutral. Variabel V9: Sekundär aktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska
herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist, Amnesty, annan aktör, ingen aktör och
ingen sekundär aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och
Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

I ovan korstabell presenteras relationen mellan dominerande värdering och sekundär aktör. Det som
utmärker sig i tabellen är att svenska herrfotbollslandslaget, fotbollsspelare och Janne Andersson
(förbundskapten) var de sekundära aktörer som främst korrelerade med balanserad/neutral värdering.
Gällande dominerande negativ värdering var det istället de sekundära aktörerna Amnesty och FIFA
som korrelerade mest. Likt tabell 8 så visar även resultatet i ovan tabell på att ett få antal artiklar
kodades med dominerade positiv värdering och av de som gjorde de så korrelerade det främst med den
sekundära aktören svenska herrfotbollslandslaget men skillnaden här var att även FIFA kodats med
samma värdering. Annan aktör, ingen aktör och ingen sekundär aktör har lagts som missing-koder
eftersom de inte kommer att analyseras då de inte tillför någonting till analysen. Journalist har också
lagts som missing-kod eftersom den har mindre än 5 kodade svar och blir därför inte representativ för
kategorin.

7.3.1 Analys - Del 2
Genomgående för medierapporteringen inför stora sportevenemang är att det framförs kritik mot
värdnationen och deltagande nationer samt att medier belyser problematiken och lidanden i relation till
händelsen. Den negativa framställningen förändras sedan till en allt mer positiv framställning när
mästerskapet väl går av stapeln (Gruneau & Compton 2017:42-44). Detta skulle kunna gå i linje med
studiens empiri, utifrån den tidsperiod som har analyserats inför mästerskapet. Av resultatet i tabell 6
går det att uttyda samma samband, där balanserad/neutral värdering av herr fotbolls-VM i Qatar var
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mest förekommande följt av dominerade negativ värdering. Gällande positiv värdering så förekom det
enbart till 3 procent.

Resultatet i tabell 7 visar på att sportsliga prestationer övervägande kodats med balanserad/neutral
värdering, vilket går att koppla an till tidigare forskning inom sportmedier (Weedon, 2018:640-661),
som lyfter fram krav på balanserad, neutral eller objektiv rapportering, men även kritisk och
rättviseorienterad bevakning av sporten. Här går det att dra paralleller till det faktum att neutral, alltså
objektiv rapportering, framträtt som en norm för tidningar sedan början av 1900-talet (Weedon,
2018:640-661). Empirin visar även på att artiklarna som handlade om sportsliga prestationer hade en
dominerande balanserad/neutral värdering medan mänskliga rättigheter och korruption övervägande
hade dominerande negativ värdering. Sett till vilka huvud-och sekundära aktörer som korrelerade med
dominerande negativ värdering så var det SvFF, FIFA och Amnesty. Att SvFF övervägande kodades
med denna värdering beror troligtvis på den kritik som riktas mot förbundets (icke) ställningstaganden
(Bachner, 2021, 2 mars & Ladan, 2021, 13 november). Detta går i linjen med tidigare forskning
gällande att nyheter som porträtteras med negativ värdering tenderar att få mer uppmärksamhet och bli
ihågkomna (Strömbäck, 2008:5) och även att journalistiken mer kan ses som tolkande än beskrivande
av händelser samt att negativa nyheter och konflikter ofta hamnar i fokus i nyhetsrapporteringen
(Strömbäck och Nord, 2016:70-79).

Studiens empirin visar på att kritiken mot ställningstagande för aktörerna svenska
herrfotbollslandslaget, enskilda fotbollsspelare eller förbundskaptenen Janne Andersson inte var lika
närvarande. Detta med anledning av att rapportering med dessa tre aktörer i fokus av artiklarna
kodades som sportslig prestation, vilket även innefattar exempelvis matchprestationer och gjorde att
värdering till största del uppfattades som balanserad/neutral sett till huvud- och sekundär aktör.
Gällande FIFA beror studiens empiri troligen på den rapportering som har framkommit genom åren
kring organisationens korrupta beteende (Rowe, 2017:516-526). Att Amnesty som både huvud -och
sekundär aktörer nästintill enbart kodades med dominerande negativ värdering handlade om att de
lyfte kritik mot aktörer inom fotbollsvärlden samt värdnationen Qatar och inte att värdering var riktad
mot Amnesty som organisation. Detta då flera analysenheter hänvisade till en rapport från The
Guardian (2020) och en från Amnesty (2021) kring kränkning mot mänskliga rättigheter för
gästarbetare i Qatar samt antalet dödsfall som skett vid byggandet av arenor och infrastrukturen i
Qatar. Medierapporteringen kring VM i Qatar under studiens valda tidsperiod exponerar
missförhållanden kopplat till mästerskapet och sätter press på nämnda aktörer. Evans (2014:232)
menar att missförhållanden synliggörs genom att nationen exponeras för större mediebevakning än
vanligt.

7.4 Vad karaktäriserar Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens gestaltning och hur

står det i relation till innehåll och aktörer?

Följande tabeller kopplar an till frågeställning 3 och respektive tabell redovisar olika aspekter av
frågeställningen.

Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar sett till episodisk och tematisk gestaltningsram.
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Tabell 10: Förekomsten av episodisk och tematisk gestaltningsram i artiklarna (procent)
Episodisk eller tematisk gestaltningsram

Episodisk gestaltning 51

Tematisk gestaltning 48

Varken episodisk eller tematisk gestaltning gick att se 1

Total (%) 100

Antal (N) 253
Kommentar: Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram. Variabel V11: Episodisk eller tematisk
gestaltningsram. Svarsalternativ: episodisk gestaltning, tematisk gestaltning och varken episodisk eller tematisk
gestaltning gick att se. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och
Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

Ovan redovisas en jämn fördelning mellan episodisk och tematisk gestaltning med en något större
andel episodisk gestaltning. I endast en procent av de kodade artiklarna gick det inte att se varken
episodisk eller tematisk gestaltning.

Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar sett till gestaltningsramar.

Tabell 11: Förekomsten av gestaltningsramar i artiklarna (procent)

Gestaltningsram

Konfliktgestaltning

Gestaltning
utifrån

mänskligt
intresse Ansvarsgestaltning

Moralisk
gestaltning

Gestaltning
utifrån

ekonomiska
konsekvenser

Förekom 30 45 45 27 19

Förekom inte 70 55 55 73 81

Total (%) 100 100 100 100 100

Antal (N) 253 253 253 253 253
Kommentar: Fördelning av gestaltningsramar av artiklar. Variabel V12: Konfliktgestaltning. V13: Gestaltning
utifrån mänskligt intresse. V14: Ansvarsgestaltning. V15: Moralisk gestaltning. V16: Gestaltning utifrån
ekonomiska konsekvenser. Svarsalternativ: Ja (om ramen förekom) och nej (om ramen inte förekom). Antal (N)
syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har
avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter
mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

I ovan tabell redovisas att de gestaltningsramar som var vanligast förekommande var gestaltning
utifrån mänskligt intresse och ansvarsgestaltning. Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser
kodades enbart i 19 procent av analysenheterna och är därmed den gestaltningsram som var minst
förekommande.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen mellan episodiskt och tematiskt gestaltningsperspektiv i
relation till innehållsmässigt fokus.

Tabell 12: Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram i relation till innehållsmässigt fokus (procent)

Episodisk/tematisk gestaltningsram

Innehållsmässigt
fokus Episodisk gestaltning Tematisk gestaltning

Varken episodisk eller
tematisk gestaltning gick

att se

Sportslig prestation 87 12 100

Mänskliga rättigheter 9 67 0

Korruption 4 21 0

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 107 102 3
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram. Variabel V11:
Episodisk eller tematisk gestaltningsram. Svarsalternativ: episodisk gestaltning, tematisk gestaltning och varken
episodisk eller tematisk gestaltning gick att se. Variabel V7: Innehållsmässigt fokus. Svarsalternativ: Sportslig
prestation, mänskliga rättigheter, korruption och annat innehåll. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som
har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och
underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov
2021.

Tre utav analysenheterna hade varken en episodisk eller tematisk gestaltning och samtliga av dem
hade sportslig prestation som innehållsmässigt fokus. I ovan tabell går det även utläsa ett tydligt
samband mellan den episodiska gestaltningen och det innehållsmässiga fokuset sportslig prestation.
Ytterligare ett intressant samband går att uttyda mellan den tematiska gestaltningen och det
innehållsmässiga fokuset mänskliga rättigheter. Annat innehåll har lagts som missing-kod eftersom det
materialet inte tillför någonting till analysen.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar sett till vilka gestaltningsramar som dominerar i
relation till innehållsmässigt fokus.

Tabell 13: Fördelning av artiklar sett till gestaltningsramar i relation till innehållsmässigt fokus (procent)

Gestaltningsram

Innehållsmässigt
fokus Konfliktgestaltning

Gestaltning
utifrån

mänskligt
intresse Ansvarsgestaltning

Moralisk
gestaltning

Gestaltning
utifrån

ekonomiska
konsekvenser

Sportslig prestation 14 37 14 16 9

Mänskliga rättigheter 72 53 65 67 44

Korruption 14 10 21 17 47

Total (%) 100 100 100 100 100

Antal (N) 70 103 101 61 34
Kommentar: Signifikans för samtliga ramar: <.001. Fördelning av gestaltningsramar i relation till
innehållsmässigt fokus. Procenten i tabellen baseras på när svarsalternativet “Ja” har kodats. Variabel V12:
Konfliktgestaltning. V13: Gestaltning utifrån mänskligt intresse. V14: Ansvarsgestaltning. V15: Moralisk
gestaltning. V16: Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser. Svarsalternativ: Ja (om ramen förekom) och nej
(om ramen inte förekom). Variabel V7: Innehållsmässigt fokus. Svarsalternativ: Sportslig prestation, mänskliga
rättigheter, korruption och annat innehåll. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter efter borträknat bortfall. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och
underlätta läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov
2021.

När det kommer till det innehållsmässiga fokuset sportslig prestation så visar ovan tabell tydligast ett
samband till gestaltning utifrån mänskligt intresse. När det kommer till mänskliga rättigheter så var
konfliktgestaltning mest förekommande tätt följt av moralisk gestaltning och ansvarsgestaltning.
Korruption har istället tydligast samband till gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser. Annat
innehåll har lagts som missing-kod eftersom det materialet inte tillför någonting till analysen.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen mellan episodiskt och tematiskt gestaltningsram i relation till
huvudaktör.

Tabell 14: Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram i relation till huvudaktör (procent)

Episodisk/tematisk gestaltningsram

Huvudaktör
Episodisk
gestaltning

Tematisk
gestaltning

Varken episodisk eller tematisk
gestaltning gick att se

Fotbollsspelare 34 18 0

FIFA 6 23 0

SvFF 6 23 0

Svenska
herrfotbollslandslaget 38 10 2

Janne Andersson
(förbundskapten) 16 6 0

Amnesty 0 20 0

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 82 49 2
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram. Variabel V11:
Episodisk eller tematisk gestaltningsram. Svarsalternativ: episodisk gestaltning, tematisk gestaltning och varken
episodisk eller tematisk gestaltning gick att se. Variabel V8: Huvudaktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA,
SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist, Amnesty, annan aktör och
ingen aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens
Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen. Data hämtad från
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

Huvudaktörerna fotbollsspelare och svenska herrfotbollslandslaget förekommer främst i samband med den
episodiska gestaltningen. När analysenheterna istället har en tematisk gestaltning så är huvudaktörerna FIFA,
SvFF och Amnesty vanligast förekommande. I de artiklar som inte blev tilldelade varken episodisk eller
tematisk gestaltning så blev svenska herrfotbollslandslaget kodat som huvudaktör. Annan aktör och ingen aktör
har lagts som missing-koder eftersom de inte kommer att analyseras då de inte tillför någonting till analysen.
Journalist har också lagts som missing-kod eftersom den har mindre än 5 kodade svar och blir därför inte
representativ för kategorin.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen mellan gestaltningsramar i relation till huvudaktör.

Tabell 15: Fördelning av artiklar sett till gestaltningsramar i relation till huvudaktör (procent)

Gestaltningsram

Huvudaktör
Konflikt-

gestaltning

Gestaltning
utifrån

mänskligt
intresse

Ansvars-
gestaltning

Moralisk
gestaltning

Gestaltning
utifrån

ekonomiska
konsekvenser

Fotbollsspelare 24 27 16 28 0

FIFA 19 10 19 14 47

SvFF 27 18 25 21 6

Svenska
herrfotbollslandslaget 8 24 10 10 12

Janne Andersson
(förbundskapten) 3 10 10 10 18

Amnesty 19 10 20 17 17

Total (%) 100 100 100 100 100

Antal (N) 37 67 49 29 17
Kommentar: Signifikans: konfliktgestaltning <.001, gestaltning utifrån mänskligt intresse 0.216,
ansvarsgestaltning <.001, moralisk gestaltning 0.043, gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser <.001.
Fördelning av gestaltningsramar i relation till innehållsmässigt fokus. Procenten i tabellen baseras på när
svarsalternativet “Ja” har kodats. Variabel V12: Konfliktgestaltning. V13: Gestaltning utifrån mänskligt intresse.
V14: Ansvarsgestaltning. V15: Moralisk gestaltning. V16: Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser.
Svarsalternativ: Ja (om ramen förekom) och nej (om ramen inte förekom). Variabel V8: Huvudaktör.
Svarsalternativ: Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten),
journalist, Amnesty, annan aktör och ingen aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen.
Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

Det starkaste sambandet som går att utläsa från ovan tabell är det mellan huvudaktören FIFA och gestaltning
utifrån ekonomiska konsekvenser. Huvudaktören fotbollsspelare förekom förhållandevis ofta i de artiklar som
hade en moralisk gestaltning men även i de med gestaltning utifrån mänskligt intresse. SvFF agerade
huvudaktör i ungefär en fjärdedel av de artiklar som kodades med konfliktgestaltning samt ansvarsgestaltning.
Medan svenska herrfortbollslandslaget ofta förekom som huvudaktör i de artiklar som kodades med gestaltning
utifrån mänskligt intresse. Annan aktör och ingen aktör har lagts som missing-koder eftersom de inte kommer
att analyseras då de inte tillför någonting till analysen. Journalist har också lagts som missing-kod eftersom den
har mindre än 5 kodade svar och blir därför inte representativ för kategorin.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen mellan episodiskt och tematiskt gestaltningsram i relation till
huvudaktör.

Tabell 16: Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram i relation till huvudaktör (procent)

Gestaltningsram

Sekundär aktör Episodisk gestaltning Tematisk gestaltning
Varken episodisk eller tematisk

gestaltning gick att se

Fotbollsspelare 33 5 0

FIFA 5 32 0

SvFF 5 19 0

Svenska
herrfotbollslandslaget 34 3 0

Janne Andersson
(förbundskapten) 22 14 0

Amnesty 1 27 0

Total (%) 100 100 100

Antal (N) 64 37 0
Kommentar: Signifikans: <.001. Fördelning av episodisk och tematisk gestaltningsram. Variabel V11:
Episodisk eller tematisk gestaltningsram. Svarsalternativ: episodisk gestaltning, tematisk gestaltning och varken
episodisk eller tematisk gestaltning gick att se. Variabel: V9: Sekundär aktör. Svarsalternativ: Fotbollsspelare,
FIFA, SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist, Amnesty, annan
aktör, ingen aktör och ingen sekundär aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har analyserats i
Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta läsningen.
Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

I ovan tabell går det att utläsa att svenska herrfotbollslandslaget på samma sätt som fotbollsspelare och
förbundskapten Janne Andersson främst kodades som sekundär aktör i de artiklar som hade en
episodisk gestaltning. Gällande FIFA och Amnesty så förekom de främst som sekundär aktör i de
artiklar som hade en tematisk gestaltning. Annan aktör ingen aktör och ingen sekundär aktör har lagts
som missing-koder eftersom de inte kommer att analyseras då de inte tillför någonting till analysen.
Journalist har också lagts som missing-kod eftersom den har mindre än 5 kodade svar och blir därför
inte representativ för kategorin.
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Tabellen nedan redogör för fördelningen mellan gestaltningsramar i relation till sekundär aktör.

Tabell 17: Fördelning av artiklar sett till gestaltningsramar i relation till sekundär aktör (procent)

Gestaltningsram

Sekundär aktör
Konfliktgestalt

ning

Gestaltning
utifrån

mänskligt
intresse

Ansvarsgestalt
ning

Moralisk
gestaltning

Gestaltning
utifrån

ekonomiska
konsekvenser

Fotbollsspelare 7 18 13 9 23

FIFA 32 18 31 22 38

SvFF 29 16 18 17 8

Svenska
herrfotbollslandslaget 4 18 7 9 0

Janne Andersson
(förbundskapten) 7 15 11 17 8

Amnesty 21 15 20 26 23

Total (%) 100 100 100 100 100

Antal (N) 28 49 45 23 13
Kommentar: Signifikans: konfliktgestaltning <.001, gestaltning utifrån mänskligt intresse 0.134,
ansvarsgestaltning <.001, moralisk gestaltning 0.015, gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser 0.034.
Fördelning av gestaltningsramar i relation till innehållsmässigt fokus. Procenten i tabellen baseras på när
svarsalternativet “Ja” har kodats. Variabel V12: Konfliktgestaltning. V13: Gestaltning utifrån mänskligt intresse.
V14: Ansvarsgestaltning. V15: Moralisk gestaltning. V16: Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser.
Svarsalternativ: Ja (om ramen förekom) och nej (om ramen inte förekom). V9: Sekundär aktör. Svarsalternativ:
Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne Andersson (förbundskapten), journalist,
Amnesty, annan aktör, ingen aktör och ingen sekundär aktör. Antal (N) syftar till antalet analysenheter som har
analyserats i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Procentsatsen har avrundats för att få 100% och underlätta
läsningen. Data hämtad från Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter mellan 1 aug 2018 och 30 nov 2021.

När FIFA kodats som sekundär aktör var gestaltningsramarna konfliktgestaltning, ansvarsgestaltning
och framförallt gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser vanligt förekommande. Under
konfliktgestaltning finns också SvFF som en relativt närvarande sekundär aktör. Amnesty omnämns
som sekundär aktör främst i samband med den moraliska gestaltningen men även om än lite mer sällan
i samband med gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser. Annan aktör, ingen aktör och ingen
sekundär aktör har lagts som missing-koder eftersom de inte kommer att analyseras då de inte tillför
någonting till analysen. Journalist har också lagts som missing-kod eftersom den har mindre än 5
kodade svar och blir därför inte representativ för kategorin.

7.4.1 Analys - Del 3
I analysmaterialet går det utläsa en relativt jämn fördelning mellan de övergripande
gestaltningsramarna episodisk och tematisk gestaltning, men med en något högre andel episodisk
gestaltning. I endast en procent av det kodade analysenheterna går det inte att identifiera varken
episodisk eller tematisk gestaltning. Detta går i linje med Iyengars (1991:2) teori om dess näst intill
konstanta närvaro och ömsesidigt uteslutande karaktär. Detta då medierna ofta presenterar nyheter
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genom två olika metoder antingen med den tematiska gestaltningen förmedla en nyhet och samtidigt
ge ett bredare perspektiv genom att sätta nyheten i en politisk- och/eller samhällskontext, eller genom
den episodiska gestaltningen beskriva en mer konkret händelse som är relaterbar och fångar läsarens
uppmärksamhet genom ett mer dramaturgiskt narrativ (Aarøe, 2011:209; Iyengars, 1991:2). De
artiklarna som inte blivit tilldelade något gestaltningsperspektiv handlar samtliga om sportslig
prestation och här var den vanligast förekommande huvudaktören svenska herrfotbollslandslaget.

I tabell 12 går det utläsa att det innehållsmässiga fokuset sportslig prestation förekom i 87 procent av
de analysenheter som blev kodade med en episodisk gestaltning. Vidare redovisar tabell 14 att svenska
herrfotbollslandslaget, fotbollsspelare samt Janne Andersson var vanligt förekommande i samband
med den episodiska gestaltningen. Att sportsliga prestationer och specifika ledare och spelare lyfts i
nyheter med ett dramaturgiskt narrativ är inget nytt fenomen, detta går i linje med Wallins
(1998:85-86) upptäckt kring ett tydligt skifte i sportrapporteringen under 1960-talet. Han identifierade
rapporteringens förflyttning från ett tävlingsfokus till ett deltagarfokus och gick därmed mer mot
underhållningsbranschen. Vidare beskriver han att det som prioriteras inom sportjournalistiken idag är
kommentarer från idrottsstjärnor, dramatiska beskrivningar och upplevelsemässigt innehåll. Wallins
(1998:85-86) beskrivning av sportjournalistikens natur är något som skulle kunna kopplas till det
tydliga sambandet mellan den episodiska gestaltningen och sportsligt innehåll i resultatet.

När det kommer till att förmedla en nyhet med ett mer övergripande perspektiv så blir den tematiska
gestaltningen effektiv, vilket förmedlar en nyhet i en kontext ofta med statistiska underlag och
omvärldsbeskrivning (Aarøe, 2011:209; Iyengar, 1991:2). Att den tematiska gestaltningen är vanligt
förekommande är något som har identifierats i tidigare studier av omdebatterade värdnationer. Min
och Zhen (2010:1806) gjorde liknande upptäckt i den amerikanska medierapporteringen kring OS i
Peking 2008, där nyheterna ofta förmedlades i en politisk kontext. När det kommer till den tematiska
gestaltningen så är mänskliga rättigheter närvarande som innehållsmässigt fokus i 67 procent av
analysenheterna. Här går även att se en koppling mellan det innehållsmässiga fokuset korruption och
tematisk gestaltning även om det är något lägre. I tabell 14 går det utläsa att aktörerna Amnesty, FIFA
och SvFF är huvudaktörer i en relativt stor andel av de artiklar som har en tematisk gestaltning. Detta
kan bero på att dem potentiellt omnämns i samband med mänskliga rättigheter och korruption vilket
gör att den politiska kontexten ofta är närvarande.

Sett till hela analysmaterialet och övriga gestaltningsramar så går det genom tabell 11 utläsa att
gestaltning utifrån mänskligt intresse och ansvarsgestaltning är de som förekom i flest antal
analysenheter. Tittar man på sambandet mellan gestaltning utifrån mänskligt intresse och
innehållsmässigt fokus går det se att artiklarna framförallt hade ett fokus på mänskliga rättigheter och
sportslig prestation. När det kommer till huvudaktör kopplat till ovan nämnd gestaltningsram går det
utläsa i tabell 15 att fotbollsspelare var den huvudaktör som var vanligast förekommande under
gestaltning utifrån mänskligt intresse följt av svenska herrfotbollslandslaget och SvFF. Här bör man
dock ha det för höga signifikansvärdet i beaktning. Många gånger kan denna specifika gestaltningen
identifieras genom att nyheten presenteras med en emotionell vinkling, då gestaltningsramen
karaktäriseras genom dess sätt att personifiera, dramatisera och anspela på känslor genom nyheter
(Semetko & Valkenburg, 2000:95-96). Det har också visat sig i studier att detta perspektiv får
känslomässiga effekter på publiken och att lösnings- eller ansvarsfokus läggs på enskilda individer
eller organisationer, vilket mer konkret kan visa sig genom att dessa aktörer målas upp som hjältar
eller orsaken till ett problem (Cho & Gower 2006:422). Enligt Wallin (1998:85-86) är ett
dramaturgiskt narrativ kring sportens hjältar vanligt förekommande inom sportjournalistiken, där
underhållning och deltagarfokus premieras. Detta går också i linje med Semetko & Valkenburgs
(2000:95-96) upptäckter kring kopplingen mellan de mer sensationslystna och effektsökande källorna
och det tydliga sambandet till gestaltning utifrån mänskligt intresse. I vår studie analyseras inte
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kopplingen gestaltningsram till olika typer av källor utan istället går det att se ett samband mellan de
olika typerna av analysenheter och gestaltningsramar, där artiklar med fokus på sportslig prestation
och med närvarande aktörer som har en direkt koppling till fotbollen ofta återfinns i samband med
ovan nämnd gestaltningsram.

I tabell 13 går det att se en koppling mellan ansvarsgestaltning och det innehållsmässiga fokuset
mänskliga rättigheter. Amnesty hade en betydande närvaro som både huvudaktör och sekundär aktör
kopplat till ovan nämnd gestaltningsram. När det kommer till övriga aktörer som har en betydande
närvaro finns SvFF som huvudaktör och FIFA som sekundär aktör. Det som kan skilja aktörerna åt när
det kommer till ansvarsgestaltningen är att dem inte nödvändigtvis står på “samma sida” om ansvaret.
Semetko & Valkenburg (2000:96) lyfter att aktörerna både kan målas upp som orsaken till den
problematik som är kopplat till arrangemanget, eller som en lösningsorienterad aktör. FIFA kan
potentiellt målas upp som en ansvarig aktör i problematiken och förklaras genom dess tänkta funktion
att påverka icke-demokratier att demokratiseras genom internationella mästerskap (Bengtsson &
Wiechel, 2021, 11 mars).

Konfliktgestaltning kodades som närvarande i 30 procent av analysenheterna och är därför den
gestaltningsram som var den tredje vanligast förekommande. Sett till tabell 13 så handlar artiklarna
som blivit kodade med denna gestaltning till 72 procent om mänskliga rättigheter. De aktörer som
kodades mest frekvent som huvudaktörer kopplat till gestaltningsramen var SvFF, fotbollsspelare,
FIFA och Amnesty. Sett till denna specifika gestaltningsram blir det även extra intressant att titta på
vilka aktörer som kodades som sekundär aktör, där FIFA, SvFF och Amnesty var de vanligast
förekommande. Semetko & Valkenburg (2000:95) menar att konfliktgestaltning många gånger
används genom att olika aktörer sätts mot varandra för att belysa en konflikt men även skapa en
sensation i nyheten.

När det kommer till resultatet kopplat till både ansvarsgestaltning och konfliktgestaltning så stärker
även i detta fall Semetko & Valkenburgs (2000:95-96) upptäckter kring de specifika
gestaltningsramarna och sambandet till de mer seriösa nyhetskällorna. Studiens resultat visar på att det
går att applicera deras upptäckter på sambandet mellan både ansvarsgestaltning och konfliktgestaltning
till det innehållsmässiga fokuset mänskliga rättigheter, som kan anses vara ett mer seriöst och
allvarligt ämne än exempelvis sportslig prestation.

Moralisk gestaltning handlar om att en nyhet sätts i kontexten av moraliska aspekter vilket mer
konkret kan handla om att synpunkter eller undersökningar från olika organisationer (Semetko &
Valkenburg, 2000:96), i detta fall många gånger Amnestys rapporter om brott mot mänskliga
rättigheter som lyfts i samband med en intervju eller annan typ av nyhet. När den moraliska
gestaltningen kodats som närvarande i en artikel så går det även här se att mänskliga rättigheter mest
frekvent förekom som innehållsmässigt fokus. Aktörerna fotbollsspelare och SvFF var vanligast
förekommande som huvudaktör kopplat till gestaltningsramen medan Amnesty och FIFA oftast
kodades som sekundär aktör i sammanhanget. Detta är också någonting som bekräftas genom att
Amnesty fanns representerad som sekundär aktör i 26 procent av de artiklar som hade en närvaro av
den moraliska gestaltningen.

När korruption förekommer som innehållsmässigt fokus så kodades ekonomisk gestaltning som
närvarande i 47 procent av fallen. I tabell 15 går det också att finna ett samband mellan den
ekonomiska gestaltningen och huvudaktören FIFA där dem kodades som huvudaktör i 47 procent av
artiklarna.

Den ekonomiska gestaltningen syftar till att framställa specifika händelser eller fenomen i termer av
ekonomiska konsekvenser eller vinster (Semetko & Valkenburg, 2000:96). Därmed blir FIFA en

39



ganska naturlig del av innehållet då de utgör en viktig aktör i rapporteringen kring korruption.
Rapporteringen om FIFA och korruption är inte unikt för detta specifika VM. Rowe (2017:516-526)
lyfter att det genom åren återkommande framkommit nyheter om korruption inom FIFA. De besitter
även makt att påverka både organisatoriskt, politiskt och kommersiellt inom fotbollsvärlden men även
nationella regleringar, då de har stora inkomster från medier, sponsorer och evenemang.

Detta kan ytterligare förklara resultatet i undersökningen. Att fotbollsspelare, Janne Andersson och
SvFF lyfts som sekundära aktör i sammanhang där den ekonomiska gestaltningen är närvarande kan
bero på att de förväntas uttala sig och ta ställning till misstankarna om korruption inom FIFA och deras
val att medverka trots detta. I en artikel av Bachner (2021, 2 mars) går det att läsa om kritiken som
lyfts mot SvFFs icke ställningstagande i frågan.

7.5 Sammanfattning av resultat

Det innehåll som förekommer är sportsliga prestationer, mänskliga rättigheter och korruption, där
sportsliga prestationer dominerar rapporteringen under undersökta tidsperioden. Sett till aktörer har det
kunnat identifieras en rad aktörer. Fotbollsspelare, FIFA, SvFF, svenska herrfotbollslandslaget, Janne
Andersson (förbundskapten) och Amnesty är de som omnämns tillräckligt många gånger för att vara
värda att koda. Av dessa aktörer omnämns fotbollsspelare och svenska herrfotbollslandslaget flest
gånger. Detta besvarar frågeställning ett.

Empirin visar på att porträtteringen i analysenheterna är dominerande negativa till 43 procent,
dominerande positiva till 3 procent och resterande är balanserade/neutrala. Sportsliga prestationer hade
övervägande neutral värdering och här förekommer främst aktörerna svenska herrfotbollslandslaget,
fotbollsspelare och förbundskaptenen Janne Andersson. Artiklarna utöver sportsliga prestationer
handlade främst om mänskliga rättigheter och korruption vilka hade en övervägande negativ
värdering. Aktörerna FIFA, Amnesty och SvFF hade också dominerande negativ värdering. Detta
besvarar frågeställning två.

I resultatredovisningen går det vidare att utläsa att det var en relativt jämn fördelning mellan den
episodiska och tematiska gestaltningen med en någon större andel kodade analysenheter med den
episodiska gestaltningen. 87 procent av artiklarna som kodades med den episodiska gestatningen hade
ett innehållsmässigt fokus på sportslig prestation, vilket också går i linje med de aktörer som har en
koppling till gestaltningsramen, där både svenska herrfotbollslandslaget och fotbollsspelare var vanligt
förekommande som huvudaktörer. Det innehållsmässiga fokuset mänskliga rättigheter tillsammans
med korruption hade istället en tydligare koppling till den tematiska gestaltningen, där aktörerna FIFA
och SvFF var mest frekvent kodade som huvudaktörer. Utöver de två ovan nämnda
gestaltningsramarna finner vi gestaltning utifrån mänskligt intresse och ansvarsgestaltning som de
gestaltningsramar som kodades som närvarande mest frekvent, där en stark koppling mellan
gestatningsramarna och det innehållsmässiga fokuset mänskliga rättigheter går att återfinna.
Fotbollsspelare var den aktör som oftast kodades som huvudaktör kopplat till gestaltning utifrån
mänskligt intresse och SvFF samt Amnesty i relation till ansvarsgestaltning. FIFA hade även en
betydande närvaro som sekundär aktör i de artiklar som kodades med ansvarsgestaltning.
Konfliktgestaltning kodades som närvarande i 30 procent av analysenheterna där hela 72 procent av
dem hade ett innehållsmässigt fokus på mänskliga rättigheter. De vanligast förekommande
huvudaktörerna kopplat till konfliktgestaltning var SvFF och fotbollsspelare, där FIFA och SvFF ofta
även blev kodade som sekundära aktörer. När det kom till den moraliska gestaltningen så var
mänskliga rättigheter oftast i fokus i artikeln med fotbollsspelare och SvFF som huvudaktörer.
Gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser var den gestaltningsram som hade minst närvaro på 19
procent. Artiklarna inom denna gestaltning hade en relativt jämn fördelning mellan det
innehållsmässiga fokuset korruption och mänskliga rättigheter men där korruption var övervägande.
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Kopplat till gestaltning utifrån ekonomiska konsekvenser så kodades FIFA som huvudaktör i 47
procent av de analysenheterna, där även Janne Andersson finns relativt närvarande huvudaktör. FIFA
återfinns även som en frekvent kodad sekundär aktör i samband med gestaltningsramen. Detta
besvarar frågeställning tre.

Genom att ha granskat aktörer, innehåll, dominerande värdering och gestaltningsramar går det att se
hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten under den valda
tidsperioden. På så sätt har syftet med studien uppnåtts och frågeställningarna besvarats.

8.0 Slutdiskussion

Syftet med studien har varit att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens
Nyheter och Göteborgs-Posten. För att uppnå syftet har vi utgått från tre frågeställningar och i ovan
analysdel har dessa besvarats genom resultatet som framkom av studiens empiriska data. I den här
diskussionsdelen avser vi att se resultatet i ett bredare perspektiv samt lyfta fram studiens analys för att
visa på samband men även vilken generalisering som går att göra utifrån resultatet. Slutligen kommer
kritik att lyftas mot vårt eget arbete och sedan presenteras förslag för framtida forskning.

Studien har återkommande visat på vilka faktorer som är avgörande i hur en nyhet framställs och den
makt som medier besitter. Sportrapportering gör makten ännu mer påtaglig då sport i allmänhet
engagerar och berör människor, samt påverkar den uppfattning konsumenten får kring ett
sportsammanhang (Evans, 2014:232). Studiens empiriska data visar på att det innehållsmässiga
fokuset dominerades av sportsliga prestationer men att även politiska frågor som mänskliga rättigheter
och korruption var en del av rapporteringen i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten under den valda
tidsperioden. Det visar på att sport handlar om så mycket mer än bara själva idrotten vilket även går
hand i hand med tidigare forskning (Wallin, 1998:249-267). Detta belyser vikten av hur medier
framställer nyheter och använder sin maktposition för att styra publikens uppfattning av verkligheten,
där användningen av attribut och porträttering vid nyhetsrapportering påverkar publikens uppfattning
av händelsen (Griffin m.fl., 2015:378-380).

I 43 procent av analysenheterna förekom en dominerande negativ värdering, vilket går i linje med
Gruneau & Compton (2017:42-44) som menar på att den negativa framställningen är övervägande
inför ett omdebatterat mästerskap men att det sedan ändras till en allt mer positiv framställning när
mästerskapet väl går av stapeln. Den vinklade rapporteringen brukar främst förekomma i
debattartiklar, krönikor eller ledare och dessa har kodats som opinionsbildande artiklar, och står för 25
procent i den här studien. Det innebär att även de artiklar som kodats som nyhetsförmedlande har
innehållit negativ värdering, detta eftersom 75 procent av analysenheterna kodats i den här kategorin.
Det betyder att publiken har tagit del av negativt associerat innehåll mot herr-fotbolls VM i Qatar 2022
både i artiklarna som är nyhetsförmedlande och potentiellt borde haft flera perspektiv i sin
rapportering, men även i opinionsbildande artiklar. Weedon (2018:640-661) menar att detta skulle
kunna vara en effekt av att vår tid präglas av ständiga förändringar kring politisk ekonomi samt att
tidningarna allt mer drivs av att generera kommentarer och delningar för att nå fram genom bruset till
sin publik. Det går även att se i relation till Strömbäck och Nords studie (2016:70-79) där resultatet
visar på hur negativa nyheter tenderar att få mer uppmärksamhet än positiva nyheter i
nyhetsrapporteringen.

Något som vi genom tidigare forskning har blivit uppmärksammade på är orientalismens påverkan på
medierapporteringen (Griffin, 2017:179-180; Ranji, 2021:1137). Detta är någonting som till viss del
bekräftats via den här studiens resultat, där rapporteringen kring mänskliga rättigheter ofta förmedlas
med en tematisk gestaltning. Den tematiska gestaltningen förmedlar nämligen en relativt generell och

41



övergripande bild av de nyheter som presenteras, vilket i lägre grad genererar i känslomässiga
reaktioner hos läsaren (Aarøe, 2011:208). När innehållet handlar om brott mot mänskliga rättigheter
som sker i öst, hade den känslomässiga effekten minskat distansen mellan läsaren och det som sker i
öst (Hoijer, 2004:515-516). Denna del av resultatet i vår studie skulle därför kunna visa på en produkt
skapad av orientalismen eller bristande medvetenhet hos avsändaren kring fenomenet.

Eftersom den episodiska gestaltningen fokuserar på specifika händelser där narrativet många gånger
ger starkare känslomässiga effekter på läsaren (Aarøe, 2011:209), så skulle denna gestaltning kring
mänskliga rättigheter istället möjligen motverkat orientalismens problematik genom att personifiera
lidandet och därmed väcka starka känslor hos läsaren. Enligt Ranji (2021:1137) närs orientalismen av,
men spär även på den specifika syn västvärlden har på länder i öst. Vidare menar han att detta bidrar
till att västvärlden distanserar sig från länder i öst genom att medier och andra makthavare förmedlar
en diskurs som präglas av kollektiva termer och generaliseringar vilket bidrar till ett “vi och dem”
perspektiv och inte minst en nyhetsförmedling som inte alltid går i linje med den empiriska
verkligheten. Hoijer (2004:515-516) lyfter nämligen det faktum att medierna spelar en nyckelroll när
det kommer till att lyfta debatten kring mänskliga rättigheter men även främjandet av en kollektiv och
global medkänsla genom att skildra avlägsna främlingars lidande. Vidare menar han att detta är
faktorer som kan påverka makthavare och dess politiska beslut kring mänskliga rättigheter.

Det som däremot går att utläsa från resultatet är att det innehållsmässiga fokuset mänskliga rättigheter
också ofta står i fokus när det kommer till gestaltning utifrån mänskligt intresse, ansvarsgestaltning,
konfliktgestaltning och moralisk gestaltning. Detta breddar bilden något av den granskade
medierapporteringen av hur mänskliga rättigheter porträtteras. Även om nyheten har en tematisk
gestaltning så kan ämnen presenteras genom att gestalta en nyhet med en emotionell vinkling eller
perspektiv enligt gestaltning utifrån mänskligt intresse (Semetko & Valkenburg, 2000:95-96). Detta
kan också tyda på att andra ämnen som inte stod i fokus och därmed inte kodades var involverade i
artikeln som till exempel sportslig prestation, då det innehållet är relativt vanligt förekommande i
samband med gestaltning utifrån mänskligt intresse. Detta går också att utläsa genom att de aktörer
som har en koppling till gestaltningsramen även har en direkt koppling till fotbollen. Att ovan nämnda
gestaltningsramar är närvarande kopplat till mänskliga rättigheter visar ändå på att det kan finnas
perspektiv som motverkar orientalismens utveckling genom medierapporteringen, då Hoijer
(2004:515-516) lyfter personifiering och känslomässiga inslag som ett sätt för medierna att skapa en
kollektiv och global medkänsla. Effekter nås genom specifika gestaltningar där personifiering av
problematiken engagerar publiken på ett känslomässigt plan vilket också får effekter på hur
allmänheten ser på ett fenomenet i stort (Aarøe, 2011:208; Iyengar 1987:816).

Att mänskliga rättigheter är ett vanligt förekommande innehållsmässigt fokus när det kommer till
omtalade mästerskap där mänskliga rättigheter kränkts, är inte unikt för vår studie och granskade
mästerskap. Det går även att koppla till tidigare studier på området, där OS i Rio 2016 är ett exempel
(Meier m.fl., 2019:767-787; Talbot & Carter, 2018:84). Empirin visar på att diskursen ser liknande ut
även kring det valda mästerskap för studien. Skillnaden mellan mästerskapen är typen av kränkningar
mot mänskliga rättigheter som lyfts fram i medier, där fokus kring det valda mästerskapet handlat om
hemska arbetsförhållanden och dödsfall till följd av detta.

Vidare bekräftas resultatet i studien av Wallins (1998:85-86) upptäckter kring sportjournalistiken och
dess fokus. De nyheter som handlade om sportsliga prestationer hade ett deltagarfokus och ett
dramaturgiskt narrativ som kunde identifieras genom en specifik gestaltning, nämligen utifrån den
episodiska gestaltningen. Artiklarna fokuserade på specifika spelare eller svenska
herrfotbollslandslaget där diskursen inte sällan resulterade i att lyfta fram aktören som en hjälte eller
där aktörens känsloyttringar fick stå i fokus kopplat till sporten. Detta går också i linje med Semetko
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och Valkenburgs (2000:95-96) beskrivning av gestaltning utifrån mänskligt intresse, som också var
vanligt förekommande när sportslig prestation stod i fokus. Genom detta går det att dra slutsatser kring
den sportsliga rapporteringen i analysmaterialet. Resultat visar på att nyheter som enbart berör
sportsliga prestationer inte porträtteras på ett annat sätt, trots att den är en del av en problematisk och
omdebatterad kontext. Sport får fortfarande vara sport och rapporteringen kring den ser ut som den
brukar göra, skillnaden i detta sammanhang är att den delar utrymme med artiklar som behandlar
betydligt allvarligare ämnen.

I resultatet identifierades ett intressant samband mellan den moraliska gestaltningen och
fotbollsspelare samt SvFF. I denna porträttering sätter journalisten många gånger en specifik aktör i
moraliska dilemman eller önskar ett uttalande från aktören i fråga för att försvara eller förklara sig i
kontexten av exempelvis människorättsorganisationers rapporter eller upptäckter (Semetko &
Valkenburg, 2000:96). I tabellerna 15 och 17 går det att uttyda att huvudaktörerna ofta utgörs av några
utav de aktörer som representerar fotbollen i Sverige, medan sekundär aktör ofta representeras av
Amnesty, vilket går i linje med den moraliska gestaltningen. Vidare går det tänka sig att aktörer som
fotbollsspelare och SvFF förekommer med denna typ av gestaltning för att de inte anses som dem som
bär ansvar för problematiken utan snarare att de har möjlighet att påverka och göra det rätta utifrån
moraliska aspekter. Vidare går det anta att avsändaren finner ett publikt intresse för dessa aktörers
tankar och åsikter kring detta komplexa fenomen och hur dem försvarar sin medverkan, vilket grundar
sig i nyhetsvärderingens principer (Strömbäck, 2015:154).

8.1 Vad kan vi säga med vår studie?

Studiens giltighet har tidigare nämnts, där det konstaterades att generaliseringsanspråket i första hand
ligger till specifikt VM i Qatar 2022. Esaiasson (2017:33) lyfter att för att kunna analysera
generaliserbarheten så behöver man även se över vad studien är ett fall av och varför man valt detta
fall. Vår studie är ett fall av att genom kvantitativ empiri undersöka hur omdebatterade
sportevenemang framställs, utifrån teori om gestaltning. Eftersom omdebatterade sportevenemang har
så pass olika karaktär på rapporteringen, där vinkeln kan vara mänskliga rättigheter, korruption,
orientalism men även politiska aspekter så som demokratisk frihet och kommunism (Hammett,
2014:70; Min & Zhen, 2010:1806; Meier m.fl., 2019:767-787; Talbot & Carter 2018:84), så har vi
inget generaliseringsanspråk på några mästerskap utöver herr fotbolls-VM i Qatar 2022 trots att vi
studerat ett fall av omdebatterade mästerskap. Med anledning av att den här studien enbart har studerat
två nyhetsmedier kan vi inte uttala oss om hela den svenska medierapporteringen gällande
herr-fotbolls VM i Qatar 2022. Vi kan heller inte dra generella slutsatser om hur förändringen över tid
har sett ut med anledning av att vi enbart analyserat medieinnehåll från en treårsperiod. Det vi däremot
kan dra generella slutsatser kring är Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens nyhetsrapportering och
det skulle eventuellt kunna visa på generella mönster för svenska morgonpressen, dock är detta inte
vårt generaliseringsanspråk med anledning av att den svenska morgonpressen innefattar tidningar som
kan skilja sig ifrån vårt urval. Däremot korrelerar vår empiri väl med tidigare forskning som gjorts på
andra omdebatterade mästerskap, se exempelvis Meier m.fl. (2019), Talbot och Carter (2018) och
Gruneau och Compton (2017). Detta gör att generaliseringsanspråket potentiellt höjs något då studien
möjligtvis kan ses som ett bidrag till ett större fält som behandlar just detta ämne. Sammanfattningsvis
kan denna studie uttala sig om medierapporteringen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens
Nyheter och Göteborgs-Posten, men troligtvis även ha likheter med andra omdebatterade mästerskap
samt med porträttering i morgonpressen i stort.

Ännu en aspekt av generaliserbarhet är att slumpen inte ska ha inverkat på resultatet, där ett
acceptabelt signifikansvärde för samhällsvetenskaplig forskning är <0,05 (Esaiasson, 2017:394).  Som
tidigare nämnt har signifikansen mätts för samtliga korstabeller. För majoriteten av tabellerna är
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signifikansvärdena inom en acceptabel ram, men för tabellerna som ser samband mellan
gestaltningsramar och huvud-och sekundär aktör (Tabell 15 och 17) så är värdet för högt för att vara
acceptabelt när det kommer till gestaltning utifrån mänskligt intresse. Därför bör läsaren ha i beaktning
att resultatet av dessa ramar i korrelation till huvud -och sekundär aktör kan ha en slumpmässig
påverkan, och därmed utgör en begränsning av vad som går att säga med det specifika resultatet.

En begränsning med vår studie som läsaren bör ha i beaktning är hur gestaltningsvariablerna
(V12-V16) har kodats. Enligt Semetko och Valkenburg (2000:100) bör varje individuell fråga relaterat
till respektive ram ha kodats för att få en mer detaljerad bild av hur närvarandet av ramen ser ut. Med
tanke på den tidsbegränsning som studien utgörs av har vi, som nämnt tidigare i metod, valt att koda
att ramen är närvarande så länge en fråga besvaras med “Ja”. Detta gör att resultatet sannolikhet hade
blivit annorlunda och mer detaljerat ifall de ursprungliga kodboksinstruktionerna hade följts, vilket då
utgör en begränsning för vad som går att säga om resultatet.

8.2 Förslag på framtida forskning

Eftersom tidigare forskning (Gruneau & Compton 2017:42-44) lyfter att medieporträtteringen
förändras i och med att mästerskapet startas, så hade det varit av intresse att undersöka detta även i
fallet av VM i Qatar. Genom empirin kan det konstateras att det redan nu finns övervägande
innehållsmässigt fokus på sportsliga prestationer, men ifall undersökningen hade gjorts under
mästerskapet hade det varit intressant att se om en successiv ökning sker, såsom med tidigare
omdebatterade mästerskap. Det hade även varit av relevans att studera det kommande året fram till
mästerskapet genomförs. Våra sökningar i Mediearkivet tyder på att artiklarna blir fler och fler ju
närmare mästerskapet kommer, vilket gör att det hade varit intressant att se hur rapporteringen ser ut
under denna tidsperiod.

Studien hade med fördel kunnat kompletteras av en kvalitativ innehållsanalys för att även ge svar på
varför resultatet ser ut som det gör. Exempelvis visar tabell 6 att det förekommer fler dominerande
negativa artiklar än dominerande positiva, och trots att tabellerna 7, 8 och 9 ger viss förklaring till
varför det ser ut på detta sätt utifrån aktörer och innehåll, så kan andra underliggande aspekter kunnat
ha missats genom att ha gjort en kvantitativ studie. På grund av tidsbrist har vi inte kompletterat med
en kvalitativ analys, men ett förslag till framtida forskning är att se över ett antal artiklar med
exempelvis en viss värdering för att hitta mer underliggande förklaringskraften till varför värderingen
ser ut som det gör.

Det hade varit av relevans för framtida forskning att även studera digitala versioner av tidningar,
eftersom dessa har en växande roll i dagens nyhetsläsning för svenska befolkningen
(Mediebarometern, 2020). Vår studie hade inte möjlighet att studera detta på grund av begränsningar i
Mediearkivet samt en oro över förändring i analysenheterna som hade försämrat replikerbarheten.
Framtida versioner av Mediearkivet kan potentiellt se annorlunda ut och därmed lösa den problematik
vi identifierade med att titta just på digitala versioner.
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10.0 Bilagor

10.1 Kodbok

Bakgrundsvariabler

Variabel Svarsalternativ

V1. ID-Nummer
Den första kodade artikeln
har fått nummer 1, medan
den sista kodade artikeln
har fått nummer 253

Kodades induktivt

V2. Namn på person som
kodat

1. Felicia
2. Amelia
3. Amanda

V3. Tidning 1. Dagens Nyheter
2. Göteborgs-Posten

V4. Årtal 1. 2019
2. 2020
3. 2021

V5. Datum Kodades induktivt (YYMMDD)

V6. Typ av artikel
Opinionsbildande används
när en artikel visar på
tydliga åsikter från
skribenten. Klassisk
opinionsbildande
journalistik är debattinlägg,
krönikor eller ledare (Färm,
2019:186).
Nyhetsförmedling är när en
artikel förhåller sig till
normen om förmedling av
information på ett sakligt
och opartiskt sätt utan
tydliga åsikter från
skribenten (Esaiasson m.fl.,
2017:200). Skribenten kan
förmedla information,
åsikter och argument som är
av både positiv och negativ
karaktär från utomstående
individer, organisationer

1. Opinionsbildande
2. Nyhetsförmedling
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eller makthavare utan att
skribenten, journalisten eller
tidningsredaktionens åsikter
skiner igenom. Dessa är ofta
reportage, nyhetsartiklar
eller sportreferat.

Innehållsmässiga variabler

Variabelbeskrivning Riktlinjer variabelvärden Variabelvärden

V7. Innehållsmässigt fokus
Variabeln kodas efter vilket
innehållsmässigt fokus som tar
upp majoriteten av artikelns
omgång i text. En artikel kan
rymma flera av
variabelvärdena, exempelvis
både sportslig prestation och
korruption. I sådana fall kodas
det innehållsmässiga fokus
som får mest textligt utrymme.

Vad som är det
innehållsmässiga fokuset i en
artikel handlar om vad för
fokus som råder och vad
läsaren är intresserad av. Detta
eftersom journalistiken drivs
av kommersiella krafter
(Weibull och Wadbring,
2014:405).

Sportslig prestation: Fokus är
på sportresultat, prestation,
fotbollsspelare, skador,
avstängningar, domarbeslut
eller annan rapportering som
rör fotbollsresultat.
Mänskliga rättigheter: När
olika faktorer förknippat med
mänskliga rättigheter nämns.
Det kan vara sexualitet,
yttrandefrihet och pressfrihet
eller kritiserade
arbetsförhållanden.
Korruption: När korruption är
fokus i artikeln. Detta kan
exempelvis vara vid tilldelande
av mästerskapet, vid
uppdaganden i nya rapporter
och maktfaktorer.
Annat innehåll: När innehållet
inte går att kategorisera i de
andra kategorierna.

1. Sportslig prestation
2. Mänskliga rättigheter
3. Korruption
4. Annat innehåll
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V8. Huvudaktör

Denna variabel syftar till att se
vilka aktörer som framträder i
artikeln. En aktör är en part
som är involverad och på
något sätt påverkar eller
påverkas av ett givet scenario.
Det kan vara en person, grupp
eller organisation
(Bryson, 2004:22; Esaiasson
m.fl., 2017:205).

Fler aktörer kan finnas
representerade i en artikel
genom att dem omtalas eller
får uttala sig i ett sammanhang
eller kring ett specifikt ämne.
För att identifiera vilken som
är huvudaktören bland andra
eventuellt närvarande aktörer
så är det innehållsmässiga
textliga utrymmet som tilldelas
aktören som avgör.

Identifiering av huvudaktör
görs utifrån följande kriterier:
- Hur mycket plats aktören får
(Bryson, 2004:29-30).

Fotbollsspelare: När en
fotbollsspelare är den aktör som
får mest utrymme i artikeln.
FIFA: När FIFA är den aktör
som får mest utrymme i
artikeln. Antingen som
ansvarig, mäktig eller att
talespersoner för organisationen
kommer till tals.
SvFF: När Svenska
Fotbollförbundet är den aktör
som får mest utrymme i
artikeln. Antingen som
ansvarig, beskyllda eller vid
lagprestationer.
Janne Andersson
(förbundskapten): När Janne
Andersson är den aktör som får
mest utrymme i artikeln. Vilket
kan innebära att han uttalar sig,
står till svars eller anses
ansvarig i sin roll som
förbundskapten.
Journalist: När en enskild
journalist är den aktör som får
mest utrymme i artikeln  eller
när journalistkåren står i
centrum.
Amnesty: När Amnesty är den
aktör som får mest utrymme i
artikeln. Vilket kan innebära att
dem uttalar sig eller blir
omtalade, citerad talesperson
eller refererad info från deras
rapporter.
Annan aktör: När en aktör
som inte nämns ovan tar plats i
porträtteringen, men som inte är
av relevans att kategorisera för
studien. Detta kan vara ett
allsvenskt fotbollslag som
omnämns i ett fåtal artiklar.
Ingen aktör: När artikeln är så
pass generell att ingen specifik
aktör går att se.

1. Fotbollsspelare
2. FIFA
3. SvFF
4. Svenska

herrfotbollslandslaget
5. Janne Andersson

(förbundskapten)
6. Journalist
7. Amnesty
8. Annan aktör
9. Ingen aktör
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V9. Sekundär aktör
Se definition ovan.

Fler aktörer kan finnas
representerade i en artikel
genom att dem omtalas eller
får uttala sig i ett sammanhang
eller kring ett specifikt ämne
(Esaiasson m.fl, 2017:205).
För att identifiera vilken som
är den sekundära aktören
bland andra eventuellt
närvarande aktörer så är det
innehållsmässiga utrymme
som tilldelas aktören som
avgör

Den sekundära aktören är den
aktör som får mest
innehållsmässigt utrymme
efter huvudaktören (Bryson,
2004:29-30).

Se riktlinjer variabelvärden
ovan.

Ingen sekundär aktör
framträder: När det finns en
huvudaktör, men det går inte att
uttyda en sekundär aktör.

När varken en huvudaktör eller
sekundär aktör framträder
kodas dessa båda som 9: Ingen
aktör.

Se variabelvärden ovan.

10. Ingen sekundär aktör
framträder.

V10. Dominerande
värdering

Huruvida artikeln som helhet
har en dominerande positiv,
dominerande negativ eller
balanserad/neutral ton
gentemot herr fotbolls-VM i
Qatar 2022. Värderingen
behöver inte vara förmedlad
av artikelns skribent, utan kan
handla om hur en källa uttalar
sig eller vilka aspekter som tas
upp i artikeln. Frågan som
ställs för att koda variabeln
är:
Är innehållet i artikeln
dominerande positiv,
dominerande negativ eller
balanserad/neutral gentemot
herr fotbolls-VM i Qatar
2022?

Fråga som ställts för att
vägleda kodaren:
Hade arrangören (FIFA och

Dominerande positiv: Ord
eller vinklingar som framhäver
positiva aspekter i relation till
herr fotbolls-VM i Qatar 2022
är övervägande i artikeln.
Exempelvis genom att
presenterar positiva lösningar
eller fokusera på gemenskap.
Dominerande negativ: Ord
eller vinklingar som framhäver
negativa aspekter i relation till
till herr fotbolls-VM i Qatar är
övervägande i artikeln.
Exempelvis hur mänskliga
rättigheter har kränkts,
korruption har förekommit eller
kritik riktad mot ansvariga
aktörer.
Balanserad/neutral: När det
inte går att se någon vinkling på
innehållet eller när både positiv
och negativ rapportering
förekommer och ingen av dessa
är mer övervägande.
Med inspiration från
litteraturen/studierna:

1. Dominerande positiv
2. Dominerande negativ
3. Balanserad/neutral

53



Qatar som nation) varit nöjd
(dominerande positiv),
upprörd (dominerande
negativ) eller neutral till
artikelns framställning?

Esaiasson m.fl. (2017:207), Asp
m.fl. (1998:17), D’Angelo &
Kuypers (2010:301), Bolin,
Hinnfors & Strömbäck
(2016:204) & Färm m.fl.
(2019:186).

V11. Episodisk eller tematisk
gestaltningsram

Huruvida artikeln som helhet
har en dominerande episodisk
gestaltning, tematisk
gestaltning eller varken
episodisk eller tematisk
gestaltning gick att se avgörs
genom artikelns fokus och hur
nyheten framställs.

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:
Förmedlas nyheten genom att
beskriva en specifik händelse
eller genom att sätt nyheten i
en bredare kontext? Om inget
av dessa alternativ av
gestaltning går att identifiera i
artikeln välj då alternativ 3.
Inget gestaltningsperspektiv
går att se.

Frågor baserade på Iyengars
(1991:2) beskrivning av
gestaltningsramarna och dess
dominerande karaktär.

Episodisk gestaltning:
Beskriver konkreta händelser
eller specifika fall som belyser
en fråga eller ett problem.
Genom nyhetens dramaturgiska
narrativ skapas uppmärksamhet
och engagemang genom att
beskriva en “mindre” händelse
ofta på individnivå i det “stora”
som ter sig mer relaterbar för
läsaren (Aarøe, 2011:209;
Iyengar (1991:2).

Tematisk gestaltning:
Fokus på politiska frågor,
händelser och fenomen ur ett
bredare perspektiv där det
fokuseras på mer kollektiva,
abstrakta och allmänna
förklaringsmodeller.
Underbygger med statistiska
resultat eller ger en bredare bild
genom en beskrivning av olika
faktorer i omvärlden som kan
tänkas påverka eller vara
påverkade av det innehåll som
lyfts i artikeln. (Aarøe,
2011:209; Iyengar (1991:2).

Varken episodisk eller
tematisk gestaltning gick att
se:
När artikeln förmedlar enbart
sportresultat/matchrapport utan
att det finns någon text som
förmedlar en gestaltningsram.
Exempelvis matchresultat från
VM-kval presenterat i
tabellform.

1. Episodisk gestaltning
2. Tematisk gestaltning
3. Varken episodisk eller

tematisk gestaltning
gick att se
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V12. Konfliktgestaltning:
När fokus ligger på en konflikt
mellan individer, grupper eller
institutioner som har olika
intressen i frågan. Vanligt med
vi-mot-dem perspektiv. Det
kan handla om att artikeln
förmedlar argument från två
motparter, eventuellt att de
olika parterna uttalar sig kring
en specifik fråga, eller får
utrymme att ge motargument
till olika tidigare givna
uttalanden eller
ställningstaganden (Semetko
& Valkenburg, 2000:95).

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:

Förmedlar artikeln oenighet
mellan
parter/individer/grupper eller
länder?

Klandrar
parter/individer/grupper eller
länder varandra?

Refererar artikeln till två eller
fler sidor av ett problem?

Refererar artikeln till vinnare
och förlorare utifrån en
konflikt?

Frågorna är baserade på en
tidigare studie som granskat
gestaltningsramarnas närvaro
(Semetko & Valkenburg,
2000:100).

Ja: Om en eller fler utav
frågorna stämmer överens med
artikelns innehåll.

Nej: Om ingen utav frågorna
stämmer överens med artikeln
innehåll

1. Ja
2. Nej
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V13. Gestaltning utifrån
mänskligt intresse:
Gestaltningen har en
emotionell vinkling eller
perspektiv. Detta görs genom
att personifiera, dramatisera
och anspela på känslor genom
nyheter (Semetko &
Valkenburg, 2000:95-96). Det
kan handla om att en nyhet
förmedlas i kontexten av
eventuella aktörers
känslouttryck eller personliga
berättelser och/eller
skildringar som är ämnade att
beröra läsaren genom
känsloladdade ord och uttryck.

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:

Innehåller artikeln mänsklig
porträttering av ett problem?

Innehåller artikeln
beskrivningar av känslor som
upprördhet, empati, sympati
eller medkänsla?

Beskriver artikeln hur
individer eller grupper
påverkas av
händelsen/problemet?

Beskriver artikeln privata och
personliga berättelser om en/
flera aktörer?

Innehåller artikeln visuell
information som skapar
känslor som upprördhet,
empati, sympati eller
medkänsla?

Frågorna är baserade på en
tidigare studie som granskat
gestaltningsramarnas närvaro

Ja: Om en eller fler utav
frågorna stämmer överens med
artikelns innehåll.

Nej: Om ingen utav frågorna
stämmer överens med artikeln
innehåll

1. Ja
2. Nej
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(Semetko & Valkenburg,
2000:100).

V14. Ansvarsgestaltning:
Ansvarsgestaltningen syftar
till att lyfta ett specifikt
problem och samtidigt lägga
ansvaret eller lösningen på en
specifik aktör (Semetko &
Valkenburg, 2000:96).

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:

Föreslår artikeln på någon
nivå att en eller flera
parter/individer/grupper eller
länder har en förmåga att
lindra ett problem?

Föreslår artikeln på någon
nivå att en eller flera
parter/individer/grupper eller
länder hålls ansvarig för en
händelse/ett problem?

Föreslår artikeln en lösning/
flera lösningar på ett
problem?

Föreslår artikeln att problemet
behöver åtgärdas omgående?

Frågorna är baserade på en
tidigare studie som granskat
gestaltningsramarnas närvaro
(Semetko & Valkenburg,
2000:100).

Ja: Om en eller fler utav
frågorna stämmer överens med
artikelns innehåll.

Nej: Om ingen utav frågorna
stämmer överens med artikeln
innehåll

1. Ja
2. Nej

V15. Moralisk gestaltning:
Sätter ett event, problem eller
fråga i kontexten av religiösa
grundsatser eller moraliska
aspekter (Semetko &
Valkenburg, 2000:96). När en
nyhet förmedlas tillsammans

Ja: Om en eller fler utav
frågorna stämmer överens med
artikelns innehåll.

Nej: Om ingen utav frågorna
stämmer överens med artikeln
innehåll

1. Ja
2. Nej
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med exempelvis rapporter eller
uttalanden från
människorättsorganisationer
som kan kopplas till moraliska
aspekter, där aktörer i vissa
fall ombeds att försvara sitt
handlande utifrån dessa
rapporter eller uttalanden.
Artikeln mynnar många
gånger ut i moraliska
ställningstaganden.

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:

Innehåller artikeln något
moraliskt budskap?

Refererar artikeln till
mortalitet, Gud eller andra
religiösa grundsatser?

Beskriver artikeln specifika
sociala föreställningar om hur
man bör bete sig?

Frågorna är baserade på en
tidigare studie som granskat
gestaltningsramarnas närvaro
(Semetko & Valkenburg,
2000:100).

V16. Gestaltning utifrån
ekonomiska konsekvenser:

Framställer ett fenomen i
termer av vilka ekonomiska
konsekvenser det kommer att
få för specifika individer eller
organisationer (Semetko &
Valkenburg, 2000:96).

Frågor som ställs för att
vägleda kodaren:

Ja: Om en eller fler utav
frågorna stämmer överens med
artikelns innehåll.

Nej: Om ingen utav frågorna
stämmer överens med artikeln
innehåll

1. Ja
2. Nej
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Nämns finansiella förluster
eller vinster nu eller i
framtiden?

Nämns kostnader i artikeln?

Refereras det till ekonomiska
konsekvenser av ett agerande?

Frågorna är baserade på en
tidigare studie som granskat
gestaltningsramarnas närvaro
(Semetko & Valkenburg,
2000:100).
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10.2 Kodade artiklar

ID-Nummer Titel Tidning Dag

1 Interpol kidnappat av skurkar Dagens Nyheter nov. 29, 2021

2 Johan Esk: Lite politik inom idrotten går bra - bara det int… Dagens Nyheter nov. 28, 2021

3 Sverige får möta Tjeckien i playoff Göteborgs-Posten nov. 27, 2021

4 Lagen överens - gula korten kan strykas Göteborgs-Posten nov. 27, 2021

5 Klart: Sverige slipper Portugal och Italien Dagens Nyheter nov. 27, 2021

6 Danska journalister avråds från VM i Qatar Dagens Nyheter nov. 26, 2021

7 Två norska journalister frihetsberövades i Qatar Göteborgs-Posten nov. 25, 2021

8 Eriksson ifrågasätter Infantino i krönika Göteborgs-Posten nov. 25, 2021

9 Tidigare CIA-anställd spionerade åt Qatar Göteborgs-Posten nov. 24, 2021

10 Beckham sågas för involvering i Qatar-VM Göteborgs-Posten nov. 24, 2021

11 VM-arbetarnas mardröm - ”det är inte värdigt” Göteborgs-Posten nov. 23, 2021

12 Infantino: Alla kan komma till Qatar, alla kan komma hit och fira. Göteborgs-Posten nov. 23, 2021

13 Ledare: Bakom fotbollsfesten dör migranter i tusental Dagens Nyheter nov. 21, 2021

14 50 döda i Qatar förra året Göteborgs-Posten nov. 20, 2021

15 Svensk Elitfotboll ger rött kort till Fifa Göteborgs-Posten nov. 19, 2021

16 Danmarks VM-protest - byter tröjor Göteborgs-Posten nov. 18, 2021

17 Argentina klart för VM-spel Göteborgs-Posten nov. 18, 2021

18 Nederländerna till VM - besvikelse för Norge Göteborgs-Posten nov. 18, 2021

19 Robert Laul: Jag spyr på det varje dag Göteborgs-Posten nov. 17, 2021

20 Nytt larm om läget i Qatar Göteborgs-Posten nov. 17, 2021

21 . en diktatur där det i lag är Dagens Nyheter nov. 17, 2021

22 Anna-Lena Laurén: Nej, fotbollen behöver inte spridas över h… Dagens Nyheter nov. 17, 2021

23 Zlatan avstängd efter gult kort för överfall på Azpilicueta Göteborgs-Posten nov. 16, 2021

24 Forsberg tror fortfarande på en VM-plats Göteborgs-Posten nov. 16, 2021

25 Dramatisk väg till playoff för Sverige Göteborgs-Posten nov. 16, 2021

26 Självmål tar Kroatien till VM Göteborgs-Posten nov. 15, 2021

27 Robert Laul: Janne Anderssons coaching var modig Göteborgs-Posten nov. 15, 2021

28 Kroatien till VM efter ryskt självmål Dagens Nyheter nov. 15, 2021

29 Djurgårdaren vill skriva finländsk fotbollshistoria: "Har ba… Dagens Nyheter nov. 15, 2021

30 ”Rädd för hur folk skulle se på mig” Göteborgs-Posten nov. 14, 2021

31 Fifa nobbar svensk vädjan - gula korten kvar Göteborgs-Posten nov. 14, 2021

32 Fakta: Matchguide Spanien - Sverige Göteborgs-Posten nov. 14, 2021

33 Johan Esk: Tur har inget med saken att göra Dagens Nyheter nov. 14, 2021
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34 Den dödliga baksidan av Qatars VM-satsning Dagens Nyheter nov. 14, 2021

35 Ekdal tillbaka till ödesmatchen - ett gott omen Göteborgs-Posten nov. 13, 2021

36 Efter besvikelsen: Så ska Sverige ta VM-platsen Göteborgs-Posten nov. 13, 2021

37 Brasilien kan fira - klart för VM i Qatar efter vinst mot Colombia Göteborgs-Posten nov. 13, 2021

38 Johan Croneman: Vi tv-tittare är inte fullt så korkade som s… Dagens Nyheter nov. 13, 2021

39 Alexander Isak: "Spanien vet att vi kan slå dem" Dagens Nyheter nov. 13, 2021

40 Svenskt fiasko - VM-platsen i farozonen Göteborgs-Posten nov. 12, 2021

41 Premier League tar juluppehåll för VM Göteborgs-Posten nov. 12, 2021

42 Ibrahimovic utlovar seger mot Spanien Göteborgs-Posten nov. 12, 2021

43 Efter chockförlusten: Nu krävs det seger i Spanien Dagens Nyheter nov. 12, 2021

44 Matchguide: Georgien - Sverige Göteborgs-Posten nov. 11, 2021

45 Johan Esk: Zlatan ska driva på laget - han måste inte leda d… Dagens Nyheter nov. 11, 2021

46 Forsberg varnar för Georgien och hyllar Zlatan Göteborgs-Posten nov. 10, 2021

47 Spelaren kom ut som gay - rädd för att spela VM i Qatar Göteborgs-Posten nov. 9, 2021

48 Ibrahimovic åter i landslaget inför ödesmatcherna Göteborgs-Posten nov. 9, 2021

49 Förbundskaptenen nöjd med den form som Zlatan uppvisat Göteborgs-Posten nov. 9, 2021

50 Det är något jag är rädd för, och jag skulle inte vilja åka… Dagens Nyheter nov. 9, 2021

51 Klubben vill inte släppa Xavi: ”Kan inte” Göteborgs-Posten nov. 4, 2021

52 ”Hans otroliga målfarlighet är bra att ha med sig” Göteborgs-Posten nov. 3, 2021

53 Skämt om sport fixar hyran för komikern Göteborgs-Posten Oct 31, 2021

54 Förarna får kritisera Qatar Göteborgs-Posten Oct 27, 2021

55 Haaland missar VM-kvalavgörandet Göteborgs-Posten Oct 24, 2021

56 Efter skadan - Ekdal missar Serie A-match Göteborgs-Posten Oct 23, 2021

57 Robert Laul: Säg upp tv-abonnemanget,  Fredrik - välj närodlat Göteborgs-Posten Oct 20, 2021

58 Lindberg får kritik efter uttalande - SOK markerar mot Kina Dagens Nyheter Oct 20, 2021

59 Johan Esk: Svenska OS-höjdaren en dröm för diktaturens ledar… Dagens Nyheter Oct 19, 2021

60 IOK-pamp försvarar Qatar-VM Göteborgs-Posten Oct 19, 2021

61 Spännande att se Fotbollförbundet demokratisera Qatar Dagens Nyheter Oct 18, 2021

62 Jakten på Jonas Erikssons drivkraft Göteborgs-Posten Oct 17, 2021

63 AIK:s irländare inför heta derbyt: Hammarby är inte Djurgår… Dagens Nyheter Oct 17, 2021

64 I korthet. Dagens Nyheter Oct 16, 2021

65 Brasilien och Argentina närmar sig VM i Qatar Göteborgs-Posten Oct 16, 2021

66 Avgörande i Spanien: "Satt oss i ett bra läge" Dagens Nyheter Oct 14, 2021

67 Sverige tog revansch - och ett stort kliv mot VM Dagens Nyheter Oct 13, 2021

68 Drömresultatet som tog Sverige förbi Spanien Göteborgs-Posten Oct 13, 2021
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69 Tyskland klart för fotbolls-VM Göteborgs-Posten Oct 12, 2021

70 Brasiliens segersvit i VM-kvalet bruten Göteborgs-Posten Oct 12, 2021

71 Robert Laul: Isak symbolen för hur bra det här kan bli Göteborgs-Posten Oct 10, 2021

72 Drömmål av Isak när Blågult slog Kosovo Dagens Nyheter Oct 10, 2021

73 Johan Esk: Ett av två landslag som ska rädda sina förbund Dagens Nyheter Oct 9, 2021

74 Anfallsduon enig: Segern mot Spanien kostade på Dagens Nyheter Oct 8, 2021

75 Robert Laul: Samman- taget - ett karaktärsmord Göteborgs-Posten Oct 7, 2021

76 Danielson instängd i Kina när VM-kvalet ska avgöras Dagens Nyheter Oct 7, 2021

77 Danielson går i karantän - missar nästa VM-kval Göteborgs-Posten Oct 7, 2021

78 Gyökeres överraskad ersättare till Zlatan: "Jättekul att var… Dagens Nyheter Oct 6, 2021

79 Få tillåts rösta när Qatar går till val Göteborgs-Posten Oct 3, 2021

80 Håkan har fotbollen i sitt dna Dagens Nyheter Oct 1, 2021

81 5punkter som ger Janne Andersson huvudbry inför VM-kvalet Dagens Nyheter sep. 28, 2021

82 Supporterbasen om VM: "Det är många som inte kommer åka till… Dagens Nyheter sep. 27, 2021

83 Förbundet erkänner: Vi behöver inte åka till Qatar för att p… Dagens Nyheter sep. 24, 2021

84 Skönt att man som supporter har en möjlighet att påverka Dagens Nyheter sep. 24, 2021

85 ÖIS manifesterar för Dawit Isaak: Han är vår Mandela Dagens Nyheter sep. 23, 2021

86 Erik Ohlsson: Lilleputtstaten använder talibanerna för att f… Dagens Nyheter sep. 14, 2021

87 Johan Esk: Frågan under baksmällan - var fanns Emil Forsberg… Dagens Nyheter sep. 10, 2021

88 Vändning: Inget läger i Qatar Dagens Nyheter sep. 9, 2021

89 Tungt svenskt fall i Aten Dagens Nyheter sep. 9, 2021

90 Robert Laul: Det gick tyvärr att se det komma Göteborgs-Posten sep. 9, 2021

91 Förbundet ställer in den kritiserade resan till Qatar Göteborgs-Posten sep. 9, 2021

92 ”Vi är bra på att vara väldigt ödmjuka” Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

93 Robert Laul: Var är alla göteborgare? Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

94 Landslaget försvarar träningsläger i Qatar Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

95 Krafth kvar i Sverige - ändå aktuell för start Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

96 Emil Krafth hemma - men aktuell för spel mot Grekland Dagens Nyheter sep. 8, 2021

97 Danmark nära VM i Qatar - 22 - 0 i målskillnad Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

98 Allsvenska klubbarna vill stoppa Qatar-planerna Göteborgs-Posten sep. 8, 2021

99 Johan Esk: Läger i Qatar är brist på bollkänsla och total to… Dagens Nyheter sep. 7, 2021

100 Andersson: "Inte konstigt att åka till Qatar" Dagens Nyheter sep. 5, 2021

101 Andersson längtar till Zlatans återkomst Dagens Nyheter sep. 4, 2021

102 Var död i sju minuter - nu vill Solbakken leda vägen mot VM Dagens Nyheter sep. 3, 2021

103 Victor Lindelöf tar sin nya roll på stort allvar Göteborgs-Posten sep. 2, 2021
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104 Sverige - Spanien Göteborgs-Posten sep. 2, 2021

105 Janne Andersson: För att ta fotbollen på allvar måste jag tä… Dagens Nyheter sep. 2, 2021

106 Ny dansk seger och Ronaldo skrev historia Göteborgs-Posten sep. 2, 2021

107 Startelvan känns given i det ”nya” svenska landslaget Göteborgs-Posten aug. 31, 2021

108 Nystart för landslaget - möter Spanien Göteborgs-Posten aug. 31, 2021

109 Amnesty: Qatar bryter mot de mänskliga rättigheterna Dagens Nyheter aug. 27, 2021

110 Amnesty: Qatar brister i dödsfallsutredningar Göteborgs-Posten aug. 27, 2021

111 Efter OS-festen - här är höstens sporthöjdpunkter Göteborgs-Posten aug. 15, 2021

112 För att förstå varför Lionel Messi flyttar till PSG måste ma… Dagens Nyheter aug. 14, 2021

113 Ska bli skönt att luta sig tillbaka Dagens Nyheter Jul 20, 2021

114 Augustin: 10 sätt att ta dig igenom fotbolls-VM nästa år Dagens Nyheter Jul 19, 2021

115 Fotbolls-EM blev ännu en seger för skurkstaterna Dagens Nyheter Jul 10, 2021

116 Idrottspolitisk  strategi efterfrågas av danska spelare Göteborgs-Posten Jul 3, 2021

117 Så kan framtidens landslag se ut Göteborgs-Posten Jul 1, 2021

118 Johan Esk: Idrotten är en politisk broiler som bara växer Dagens Nyheter Jun 25, 2021

119 Vill vi verkligen att matchen börjar med en demonstration mo… Dagens Nyheter Jun 23, 2021

120 Bara vaccinerade fans på VM 2022 Göteborgs-Posten Jun 22, 2021

121 Ingen norsk bojkott av fotbolls-VM Göteborgs-Posten Jun 21, 2021

122 Johan Esk: Det var starkt gjort av Norge att missa EM Dagens Nyheter Jun 12, 2021

123 Brasilien drar i från i VM-kvalet Göteborgs-Posten Jun 10, 2021

124 Johan Esk: Att kritisera Uefa är som att försöka skämta om D… Dagens Nyheter Jun 5, 2021

125 Mattias Dahlström: Den senkapitalistiska cynismens allra mes… Dagens Nyheter Jun 5, 2021

126 Norge föreslår ingen bojkott av Qatar-VM Göteborgs-Posten May 22, 2021

127 Ingen tycker att bojkott av VM är en bra idé Dagens Nyheter May 20, 2021

128 Uefabasen: ”Aldrig aktuellt flytta finalen från Göteborg” Göteborgs-Posten May 16, 2021

129 Det var inte så här fotbollssommaren skulle bli Göteborgs-Posten May 16, 2021

130 Det var ett bra och konstruktivt samtal Dagens Nyheter May 12, 2021

131 Sverige i möte med Fifa om läget i Qatar Göteborgs-Posten May 7, 2021

132 Qatartopp kallar protesterna ”felplacerade” Göteborgs-Posten May 6, 2021

133 Alla fattar att sport och politik hör ihop - men ingen vill … Dagens Nyheter May 3, 2021

134 Johan Croneman: Toppdomarens lättsinniga politiska analys är… Dagens Nyheter May 1, 2021

135 Norge gör som Sverige - kräver svar om Qatar Göteborgs-Posten apr. 28, 2021

136 Johan Esk: Tomt på Friends - det är som om Ikea skulle få ha… Dagens Nyheter apr. 25, 2021

137 Fotbollförbundet kräver att Fifa pressar Qatar Göteborgs-Posten apr. 23, 2021

138 Mattias Balkander: Varför inte skrota VM i Qatar av bara farten? Göteborgs-Posten apr. 22, 2021
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139 Johan Esk: Dags att säga åt de hotande storklubbarna att dra Dagens Nyheter apr. 21, 2021

140 Uefa stoppar spelare från deltagande i EM och VM Göteborgs-Posten apr. 20, 2021

141 Ännu spökar OS-förlusten för USA: "Har etsat sig fast" Dagens Nyheter apr. 10, 2021

142 Så har Qatar blivit en del av europeisk fotboll Dagens Nyheter Mar 31, 2021

143 Sverige bör göra som Norge och protestera mot döda arbetare Dagens Nyheter Mar 31, 2021

144 Janne luftar laget efter segrarna Göteborgs-Posten Mar 30, 2021

145 Johan Esk: Pandemin har blivit som ett irrande i "långa natt… Dagens Nyheter Mar 28, 2021

146 Norge förlorade - smakstart för Turkiet Göteborgs-Posten Mar 28, 2021

147 Sveriges grupp kan bli ett riktigt getingbo Dagens Nyheter Mar 28, 2021

148 Protester mot Qatar gav ingen påföljd Göteborgs-Posten Mar 27, 2021

149 ”Känslosam” Zlatan efter sin comeback Göteborgs-Posten Mar 27, 2021

150 Smakstart för Danmark i kvalet Göteborgs-Posten Mar 26, 2021

151 Norsk hint om nya protest- aktioner Göteborgs-Posten Mar 26, 2021

152 Zlatan framspelare när Sverige inledde kvalet med darrig seg… Dagens Nyheter Mar 26, 2021

153 Turkiet chockade Nederländerna Göteborgs-Posten Mar 25, 2021

154 VM i Qatar en dröm för Ibrahimovic Göteborgs-Posten Mar 24, 2021

155 VM-bojkott är fel väg att gå menar fotbollsförbundet Göteborgs-Posten Mar 23, 2021

156 Tredje återkomsten i landslagströjan - så gick det i de tidigare Göteborgs-Posten Mar 23, 2021

157 Fifa tjänade mer pengar på tv-spel än fotboll Göteborgs-Posten Mar 23, 2021

158 Zlatan om VM 2022: "Jag kör på" Dagens Nyheter Mar 23, 2021

159 Selmani grämer sig inte över missad Sverigematch Dagens Nyheter Mar 22, 2021

160 Johan Esk: Norge hissar dubbelmoralens flaggor Dagens Nyheter Mar 21, 2021

161 Fakta: Sverige trupp Göteborgs-Posten Mar 17, 2021

162 Eric Hilmersson: Gais svarade på frågan vi alla borde ställa oss Göteborgs-Posten Mar 17, 2021

163 Gais följer norska klubbarna - vill ha bojkott av Qatar Göteborgs-Posten Mar 16, 2021

164 Hade varit inspirerande att få jobba utomlands Dagens Nyheter Mar 16, 2021

165 Norge vill skjuta på beslut om VM-bojkott Dagens Nyheter Mar 10, 2021

166 Gaisare vill att Sverige ska bojkotta VM i Qatar Göteborgs-Posten Mar 9, 2021

167 100 dagar till fotbolls-EM - detta vet vi nu Göteborgs-Posten Mar 4, 2021

168 6 500 döda vid Qatars VM-byggen enligt siffror i The Guardian Göteborgs-Posten feb. 24, 2021

169 Guardian: 6 500 döda vid Qatars VM-byggen Dagens Nyheter feb. 24, 2021

170 Ledare: Sverige kan inte delta i Kina-OS under ett folkmord Dagens Nyheter feb. 20, 2021

171 Nilsson om kritiken mot Ryssland som EM-värd: "Inget som dis… Dagens Nyheter feb. 18, 2021

172 Så vill politikern sätta stopp för ”sportwashing” Göteborgs-Posten jan. 26, 2021

173 Johan Esk: Idrottsdemokrati är ofta ett dåligt skämt Dagens Nyheter jan. 19, 2021
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174 Avstängningen halveras men Ryssland stoppas från OS och
fotbolls-VM

Göteborgs-Posten dec. 18, 2020

175 Fem andra förbund fyllda av fiffel Dagens Nyheter dec. 11, 2020

176 Så spelas Sveriges VM-kval Göteborgs-Posten dec. 9, 2020

177 Nya möten med Spanien på vägen mot VM-slutspelet Göteborgs-Posten dec. 8, 2020

178 Sverige ställs mot Spanien i VM-kvalet Dagens Nyheter dec. 8, 2020

179 Så blir seednings grupperna till VM-kvalet Göteborgs-Posten nov. 28, 2020

180 Glöm 2020 - ”vi är på rätt väg” Göteborgs-Posten nov. 19, 2020

181 Om Belarus får ha kvar ishockey-VM bör Sverige överväga bojk… Dagens Nyheter nov. 19, 2020

182 Tung kväll när Sverige flyttas ned i Nations League Göteborgs-Posten nov. 18, 2020

183 De Boer tar över efter Koeman Göteborgs-Posten sep. 24, 2020

184 Ronaldo firade 100 och 101 med två drömmål Göteborgs-Posten sep. 9, 2020

185 Arbetare får det bättre i Qatar: ”Historiskt” Göteborgs-Posten sep. 6, 2020

186 Arbetare fortsätter utnyttjas inför Qatar-VM Göteborgs-Posten aug. 25, 2020

187 Qatar vill arrangera sommar-OS Göteborgs-Posten Jul 28, 2020

188 Göteborgs storsatsning: Arrangera sju VM - på sju år Göteborgs-Posten Jul 24, 2020

189 Klart för fotbollsfest - så blir VM 2022 Göteborgs-Posten Jul 16, 2020

190 Hamrén: ”De flesta sa att det var ett omöjligt uppdrag” Göteborgs-Posten Jul 15, 2020

191 Holm: IOK:s ekonomi klarar ett inställt OS Dagens Nyheter Jul 12, 2020

192 Johan Esk: Fotbollens galna EM var en bra idé som spårade ur Dagens Nyheter Jun 21, 2020

193 Andersson blir kvar som förbundskapten till 2024 Göteborgs-Posten May 29, 2020

194 Höjdare inom Fifa: ”Spela kalenderår” Göteborgs-Posten May 3, 2020

195 FBI-dokument: Ryssland mutade Fifatopp Dagens Nyheter apr. 8, 2020

196 Nya bevisen - Ryssland och Qatar köpte sina VM Göteborgs-Posten apr. 8, 2020

197 Flytta OS till 2022 är IOK:s bästa val - men det kommer att … Dagens Nyheter Mar 24, 2020

198 Mardrömsgrupp för Sveriges herrar Göteborgs-Posten Mar 4, 2020

199 Så ska Göteborgsidrotten hantera ett ökat terrorhot Göteborgs-Posten jan. 3, 2020

200 Joel Tivemo: På jakt efter den qatariska fotbollens själ? Göteborgs-Posten dec. 21, 2019

201 Damlandslaget som bara finns på pappret Göteborgs-Posten dec. 20, 2019

202 Fotbollförbundets partner: Skulle inte rekommendera ett trän… Dagens Nyheter dec. 20, 2019

203 Så blev Qatars herrar bästa landslaget i Asien Göteborgs-Posten dec. 19, 2019

204 Lusail - VM-finalstaden som ännu inte finns Göteborgs-Posten dec. 18, 2019

205 Var aktuell för Öis - tar över Färöarna Göteborgs-Posten dec. 17, 2019

206 Fler protester mot planerna på ny friskola Göteborgs-Posten dec. 12, 2019

207 Häcken - det lag som fostrat flest landslagsspelare Göteborgs-Posten dec. 11, 2019

208 Ryssland stängs av i fyra år från OS- och VM-deltagande Dagens Nyheter dec. 10, 2019
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209 Lagerbäck förlänger med Norge Göteborgs-Posten dec. 7, 2019

210 Hettan bekymmer för IOK Göteborgs-Posten dec. 6, 2019

211 Frispråkige Samuelsson: "Jag har blivit smartare" Dagens Nyheter dec. 4, 2019

212 Därför är friidrottsbasen Sebastian Coe i blåsväder Göteborgs-Posten 29 nov. 2019

213 Han skyddas av livvakter efter avslöjanden om rysk dopning Dagens Nyheter 23 nov. 2019

214 VM-supportrar ska bo i kryssningsfartyg Göteborgs-Posten 20 nov. 2019

215 Samuelsson tycker att fler av de aktiva borde tycka till Göteborgs-Posten 19 nov. 2019

216 Johan Esk: Sverige borde skippa snömoset - välj bort Qatar Dagens Nyheter 8 okt. 2019

217 Fotbolls-VM 2022: Dyrt, kompakt och annorlunda Dagens Nyheter 8 okt. 2019

218 Johan Croneman: Måste sportjournalister verkligen åka till e… Dagens Nyheter 29 sep. 2019

219 Johan Esk: Doha-VM en knutpunkt för dopning och kommers Dagens Nyheter 27 sep. 2019

220 Joel Tivemo: Jag kan inte bygga bort känslan av att allt är en kuliss Göteborgs-Posten 27 sep. 2019

221 Därför arrangerar Qatar stora mästerskap Göteborgs-Posten 27 sep. 2019

222 Familjen som manipulerade en idrottsvärld Dagens Nyheter 24 sep. 2019

223 Fackbas kritisk mot VM-landet: "Qatar visar upp en falsk fas… Dagens Nyheter 20 sep. 2019

224 Facket larmar om livsfara för arbetare som bygger arenorna Dagens Nyheter 28 aug. 2019

225 Silly season - det här har hänt med de svenska landslagsspel… Dagens Nyheter 13 aug. 2019

226 Laddade VM-kval i Asien Dagens Nyheter 18 juli 2019

227 Andersson om framtiden - och hotet mot svensk fotboll Göteborgs-Posten 10 juli 2019

228 Platini gripen misstänkt för korruption Göteborgs-Posten 19 juni 2019

229 Michel Platini gripen i Frankrike - misstänkt för korruption Dagens Nyheter 19 juni 2019

230 32 lag som planerat i fotbolls-VM 2022 Göteborgs-Posten 23 maj 2019

231 Daniel Nannskog: ”Nu kan jag stå för vem jag är” Göteborgs-Posten 22 maj 2019

232 Med åldern kom lugnet Dagens Nyheter 21 maj 2019

233 Johan Croneman: Qatar kommer köpa sig fria från skuld - nu m… Dagens Nyheter 16 feb. 2019

234 Qatar asiatiska mästare Dagens Nyheter 2 feb. 2019

235 Skrällaget Qatar attackeras av sina grannar i pr-kriget Dagens Nyheter 1 feb. 2019

236 Hem och kör fotboll, Källström Dagens Nyheter 30 jan. 2019

237 Sverigebekanting vann första matchen Göteborgs-Posten 29 jan. 2019

238 Kim Källström om Qatar-VM: "Man ska inte tro allt man läser" Dagens Nyheter 29 jan. 2019

239 Qatar Airways vd spår en ljus framtid för Landvetter Göteborgs-Posten 23 jan. 2019

240 Ambassadören vill se mer handel mellan länderna Göteborgs-Posten 23 jan. 2019

241 Riski vill inte spela i Qatar av etiska skäl Göteborgs-Posten 9 jan. 2019

242 Johan Esk: Fotbolls-VM var en miljöslakt Dagens Nyheter 16 dec. 2018

243 Andra idrottare borde slå följe med skidlandslaget Dagens Nyheter 12 dec. 2018
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244 Landslagets januariläger blir i Qatar Göteborgs-Posten 30 nov. 2018

245 Johan Croneman: Backe blev störd av debatten om Rydström Dagens Nyheter 24 nov. 2018

246 Mycket på spel inför mötet med Ryssland Göteborgs-Posten 20 nov. 2018

247 Fifa utreder VM-utökning redan till 2022 Dagens Nyheter 1 nov. 2018

248 18-åring med i Englands landslag Göteborgs-Posten 5 okt. 2018

249 Amnesty: Obetalda löner på VM-byggen Göteborgs-Posten 27 sep. 2018

250 Amnesty: Obetalda löner på VM-byggen Dagens Nyheter 27 sep. 2018

251 Ingen rubrik tillgänglig - Risk att Janne gick i gammal landslagsfälla Göteborgs-Posten 30 aug. 2018

252 Andersson med nytt kontrakt ändrar inte på vinnade koncept Dagens Nyheter 30 aug. 2018

253 Lennart Ekdal: Betonghäckarna i Fifa bör lära av handbollen Dagens Nyheter 12 aug. 2018
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