
  

Kvinnor i olympiaden

En jämförande studie av kvinnors representation och framställning 

i media under OS-åren 1996 och 2016

Elin Fellman och Marie Källman

Handledare: Johan Jarlbrink

Institutionen för kultur- medievetenskaper, vt 2017

Examensarbete, 15 hp

Programmet för journalistik 180 hp

1



Abstract

Women in the olympics - A quantitative and qualitative analysis of the representation and 

portayal of female athletes in the olympics

The purpose of the study was to examine how often female athletes occur in swedish sports media 

and how they are portrayed, in comparison to male athletes. The years studied was 1996 and 2016. 

Since the female participants increased over those twenty years it was interesting to see if the media 

followed that development. The study is based on earlier research such as Natalie Koivula and her 

concepts of the trivialization, infantilization and ambivalens of female athletes. Some theories used 

in the study is agenda setting, discourse analysis and different gender theories by, among others, 

Hirdman, Butler and Conell & Pearse.

A quantitative and a qualitative analysis has been used in order to determine the representation and 

portrayal of female athletes. Over 400 articles about the olympics from the newspapers Aftonbladet 

and Expressen was coded using a content analysis to identify how often female athletes occur in 

comparison to men. For the discourse analysis 12 articles, three from every newspaper and year was 

coded using both theories and earlier research.

The result shows that there was a difference in both representation and portrayal between men and 

women in 1996, with men overrepresented in both team sports and individual sports. In 2016 there 

the results show a complete reversal with women overrepresented in all sports. There was a clear 

difference in the portrayal of female and male athletes in 1996, where womens looks were described 

more often than their sporting efforts. In 2016 however the portrayal of women were more similar 

to men, with a few exceptions.

The results of the study from 1996 can be explained by the patriarchal structures that our society is 

built on. Although the patriarchy still is present it is clear to see that feminism and gender issues 

have affected the society over the last twenty years, giving female athletes a better chance to be 

represented and portrayed equally to male athletes.
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1. Inledning

Sport och fysisk aktivitet har genom historien setts som typiskt manligt. Inom OS var detta under en 

lång tid påtagligt. Kvinnor kämpade länge för att få delta i spelen på lika villkor som män. År 1900 

kunde kvinnor delta för första gången, men det var långt ifrån i alla idrotter. Det var inte heller alla 

länder som skickade kvinnliga representanter. Först 2012 blev samtliga nationer representerade av 

såväl kvinnor som män. Sist ut med att skicka kvinnliga representanter till OS var Saudiarabien. 

Den här studien ska undersöka om kvinnor får samma mediala uppmärksamhet som män nu när de 

deltar i större och större utsträckning. Följer media med när samhället förändras? Tas kvinnliga 

prestationer inom OS på lika stort allvar och blir de recenserade på samma sätt som män? 

Vi har valt att undersöka kvinnors framställning och representation i sportjournalistiken utifrån 

genus. Undersökningen går ut på att jämföra rapporteringen åren 1996 och 2016 eftersom båda 

infaller under ett olympiskt spel. En kvantitativ undersökning kommer att göras på en veckas texter 

under vardera år från de olympiska spelen. Varför vi valt en OS-vecka istället för valfri vecka under 

året är för att det finns uppgifter på hur många kvinnor respektive män som tävlade. I OS 1996 var 

det 6797 män och 3523 kvinnor som tävlade. I OS 2016 var det 5945 män och 5358 kvinnor som 

tävlade (sr.se). Med den vetskapen går det att undersöka om kvinnors ökade deltagarantal ledde till 

en ökad representation i media. Vi är medvetna om att kvinnors ökade deltagarantal i OS inte 

nödvändigtvis är de enda orsakerna till en eventuell ökad representation i kvällspressen, de många 

jämställdhetsarbeten som pågått i samhället de senaste 20 åren kan också bidra till det. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka kvinnors representation och framställning i den svenska kvällspressen under 

två olympiska spel, alltså hur ofta de förekommer, hur stor plats de får på sportsidorna och hur de 

framställs. För att kunna se teman och olikheter i rapporteringen om idrottskvinnor kommer även 

den manliga gestaltningen undersökas för att se om de två könen skiljer sig åt. Det kvinnliga 

deltagarantalet i OS ökade mellan åren 1996 och 2016, denna undersökning ska utreda om medias 

rapportering av kvinnor har följt denna utveckling. 
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• Hur mycket rapporterades det om kvinnor och män som tävlade i OS åren 1996 och 2016?

• Hur framställs kvinnor jämfört med män som tävlade i OS 1996? Och hur framställs kvinnor 

jämfört med män 2016?

• Finns det några skillnader mellan de två årtalen när det gäller representationen och 

framställningen av kvinnor som tävlar i OS jämfört med män?
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2. Material, urval och avgränsning

I undersökningen har vi valt att undersöka rapporteringen i svensk sportmedia under en OS-vecka 

1996 respektive 2016. Anledningen till att vi har valt två årtal beror på att vi vill få en överblick och 

se om det finns några markanta skillnader i tidningarnas rapportering och framställning och även 

om det har skett en förändring under de 20 åren. 2016 valdes för att det är det senast avslutade 

olympiska sommarspelet. 1996 valdes då vi ville ha ett tidsspann på 20 år för att se hur 

utvecklingen kring kvinnlig representation i tidningar har varit då det kvinnliga deltagarantalet i OS 

stadigt har ökat. Då två stora svenska kvällstidningar undersöks är det troligt att många artiklar 

handlar om just svenska idrottskvinnors och idrottsmäns prestationer. Detta blir viktigt att ha i 

åtanke, att de svenska idrottarnas prestationer under de två undersökta åren kan komma att påverka 

resultatet. Det vill säga, om till exempel de svenska idrottskvinnorna presterar väldigt bra under 

något av åren kan också deras representation i media bli högre på grund av detta.

De tidningar som valts är Expressen och Aftonbladet. Anledningen till det urvalet beror på att de är 

de två största kvällstidningarna i Sverige som rapporterar mycket om sport. Vi är medvetna om att 

dessa är kvällstidningar och därför kan ha en annan skildring än exempelvis dagstidningar, men vi 

tycker att storleken på tidningen och hur många människor de når ut till väger tyngre. 

För den kvantitativa undersökningen har vi valt en sammanhängande vecka respektive årtal. Den 

vecka vi har valt är de första sju dagarna under friidrotten under det olympiska spelet, alltså 26 juli 

till 1 augusti 1996 och 12 augusti till 18 augusti 2016. Antalet artiklar som kodats för den 

kvantitativa undersökningen är 439 stycken. När de moderna olympiska spelen startade 1896 så var 

det med just friidrott, det anses också av många vara hjärtat av OS (sok.se). Därför har vi valt att 

fokusera vår uppsats på en vecka då just friidrotten infaller. Dessutom finns en väldigt bra bredd på 

kvinnlig och manlig idrott inom friidrotten. Problemet med att ta en vecka som innehåller friidrott 

skulle kunna vara att den kvinnliga representationen blir något högre då det är många kvinnliga 

deltagare inom just den sporten. 

För att hitta artiklar som berör idrott inom de olympiska spelen har sökordet “OS” använts. Den 
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främsta orsaken till detta var att det inte gick att bläddra i Aftonbladet och Expressen på retriver 

under 1996. Vi är medvetna om att detta kan bidra till ett eventuellt bortfall då alla artiklar som 

handlar om OS inte nödvändigtvis har med ordet OS i artikeln. Ett annat urval som har skett är att 

artiklar som inte handlar om en idrottskvinna, idrottsman eller idrottslag har valts bort. Exempel på 

texter som valts bort är artiklar som handlar om det bombdåd som inträffade i Atlanta den 27 juli 

1996, eftersom de inte berör idrottskvinnors representation eller framställning. Andra artiklar som 

har valts bort är artiklar som allmänt handlar om OS utan att ha med någon utövare.

När vi ska analysera texterna med hjälp av en kvalitativ metod blir textens längd eller utformning 

viktigt, då antalet tecken som ett kön och dess prestation ges kan spela stor roll för själva 

framställningen av individen. Därför får variabler om typ av text plats i vårt kodschema, som till 

exempel lång eller kort artikel. Notiser slutar vara notiser när de uppgår till 500 tecken eller 80 ord 

(s. 50 Reporter). En lång artikel är mer än 2200 tecken. (58-59). Reportage har för denna uppsats 

definierats som en text som handlar snarare om personen än en text med en tydlig nyhetsvinkel.

För den kvalitativa undersökningen har vi valt en dag från den utvalda veckan från respektive årtal. 

Valet av dag har skett strategiskt. Utifrån den kvantitativa undersökningen har vi valt den dag 1996 

och den dag 2016 som hade flest kvinnor representerade, helt enkelt för att ha så mycket texter som 

möjligt att titta på. Ett urval genomfördes för att välja tre artiklar från varje tidning, där de artiklar 

med tydligast mönster och teman valts ut. Många artiklar innehållande idrottskvinnor valdes 

framför artiklar med idrottsmän för att tydligt kunna kartlägga dessa mönster. I texterna har vi letat 

efter begreppen infantilisering, trivialisering och ambivalens som Natalie Koivula i sin forskning 

menar är tre tydliga särdrag i framställningen av kvinnor i sportjournalistik. Detta fokus på 

Koivulas begrepp var centralt vid valet av de tre artiklarna från respektive tidning. De tre artiklarna 

från Aftonbladet och Expressen från den utvalda dagen de respektive årtalen har sedan analyseras 

med hjälp av kritisk diskursanalys. 

Att välja ett datum då det pågår ett olympiskt spel kan ha både sina för- och nackdelar. Det kan vara 

så att det inte är representativt för hur en vanlig dag i en sporttidning ser ut, att det förekommer fler 

eller färre kvinnor då på grund av de olympiska spelen. Det som är positivt med att utgå från ett 

olympiskt spel är att det finns deltagarantal listade från respektive olympiskt spel, vilket gör att det 

går att upptäcka om en ökning av kvinnliga deltagare leder till högre representation i 

sportjournalistiken. Vi anser att fördelarna väger tyngre än nackdelarna då syftet med själva 
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undersökningen är att ta reda på om media följer med i takt med att samhället förändras.
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3. Tidigare forskning
Det finns en hel del forskning kring representation och genus inom sportjournalistik. Denna 

forskning kan hjälpa oss i vårt arbete att undersöka representationen och framställningen av 

kvinnor. 

Peter Dahlén har i sin bok Sport och medier: en introduktion (2008) redovisat om forskning kring 

idrott, media och genus. Han konstaterar att tävlingsidrotten från början var mansdominerad och 

maskulin, även om den på senare år blivit mer jämställd. Det finns dock fortfarande en klar 

könsskillnad i mediernas rapportering av idrott. Dahlén menar att idrotten länge haft låg status inom 

den akademiska världen vilket gör att det inte finns lika mycket forskning inom det ämnet som 

inom vissa andra ämnen. Särskilt stort förakt riktas mot lagidrotter som fotboll och ishockey medan 

individuella idrotter som hästsport och golf ofta ses som exklusiva då de ofta kräver ekonomisk 

status. Den iakttagelse som Dahlén gör här kan vara till hjälp i den här studien då en del i 

undersökningen är att granska huruvida kvinnor i individuella sporter representeras i högre grad än 

kvinnor i lagidrotter (Dahlén 2008).

I avhandlingen Gender in sport skriver Nathalie Koivula (1999) om medias viktiga roll att kunna 

påverka vår attityd kring hur vi värderar oss själva och andra, där hon undersökt svenska 

sportnyhetssändningar från TV. Koivula skriver om underrepresentationen av idrottskvinnor i 

media, även i sporter där kvinnor är väl representerade, som exempelvis många grenar i OS. Hon 

pekar på många källor som menar att kvinnors underrepresentation syns som tydligast i lagsporter 

och typiskt “manliga” individuella sporter, medan de får större representation i sporter som visar 

upp kvinnans skönhet och elegans. En av anledningarna till denna underrepresentation av det 

kvinnliga könet på sportsidorna ska enligt Koivula vara mansdominansen bland sportjournalister 

(Koivula 1999).

Koivula skriver att åtskillnaden mellan könen förstärks med hjälp av språket som sportjournalister 

använder för att rapportera om personer och händelser inom sportvärlden. Det finns enligt henne 

tydliga indikationer på ett språk som förstärker och upprätthåller stereotypa könsroller (Koivula 
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1999).

Koivula pekar på tre centrala särdrag som förekommer i framställningen av kvinnor inom 

sportjournalistiken, trivialisering, infantilisering och ambivalens. Med trivialisering menar Koivula 

att en idrottskvinnas bedrifter trivialiseras och undervärderas med hjälp av språkliga 

framställningar. En stor bedrift kan undermineras av journalisten genom att hen exempelvis skyller 

på väderförhållandena den dagen och att prestationen därmed inte var lika märkvärdig. Det andra 

begreppet, infantilisering, innebär att idrottskvinnan framställs som yngre än vad hon egentligen är, 

där journalisten väljer ord som läsaren förknippar med en yngre person. Ett exempel här är om en 

vuxen kvinna beskrivs som en tjej. Det sista begreppet är ambivalens och handlar om hur en 

idrottskvinna beskrivs med motsägelsefulla ord. Hon beskrivs först positivt följt av något negativt 

vilket gör att läsaren inte tar till sig av det positiva som skrivs. Detta kan visa sig då en kvinnlig 

idrottare beskrivs som stark men kortväxt (Koivula 1999).

Avhandlingen skapar en grund för denna undersökning och ger en bild av hur sportjournalistiken 

såg ut 1999, vilket ger en möjlighet att bygga på Koivulas forskning med en liknande undersökning. 

Har något förändrats på de 17 år som gått sedan avhandlingen kom ut? Och vilka skillnader går att 

se mellan de två årtal som valts för denna studie?

Gunilla Jarlbro skriver i Medier, genus och makt (2006) om hur media nämner idrottskvinnor vid 

förnamn i större utsträckning än idrottsmän. Hon refererar till amerikansk forskning av Kane and 

Greendorfer från 1994 som skriver att kvinnors sportprestationer inte tas på allvar i 

mediagestaltningar. Dessa mediagestaltningar visar sig på flera olika sätt enligt Kane and 

Greendorfer, till exempel i form av bildvinklingar, språk och kommentarer. Dessa skiljer sig alltså åt 

beroende på om det skrivs om en idrottsman eller en idrottskvinna. Jarlbro fortsätter diskutera 

utseendefixeringen av kvinnliga idrottare och nämner en debatt som blåste upp i Sverige år 2004 

om beach volleyboll och hur spelarna ska ha varit lättklädda och bildvinklingarna ska ha fokuserats 

på bikinilinjer och bakdelar.
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Enligt Jarlbro så nämns kvinnor oftare vid förnamn än män inom flera delar av media men i stor 

utsträckning i sportmedierna. Hon tar upp exemplet med längdhopparen Christian Olsson och 

höjdhopparen Stefan Holm som får nämnas vid just för och efternamn, medan sjukamparen 

Carolina Klüft kallas för Carro. Jarlbro lägger stor vikt vid hur Christian Olsson och Stefan Holm 

aldrig blir kallade för Krille och Steffe. De amerikanska forskarna Kane och Greendorfer menar att 

användandet av förnamn eller smeknamn på kvinnor underminerar deras idrottsliga prestation. De 

blir inte seriösa som idrottsutövare (Jarlbro 2006:85-86).

Jarlbros avhandling från 2004 är intressant för denna studie då den är skriven ungefär mittemellan 

de två valda årtalen för denna studie, det vill säga 1996 och 2016. En intressant aspekt är om 

sportmedier faktiskt använder sig av förnamn eller smeknamn på kvinnor för att undervärdera deras 

idrottsprestation som Jarlbro visar på.

En annan studie kring kvinnors framställning inom sportjournalistiken under OS är Helena 

Tolvheds avhandling från 2008, Nationen på spel - kropp, kön, svenskhet i populärpressens  

representationer av olympiska spel 1948-1972. Tolvhed beskriver i avhandlingen hur 

idrottsmännens kroppar framställs som aktiva subjekt för att symbolisera nationens framgångar, 

medan kvinnornas kroppar gestaltas som passiva subjekt. En idrottskvinna framställs enligt studien 

visuellt och bedöms för sitt utseende snarare än sin idrottsliga prestation. Detta för att kompensera 

sportens maskulina laddning. En annan intressant aspekt av Tolvheds undersökning beskriver hur 

män och kvinnor antas vilja få ut olika saker av idrott. I tidningarna framställs kvinnorna vara mer 

intresserade av det som sker runt omkring i OS-byn medan männen framställs som om de är mer 

fokuserade på sin egen sport. Detta visar sig genom att idrottskvinnor får synas i reportage eller 

personporträtt där de pratar om själva idrotten medan idrottsmännen oftare får synas i artiklar där 

idrotten sker just nu. Det går att ta avstamp i den här studien för att reda på om denna skillnad 

mellan män och kvinnors framställning fortfarande råder. Blir kvinnor faktiskt framställda som 

passiva? I den kvantitativa studien går det också fastställa om det Tolvhed skriver om att kvinnor 

oftare syns i reportage och personporträtt faktiskt stämmer.
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Det finns många c-uppsatser sedan tidigare som tar upp liknande ämnen och som är relevant för 

denna studie. De två som valts ut för att hjälpa för denna studie är Genus i svensk sportjournalistik:  

En studie om hur kvinnor och män gestaltas på bild och text i svensk sportjournalistik åren 1928,  

1956 och 1984 skriven av Joakim Forsman och Andreas Somnell och Genus i sportjournalistiken:  

en bild- och rubrikanalys av manlig och kvinnlig representation i Sportbladet skriven av Jessica 

Rosengren och Maria Unga. Det gemensamma och intressanta med dessa två C-uppsatser är de 

liknande teorivalen och resultaten, som båda två ger en grund för den här undersökningen. I 

Forsman och Somnells studie kommer de fram till att det råder en dikotomi i avbildningen av män 

och kvinnor. Då uppsatsen undersöker årtalen 1928, 1956 och 1984 blir det intressant att undersöka 

om denna dikotomi fortfarande är påtaglig 1996 samt 2016. I Rosengrens och Ungas studie 

framkommer det att männen dominerar sportbladets sidor. De hittar också stora skillnader i hur 

dam- och herrhockeyn framställs. Detta är något som undersöks i den här studien, huruvida kvinnor 

och män framställs olika trots att de tävlar inom samma idrott. 
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4. Teori

Den här undersökningen lutar sig mot ett antal teorier som kan komma att hjälpa i tolkningen och 

analyserandet av det resultat som nås för att sätta in i ett större sammanhang. Förutom genusteorier 

som Butlers heterosexuella matris och teorier om de antifeministiska massmedierna som Connell 

och Pearse pratar om, kommer även agenda setting att presenteras för att få en inblick i medias 

potentiella makt och påverkan. 

4.1 Agenda setting

Ett välkänt begrepp inom medie- och kommunikationsforskning är agenda setting. Larsåke Larsson 

förklarar i Tillämpad kommunikationsvetenskap (2014) hur medier har bestämmanderätt i en 

process där vissa frågor blir nyheter medan andra inte blir det. Det är helt enkelt medierna som 

bestämmer vad som är relevant och är värt att hamna på agendan. De frågor som medierna väljer 

blir sedan viktiga för publiken, vilket visar på den makt som medier har. Larsson menar att 

medierna inte kan välja vad människor ska tycka, men de har makten att välja vilka ämnen 

människor ska tycka något om (Larsson 2014:57). 

Framing och priming är två begrepp som är centrala inom agenda setting. Om agenda setting är 

samlingsbegreppet på hur media påverkar människors syn på vad som är viktigt, är framing namnet 

på själva avgränsningen som sker. En artikel kan inte rymma alla delar av en händelse utan 

påverkas av perspektiv, vinkling, åsikter och värderingar. Detta sker både medvetet från 

journalistens sida då en artikel behöver ha en tydlig vinkel, det sker även omedvetet då journalistens 

egna värderingar aldrig kan kopplas bort helt. Ofta har allmänheten en bild av att 

nyhetsjournalistiken är en objektiv nyhetsförmedlare, men Jesper Strömbäck beskriver i Makt,  

medier och samhälle att nyhetsjournalistiken istället bör ses som (re)konstruktioner eller 

gestaltningar av verkligheten. Enligt Strömbäck finns två principer inom framing, den första är att 

gestaltningar inom journalistiken är ofrånkomliga, det vill säga att kommunicera är att gestalta. Den 

andra principen är att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte i själva 

verket är verkligheten utan medias bilder av den, där de som är mest beroende av medier som 
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informationskälla också blir mer mottaglig för den (Strömbäck, 2014: 113-115). 

Priming beskriver de processer, beteenden och följder som framing ger upphov till. I primings 

grundantagande lagrar människor information och relaterar därmed till händelser och nyheter som 

liknar det som redan finns lagrat. Vad en person lagrar är individuellt men det är påtagligt att 

kontinuerlig upprepning av information gör att det är större chans att vi minns den. Priming 

innefattar också de effekter som följer efter en nyhet eller händelse. Dessa kan innefatta 

föreställningar, åsikter eller ageranden (Strömbäck 2014:111-112).

Hur medier potentiellt påverkar människors värderingar och åsikter är en viktig aspekt i den här 

studien. Undersökningen kommer främst att utgå från den senaste forskningen kring agenda setting 

där framing och priming är centrala. Både kvinnors och mäns representation och framställning går 

att koppla till begreppen. När en tidning bestämmer huruvida kvinnor får synas lika mycket som 

män i sportjournalistiken har framing skett. Även hur de framställs är en typ av framing. De 

beteenden och åsikter som detta ger upphov till (priming) är definitivt relevant till den här studien. 

Om sportjournalistiken har en skev representation och framställning av kvinnors idrottande finns 

risken att den normaliseras om det sker en kontinuerlig upprepning. 

4.2 Genusteori

Connell och Pearse diskuterar begreppet genusordning i Om genus (2015), som är en maktskillnad i 

samhället där ett kön är överordnat det andra. I ett matriarkat har kvinnorna makten och i ett 

patriarkat har männen makten. Att dagens samhälle grundar sig på patriarkala strukturer är något 

som bevisats många gånger, mansdominansen inom politiken är bara ett av många exempel 

(Connell & Pearse 2015:14 3). Denna mansdominans och makt förklaras med begreppet 

könsmaktsordning, som till skillnad från genusordning istället beskriver det patriarkala övertaget 

som män har över kvinnor.

För att motverka patriarkatet har det skapats många kvinnorörelser genom åren i ett försök att uppnå 

jämställdhet, detta har dock inte krävt något specifikt försvar av de patriarkala genusordningar som 

15



existerar i form av mansrörelser, då, enligt Connell och Pearse, “mediernas trivialisering och 

sexualisering av kvinnor gör jobbet”. Den nuvarande könsmaktsordningen har istället stärkts av 

patriarkala institutioner som staten, företagen, medierna och de religiösa hierarkierna som bara 

kunnat fortsätta som vanligt. Connell och Pearse menar alltså att större delen av världens 

massmedier och institutioner är konsekvent antifeministiska (Connell & Pearse 2015:133). Då den 

här undersökningen grundar sig i skildringen av män och kvinnor inom sportjournalistiken blir 

denna teori om genusordning relevant för att se om medias rapportering av kvinnor och män 

reproducerar de strukturer som finns i dagens samhälle. Det intressanta är också att se om media 

reproducerar de strukturer som finns eller utmanar dem. 

Ett annat begrepp inom genusteorin är vad Fagerström och Nilsson i sin bok Genus, medier och 

masskultur (2008) kallar för genussystemet. Det är en teori som handlar om upprätthållandet av de 

strukturer som skapar en genusordning i vårt samhälle. Många teorier utgår från att samhället är 

uppbyggt av så kallade dikotomier, motsatser. Kvinnan och mannen sätts upp som varandras 

motsatser på samma vis som varm och kall eller sol och måne. När mannen tillskrivs egenskaper 

som stark, aktiv och okänslig blir kvinnan automatiskt svag, passiv och känslig (Fagerström & 

Nilsson 2008:15). Fagerström och Nilsson menar att isärhållandet av den feminina kvinnan och den 

maskulina mannen blir ett sätt att upprätthålla den könsmaktsordning som idag är så tydlig i 

samhället, det vill säga mannens överordnade position gentemot kvinnan (Fagerström & Nilsson 

2008:15).

Genussystemet har redan skapat ett isärhållande mellan könen inom sporten, där kvinnor och män 

tävlar var för sig. I många grenar kan ett isärhållande av könen behövas på grund av de fysiska 

skillnaderna mellan könen, men i sporter som exempelvis skytte, bågskytte och simhopp borde det 

öppnas upp för diskussion om gemensamma tävlingar. Om dessa strukturer lyckas särskilja könen 

bara i tävlingarna, så blir det intressant för undersökningen att se om rapportering och framställning 

av män och kvinnor i medierna ser olika ut.

Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda (2002) om Judith Butlers teori om den 
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heterosexuella matrisen, som handlar om kritiken mot den heteronormativa definitionen av kvinnor 

som feminina och män som maskulina. Det är en hegemonisk modell som förutsätter att alla 

kroppar måste utgå från ett specifikt och stabilt kön. Rosenberg skriver att dessa kroppar inte är 

biologiskt utan kulturellt konstruerade för att skapa den genusordning som utgår från två tydligt 

identifierbara kön, nämligen det kvinnliga och det manliga (Rosenberg 2002:71).

Yvonne Hirdman (2001) skriver om mannen som norm. Att när en kvinnas muskelstyrka, 

syreupptagningsförmåga med mera ska mätas, så jämförs den mot normen, det vill säga mannen. 

Det har skapats en statistisk konstruktion, en sammantagen idealtyp. Denna idealtyp är mannen, 

som sedan kvinnan jämförs mot (Hirdman 2001:59).

Teorierna om Butlers heterosexuella matris och de genusordningar och system som bevisats finnas i 

vårt samhälle är nödvändiga teorier för den här studien då sport historiskt setts som typiskt manligt 

då sport kopplas samman med begreppen fysisk och stark. I den tidigare forskningen framkommer 

det att lagsport framförallt anses vara manligt. Detta kommer att undersökas genom att titta på 

representativiteten hos kvinnor i lagidrotter samt om de framställs på ett annat sätt än män. Att de 

två könen tävlar separat på grund av olika fysiska förutsättningar är redan påtagligt, men om medias 

rapportering av sportsliga prestationer ser annorlunda ut mellan de två könen på grund av detta är 

vad som blir intressant.
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5. Metod

5.1 Diskurs som teori och metod

Eftersom diskurs både är en metod och en teori har boken Diskursanalys som teori och metod 

(2000) av Marianne Jörgensen och Louise Phillips använts som en primär källa. Det är viktigt att 

skilja på diskurs som teori respektive metod men det är också viktigt att ha en förståelse hur de två 

är sammanlänkade. 

Det är ur socialkonstruktionismen som diskursanalysen har sin grund. Mats Börjesson beskriver i 

sin bok Diskurser och konstruktioner - En sorts metodbok (2003) några grundtankar inom det fältet. 

Börjesson menar att det inte går att prata om eller skriva om verkligheten utan att tolka den, då det 

är själva språket som konstruerar vår verklighet. Det finns alltså ingen objektiv sanning eller 

verklighet, det vi tror oss veta om världen och samhället är format av den kultur och diskurs som vi 

lever i (Börjesson, 2003:69-74). Jörgensen och Phillips beskriver vidare att diskursen kan ses som 

en tvingande eller bestämd talordning som gör att vissa får föra sin talan om hur världen ser ut, 

samtidigt som andra omöjliggörs och utesluts. Alla inriktningar i diskursen utgår från att sättet att 

använda språket skapar och förändrar våra sociala relationer och vår omvärld ” (Jörgensen och 

Phillips, 2000 s.7-10). 

I Jörgensen och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod används teoretikerna Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe forskning kring diskurs. De beskriver att en diskurs uppfattas som en 

fixering av betydelse inom en bestämd domän där alla tecken i en diskurs kallas moment, dessa 

beskrivs som knutar i ett fisknät. Momentens betydelse bestäms genom att de skiljer sig från 

varandra på olika sätt. Detta går att applicera på alla diskurser som finns i samhället. Exempelvis 

inom en sportdiskurs då vinnare, förlorare och match används för att beskriva relationerna mellan 

delarna på ett tydligt sätt. Alla tecken är alltså moment i ett system och tecknens betydelse bestäms 

av deras relationer till varandra. En diskurs etableras utifrån några nodalpunkter. En nodalpunkt är 

den punkt man utgår ifrån och kring den de andra tecknen får sin betydelse. Inom exempelvis den 

politiska diskursen är “demokrati” en nodalpunkt och inom sportens värld är “vinna” en nodalpunkt 
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(Jörgensen och Phillips 2000:33). I Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig  

text- och diskurs skriver Göran Bergström och Kristina Boréus om ekvivalenskedjor.  Enligt dem 

finns ekvivalenskedjor runt nodalpunkter som knyter ihop begreppen, antingen har de en negativ 

eller en positiv betydelse till nodalpunkten. Här kan också begrepp ställas mot varandra, till 

exempel “demokrati” och “diktatur”, eller så har de direkta kopplingar till varandra, exempelvis 

“maskulint”, “fysisk” och “stark” (Bergström och Boréus 2009:317).

Ett begrepp kan ha olika betydelser i olika diskurser. Jörgensen och Phillips kallar detta för flytande 

signifikanter. En nodalpunkt blir alltså en flytande signifikant då dess innebörd kan skifta. I den 

medicinska diskursen är “kropp” en nodalpunkt men eftersom “kropp” kan ha andra betydelser i 

andra diskurser kallas den också för en flytande signifikant (Jörgensen och Phillips 2000:35). 

Förhållandet mellan flytande signifikanters olika diskurser kallar Laclau och Mouffe för 

antagonistiskt. För att detta ska upphöra behövs en ”hegemonisk intervention”, att den ena 

diskursen är mer kraftfull än den andra och vinner den språkliga konflikten (Jörgensen och Phillips 

2000:55). 

En annan aspekt inom diskursteorin är identitet och subjektspositioner. Laclau och Mouffe utgår 

från Althussers begrepp “interpellation”. Enligt den interpelleras individer i bestämda positioner i 

diskursen. Exempelvis om ett barn säger “mamma” och kvinnan reagerar på det så har hon 

interpellerats med en särskild identitet, och till den identiteten finns särskilda förväntningar om 

hennes uppförande. Det som skiljer Althussers definition från Laclaus och Mouffes är att Althusser 

uppfattade interpellationen som ideologisk då den dolde de sanna relationerna mellan människorna. 

I Laclau och Mouffes teori finns inga “sanna” sociala relationer som är bestämda av ekonomi eller 

ideologi. De menar att en person antar olika identiteter i olika sammanhang, som till exempel när en 

fotbollsspelare pratar med sin tränare, då är det tränaren som har auktoritet i samtalet. Eller hemma 

då en kvinna kan få identiteten  “hustru” medan hon på jobbet får identiteten “advokat”. Om de 

olika identiteterna går emot varandra tillräckligt mycket är subjektet överdeterminerat (Jörgensen 

och Phillips 2000:48-49). 
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Att analysera på vilket sätt kvinnor och mäns framställning i media interpellerar dem och ger dem 

sociala roller blir intressant för den här undersökningen. Om någon av könens interpellation skapar 

det Laclau och Moffe kallar för överdeteminering blir även det intressant för att se om media ger 

dem flera olika roller, exempelvis den som “kvinna”, “idrottare” och “stark”, som enligt många 

genusteorier inte går ihop eftersom att vara stark är en “manlig” egenskap. I uppsatsen används 

diskurs som teori genom att försöka förstå hur sportjournalistikens diskurs är uppbyggd med hjälp 

av de olika begreppen. Hur det kommer sig att sportjournalistikens diskurs ser ut som den gör 

kommer att kopplas samman med diverse genusteorier. 

Enligt Börjesson skiljer sig den kritiska diskursanalysen från övriga inriktningar då den kritiska 

diskursanalysen utgår från att språket säger något om hur makt är fördelad. Här studeras hur 

personer eller grupper gynnas eller missgynnas av den rådande diskursen (Börjesson 2003:23). 

Anledningen till att en kritisk diskursanalys har tillämpats är för att den inte är politiskt neutral utan 

strävar efter att synliggöra ojämlika maktförhållanden och är ett verktyg för förändring. Jörgensen 

och Phillips menar att den kritiska diskursanalysens mål är att utforska förhållandet och sambandet 

mellan användandet av språk och social praktik, det är därför en passande metod för den här studien 

för att visa på hur vissa diskurser omvandlas till normer i samhället (Jörgensen och Phillips, 

2000:67). 

De frågor som kritisk diskursanalys tillämpats på är den andra och delvis den tredje frågeställningen 

då de berör kvinnors framställning snarare än representativitet. 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys

Åsa Nilsson skriver om kvantitativ innehållsanalys i Metoder i kommunikationsvetenskap (2010),  

som är en flitigt använd metod av många inom det medievetenskapliga området. Att använda sig av 

kvantitativ innehållsanalys är bra när ett större material ska analyseras. Det fungerar som metod då 

man vill kunna dra generella slutsatser om resultatet och gör det möjligt att göra välgrundade 

jämförelser mellan till exempel olika medier, genrer eller tidsperioder. Syftet med en kvantitativ 

innehållsanalys är att se på ett resultat på ett mer generellt sätt, som att till exempel göra 
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enkätundersökningar för att nå kunskap om en hel population, där de standardiserade frågorna 

kallas för variabler (Ekström & Larsson 2010:119). Denna metod passar bra tillsammans med en 

kvalitativ metod för att kunna hjälpa studien att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Det 

kvantitativa resultatet ger en bild av representationen av kvinnor i medierna som sedan kan ge en 

grund för det fortsatta kvalitativa analyserandet.

Enligt Nilsson har det debatterats mycket om både styrkorna och svagheterna med den kvantitativa 

innehållsanalysen. Kritiker menar att metoden har bristande förutsättning för att tolka och på djupet 

förstå ett innehålls betydelse. Idag används dock metoden i stor utsträckning för att analysera olika 

typer av innehåll på internet som kan vara svåravgränsat. Själva utgångspunkten för dessa 

metoddiskussioner har ofta tagits från ett citat från Berelson:

“Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll” (Berelson 1952:18 ur Ekström & Larsson 

2010:121).

Detta citat innehåller enligt Nilsson fyra av de viktigaste begreppen när det kommer till kvantitativ 

innehållsanalys. Objektivitet, vilket innebär att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av 

vilken forskare som gör den. Genom ett väl utformat analysschema ska en annan forskare kunna 

göra om analysen och få samma resultat. Systematik, som är en förutsättning för objektivitet. Själva 

tillvägagångssättet för analysen ska vara klart definierat. Kvantitet, som betyder att variablerna i 

analysschemat ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång. Det ska vara möjligt att 

fastställa statistiska samband med dessa variabler. Och det sista begreppet manifest innehåll, som 

innebär att analysen begränsas till det som går att utläsa ur texten, det som är tillgängligt för varje 

iakttagare (Ekström & Larsson 2010:122).

För att utföra en kvantitativ innehållsanalys behöver ett kodschema verkställas. Detta kodschema 

består av variabler, det vill säga de frågor som ställs. Dessa variabler fungerar som verktyg för att 

karakterisera innehållet och bör vara formade så att de både kan ge ett intressant resultat och 

formade så att en identifiering av materialet kan göras. Exempel på variabler kan vara frågor som 
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tar reda på medium eller datum. För att komplettera variablerna används sedan variabelvärden, 

svarsalternativ, som definierar de variabler man valt. Hur noggrant man arbetar med att välja 

variabler och variabelvärden syns tydligt i det resultat man sedan får. När det är dags att välja 

variabler och variabelvärden finns det två viktiga regler: Det första är att variablerna måste vara 

uttömmande i förhållande till undersökningsproblemet, det vill säga, det ska alltid finnas ett värde 

att koppla till varje variabel och analysenhet. Det andra är att variabelvärdena måste vara 

ömsesidigt uteslutande, det ska helt enkelt inte vara möjligt att koda samma analysenhet på mer än 

ett sätt. För att försäkra sig om att inte misslyckas med sin kodning är det ofta, förutom att följa 

dessa två regler, en bra idé att ha en övrigt-kategori. 

När man bestämt sig för vilka variabler och variabelvärden som passar bäst för den undersökning 

som ska utföras är det dags att göra ett kodschema som kan underlätta i själva kodningsarbetet. 

Efter att kodschemat är strukturerat är det dags att göra en provkodning för att undersöka om några 

variabler eller variabelvärden behöver strykas, omformuleras eller om något behöver läggas till. När 

kodningen är genomförd så kan resultatet analyseras och slutsatser kan dras.

Målet med den kvantitativa innehållsanalysen är att skapa en numerisk summering av den data som 

undersöks. För att genomföra en så säker kvantitativ innehållsanalys som möjligt krävs en tydlig 

anvisning gällande kodscheman och variabler (Bryman, 2011:197-198). I undersökningen ska en 

vecka från 1996 och en vecka från 2016 från två olika tidningar kodas, Aftonbladet och Expressen.

För att den kvantitativa innehållsanalysen ska ha så hög validitet som möjligt är det viktigt att 

variablerna fångar det vi vill undersöka utifrån frågeställningarna, att det som ska mätas faktiskt 

mäts (Östbye mfl 2004:40). Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet hos en mätning och syftar på 

kvalitén i insamlingen och bearbetningen (Östbye mfl 2004:39). För att uppnå så hög reliabilitet 

som möjligt genomförs en provkodning på några artiklar för att se om variablerna behöver göras om 

tydligare eller bytas ut. 

För att besvara den första och delvis den tredje frågeställningen angående kvinnors representation i 

22



sportjournalistiken är kvantitativ innehållsanalys den metod som skall användas. Då syftet med den 

första och den tredje frågeställningen är att ta reda på kvinnors representation i sportjournalistiken 

är kvantitativ innehållsanalys ett bra mätinstrument då det är objektivt och endast tar hänsyn till ja 

eller nej eller antal gånger. 

5.4 Variabler och variabelvärden

Till den kvantitativa innehållsanalysen har fem variabler med tillhörande variabelvärden valts. Den 

första variabeln Typ av tidning har valts för att kunna urskilja eventuella skillnader i 

representationen i de två valda tidningarna, Aftonbladet och Expressen. Det är också en variabel 

som har gjort det lättare att välja ut texter till den kvalitativa undersökningen, då ett strategiskt urval 

har tillämpats på den dag under veckan då det förekommer flest kvinnor respektive årtal. Den andra 

variabeln Kön är självklar i kodschemat då en del i undersökningens syfte är att fastställa hur 

representationen mellan män och kvinnor ser ut. Variabelvärdena “båda” och “övrigt” finns också 

med här ifall en artikel skulle handla om båda könen eller om könet inte skulle framkomma. 

Den tredje variabeln Typ av text har använts för att kunna besvara delen i syftet om hur stor plats 

kvinnor får i sportjournalistiken. Variabeln blir viktig för att kunna få en så sann bild om kvinnors 

representation som möjligt. Huruvida kvinnor förekommer i många korta artiklar eller få långa 

artiklar kan visa hur viktig en kvinnas idrottsliga prestation bedöms vara, genom att hon blir 

tilldelad en liten eller stor plats i tidningen. Den fjärde variabeln Typ av idrott är relevant för att 

kunna se om tidigare forskning angående singel- och lagidrottare stämmer, huruvida det rapporteras 

mer eller mindre om kvinnliga lagidrottare respektive individuella idrottare. Den sista variabeln 

Kön på journalist har framförallt valts då den har betydelse i en diskursanalys. Sportjournalistens 

kön kan påverka textens innehåll och framställning av kvinnor, huruvida hen väljer att upprätthålla 

eller omstrukturera redan existerande strukturer.

5.5 Metoddiskussion

Att kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ metod är det bästa för den här studien då man 

dels får en övergripande bild av representationen av kvinnor i sportjournalistiken samtidigt som det 
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ger en bild av hur framställningen av kvinnor ser ut.

Det finns kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen och dess påstådda objektivitet då forskaren 

som utför analysen aldrig kan bli helt objektiv på grund av en egen omedveten förutfattad bild innan 

undersökningen. Inför analysarbetet för denna undersökning har vi försökt att vara så öppna och 

tydliga som möjligt och ta hänsyn till vår egen förförståelse för att få ett så pass ärligt resultat som 

möjligt, där vår subjektivitet inte spelar så stor roll som den annars skulle kunna göra. 

De nackdelar en diskursanalys kan ha är att vi som forskare blir för subjektiva då vår kulturella 

bakgrund helt klart påverkar hur vi ser världen och därmed hur vi väljer att analysera diskursen. 

Inom forskningsområdet finns det ett begrepp som berör detta, reflexivitet. Med det menas att vi 

som forskare använder våra egna teorier på vår egen forskning. Därför är det viktigt för oss att vara 

medvetna om att den förförståelse vi har sedan tidigare kan påverka studiens resultat. Ett sätt att 

motverka subjektiviteten är att försöka eftersträva transparens. Att vara öppen och förklara varför vi 

gör som vi gör i processens alla steg ökar undersökningens objektivitet (Jörgensen och Phillips, 

2000). 

Reliabiliteten, det vill säga hur tillförlitlig en mätning är och huruvida resultatet blir detsamma vid 

upprepade mätningar, gynnas även den av öppenhet och tydliga motiveringar till hur vi går till väga 

i både den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Att vi valt båda dessa analysmetoder är också 

ett sätt att öka reliabiliteten för undersökningen, då de kompletterar och stärker varandra. För att 

den kvantitativa analysens reliabilitet ska vara så hög som möjligt har ett tydligt kodschema 

bifogats. Då reliabilitet syftar på tillförlitlighet blir detta ett omdiskuterat begrepp inom 

diskursanalys, då olika forskare har tendenser att tolka resultat på olika sätt. Därmed kan 

reliabiliteten ifrågasättas. Vi har försökt att förklara tydligt hur vi gått tillväga i analysen för att på 

så vis öka reliabiliteten för undersökningen (Bergström och Boreus 2012:405-406).

För att undersökningen ska ha så hög validitet som möjligt är de variabler som valts så uteslutande 

och uttömmande som möjligt. Det finns helt enkelt ingen variabel där flera variabelvärden kan 
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passa en och samma artikel, samtidigt som vi får ut de svar som söks med de variabler och 

variabelvärden har valts. Ett exempel för att uppnå högre validitet syns i variablerna med de 

tillhörande variabelvärderna Övrigt (Nilsson från Ekström, Larsson 2010:125) Validitet innebär att 

undersökningen verkligen mäter det som ska mätas, i en kvalitativ analys är därför texternas urval 

och avgränsning av stor vikt. Vi har genom ett strategiskt urval valt ut artiklar där kvinnors 

framställning står i fokus och på så sätt kunnat sålla bort annat som inte berör detta och därav inte är 

relevant för uppsatsens syfte (Bergström och Boreus 2012:405-406).

Även om diskursanalys kan tyckas vara för subjektiv för att dra några slutsatser från är det viktigt 

att komma ihåg att metoden är just en kvalitativ metod och inte en kvantitativ. Den kvalitativa 

metoden ska inte generalisera ett stort material utan vill snarare undersöka, tolka och förstå det. 

Diskursanalysens huvudsyfte är inte att studera hur verkligheten är, den vill istället synliggöra hur 

vissa föreställningar anses som mer sanna än andra och är med och skapar människors världsbild. 

Vi tror också att en kombinerad kvalitativ metod och en kvantitativ metod förstärker studiens 

trovärdighet då det stora materialet kan generaliseras och det mindre materialet analyseras. 
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6. Resultat och analys 
6.1 Kvantitativ innehållsanalys

6.1.1 Variabel 1 Kön:

Det första steget i den kvantitativa innehållsanalysen var att räkna hur ofta kvinnor, män, båda och 

övriga förekommer i kvällspressens sportbilagor. En artikel som handlar om exempelvis 

damlandslaget där flera kvinnor uttalar sig har räknats som en kvinna eftersom syftet fokuserar på 

hur många artiklar som berör manlig/kvinnlig idrott och inte att endast räkna namn. Artiklar som 

inte handlar om ett lag eller enskilda idrottare har valts bort. 1996 fanns till exempel artiklar om att 

Stockholm i framtiden skulle ansöka om OS, det skedde också ett bombdåd i OS-byn, dessa har 

valts bort. Artiklar där idrottare har uttalat sig om bombdådet finns däremot kvar då det visar på hur 

idrottare framställs och varför de får synas i kvällspressen. 

År 1996

  

Tabell 1: Hur många artiklar som handlar om män respektive kvinnor i de båda kvällstidningarna 

1996.
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Diagram 1: Här redovisas i procent hur många artiklar som handlar om män respektive kvinnor 

under 1996.

Under en vecka i OS 1996 såg representationen ut så här i kvällstidningarna Expressen och 

Aftonbladets sportbilagor. Sammanlagt kodades 219 artiklar under veckan. 124 (56,6 procent) av 

dessa handlade om män, 86 (39,3 procent) handlade om kvinnor, 9 (4,1 procent) handlade om båda 

och 0 artiklar fick variabelvärdet övrigt.

Skillnaden mellan Expressens representation och Aftonbladets är väldigt liten (se bilaga 2). 

Gemensamt i de två kvällstidningarna är att männen har en tydligt högre representation än kvinnor. 

Det finns många faktorer som kan ha bidragit till det. Eftersom de olympiska spelen från början var 

till för män och kvinnor inte fick deltaga i spelen förrän år 1900 så kan vissa strukturer och tankar 

om att OS är till för män möjligtvis hänga kvar, vilket kan visa sig i representationen i media. 

Antalet deltagare är också det en bidragande faktor. 1996 tävlade 10 320 deltagare i OS, 3523 av 

dessa var kvinnor, det vill säga 34 procent. Resten var män. Connell och Pearse pratar om begreppet 

könsmaktsordning, som innebär männens makt över kvinnorna. De menar att maktinstitutioner ofta 

stärker de patriarkala förhållandena som finns i samhället. OS som evenemang innefattar mycket 
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pengar och makt och har därför ett stort inflytande i många länder, vilket gör att den kan ses som en 

maktinstitution. Medias val att reproducera den skeva könsfördelningen under OS 1996 blir ett sätt 

att upprätthålla könsmaktsordningen som Connell och Pearse (2015) pratar om.

Resultatet av den kvantitativa analysen visar på en kvinnlig representation på 39,3 procent i den 

svenska kvällspressen, vilket alltså är en högre siffra än det totala kvinnliga deltagandet under OS. 

Anledningen till detta kan bero på flera saker. Statistiken för det kvinnliga deltagarantalet gäller 

under hela OS medan vår undersökning sträcker sig över en vecka. Den veckan vi har studerat är 

också den då friidrotten startade och under friidrotten tävlar många kvinnor vilket skulle kunna ge 

en ökad representation. Det kvinnliga deltagarantalet representerar också kvinnor från alla nationer 

som är med i OS, det är viktigt att komma ihåg att svensk kvällspress ofta fokuserar på svenska 

idrottares prestationer. Dessutom tog Sveriges kvinnliga stjärna Ludmila Engquist OS-guld under 

veckan vilket kan bidra till ökad representativitet för kvinnor, samtidigt som Sveriges manliga 

stjärna Patrik Sjöberg inte tog någon medalj. 

År 2016

  

Tabell 2: Hur många artiklar som handlar om män respektive kvinnor i de båda kvällstidningarna 

2016.
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Diagram 2: Här redovisas i procent hur många artiklar som handlar om män respektive kvinnor 

under 2016.

Under en vecka i OS 2016 såg representationen ut så här i Expressen och Aftonbladet. Sammanlagt 

kodades 220 artiklar under veckan. 67 (30,5 procent) av dessa handlade om män, 147 (66,8 procent) 

handlade om kvinnor, 6 (2,7 procent) handlade om båda och 0 artiklar fick variabelvärdet övrigt.

Skillnaden mellan Expressens representation och Aftonbladets är väldigt liten även under 2016 (se 

bilaga 2). Gemensamt i de två kvällstidningarna är att kvinnorna nu har en högre representation än 

männen. 2016 tävlade 11 303 deltagare i OS, 5358 av dessa var kvinnor, det vill säga 47 procent. 

Representationen i kvällspressen är alltså ganska mycket högre än det kvinnliga deltagarantalet 

under OS. Som tidigare nämnt kan detta bero på olika saker. Dels kan det vara, precis som under 

1996, att vi valt en friidrottsvecka, där många kvinnor deltar. Dessutom gjorde de svenska 

idrottskvinnorna väldigt bra ifrån sig under den veckan vi undersökte. Det gick generellt mycket 

bättre för de svenska idrottskvinnorna än för de svenska idrottsmännen under OS-året 2016, 

 damlandslaget i fotboll tog OS-silver, Sarah Sjöström tog flera medaljer och så vidare. Detta har 

media också valt att visa väldigt tydligt genom en högre representation av kvinnor bland OS-
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nyheterna. Butlers (2002) teori om den heterosexuella matrisen där män ska vara maskulina och 

kvinnor feminina går att koppla till idrott. Eftersom idrott kopplas samman med fysisk styrka och 

aktivitet har ofta idrott kunnat ses som något typiskt manligt. Men den bilden av idrott går inte att se 

här, här får prestationerna sätta agendan. Gör någon bra ifrån sig så får de också mer plats i media 

oavsett sitt kön.

6.1.2 Variabel 2 Typ av text:

År 1996

  

Tabell 3: Typ av texter som idrottskvinnor och idrottsmän finns med i under 1996.

Den andra variabeln som mättes var vilken typ av text som kvinnor respektive män förekommer i. I 

Helena Tolvheds (2008) avhandling framkommer det att kvinnor i större utsträckning får synas i 

reportage och texter som handlar om saker runt omkring själva idrotten. Här representeras kvinnor i 

två reportage och män i noll. Huruvida de andra texterna om kvinnor handlar om saker runt 

omkring idrotten återstår att se i den kvalitativa undersökningen. En intressant aspekt är att kvinnor 
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och män förekommer nästan lika ofta i långa artiklar, i korta artiklar och notiser är det däremot en 

överrepresentation av män, vilket troligtvis beror på deras överrepresentation totalt sett. När kvinnor 

väl finns med i sportjournalistiken syns de i långa artiklar vilket skulle kunna bero på att det är de 

mest framstående kvinnliga idrottarna som får synas medan de andra kvinnliga idrottarna får ett 

bortfall i representationen. 

År 2016

  

Tabell 4: Typ av texter som idrottskvinnor och idrottsmän finns med i under 2016.

Under OS-veckan 2016 är det tydligt att kvinnors representation har ökat i samtliga texter. Kvinnor 

förekommer oftare än män i alla typer av texter. Som tidigare nämnt gick det bättre för de svenska 

kvinnorna än de svenska männen i mästerskapet vilket kan bidra till att de syns i fler typer av texter. 

På grund av den ojämställda representationen i media från båda åren, där män dominerar 

sportsidorna 1996 och kvinnor dominerar sportsidorna 2016 kan det vara svårt att dra slutsatser 

kring typen av text som kvinnor eller män representeras i. Om överrepresentationen av kvinnor i 
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exempelvis notiser beror på den totala överrepresentationen i media eller om det är en del i ett 

mönster blir svårt att avgöra med enbart en kvantitativ analys. Det får istället undersökas i den 

kvalitativa analysen.

6.1.3 Variabel 3 Typ av idrott:

År 1996

  

Tabell 5: Vilken typ idrott de kvinnliga och manliga idrottarna utövar i artiklarna från 1996.

Både Peter Dahlén (2008) och Natalie Koivula (1999) skriver om hur män får synas i artiklar som 

handlar om lagidrott i större utsträckning än kvinnor. Koivula menar att kvinnor får större 

representation i media för de sporter där den kvinnliga skönheten och feminiteten framhävs, det för 

att motverka den maskulinitet som idrott ofta kan förknippas med. Det skulle kunna vara en orsak 

till hur representationen såg ut 1996. Individuella män får synas mest, följt av individuella kvinnor. 

Män i lagidrotter utgör 12,8 procent av artiklarna och kvinnor i lagidrott utgör 2,7 procent av 

artiklarna. 
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Tabell 6: Vilken typ idrott de kvinnliga och manliga idrottarna utövar i artiklarna från 2016.

2016 har det skett en helomvändning. Mest förekommer kvinnor i lagidrott, följt av kvinnor inom 

individuell idrott. Män som tävlar i individuella idrotter utgör 25 procent av alla artiklar och män i 

lagidrotter utgör bara 5,5 procent av veckans artiklar. Denna helomvändning beror delvis på ett ökat 

kvinnligt deltagarantal i OS. Det kan också bero på ett mer påtagligt jämställdhetsarbete på svenska 

sportredaktioner 2016 jämfört med 1996. Det kan också vara de svenska idrottskvinnornas bra 

prestationer under OS 2016. Det svenska damlandslaget i fotboll tog OS-silver vilket ökar 

representationen för den kvinnliga lagidrotten avsevärt, de var också det enda svenska laget som tog 

medalj under hela OS.

6.1.4 Variabel 4 Kön på journalist

  

Tabell 7: Könet på journalisten som skrivit artikeln.

Något som finns med i undersökningen är variabeln Kön på journalist. Resultatet visar både 1996 

och 2016 på en överrepresentation av manliga sportjournalister. På 20 år har utvecklingen gått lite 

framåt, men inte mycket. Den här variabeln kan användas i en kvalitativ analys, då det är bra att 
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veta könet på den som producerat nyheterna i en diskursanalys. Det kan också vara bra information 

att ha för eventuell fortsatt forskning, kanske i form av en undersökning av jämställdheten på 

svenska sportredaktioner. Koivula (1999) menar att mansdominansen bland sportjournalister kan 

vara en bidragande faktor till en kvinnlig underrepresentation i media. Denna teori kan enkelt 

appliceras på mediarapporteringen från 1996, men verkar inte alls stämma när det kommer till 

mediarapporteringen från 2016. Då råder det fortfarande en mansdominans bland artikelförfattarna 

men den kvinnliga representationen på sportsidorna har helt vänt. De manliga sportjournalisternas 

framställning av kvinnorna går dock inte att avgöra i en kvantitativ studie utan får göras i den 

kvalitativa studien istället.

6.2 Kvalitativ analys

Med resultaten från den kvantitativa analysen som grund har sedan artiklar granskats för att hitta 

teman och mönster som kan visa på hur kvinnliga idrottare framställs i media. De artiklar som 

valdes är från den första augusti 1996 och den 17 augusti 2016. Den valda dagen blev den som hade 

mest kvinnor representerade för att så lätt som möjligt hitta artiklar som passar den kvalitativa 

undersökningen. Den första augusti 1996 hittades 31 artiklar och den 17 augusti 2016 hittades 36 

artiklar. Både artiklar om kvinnor såväl som män har lästs för att kunna jämföra framställningen av 

de två könen, även om de flesta artiklar som valts handlar om kvinnor. Utifrån dessa artiklar har 

sedan tre artiklar per tidning och årtal valts ut. I granskningen av dessa artiklar har Koivulas (1999) 

begrepp trivialisering, infantilisering och ambivalens tagits hänsyn till, såväl som andra teorier som 

tagits upp i kapitlen om teori och tidigare forskning. Den kvalitativa undersökningen får komma 

fram till om dessa begrepp fortfarande är påtagliga inom den svenska sportjournalistiken.

Den 1 augusti år 1996

Utifrån de 31 artiklar som kodades i den kvantitativa undersökningen har sex artiklar valts ut. Tre 

från Aftonbladet och tre från Expressen. De valda artiklarna från Expressen är Guld-extra:  

Ludmilas guldjubel. Det dånade i hela friidrottsvärlden: Ludmila skriven av Mats Olsson, Gutt,  

gutti gutt-gutt! Vebjörn Rodal gav oss en ny rolig Norgehistoria inatt av Gunnar Nordström och 

Fick en kyss - men får vänta på medaljen av Thomas Pettersson. De artiklar från Aftonbladet som 
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valts är Åtta gyllene centimeter av Lars Anrell, Nu visar de styrkan för allra sista gången… av Mats 

Wennerholm och 10 saker du inte visste om svenska guldhjälten av Mats Wennerholm.

6.2.1 Kvinnor nämns vid förnamn

Ett genomgående tema i artiklarna är hur idrottskvinnor ofta nämns vid förnamn medan män oftare 

nämns vid efternamn eller fullständigt namn. Koivulas (1999) teorier om hur kvinnor infantiliseras 

kan kopplas till detta tema, då äldre personer oftare nämns vid efternamn. Att då nämna en 

idrottskvinna vid förnamn kan vara att göra henne till en mindre vuxen person. Friidrottaren 

Ludmila Engquist tog OS-guld och därför handlar många av artiklarna som granskats om henne. 

Här blir det tydligt att publiken får lära känna henne som “Ludmila” och inte “Engquist” eller 

“Ludmila Engquist”. 

“Ludmila [vår kursivering] kämpade sig till seger efter en usel start. I all uppståndelse här är jag inte 

hundra, men om min kikare är nåt så när tillförlitlig var Ludmila [vår kursivering] sist men segade 

sig, med en blandning av medfödd teknik, stort kamphjärta och ett svensk jävlaranamma upp i 

jämnhöjd med slovenskan Brigita Bukovec.”

Det här är ett utdrag från Guld-extra: Ludmilas guldjubel. Det dånade i hela friidrottsvärlden:  

Ludmila (Olsson 1996). Artikeln är lång och berör olika ämnen. I det här utdraget syns ett tydligt 

exempel på hur kvinnor nämns vid förnamn, därför blir en nodalpunkt “Ludmila”. De moment som 

går att hitta runt den här nodalpunkten är “Sverige/svenskt”, “OS-guld” och “vinna”. Dessa moment 

bildar tillsammans en ekvivalenskedja, då Ludmila förknippas med just “svenskt” och “OS-guld” i 

svensk media år 1996. 

“Jag trodde semifinalen skulle bli Sven Nylanders [vår kursivering] sista stora internationella lopp. 

Det var som om han förlorade allt när han bara blev femma i VM i Göteborg, ett lopp som var 

upplagt för honom. Men en stark, beslutsam och beundransvärd [vår kursivering] insats igår gav 

inte bara en finalplats utan dessutom ett nytt svenskt rekord: 48,21.”

Artikeln fortsätter med andra idrottsprestationer från samma dag, Sven Nylander sätter svenskt 
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rekord i 400 meter häck, han framställs som beundransvärd och en nodalpunkt här blir därmed 

“vinnare”. Nylander beskrivs utifrån sin idrottsliga prestation, därför blir några av de diskursiva 

momenten runt honom “stark” och “beslutsam”.

I artikeln Guld-extra: Ludmilas guldjubel. Det dånade i hela friidrottsvärlden: Ludmila (Olsson 

1996) finns ett exempel som motsäger mönstret om att bara kvinnor nämns vid förnamn. Här 

benämns boxaren Attila Levin vid endast förnamn på ett ställe i artikeln.

“Attila grät [vår kursivering]. Den stora kroppen skakade där han satt med sin näsblodiga Team 

Sweden-tröja över huvet och vägrade prata. Jag säger inget om det. Män gråter [vår kursivering]. 

Dan Penn har skrivit och spelat in en fantastisk låt som heter “Cry like a man” och handlar om att 

riktiga män ska kunna ställa sig upp och gråta. Det pinsamma var matchen, eller bristen på match. 

En 19-årig Attila Levin var chanslös mot en rutinerad öststatare som Klitjko.”

Attila Levins boxningsprestation beskrivs som pinsam, därför blir en nodalpunkt här “förlorare”. 

Momenten runt händelsen blir “gråta” och “pinsam”. Nylander och Levin ställs emot varandra i den 

här artikeln, den ena pekas ut som vinnare och den andra som förlorare. Detta skapar en 

ekvivalenskedja med nodalpunkterna “vinnare” och “förlorare” som motsatser.

Begreppet “gråta” eller “grät” kan tolkas som en flytande signifikant i den här artikeln. Att gråta 

kan ha olika betydelse i olika diskurser, men även inom själva sportdiskursen. Att gråta kan vara 

både positivt och negativt, det går inte att få reda på om det i detta fallet är tårar av lycka eller sorg 

förrän man läser vidare i artikeln. 

I artikeln Gutt, gutti gutt-gutt! Vebjörn Rodal gav oss en ny rolig Norgehistoria inatt (Nordström 

1996) går det att finna motsatsen till kvinnor som nämns vid förnamn. I artikeln om den norska 

friidrottaren Vebjörn Rodal blir han flera gånger hänvisad till som “Rodal” eller “Vebjörn Rodal”. 

Han presenteras alltså med antingen fullständigt namn eller efternamn som också blir nodalpunkt 

för artikeln. Artikelns diskurs riktar in sig på den idrottsliga prestationen och skapar därför moment 

runt Vebjörn Rodal som blir “vinnare” och “löparfenomen”.
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“Rodal [vår kursivering] är ett löparfenomen. Han tänker snabbt på banan, läser konkurrenterna och 

ändrar taktik i steget. Därför var nattens lopp perfekt för honom.”

Det går att avläsa ett tydligt mönster i de artiklar som valts ut från 1996, där manliga idrottare likt 

Rodal benämns vid efternamn och kvinnliga idrottare likt Ludmila får vara sitt förnamn. De artiklar 

som visar på detta mönster, förutom den nämnda artikeln av Mats Olsson, är Fick en kyss - men får 

vänta på medaljen (Pettersson 1996), Åtta gyllene centimeter (Anrell 1996), Nu visar de styrkan för  

allra sista gången… (Wennerholm 1996) och 10 saker du inte visste om svenska guldhjälten  

(Wennerholm 1996). Ett avvikande exempel är i artikeln om Attila Levin, Guld-extra: Ludmilas  

guldjubel. Det dånade i hela friidrottsvärlden: Ludmila (Olsson 1996) där idrottsmannen vid ett 

tillfälle kallas för enbart Attila. 

Koivulas (1999) teori om infantiliseringen av idrottskvinnor går även att koppla till hur 

journalisterna benämner dem som tjejer. Ett exempel är i artikeln om roddparet Agneta Andersson, 

35, och Susanne Gunnarsson, 32, som trots att de båda är över 30 beskrivs som tjejer. Uttrycket 

“tjejer” kan tyckas lämpligare att använda på idrottare i tonår- och tjugoårsåldern. Här kan 

motsatsen vara den nittonårige boxaren Attila Levin som benämns som en man. 

Precis som Jarlbro (2006) nämner så kan trivialiseringen av idrottskvinnor, det vill säga att 

undervärdera idrottskvinnors prestationer, även det kopplas till journalisters val att nämna kvinnor 

vid förnamn. En mer auktoriär och respektingivande person blir oftast nämnd vid efternamn. Att då 

göra skillnad på kvinnor och män genom olika benämning gör att kvinnornas idrottsprestationer blir 

trivialiserade i jämförelse med männens. 

6.2.2 Kvinnor beskrivs utifrån utseende

Helena Tolvhed (2008) skriver om hur idrottskvinnor framställs visuellt och bedöms för sitt 

utseende snarare än sin idrottsliga prestation. Det för att kompensera för idrottens maskulina 

laddning. Det här är väldigt påtagligt i artikeln om roddparet Andersson och Gunnarsson, där deras 

muskler diskuteras. Det skrivs att det är snyggt med muskler på en kvinna, men det får inte bli för 
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mycket. Det går att läsa citat om hur det varit jobbigt under uppväxten att vara en muskulös kvinna 

och hur en komplimang för musklerna hade uppskattats mer om den kom från en man. Artikeln 

verkar fokusera mer på kvinnornas muskler än den faktiska idrottsliga prestationen. 

“När Agneta och Susanne spänner musklerna [vår kursivering] ligger de flesta killar i lä. Två 

imponerande biceps reser sig mäktigt på överarmarna.

− Det är snyggt med muskler [vår kursivering], men samtidigt får det inte vara för mycket, 

säger Susanne som även lätt gick till semi i K 1 i går.

− Det kanske var lite jobbigt då man var yngre, men nu tycker jag att jag är ganska 

proportionerlig [vår kursivering]. Och en dam kom fram till mig här och sa att jag hade de 

vackraste axlar hon sett. Synd bara att det inte var en kille som sa det.”

Diskursen i artikeln handlar om muskler och de kvinnliga idrottarnas kroppar, själva 

idrottsprestationen verkar komma i andra hand. En given nodalpunkt blir “muskler” och momenten 

blir “snyggt” och “proportionerligt”, dessa moment görs positiva för att försöka övertyga läsaren 

om hur de kvinnliga musklerna inte ska vara något konstigt eller fel. “Muskler” som nodalpunkt blir 

i denna artikel en flytande signifikant då den i en artikel om manliga idrottare kanske inte skulle 

behöva positiva moment på samma vis. Eftersom muskler och kvinnor inte hör ihop enligt 

könsstereotypa föreställningar så bildas en konflikt mellan de olika diskurserna som blir 

antagonistisk. Momenten i den här artikeln används då som en hegemonisk intervention för att 

vinna den språkliga konflikten, det vill säga att de positiviserar muskler på kvinnor.

Beskrivningen av kvinnors utseende går att följa som ett mönster genom flera av artiklarna, där 

Ludmila Engquists tänder och ögonbryn får plats i 8 gyllene centimeter (Anrell 1996) och hennes 

skönhetstips får plats i 10 saker du inte visste om svenska guldhjälten (Wennerholm 1996). 

“Man fylldes av en märklig ömhet när man såg Ludmila efter loppet. Lite typiskt ryskt dåliga 

tänder, smala, smala ögonbryn [vår kursivering] som ser ut som vore de sponsrade av Nike.”

“Idén att måla naglarna [vår kursivering] i de svenska färgerna gult och blått var inte hennes

38



egen. Det var sprintern Peter Karlsson som övertalade henne.”

I de artiklar som handlar om manliga idrottare hittas inga beskrivningar av männens utseende. De 

beskrivs som starka eller snabba men vad de fått för komplimanger för sina muskler eller hur deras 

ögonbryn är formade verkar inte lika viktigt. 

Butlers (2002) teori om den heterosexuella matrisen tar upp hur kvinnor ska vara feminina och män 

maskulina och hur dessa två kön ska hållas isär. Isärhållandet blir enligt Fagerström och Nilsson 

(2008) ett sätt att upprätthålla den könsmaktsordning som idag är tydlig. Alla kroppar ska utgå från 

ett stabilt och specifikt kön, något som sportjournalistiken tycks vilja förstärka genom sin 

ambivalens när det skriver hur idrottskvinnor är muskulösa men ändå attraktiva. Att män inte 

beskrivs utifrån sitt utseende och att deras muskler eller snabbhet inte ifrågasätts eller tas upp som 

en diskussion grundar sig vad Fagerström och Nilsson (2008) skrivit om hur vissa egenskaper ses 

som typiskt “manliga”. När en idrottsman då inte avviker från dessa egenskaper utan istället 

upprätthåller dem behövs det heller inte förklaras för publiken. Män och kvinnor diskuteras i form 

av dikotomier, det vill säga varandras motsatser. Om kvinnor då har muskler, som vanligtvis är en 

egenskap som tillskrivs mannen, blir detta något som avviker. De två idrottskvinnornas muskler 

måste alltså förklaras med ord för att de inte ses som de feminina egenskaper som en kvinna ska 

besitta.

6.2.3 Manliga egenskaper

Lika väl som att kvinnor ska vara graciösa när de idrottar så ska män vara starka och tuffa. När en 

manlig idrottare då gråter efter en dålig prestation blir detta lika uppmärksammat som de kvinnliga 

musklerna, för att det bryter mot normen. Den tidigare nämnda artikeln Guld-extra: Ludmilas  

guldjubel. Det dånade i hela friidrottsvärlden: Ludmila (Olsson 1996) handlar delvis om Attila 

Levins tårar. Här skriver Olsson att “Jag säger inget om det. Män gråter.” Artikelförfattaren menar 

alltså att gråtandet i sig är okej, men det faktum att tårarna behöver uppmärksammas och förklaras 

är det som utmärker sig i artikeln. Att vara känslig och gråta är enligt Fagerström och Nilsson 

(2008) egenskaper som könsstereotypiskt brukar tilldelas kvinnor och ses som sämre än de manliga 

39



egenskaperna. Om då en man visar upp sådana egenskaper och därmed “köper ner sig” till dessa så 

måste det antingen fördömas eller åtminstone uppmärksammas för att upprätthålla den 

könsmaktsordning som råder i dagens samhälle. 

Ett annat exempel på idrottsmän som får visa upp manliga egenskaper är i artikeln Gutt, gutti gutt-

gutt! Vebjörn Rodal gav oss en ny rolig Norgehistoria inatt (Nordström 1996). Här uttalar sig 

idrottaren Rodal om hur hans styrka varit anledningen till vinstchansen.

“- Jag visste att jag var tillräckligt stark [vår kursivering] för att ha en chans att vinna.”

Det Koivula (1999) skriver om hur kvinnor representeras i högre grad i sporter där deras skönhet 

och elegans visas upp syns tydligt i artikeln Nu visar de styrkan för allra sista gången… 

(Wennerholm 1996). Beskrivningen av roddparet Andersson och Gunnarsson är “Sveriges starkaste 

olympier är - tjejer”. Att de valt en sport som visar upp deras styrka istället för deras skönhet blir 

svårt för media att porträttera. Därför tacklas nyheten med en ambivalens i framställningen av de 

kvinnliga idrottarna. Orden “stark” och “tjej” bildar en kontrast då “stark” är ett attribut som 

könsstereotypiskt tilldelas män. Här trivialiserar journalisten deras styrka genom att försäkra 

publiken om att det handlar om kvinnor för att den inte ska bli för skrämmande och rubba på 

könsmaktsordningen.

6.2.4 Kvinnors idrottsprestationer skuggas av andra event

Helena Tolvhed (2008) beskriver i sin forskning hur kvinnor och män antas vilja få ut olika saker av 

sitt idrottande, där kvinnor framställs vara mer intresserade av det som sker runt omkring i OS-byn 

medan männen är mer fokuserade på sin egen sport. Detta är påtagligt i artikeln om roddparet 

Gunnarsson och Andersson, Nu visar de styrkan för allra sista gången… (Wennerholm 1996). 

Idrottskvinnorna intervjuas och blir frågade om det blir en till guldlunch på stranden med 

kungaparet då de hade en sådan guldlunch under OS 1984. 

“- Blir det ännu en lunch med kungaparet?

- Men knappast, säger Agneta. Jag kanske är med, men som tränare i så fall. 
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När hon vann dubbla OS-guld (K 1 och K 2) 1984 blev det guldlunch på stranden med kungen och 

drottning Silvia, en sprakande solig dag, tretton mil från smogen i Los Angeles. Kungen och 

drottning Silvia kommer i år också. Nu väntar vi bara på en guldrepris.”

Även artikeln Fick en kyss - men får vänta på medaljen (Pettersson 1996) om Ludmila Engquists 

OS-guld handlar delvis om hur hennes festligheter såg ut i OS-byn. I de artiklar där män 

förekommer från den valda dagen 1996 handlar det främst om deras idrottsprestation snarare än 

firande. 

“Det skulle bli en prisutdelning i morse, svensk tid, men det får vi alla vänta på till senare i dag. 

Ludmila åkte i stället iväg tillsammans med sin man Johan till den svenska OS-truppen i OS-byn. 

Där blev det festligheter.”

Att vilja idrotta är lika självklart som att vilja lära sig läsa och skriva. För en man. Det ses ofta som 

ett självklart karriärsval när en man börjar med idrott. Men när en kvinna väljer samma sak kräver 

omvärlden ofta en förklaring. Kvinnan måste ha en anledning till att hon har valt idrott, då det ses 

som ett manligt yrke. I artikeln 10 saker du inte visste om svenska guldhjälten (Wennerholm 1996) 

om Ludmila Engquist står det att anledningen till att hon började med friidrott inte var för att hon 

själv valt idrotten utan att hon blivit övertalad av sin manliga tränare.

“Ludmila startade idrottskarriären som lovande gymnast. Men hon växte för mycket och 

övertalades av en tränare att starta med friidrott i stället. Hon började som sjukamperska innan det 

blev 100 häck.”

Ett intressant begrepp inom diskursteorin är överdeterminering. Det handlar om hur en person kan 

ha två identiteter i olika sammanhang som krockar med varandra. Exempelvis hur Ludmila 

Engquist är en friidrottare i sitt karriärsliv men en hustru i sitt privatliv. Det blir en typ av 

överdeterminering då de olika identiteterna går emot varandra om man förhåller sig till den 

heterosexuella matrisen och de egenskaper som ses som typiskt “kvinnliga”.
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6.2.5 Manliga journalister

I de sex artiklarna som valts ut för den kvalitativa analysen från OS-året 1996 är 100 procent av 

dem skrivna av manliga journalister. Totalt av de 219 artiklarna från 1996 var 59,4 procent skrivna 

av män, 22,8 procent av artikelförfattarna framkom inte, detta kan betyda att procentsatsen för 

manliga journalister kan vara högre. 

Valet att ha med manliga författare som ett tema beror på resultatet från den kvantitativa analysen. 

Ett så högt antal manliga journalister är relevant att ha med i beräkningen för att kunna förstå på 

vilket sätt det påverkar analysen. Att en artikelförfattare kan bygga på och upprätthålla de diskurser 

som redan existerar är en intressant aspekt. Den höga procentsatsen av manliga journalister går att 

begrunda med teorierna om agenda setting, som handlar om hur journalisterna väljer ut vad 

publiken ska tycka om. En mansdominans bland de som har bestämmanderätt bland nyheter kan 

leda till en skev nyhetsrapportering när det kommer till kön. Då den kvalitativa analysen kommit 

fram till en skillnad i framställningen av kvinnor och män är det också en risk att kvinnors 

framställning normaliseras om det sker en kontinuerlig upprepning, som det gjorde i 

sportjournalistiken under 1996. Den framing som artikelförfattaren utför ger alltså upphov till de 

åsikter och värderingar angående kvinnliga idrottare publiken får när de läser tidningarna.

17 augusti år 2016

De artiklar som valts ut från den 17 augusti är tre artiklar från Aftonbladet och tre artiklar från 

Expressen. Artiklarna från Expressen är Nu går vi för guld! av Malin Jonson, “Jag hade lite panik” 

av Kalle Forsell och Osköna uttåget av Kalle Forssell. De tre artiklarna från Aftonbladet är Efter  

OS-succen - nu vill Pia fortsätta av Kristoffer Bergström, Flinck: Blev förnedrade och utklassade -  

det här var inte värdigt ett svenskt landslag av Johan Flinck och Semenyas stora chans av Erik 

Karlsson.

6.2.6 Infantiliseringen kvar till viss del

Koivulas (1999) teorier om infantiliseringen av idrottskvinnor går fortfarande att finna exempel på i 

2016 års sportartiklar om OS. Artikeln Efter OS-succen - nu vill Pia fortsätta (Bergström 2016) 
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visas tendenser på detta redan i rubriken. Förbundskaptenen för damlandslaget i fotboll, Pia 

Sundhage, benämns här vid förnamn och blir därmed inte lika auktoritär. Ett exempel att ställa mot 

detta kan vara herrlandslagets Erik Hamrén, som mest troligt inte blir kallad Erik på samma vis. 

Viktigt att anmärka på är dock att hon tillåts vara Pia Sundhage i ingressen och på en del andra 

ställen i artikeln.

“Efter OS-succén - nu vill Pia [vår kursivering] fortsätta.

Det kunde ha blivit Pia Sundhages sista mästerskap i livet, men nu har hon bestämt sig. Efter segern 

mot Brasilien berättar förbundskaptenen att hon vill fortsätta med Sverige. - Ja! säger hon och 

skrattar.”

Nodalpunkt i artikeln blir “Pia” och momenten kring nodalpunkten är “OS-final” och 

“förbundskapten”. Dessa moment blir ett sätt att beskriva Pia Sundhage och förklara hennes roll och 

bedrifter som tränare för damlandslaget i fotboll. Påtagligt i artikeln är också att diskursen handlar 

om idrottsliga prestationer och Pia Sundhages fortsatta karriär inom landslagsfotbollen, och inte 

händelser runt omkring de olympiska spelen som kunde urskiljas i artiklar från 1996. 

I artikeln Nu går vi för guld! (Jonsson 2016) går det att hitta ännu ett exempel på infantiliseringen 

av förbundskaptenen Pia Sundhage. När hennes speltaktik och hennes sätt att leda landslaget 

beskrivs så refererar journalisten till Sundhage som en barnunge.

“Pia Sundhage har karisman som gör henne till en ledare en grupp vill följa, men gud ska veta att 

det inte alltid är så enkelt. På många sätt är hon fortfarande den där barnungen från Marbäck [vår 

kursivering] som vill så mycket hela tiden att det ibland spretar åt lite för många olika håll.”

Nodalpunkten i den här artikeln är “OS-final” då det är Sundhages taktik inför finalen som 

diskuteras i artikeln. Momenten i artikeln blir därför “Pia Sundhage” och “taktik”.

Att infantiliseringen och trivialiseringen av kvinnor inom idrott finns kvar till viss del i artiklar från 

2016 är tydligt att se. Men att det skett förändring på den här fronten är också det ett genomgående 
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mönster i artiklarna. I artiklarna “Jag hade lite panik” (Forsell 2016), Nu går vi för guld! (Jonsson 

2016) och Semenyas stora chans (Karlsson 2016) finns exempel på kvinnor som nämns vid 

antingen både för- och efternamn eller bara efternamn.

6.2.7 Känsliga idrottare

I två av artiklarna är känslor ett genomgående tema. Den första artikeln, “Jag hade lite panik” 

(Forssell 2016), handlar om stavhopparen Angelica Bengtssons dåliga prestation under OS och 

hennes känslor före och efter tävlingen. 

“Allra tyngst var det för Angelica Bengtsson som hade räknat med final - och grät [vår kursivering] 

efteråt. 

- Det var hyperventilation [vår kursivering] inför sista hoppet, säger hon.”

“Angelica Bengtsson berättar också om en känslosam [vår kursivering] dag.

- Jag grät innan vi kom in på arenan, men det var mest på grund av glädje [vår kursivering]. Jag är 

så glad över att vara här. Jag har varit sjukt nervös [vår kursivering] förut men det var annorlunda i 

dag.”

I dessa två utdrag från artikeln syns exempel på de många känslobeskrivningar som förekommer 

runt omkring Bengtsson idrottsprestation. Hennes många känslor överskuggar nästan själva 

prestationen och blir det centrala i artikeln. Därför är en nodalpunkt i artikeln “gråta” och 

momenten blir “känslor” och “misslyckas”. Nodalpunkten “gråta” kan här ses som en flytande 

signifikant, då Bengtsson gråter både av lycka och av sorg i artikeln. Hon är glad över att få vara 

där till en början men blir sedan ledsen över den dåliga prestationen. 

Den andra artikeln med känslor som tema är Osköna uttåget (Forssell 2016). Artikeln handlar om 

brottaren Fredrik Schön och hur han förlorade en bronsmatch. Han ansåg att han blev bortdömd och 

var upprörd och arg samt grät efter matchen. 

“I den mixade zonen efteråt var Schön otröstlig [vår kursivering], och tog lång tid på sig att torka 
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tårarna [vår kursivering] och möta pressen.

Blandade känslor [vår kursivering].

- Det är en hel karriär som går ut från hallen. Med en purfärsk förlust [vår kursivering] i bagaget. 

Det är många blandade känslor, säger Schön, som berättar att han nu avslutar tiden som brottade.”

Nodalpunkt i den här artikeln är “förlust” och ett moment är “känslor”. Här beskrivs Schöns uttåg 

och beteende i den mixade zonen men tårarna och känslorna får inte riktigt lika stor betydelse och 

plats som i artikeln om Angelica Bengtsson. Att de två idrottarnas känslor får olika mycket utrymme 

i artiklarna kan kopplas till begreppet dikotomier som Fagerström och Nilsson (2008) skriver om, 

där män och kvinnors tillskrivs egenskaper som ställs emot varandra. Känslosam är en egenskap 

som tillskrivs kvinnor och det kan därför uppfattas som mer “naturligt” när en kvinnas känslor får ta 

stor plats i en artikel. En förändring från 1996 är dock att idrottsmannens tårar inte behöver 

förklaras eller rättfärdigas utan tillåts bara vara.

6.2.8 Mindre skillnad mellan kvinnor och män

När det gäller det kvinnliga och manliga idrottsliga prestationerna syns en tydlig skillnad från 1996. 

Under 2016 får prestationen ta den största platsen och inga värdeladdade ord som kan ses som 

typiskt “kvinnliga” eller “manliga” kan hittas. I krönikan Flinck: Blev förnedrade och utklassade -  

det här var inte värdigt ett svenskt landslag av Johan Flinck blir damlandslaget i handboll rejält 

utskällda för sin dåliga prestation mot Norge i kvartsfinal. Nodalpunkt är “förlorare” och momenten 

är “förnedring” och “utklassning”. Norges spel ställs upp mot Sveriges spel i en typ av 

ekvivalenskedja för att visa på de stora klasskillnaderna. Det är en ordentlig sågning av landslaget, 

men huruvida det är kvinnor eller män som spelat kan egentligen inte utläsas i artikeln mer än när 

de nämns som damlandslag. 

“Om man hade tänkt besegra världens främsta handbollslag är det väldigt, väldigt dumt att börja 

med att ge världens främsta handbollslag [vår kursivering] ett handicap på sju…”

I det här utdraget syns det tydligt hur Flinck inte lägger något vikt vid könet på spelarna i laget. De 
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är världens främsta handbollslag, mer än så behöver inte sägas.

Ett annat exempel där ett svenskt idrottslag bedöms utifrån prestationer och inte könet på spelarna 

är i artikeln Nu går vi för guld! (Jonsson 2016). Artikeln handlar om damlandslaget i fotboll inför 

OS-finalen. Här blir det tydligt att det inte läggs vikt vid könet på spelarna i första meningen, där 

det står att “Sverige har spelat 240 minuter fotboll” istället för exempelvis “det svenska 

damlandslaget har spelat 240 minuter fotboll”.

“Sverige har spelat 240 minuter [vår kursivering] fotboll med ryggen mot repen, för att uträknade 

två gånger om gå på knock, så frågan dyker upp: Har de krafter kvar? Det unika med ett lag i 

framgång är hur självförtroende förvandlar sjukdomsinsikt till självklarheter. Det här laget har inte 

kommit så långt för att förlora en final.”

Enligt Jarlbro (2006) var utseendefixeringen av kvinnor fortfarande närvarande i många artiklar 

under 2006. Denna utseendefixering finns inte kvar på samma vis i de artiklar som granskats i den 

här studien under 2016. Istället får idrottskvinnor samma typ av behandling som idrottsmän, där 

prestationen i den utövade sporten är mer centralt än hur idrottaren ser ut. Det är tydligt att se i de 

artiklar som nämnts under detta tema.

Larsson (2014) beskriver agenda setting som att medierna inte kan välja vad människor ska tycka, 

men de har makten att välja vilka ämnen människor ska tycka något om. Att kvinnor i större 

utsträckning beskrivs utifrån sina idrottsliga prestationer år 2016 gör att människor i större 

utsträckning finner just prestationerna mer intressant än exempelvis utseendet på idrottskvinnan. 

Journalisterna bidrar alltså till tyckandet om kvinnliga idrottsprestationer genom sin agenda setting. 

Eftersom jämställdhet har blivit en viktigare fråga i samhället så kan även det bidra till 

journalisternas val att sätta agendan på det här viset.

6.2.9 Löjligt atletisk

Reportaget Semenyas stora chans (Karlsson 2016) handlar om friidrottaren Caster Semenyas 
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avstängning och comeback till OS efter tvivelaktigheter kring hennes testosteronnivåer. En 

nodalpunkt i reportaget är “comeback” då detta är vad texten främst handlar om, två moment är 

“testosteron” och “omdiskuterad”.

“ - Caster ser nästan löjligt atletisk [vår kursivering] ut nu. Hon är en helt annan idrottare om man 

jämför med förra året, säger han.”

Semenyas utseende beskrivs utförligt i reportaget för att visa på de delar av hennes kropp som 

skiljer sig från de kvinnor hon tävlar emot. Hon beskrivs som “löjligt atletisk”, något som kan 

tyckas vara ett väldigt annorlunda uttryck. Hur är man löjligt atletisk? Hennes stora muskler avviker 

från normen, det vill säga hur kvinnor enligt könsstereotypa normer “ska” se ut. Helena Tolvheds 

forskning om hur kvinnor framställs visuellt inom idrotten och bedöms för sitt utseende går att 

koppla till det här reportaget om Semenya. Visserligen är hennes muskler en del i varför hon kan ha 

blivit avstängd, då hon har höga testosteronvärden, men att de ska benämnas som löjliga och få 

nästan lika stor plats som hennes idrottsliga prestation är anmärkningsvärt.

Många av de artiklar som granskats från 2016 beskriver inte kvinnors utseende i lika stor 

utsträckning som artiklarna från 1996. Ändå finns små tendenser kvar som visar på just det Tolvhed 

(2008) diskuterade i sin avhandling. I det här fallet med Semenya blir det väldigt tydligt, medan det 

i andra artiklar inte märks av alls.

Butlers (2002) teori om den heterosexuella matrisen blir här en intressant aspekt. Enligt teorin så 

ska kvinnor och män vara tydligt åtskilda där kvinnor ska vara typiskt “feminina” och män typiskt 

“maskulina” och ställs därmed mot varandra som dikotomier. När idrottaren Caster Semenya 

identifierar sig som kvinna men har många manliga egenskaper blir detta ett problem för 

idrottsvärlden. Semenya blir avstängd från att tävla med kvinnor för att hennes kropp har höga 

värden av testosteron och idrottsvärlden frågar sig om vilket kön hon tillhör, enligt den 

heterosexuella matrisen måste det vara det ena eller det andra.

“Plötsligt stod en blyg 18-årig tjej i hela världens fokus och det alla undrade var om hon inte 
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egentligen var en man? [vår kursivering] Efter att Caster Semenya spänt musklerna i en segergest 

och demonstrativt borstat av lite fiktivt damm från axlarna leddes hon ut från arenan bakvägen. Inga 

intervjuer, ingen presskonferens och inga svar. I stället spekulationer [vår kursivering] som redan då 

var utom all kontroll.”

6.2.10 Manliga journalister

Fem män och en kvinna har skrivit de artiklar som valts ut för den kvalitativa analysen från OS-året 

2016. Av de totala 220 artiklarna var 53,6 procent skrivna av män och 25,5 procent var skrivna av 

kvinnor. De artiklar där journalistens kön inte framkom var 16,4 procent och artiklarna där både en 

man och en kvinna varit med och skrivit var 4,5 procent. Här ser vi att kvinnor får komma fram i 

lite större utsträckning men männen är fortfarande rejält överrepresenterade. 

Både representationen och framställningen av kvinnor i sportjournalistiken har förbättrats avsevärt 

på de 20 åren som gått sedan 1996, trots att redaktionerna fortfarande är mansdominerade. Det här 

kan bero på de förändringar som skett sedan dess, där bland annat jämställdhet blivit en viktig fråga 

i samhället. Journalisterna på sportredaktioner kan ha påverkats av att frågan om jämställdhet har 

lyfts och väljer att ta hänsyn till detta, såväl medvetet som undermedvetet, när de gör sin 

nyhetsvärdering. De använder sig också av framing på ett såväl medvetet som undermedvetet sätt 

när de vinklar sin artikel. Om vinkeln på artiklar om idrottskvinnor förut var utseende och vad som 

skedde runt omkring sporten är den idag mer inriktad på kvinnans idrottsliga prestationer. 

Strömbäck (2014) beskriver att nyhetsjournalistiken bör ses som rekonstruktioner eller gestaltningar 

av verkligheten, det syns tydligt i de artiklar som granskats från 2016. Där har kvinnor fått en mer 

framträdande roll, vilket är det som också skett i samhället. Sportjournalisterna har alltså gestaltat 

verkligheten.
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7. Slutsats och diskussion
I det här kapitlet diskuteras de resultat som undersökningen kommit fram till. Utgångspunkten för 

undersökningen var att se om media följt med i utvecklingen som skett mellan åren 1996 och 2016 

då det kvinnliga deltagarantalet inom OS har ökat med 34 procent. Både den kvantitativa och den 

kvalitativa analysen har gett resultat i såväl representation som framställning av kvinnor inom 

svensk sportjournalistik, där den kvantitativa analysen har gett de representativa resultatet och den 

kvalitativa har gett resultatet vad gäller framställningen av kvinnor. 

Hur mycket rapporterades det om kvinnor och män som tävlade i OS åren 1996 och 2016?

År 1996 handlade 56,5 procent av alla artiklar om idrottsmän, vilket är 124 av 219 artiklar. 

Idrottskvinnorna gestaltades i 39,3 procent av alla artiklar, vilket motsvarar 86 av 219 artiklar. Det 

kvinnliga deltagarantalet 1996 var 3523 medan det manliga deltagarantalet var 6797, denna skillnad 

kan vara en del i den skeva rapporteringen mellan könen. Det kan också bero på det Connell och 

Pearse (2015) diskuterar om männens maktövertag gentemot kvinnorna, det vill säga 

könsmaktsordningen. 

OS har historiskt sett länge varit mansdominerad, i undersökningen av OS-året 1996 var det 

fortfarande många sporter som var mansdominerade, då alla länder fortfarande inte skickade 

kvinnliga representanter. Den första fotbollsturneringen för kvinnor inom OS var 1996, trots att män 

fått spela fotboll i OS ända sedan 1900. Peter Dahlén (2008) konstaterar att idrotten från början var 

maskulin, vilket också det kan vara en del som verkar för den skeva könsfördelningen. 

2016 såg fördelningen av kvinnor och män inom svensk sportjournalistik helt annorlunda ut. 66,8 

procent av artiklarna handlar om kvinnor, vilket är 147 av 220 artiklar. Här får männen synas i 30,5 

procent av artiklarna vilket motsvarar 67 av 220 artiklar. Det kvinnliga deltagarantalet inom OS har 

ökat sedan 1996 men är fortfarande lägre än det manliga deltagarantalet, 5945 var män och 5358 

var kvinnor. Ändå får kvinnor större plats än män. Samhällets ökade förfrågan på jämställdhet kan 

vara en bidragande faktor till den här förändringen, det syns tydligt att media gestaltar denna 

verklighet. En annan aspekt har till väldigt stor del att göra med hur de svenska idrottskvinnorna 
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presterade under OS 2016, där kvinnornas prestationer var bättre än männens. Eftersom svensk 

media rapporterar mycket om de svenska idrottarna så syns också detta tydligt i rapporteringen. 

Under den vecka som undersöktes gick till exempel damlandslaget i fotboll till final medan det 

manliga landslaget inte tog sig lika långt i sin turnering.

Hur framställs kvinnor jämfört med män som tävlade i OS 1996? Och hur framställs kvinnor  

jämfört med män 2016?

Det märktes tydligt i artiklarna från 1996 att Koivulas (1999) idéer om infantiliseringen, 

trivialiseringen och ambivalensen när det kom till framställningen av idrottskvinnor var påtaglig. 

Det fanns tydliga exempel på detta som skapade mönster genom de flesta av artiklarna där bland 

annat utseendet på idrottskvinnorna fick utrymme. Männen presenterades istället genom sina 

idrottsliga prestationer i större utsträckning. Med variabeln Typ av artikel som användes i den 

kvantitativa undersökningen gick det att få fram om det fanns någon skillnad när det gäller vilken 

typ av texter som män och kvinnor får synas i. Här fanns tidigare forskning av Helena Tolvhed 

(2008) om hur kvinnor får synas mer i reportage där saker runt om kring idrotten får synas. Våra 

resultat kan visa på tendenser av detta men kan egentligen inte fastställa sanningshalten i det. 

Eftersom resultatet endast visade på två kvinnor i reportage går det inte att säga att det är ett 

mönster.

I artiklarna från 2016 är framställningen av kvinnor i många fall likadan som framställningen av 

män. Det finns tendenser i den kvinnliga framställningen som kan kopplas till Koivulas forskning, 

men dessa tendenser är inte särskilt starka.

Med variabeln Typ av idrott har Koivulas (1999) och Dahléns (2008) teorier om hur män inom 

lagidrott får mer plats än kvinnor kunnat undersökas. Resultatet visade på ett styrkande av teorierna 

när det gäller artiklarna från 1996, där män inom lagidrott utgjorde 12,8 procent av artiklarna 

medan kvinnor inom lagidrott utgjorde 2,7 procent av artiklarna. Männen i artiklarna beskrivs till 

största del utifrån sin idrottsliga prestation. Vad gäller kvinnorna ser det annorlunda ut. Koivulas 

(1999) och Dahléns (2008) teorier stämmer gällande hur kvinnor beskrivs utifrån utseende och i 
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individuella idrotter som uppfattas vara mer feminina. 

Resultatet från 2016 visar dock på en utveckling som strävar bort från Koivulas (1999) och Dahléns 

(2008) teorier. Här får kvinnor inom lagidrott representeras i 32,7 procent av artiklarna och män 

inom lagidrott 5,5 procent av artiklarna. 

Finns det några skillnader mellan de två årtalen när det gäller representationen och 

framställningen av kvinnor som tävlar i OS jämfört med män?

Skillnaderna mellan de två årtalen är väldigt påtagliga, både när det gäller representationen av 

kvinnor och framställningen av dem. I den kvantitativa studien kunde det fastställas att kvinnornas 

underrepresentation 1996, framförallt i lagidrotter förändrades helt 2016, då de totalt sett hade gått 

om männen i representationen och framförallt inom lagidrotter där de tidigare var 

underrepresenterade. 

Studiens viktigaste slutsats har varit hur kvinnors framställning i sportjournalistiken har förändrats 

under 20 års tid. Eftersom den kvantitativa analysen endast undersöker en vecka vardera år är det 

svårt att dra för stora slutsatser kring resultatet då en annan vecka hade kunnat ge ett annat resultat. 

När man istället tittar på sportjournalistikens diskurs och hur framställningen av kvinnor ser ut 

under en vecka är det lättare att dra slutsatser då en diskurs inte nödvändigtvis förändras över så 

kort tid. Den största skillnaden mellan årtalen är att kvinnor 1996 beskrivs utifrån andra variabler än 

den idrottsliga prestationen, exempelvis hur musklers utseende är mer relevant än styrkan eller hur 

de antas vara mer intresserade av saker runt omkring idrotten. 2016 är istället den idrottsliga 

prestationen i fokus när kvinnor gestaltas i sportjournalistiken, även om det finns små tendenser att 

vissa strukturer lever kvar, exempelvis hur kvinnor än idag infantiliseras i viss mån. 

Det tydliga resultat som nåtts i denna studie måste ses på som ett stickprov då en kort tidsperiod 

vardera år har undersökts. Denna korta tidsperiod kan dock visa på ett mönster för 

sportjournalistiken för hela det året. Det kan styrkas genom andra liknande studier eller genom en 

eventuell fortsatt forskning med ett större urval. Att fler kvinnor får ta plats och att deras idrottsliga 

prestation värderas på samma sätt som män kan ge konsekvenser för hur samhället ser på kvinnor 
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inom idrott. Kvinnor ges mer plats och mer prestige i takt med att föreställningar om att idrott och 

fysisk aktivitet är till för det manliga könet suddas ut.

Alla delar av samhället är länkade. Om en del av samhället ändrar sin framställning av kvinnor kan 

det också få konsekvenser och förändra hur en annan del av samhället ser på kvinnor. Sedan OS 

begynnelse har kvinnors rättigheter i samhället utökats, vilket också märks av i spelen. De har 

tillåtits deltaga i fler och fler idrotter och får synas mer och på samma villkor som män i media. När 

de får synas i media och framställs på likvärdiga villkor som det manliga könet blir det också en 

reaktion åt andra hållet. Att kvinnor ges utrymme i sportmedia skapar en normalisering av synliga 

kvinnor i någon form av maktposition. Det kan därmed ge kvinnor chansen till större utrymme även 

inom andra delar av samhället som länge varit och till stor del fortfarande är mansdominerade, där 

kvinnor ges större plats inom exempelvis politik, styrelser och andra maktpositioner.

7.1 Förslag till fortsatt forskning

Fortsatt forskning inom området genus inom sportjournalistik kan ge upphov till flera olika 

uppsatsämnen. Då denna studie gjorts på svenska sportmedier kan en intressant väg att gå vara att 

göra en liknande studie på exempelvis tyska eller brittiska medier, för att se om det skett samma 

förändring gällande kvinnors representation och framställning i ett land med liknande kultur som i 

Sverige. 

Den kvantitativa analysen i denna studie visar på en ojämställd fördelning av könen på svenska 

sportredaktioner, där manliga sportjournalister är överrepresenterade. En studie för att undersöka 

jämställdhet och maktordning på svenska sportredaktioner kan därför vara en intressant idé till 

fortsatt forskning, för att belysa om det kan vara anledning till varför representationen i media ser ut 

som den gör. Skriver män mer om män och kvinnor mer om kvinnor? Framställs kvinnor och män 

olika beroende på könet på journalisten?
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