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Abstract 
 
Changes in media technology and markets create new demands and challenges for society. The 

relationship between sport and the media is an example. Sport as a form of entertainment provides 

pleasure and excitement for the audience and high ratings for networks and media companies. This 

study examines elite athletes’ views of media coverage and the extent to which such coverage 

affects their athletic performance. The method used combines semi-structures interviews with a 

hermeneutic approach. The theoretical framework encompasses both gender and media theories 

combined with concepts of medialization and commercialization.  

There are six resultant themes. They include discussions of current sport journalism, the pressures 

generated by media coverage, the importance of sponsors, trademarks, the advantages and 

disadvantages of social media, and gender in sport. The primary conclusion is that the media have 

great impact on athletes. The athletes particularly stress the numerous ways the behavior and the 

action patterns of the reporters and media affect them.   
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1. Inledning 

Medialisering innebär att samhällets olika faktorer anpassas för att hänga med i utvecklingen kring 

medier, en utveckling som pågår hela tiden runt omkring oss. Även idrotten påverkas av detta, och 

har under de senaste åren genomgått stora förändringar för att kunna följa stigen som medierna 

trampar upp. Idrotten är ett folkkärt nöje, och många följer idag fotbollsmatcher, längdskidåkare, 

den yttersta eliten genom TV, tidningar och radio. Detta leder till att medierna samt åskådarna 

kommer närmre och närmre in på elitidrottarnas liv och personligheter vilket i sin tur  kan försvåra 

för idrottarna att hålla kvar gränsen mellan att vara en privat samt en offentlig person. Idrottens 

starka dragningskraft leder också till mängder av rapportering och artiklar från idrottstävlingar, 

reportage från träningsläger, och personbeskrivningar av idrottsstjärnor. På många sätt kan denna 

rapportering vara positiv. Idrottande personer blir ansikten utåt, de får uppskattning och stöd av 

folket för sina prestationer, samtidigt som de blir förebilder för folket. Samtidigt så bygger idrottens 

arrangemang allt mer på medias principer, och mycket anpassas för att vara se så bra ut som möjligt 

på TV. Även rapporteringen och fokuseringen på idrottare kan komma att bli för mycket, när media 

gör allt för att förmedla den bild som de anser att läsarna/tittarna vill ha. 

I denna uppsats undersöks elitidrottares syn på idrottens utveckling genom medialiseringen, och 

även vilka effekter de anser att utvecklingen kan ha på dem och deras prestationer. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elitidrottare ser på idrottens medialisering, samt vilken 

eventuell effekt denna har på deras prestationer. 

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ligger som grund i undersökningen är: 

 

• Hur upplever elitidrottare idrottens medialisering? 

• Vilka effekter kan denna ha på elitidrottarens prestationer? 
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2. Teori samt tidigare forskning 

 

2.1 Medieteori, medialisering och kommersialisering. 

Vi svenskar konsumerar dagligen många timmar medier. Detta har lett till att medierna har fått ett 

stort inflytande på oss. Media hjälper oss att se världen och samhället på ett sätt som inte annat vore 

möjligt, och det i sin tur påverkar våra uppfattningar och värderingar. Det debatteras dagligen om 

medias påverkan, hur vi uppfattar medias innehåll och vilken betydelse de har för vårt sätt att tänka. 

Medierna kan skapa värderingar och normer när det gäller genus, klass, etnicitet med mera 

(Fagerström och Nilson 2008:26). En viktig process i medias utveckling som kan avspegla sig på 

vårt medieanvändande och dess effekt på oss, kallas för medialisering, eller mediatization. I denna 

uppsats kommer begreppet medialisering att användas.  Begreppet utvecklades som en efterföljare 

till begreppet medling, eller mediation.  Konceptet för medialisering är att se hur media sprider sig, 

och influerar samhället och olika sociala institutioner, som till exempel politiken. Medialiseringen 

studerar de långa strukturella förändringarna som medias roll får i kulturen och samhället. Här 

definierar medierna den sociala verkligheten och de mönster som skapas av de sociala 

interaktionerna. Teorin om medialiseringen menar att media inte längre är separerad från kulturella 

och sociala institutioner. På grund av detta så har olika institutioner i samhället fått lov att genomgå 

en förändring, ändra sin karaktär och sina strukturer och funktioner (Hjarvard 2013:2-9). 

I denna uppsats är det medias roll inom idrotten som kommer att vara det väsentliga, och dess 

eventuella effekter. Inte bara för idrotten i allmänhet, utan också för idrottaren och synen ur dennes 

perspektiv. 

 

2.1.1 Medier och idrott ur ett historiskt perspektiv 

Det var under 1880-talet som tävlingsidrotten började synas i den tidens media. Den folkliga 

idrotten, med lokala folklekar hade hittills inte intresserat medierna, men den moderna 

tävlingsidrotten som nu utvecklades var mer intressant för tidningarna. Det var nu som de stora och 

spektakulära tävlingarna gjorde intåg i den svenska idrotten, och detta fångade pressens 

uppmärksamhet (Hellspong 2000:223). 

De idrotter som dominerade i tidningarna var de idrotter som kategoriserades som något för 

personer i det övre samhällsskiktet. Det var idrotter som skytte, hästsport, segling och gymnastik. 

Under 1890-talet så började dock fler idrotter synas i tidningarna, som i sin tur skapade något som 
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vi kan likna vid dagens sportbilagor, och man började använda sig av begreppen ”idrott” och 

”sport” i rubriker. Än så länge var det oftast de celebra åskådarna och det fina sällskapslivet runt 

omkring som var det mest ”intressanta” för tidningarna. Resultat eller information om de tävlande 

fick oftast inte alls lika stor plats i ”sportnyheterna” som de sociala tillställningarna runt omkring 

(Dahlén 2008:71). Under 1900-talets första årtionden så började allt fler tidningar att grundas, vilket 

ledde till att konkurrensen ökade. Tidningarna började också vid den här tiden inse att idrotten var 

ett ämne som var värt att satsa på, det intresserade och lockade läsare. Detta ledde till att 

rapporteringen från idrottsevenemang på många håll ökade tredubblat i mängd. Nu krävdes det 

specialiserade anställda reportrar som var väl inlästa på ämnet, dagens så kallade sportjournalister 

(Dahlén 2008:72). 

När sedan televisionen gjorde intåg, så förändrades idrottsbevakningen. Man fick nu lov att i 

dagpressarna hitta nya infallsvinklar för att inte läsarna skulle tappa intresset för den skrivna 

rapporteringen. Man kunde nu i dagar, veckor, månader och år innan själva tävlingen följa 

evenemanget och idrottsstjärnorna, och känslorna triggades upp. Under 1960-talet så började även 

idrottsstjärnorna själva att få komma till tals i medierna. Det blev en allt större betoning på dramatik 

och känslor, och man skrev nu om idrottsstjärnor på ett personligt och känslomässigt plan. Gränsen 

mellan deras offentliga och privata liv kom att suddas ut allt mer (Dahlén 2008:84). Även begreppet 

idrottshjältar eller idrottsstjärnor skapades. Idrottsatleterna blev till hjältar genom ett långvarigt 

arbete mot goda prestationer, en god moral samt deras intellektuella kapacitet. De var (och är) 

individer som blev kända och mäktiga genom deras tapperhet och kämparanda. De hade i flera år 

kämpat för att nå till den yttersta toppen inom idrotten, de hade övervunnit hinder och stått ut med 

den psykologiska pressen (Wenner 1998:138). 

 

2.1.2 Idrotten och medialiseringen 

I följande kapitel kommer idrotten och medialiseringen att diskuteras, och begreppet ”den 

medierade idrotten” kommer att användas som förklaring för detta. Peter Dahlén ser på den 

medierade tävlingsidrotten som en liknelse till fenomenet Hollywoodfilm. Han menar att dessa två 

fenomen har en del gemensamt, och att man kan se ett tydligt liknande mönster.  Det första är att 

media framställer både idrottandet och Hollywoodfilmerna som moralist tydliga konflikter med en 

mystisk bottenklang. För det andra, denna mystik och konflikt dramatiseras genom olika 

berättarkonventioner, och för det tredje, den speglar oftast hjältar och deras motståndare inom dessa 

genrer. Medias framställningar av den medierade idrotten leder alltså till att rapporteringen kring 

idrottarna kan liknas vid historier (Dahlén 2008:38). Idrotten har i och med detta fått genomgå en 
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medialisering, och en kommersialisering, där aktiviteterna runt omkring själva tävlandet har 

kommit att spela en viktig roll. 

Tobias Olsson och Dino Viscovi är verksamma inom mediekommunikation, och arbetar med 

idrottsrelaterad forskning. Olsson och Viscovi har i en artikel för tidskriften Centrum för 

idrottsforskning skrivit om elitidrottens medialisering. De menar att idrotten idag har både 

kommersialiserats och medialiserats, och att man dagligen förknippar idrotten med pengar. 

Pengarna som tack vare medialiseringen insamlas skapar nya förutsättningar för elitidrotten. Även 

tittarna, lyssnarna, åskådarna och inte minst annonsörerna och sponsorerna ska få sina önskemål 

infriade, och detta leder till förändringar. Inkomsten från media hänger starkt ihop med publikens 

intresse och engagemang. För att skapa ett bra medieinnehåll krävs intresserad och tillfredsställd 

publik (T. Olsson och Viscovi 2006:19). Idrottsaktörernas medieintresse riktar sig mot andra håll, 

och medieuppmärksamheten är nu ett måste för att man skulle kunna behålla sina kommersiella 

samarbetspartners och idrotten har allt mer blivit en vinstdrivande kraft i samhället. Man kan även 

nämna att sportjournalister som förut ofta var lojala och ofta undvek att publicera negativa nyheter, 

har blivit mer kritiska och undersökande (Dahlén 2008:88). 

Medierna rapporterar om det som drar mest publik, och vissa händelser och skeenden skapar ett 

större intresse än andra. Idrotten har de ingredienser som skapar en bra medieråvara, och konflikter 

är ett fenomen som medierna ofta söker att rapportera om. Idrott, och framförallt elitidrott, handlar 

om att vinna, vilket i sin tur leder till en konflikt lagen emellan. Olsson och Viscovi menar också att 

idrotten är konkret, alltså mätbar, vilket kan ses som ovanligt i ”underhållning”. För att kunna möta 

upp det intresse som finns för idrott så genomförs idrottstävlingar idag ofta på ett mer 

åskådarvänligt sätt än förr. T.Olsson och Viscovi tar exemplet med längdskidåkning: distansen 

sprint har under de senaste åren utvecklats och blivit allt mer populärt. Här kan åskådarna följa den 

spännande och intensiva tävlingen på nära håll, och känna sig närvarande hela tiden (T. Olsson och 

Viscovi 2006: 20). 

Även om kommersialiseringen av idrotten har varit viktig för idrottarnas ekonomiska 

förutsättningar, så har den även fört med sig negativa nackdelar. Detta sammanfattas av Mats 

Olsson på ett bra sätt. Olsson var under 1990-talet och framåt en av Sveriges mest inflytelserika 

sportjournalister. Han skrev i Expressen 2006, krönikan Hyllad av Rocky, och diskuterade kring sina 

intryck från en hockeymatch som sändes från USA. Matchen sändes på den reklamfinansierande 

kanalen NBC. Olsson beskriver i krönikan hur kanalen dödade både tempo och spänning. Publiken 

uppmanades klappa och tjoa, allt för att ge en illusion för tv-publiken vilken bra match de befann 

sig på. Man ville helt enkelt sälja in ishockeyn till medelamerikanerna. Matchen anpassades på 
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olika sätt för att ge tv-publiken den bästa möjliga upplevelsen av att se matchen från soffan. Denna 

krönika kan ses som en ingång till en mer kritiskt sportjournalistik. Sportjournalistiken har 

utvecklats till att blir ett språkrör för publiken. En publik som inte bara är intresserade av sport, utan 

även som konsumenter. Olssons slutsats i krönikan var; Pengarna bestämmer (M.Olsson 2006). 

Kommersialiseringen av idrotten har till stor del skapats genom de digitala medierna. Med hjälp av 

internet så får idrottsföreningarna och organisationer idag chansen att marknadsföra sig själva. De 

olika kanalerna som man nu kan hämta information och nyheter ifrån, har växt samman till en ny 

form av mediesport (Dahlén 2008:257). Under 2000-talets början så började även hemsidor för 

enskilda idrottare att skapas. Där kunde idrottarna själva förmedla den bild och den ram som de 

ville bli sedda inom. Där kunde de berätta om deras liv, både utifrån ett idrottsligt perspektiv, men 

även utifrån ett socialt plan. Det var också ett sätt att exponera sina sponsorer. Man kan även idag 

bestämma hur mycket man vill synas i den mediala världen, genom social medier som Facebook, 

bloggar, Twitter och Instagram. Vill man vara en öppen person och ha ett stort och öppet varumärke 

så gynnas man av att sponsorerna dras dit uppmärksamheten finns. Vill man som idrottare istället 

göra karriär i lite skymundan, och behålla en stark privat aura, så kan det vara svårare att locka till 

sig sponsorer. 

 

2.1.3 Framställningen av idrottsstjärnor i media 

Under 1990-talet så började forskare att intressera sig för framställningen av idrottarna i medierna. 

En person kan vara mycket kompetent och duktig inom en viss idrott, men den här personen blir 

ingen ”stjärna”, förrän medierna har gjort personen känd i det offentliga rummet. Denna process 

sker främst genom narrativa berättelser och historier. Det är främst utövarna inom de olika 

idrotterna som utgör grunden i de ”storys” som man skriver om. För att bli en stjärna i dagens 

samhälle, så måste man vara känd långt utanför de idrottsliga kretsarna och även en icke-intresserad 

person ska ha god kännedom om personen. De blir ofta kända för vad dem gör utanför 

idrottsarenan, när de har problem av olika slag, när de framträder i nöjesprogram med mera (Dahlén 

2008:389). Till skillnad från stjärnor inom andra branscher, så får idrottsstjärnorna ofta ett något 

annorlunda förhållande till publiken. För att bli bra på idrott krävs det att man jobbar hårt och 

målmedvetet, något som en ”vanlig” samhällsmedborgare kan känna igen sig i. Idrotten är också en 

unik aktivitet där medierna riktar sitt intresse åt samma håll under en period, till exempel under ett 

OS. Idrottsstjärnor kan också ses som mer autentiska än andra stjärnor, eftersom idrottandet från 

början är oförutsägbart, till skillnad från en vanlig film där innehållet och beteendet hos en 

skådespelare redan är bestämt. Dessa komponenter leder till att idrottsstjärnor ofta blir mycket 
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populära hos publiken, men det leder också till att förhållandet kan bli relativt skört. Känslan som 

man har för en idrottare kan snabbt slå om när de höga förväntningarna inte infrias, och idrottaren 

inte lyckas med det man ansåg att hen skulle göra. Det kan handla om misslyckanden under en 

tävling, men också vid händelser utanför tävlingsarenan, där en idrottare beter sig på ett sätt som vi 

anser är moraliskt fel (Dahlén 2008:390). Marianne Andersson har i studien När hjältar faller 

(2013) studerat Expressen och Aftonbladets skildringar av stora idrottares misstag och nederlag. De 

personer och de händelser hon undersökt är Ludmila Engquist, friidrottare som 2001 erkände att 

hon brukat dopingklassade medel, Tiger Woods, golfare som år 2009 var inblandad i en stor 

sexskandal, Lance Armstrong, cyklist som år 2012 efter flera år av misstankar blir anklagad för 

doping, och Oscar Pistorius, friidrottare som 2012 misstänks ha mördat sin flickvän. I Anderssons 

slutanalys menar hon att uppmärksamheten som medierna skapar för dessa ”idrottshjältar” leder till 

ett ökat kommersiellt intresse. En enbart positiv exponering av dessa personer skapar en image som 

kan vara svår att bibehålla. Idrottarna målas upp i perfekta sagor, men de kan ofta själv känna att det 

är en omöjlighet att leva upp till dessa. När de sedan utför en handling som inte är accepterad så kan 

det vara svårt för en person att värja sig, eftersom hen själv oftast inte själva skapat den bilden, och 

på så sätt inte kan påverka den (Andersson 2013:33). 

Även om medierna oftast är dem som skapar en idrottares yttre image, så har idrottarna idag en 

större möjlighet att själva skapa sin egna personliga och yttre bild av sig själva. Maria Abbestam 

och Ida Sköld har i undersökningen ”Konsten att paketera sig själv – kommunikationsstrategier för 

personligt varumärkesbyggande i sociala medier” från 2011 studerat konsten att bygga sitt egna 

varumärke. De har genom kvalitativa metoder undersökt vilka verktyg man kan använda sig av för 

att producera ett eget varumärke med hjälp av sociala medier. Genom sin forskning har det kommit 

fram till att ett personligt varumärke inom sociala medier får allt större genomslagskraft. Inom PR- 

och informationsbranschen (vilket är den bransch som de har utgått ifrån i sin undersökning) så 

ligger värdet av personlig varumärkesskapande i att kunna stärka sin position till andra inom samma 

bransch. Idrottarna kan på samma sätt som de inom PR- och informationsbranschen hävda sig mot 

varandra genom de sociala medierna, och på så sätt skapa vad de tror är ett vinnande koncept för sig 

själva som varumärke. 
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2.2 Genusteori 

Genus kan vara ett vitt begrepp, och uppfattas på olika sätt. I den här uppsatsen kommer jag att utgå 

ifrån en genusteori som utgår ifrån representationen av män och kvinnor utifrån ett socialt och 

kulturell synsätt. Inom genusteorin så brukar man skilja på begreppen ”kön” och ”genus”, där ”kön” 

betraktas ur ett biologiskt perspektiv, och ”genus” genom ett, som tidigare nämnt, social och 

kulturellt perspektiv. Könstillhörigheten är något som vi alla människor blir formade till, inte något 

som vi föds med. Det är den franska filosofen Simone de Beavoirs kända tankegång. I 

genusforskning så betraktas dessa uttryck för en maktordning, en könsmaktsordning. Detta influerar 

hela vårt samhälle, och flickor uppmuntras att bli ”kvinnliga”, män att bli ”manliga” (Fagerström 

och Nilson 2008:7) Genus brukar man säga handlar om makt. Utan makten, så blir inte 

föreställningarna om vad som är feminint och maskulint intressant. Den franske filosofen Jean 

Michel Foucault var, och är känd för sina reflektioner inom genus. Han menar att makt inte ska ses 

som något som man har, utan som något man utövar. Han menar att makten inte skulle finnas utan 

ett motstånd, och att dessa alltid står i en dynamisk process till varandra (Fagerström och Nilson 

2008:12). 

I och med att begreppet genus skapades, och dess forskning sökte svar efter kvinnornas 

underrepresentation i samhället, så skapades ett viktigt begrepp; genusslentrianen. Idag så omges vi 

av så många stereotyper, så att vi inte längre ser eller märker av dem. Medieforskaren Hillevi 

Ganetz har visat denna situation i ett tydligt exempel. I artikeln Skogens konung och djurens konung 

i TV från 2004 skriver Ganetz om genusrepresentationen som vi ofta inte reflekterar över.  Ganetz 

menar att masskulturen idag öser stereotypa framställningar över oss, så att vi till slut inte längre 

reagerar, vi hamnar i den så kallade genusslentrianen. Ofta är dessa föreställningar inget som man 

bryter, mycket på grund av att detta leder till en konflikt på grund av våra stereotypa föreställningar. 

Det är oftast inget som vi heller reagerar på, eller motsätter oss. Denna genusslentrian kan vi även 

koppla ihop med hur genus framhävs i media. Vad som är kvinnligt och vad som är manligt finns 

redan i vårt undermedvetande, och vi har redan innan vi tar del av medier och nyheter en 

uppfattning om vilket kön som ska representeras vid vilket tillfälle. Det här kan vi även koppla till 

andra delar och aktiviteter av samhället, där olika kläder, färger, intressen, och, som vi kommer in 

på senare, idrotter där kvinnor och män redan från börjar har en bestämd placering (Ganetz 2004:4, 

Jarlbro 2006:9.) 
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2.2.1 Genus, medier och idrott 

Att använda genusbegreppet inom medieteorin kan innebära flera olika saker. Både genusforskning 

och medieforskning leder till att vi kan försöka se hur våra föreställningar om verkligheten skapas 

(Fagerström och Nilson 2008:40) Idag forskar man i genusvetenskap inom medie- och 

kommunikationsforskning med utgångspunkt att representation, kommunikation och 

medieanvändande är integrerat med klass, etnicitet, sexualitet, ålder och andra faktorer (Fagerström 

och Nilson 2008:42) 

Idrotten har redan från början haft ett mans betonat förhållningssätt, och förr var den moderna 

tävlingsidrotten en av samhällets mest mansdominerande arenor. Den tidigare medierapportering 

om idrott framställde kvinnor som olämpliga att utföra fysiska aktiviteter. De kunde dock tävla i 

grenar som framhävde deras femininitet, som konståkning. Under 1930-talet så osynliggjordes 

kvinnliga idrottare i media, trots stora framgångar. Ett exempel var de två svenska löperskorna, Inga 

Gentzel och Ruth Svedberg tog medaljer vid OS i Amsterdam 1928, men nämndes inte alls i en för 

övrigt fyllig idrottsbevakning av evenemanget (Dahlén 2008:475). Det har dock under tidens gång 

skett en förändring, och idrotten i medierna har blivit mer jämställd. Men, idrotten styrts fortfarande 

främst av män, och i idrottsrapporteringen i medierna är det fortfarande en tydlig mansdominans 

(Dahlén 2008:464).  Man måste självklart ta i beaktning antalet idrottande personer från de olika 

könen. Enligt Riksidrottsförbundets statistik från 2005 (senare forskning tycks tyvärr inte finnas att 

tillgå) så är dock fördelningen av aktiva män och kvinnor inom specialidrottsförbunden 58 % (män) 

respektive 42 % (kvinnor). Detta visar på en relativt jämn fördelning (Riksidrottsförbundet 2005:8). 

Trots detta så ser det i medierna annorlunda ut. Även det här har Riksidrottsförbundet studerat, och 

kommit fram till att idrotter med flest aktiva män, är de sporter som får störst utrymme i media om 

man räknar sändningstimmarna i svenska tevekanaler. Till dessa idrotter hör fotbollen, ishockey och 

golf (Jarlbro 2006:79). I världsmästerskap eller motsvarande ser vi även en skillnad i deltagande när 

det gäller män och kvinnor. Riksidrottsförbundet visar siffror från 2011 att 37 % av de deltagande 

var kvinnor, 63 % var män (Riksidrottsförbundet 2013:6).  

Nyare forskning visar på att trenden fortsätter. Mathias Asplund och Kajsa Dragstedt har i sin 

uppsats ”Var är kvinnorna?” från 2010 undersökt tre sportbilagor ur ett genusperspektiv. 

Tidningarnas sportbilagor som undersökts är Aftonbladets, Dagens Nyheter samt Göteborg- 

Postens. Det har genom en kvantitativ undersökning kommit fram till att kvinnornas utrymme i 

pressen år 2010 var betydligt mindre än männens. Deras undersökning visar att kvinnorna får 

mindre spaltmeter, färre artiklar och färre bilder (Asplund och Dragstedt 2010). Samtidigt visar 

mätningar från 2005 att kvinnorna får 30 % av utrymmet i icke idrottsrelaterad nyhetsrapportering, 
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männen de resterande 70 %. Denna fördelning har inte förändrats märkbart under se senaste 10 

åren. Många journalister menar att det är en omöjlighet att visa en jämställd bild av kvinnor i 

medierna. De menar att journalisterna jobb är att granska samhället, ett samhälle där kvinnorna inte 

tar lika stor plats som männen i samhället, och så är det bara. Makten i media är ojämställd, men det 

behöver inte bero på journalisterna (Fagerström och Nilson 2008:120). Så i jämförelse med idrotten 

och dess bevakning så är den ”vanliga” nyhetsrapporteringen betydligt mindre jämställd än 

idrottens. 

Även framställningen av kvinnor och män i media kan skilja sig från varandra. Undersökningar 

visar att det finns könsmässiga obalanser när det handlar om nyhetsrapportering av idrott. 

Kommentatorer manövrerar oftast bort den manliga idrottarens misstag och bortförklarar dessa, 

medan ett misstag av en kvinnlig idrottare ofta beskrivs som brist på skicklighet. Jesper Fundberg, 

etnolog, diskuterar i sin doktorsavhandling Kom igen gubbar! från 2003 hur de rådande 

könsstrukturerna fortfarande är mycket tydliga i idrotten. Han nämner som exempel en 

fotbollsspelare. En fotbollsspelare ska vara allt som inte förknippas med det feminina. Man ska 

”bita ihop”, tåla smärta, utföra mycket fysiska handlingar och visa styrka och överlägsenhet. När 

sedan en kvinna kliver in på en fotbollsplan, så ses detta som ett snedsteg, och de ses som personer 

som inte attraherar de heterosexuella männen. Fokus hamnar, när det gäller kvinnor, ofta på det 

kroppsligt-estetiska. Man kan säga att kvinnans roll som idrottare försvinner, och att den 

sexualiseras. De kvinnor som uppfattas som mest attraktiva är de som får störst plats i medierna 

(Dahlén 2008:477). Kvinnliga idrottare framställs ofta i relation till sitt privata liv, medan männen 

framställs tillsammans med sina prestationer. 

Vi återgår till Asplund och Dragsteds uppsats från 2010 som även inkluderar en kvalitativ 

undersökning av hur kvinnor och män framställs i sportbilagor. De kunde se att kvinnornas 

idrottsliga prestationer oftast framställdes genom ett återkommande tema som inkluderade deras 

privatliv, detta till skillnad från männen. De såg bland annat att journalisterna ofta framställde 

kvinnorna som yngre än vad det var, och på så sätt tog fokus från deras idrottsliga prestationer. Ett 

språkbruk kunde också urskiljas, där kvinnornas åsikter kring själva tävlandet handlade om mycket 

mer än att vinna. Betoningen skapade en känsla av att kvinnor även tävlar för den sociala aspekten, 

för gemenskapen. En manlig idrottare får sällan frågan varför de idrottar, eftersom den kan ses som 

självklar (Asplund och Dragstedt 2010:30). 
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3. Material och metod 

3.1 Material och Avgränsningar 

 I forskning och kvalitativa intervju så är det viktigt att man kan motivera sitt noggranna urval. 

Urvalet bör representera en miniatyr av populationen, och i många fall när det gäller kvalitativa 

undersökningar så vill man få så stor variation på individer som möjligt. Vid kvalitativa intervjuer 

så kan tidsfrågan vara avgörande när det kommer till hur stort urvalet bör vara, och då är ganska få 

intervjuer vanligast att föredra eftersom kvalitén bör sättas i första rummet. Ett fåtal väl utförda 

intervjuer är oftast mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda (Trost 2011:143). 

 De personer som ingick i denna undersökning var 3 elitidrottare, en kvinna och två män. Dessa står 

inom ramen för Riksidrottsförbundets definiering av elitidrottare.( Enligt en rapport av 

Riksidrottsförbundet är en elitidrottare en person som genom sin skicklighet, kompetens, vilja, 

uthållighet och målmedvetet satsar mot att nå en position, där man blir duktigare och bättre än det 

flertalet som försöker göra samma sak (Riksidrottsförbundet 2007:26) ). Den här avgränsningen 

gjordes eftersom det var av värde att idrottaren själv hade figurerat i medierna innan denna 

undersökning, eller i alla fall kunde ha stor insikt i hur medierna kan påverka. En idrottare på 

elitnivå var den personen som med störst sannolikhet själv hade varit i kontakt med medierna under 

sina idrottsliga karriärer. 

 Urvalet av undersökningens idrottare skedde enligt ett strategiskt urval. Det är av betydelse i denna 

undersökning att åsikterna representeras av ett så stort urval som är möjligt att göra. Utifrån de 

avgränsningskriterier som fanns inför undersökningen, så skedde en kontakt ut till olika föreningar i 

Umeå Kommun. Några svarade och tipsade om personer, och med hjälp av dessa tips, samt efter att 

ha läst sportsidorna i Västerbottenkuriren, så kunde kontakt tas med de berörda personerna. Alla de 

förfrågade tackade ja. 

 De idrotter som är inkluderade i undersökningen är en större, och en mindre. Den större, friidrotten, 

får visserligen inte så stor plats i medierna för tillfället, men är ändå en folkkär och stor 

”amatörsport”. Styrkelyftning, den andra idrotten, har växt sig allt större under de senaste åren, och 

på så sätt har deras medieutrymme ökat. Idrotten kan man fortfarande dock räkna till en av de 

mindre idrotterna. Eftersom det var idrottarnas erfarenheter och känslor på det individuella planet 

som var av värde för denna undersökning så gjordes en avgränsning att enbart inkludera 

individuella idrottare som var av relevans för den kommande analysen. 
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 De elitidrottare som figurerat i undersökningen tävlar alla på internationell nivå, och representerar 

det svenska landslaget i respektive sport. Idrottarna kommer i analysdelen nämnas med de 

benämningar som finns i parenteserna nedan.  

 Kvinna, 22 år och aktiv inom styrkelyft. (Kvinna, styrkelyft)    

 Man, 22 år och är aktiv inom friidrott, med sprint som sin gren. (Man, sprintdistans) 

 Man, 24 år och aktiv inom friidrotten, med medeldistanslöpning som sin gren. (Man, 

medeldistans) 
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3.2 Metod 

Undersökningen baseras på en kvalitativ forskningsansats. Denna genomfördes genom kvalitativa 

intervjuer, som sedan analyserades utifrån ett hermeneutiskt och tolkande perspektiv. Eftersom en 

kvalitativ ansats undersöker hur en människa reagerar eller resonerar kring ett visst ämne, så var 

denna typ av undersökning relevant för denna uppsats, eftersom målet främst var att särskilja 

varierande handlingsmönster och försöka finna nyanser av tänkande mellan olika individer (Trost 

2011:32). 

 3.2.1 Intervjun 

 Den metod som undersökning grundades på var den semistrukturerade kvalitativa intervjun. En 

kvalitativ intervju kan kort förklaras med att man ställer enkla och raka frågor, som man förväntar 

sig att få innehållsrika svar på. Genom det material som samlas in genom dessa svar, kan man finna 

många intressanta åsikter och mönster hos en individ (Trost 2011:25).   

 När det kommer till datainsamlingsmetoder, så finns det olika sätt att gå tillväga. Det kan bland 

annat ske genom telefonintervjuer, enkäter, olika intervjuer. Man kan genomföra intervjuerna 

gruppvis eller enskilt (Trost 2011:44). Intervjuerna för denna undersökning genomfördes enskilt, 

med endast mig och intervjupersonen närvarande.  Detta med motiveringen att det främst är 

individens åsikter som är av intresse i denna undersökning. Vissa frågor kan kännas personliga, och 

så att alla ska få komma till tals och våga uttrycka sig så vill jag att de ska ske enskilt.  Att 

genomföra intervjuerna enskilt var ett medvetet val, då intervjuerna i denna undersökning kunde 

komma att se olika ut när det gäller frågorna, beroende på vad intervjuperson väljer för spår att 

diskutera. Detta kallas att en intervju har en låg standardisering. Kort sagt, intervjun formades efter 

den intervjuade. Frågorna togs i den ordningen som kändes passande för situationen. Beroende på 

vilken idrott intervjupersonen, samt vilken nivå den ligger på inom sin idrott, så kom frågorna att 

ändras. Intervjuerna i denna undersökning var även ostrukturerade, det vill säga, svarsalternativen 

var öppna och intervjupersonen kunde svara hur den ville (Trost 2011:40).  I denna undersökning 

fanns från början en intervjuguide med planerade frågor. Dessa frågor var inte huggna i sten, och 

ifall samtalet under intervjuns gång leder in på andra intressanta delar, så kunde det tillkomma 

följdfrågor, eller så kunde intervjun komma att riktas åt det håll som intervjupersonen har erfarenhet 

ifrån.  Med hjälp av intervjuguiden så spårade samtalet inte iväg, utan det hölls någorlunda inom de 

ramar som det från början var tänkt.   
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Utifrån Steinar Kvale, en norsk psykolog, och hans rekommendationer att dela upp kvalitativa 

intervjuer i sju stadier genomfördes undersökningen (Trost 2011:50–51) 

1. Tematisering 

I det första steget så formulerar man syftet med studien, och klargör vilka problemområden som 

man vill nå svar på. Kort sagt blev min denna undersökningens fråga i det här läget; vilken effekt 

medialiseringen kan ha på idrottare? 

2. Design 

I det här stadiet ska man planera studien i detalj, och försöka se på alla detaljer i förhållande till 

varandra. Med syfte och frågeställningar som bakgrund så ska man nu välja metod, och även göra 

urval. För att få ett intressant underlag till denna forskning så föll snabbt metodvalet på de 

kvalitativa intervjuerna. 

3. Intervjuandet 

Nu är det dags att utföra intervjuerna såsom man har planerat. Intervjuerna spelades in, och 

transkriberades sedan. Dock kom transkriberingarna att se lite olika ut beroende på hur intervjuerna 

skedde. Men det anser jag inte leder till något negativt för undersökningen. I transkriberingarna 

valde jag att inte fokusera på ex. pauser, små ljud, utan valde att fokusera på citaten som sedan kom 

att utgöra en viktig del av analysen. 

4. Överföring till bearbetningsbar form 

Nu ska materialet kunna bearbetas och analyseras. Genom analys kom jag fram till ett flertal 

nyckelord, som sedan omformades till teman. 

5. Bearbetning och analys 

Med det teoretiska perspektiv som man har valt att tillämpa, så jämfördes dessa med de teman och 

de material som skapats genom undersökningen. 

6. Resultat 

Genom de teman som framkommit i analysen kunde jag få fram slutsatser och resultat. 

7. Rapportering 

Sedan sammanställdes de analyser och de resultat som framkommit. 

Dessa stadier följdes genom denna undersökning. 
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 I Kvales stadier så är även begreppen reliabilitet, validitet och trovärdighet viktiga. Dessa begrepp 

är viktiga att ta hänsyn till när man bedriver kvantitativ forskning. Eftersom denna undersökning är 

genomförd ur en kvalitativ ansats så ser dock dessa begrepp lite annorlunda ut.  

Vid kvalitativa undersökningar så kan man inte förvänta sig samma svar vid en annan tidspunkt, 

eftersom det är processerna i en människas tankegång som är intressanta.  Inom en kvalitativ 

forskning kan man ta till sig begreppen kongruens, precision samt objektivitet istället för att enbart 

använda sig av begreppet reliabilitet. Med kongruens menas att frågornas likhet, och dess förmåga 

att mäta samma sak. Med precision menas intervjuerans sätt att registrera svaren. I denna 

undersökning sammanfattades det viktigaste ur det insamlade materialet, och analyserades sedan på 

samma sätt. Eftersom intervjurena i denna undersökning analyserades och transkriberades på en 

djup nivå, med exempelvis pauser, skratt, så krävdes i denna undersökning inte heller någon mycket 

hög precision. Dock var jag som intervjuare hela tiden lyhörd och uppmärksam på tonfall hos den 

intervjuade och hade detta i åtanke när materialet analyserades. Med objektivitet menas att 

eventuella skilda intervjuare genomför en liknande registrering. Dock var detta begrepp inte av 

relevans för denna undersökning eftersom det enbart var jag som genomförde intervjuerna (Trost 

2011:131). 

 Inom kvalitativa undersökning vill man med validiteten visa vad intervjupersonen faktisk menar 

med det svar som kommer på den ställda frågan. Här är inte mätning relevant, utan här är det 

tolkandet av svaret som är det viktiga. I denna undersökning ville jag som intervjuare få ett djup i 

svaret, få en förståelse för hur olika begrepp kan te sig annorlunda från person till person (Trost 

2011:133).  

 Som forskare måste man på något sätt visa de som läser undersökningen att den insamlade data och 

analysen man fått fram är trovärdig. Genom att i rapporteringen visa hur man ställt sina frågor och 

följdfrågor, så kan det skapa ett intryck av trovärdighet, då man visar att man inte ställt exempelvis 

ledande frågor (Trost 2011:134). Genom en väl genomarbetad intervjuguide visar jag att jag inte 

ställt till exempel styrande frågor. Analysen och resultatet består till stor del av citat, och det är ofta 

utifrån dessa som slutsatserna dras. Citaten kan skapa en hög grad av trovärdighet, och önskemålet 

är att det ska göra det även vid denna undersökning. Analysen av intervjuerna ledde till att jag fann 

6 intressanta teman som jag valde att fortsätta analysera. Jag visar även genom den hermeneutiska 

analysen att genom de delarna som utarbetades under undersökningens gång, så skapades den 

helhet som i slutet grundades i min analys. Vid transkriberingen av en av intervjuerna så gick 

ljudfilen sönder. Dock upptäcktes detta bara någon timme efter intervjun, så jag kunde snabbt 

skriva ihop en sammanfattning med det viktigaste som sagts under intervjun, och även med några 
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anteckningar som gjordes vid sidan av under intervjun. Jag anser att jag fick med det mesta, och 

inte förlorade något material som var av relevans för undersökningen. En annan av intervjuerna 

skedde över telefon, något som jag inte har räknat med från början. Då intervjupersonen lämnade 

Umeå för en period så fanns ingen möjlighet att träffa personen, så då fick intervjun ske över 

telefon istället. Inte heller här anser jag att detta var till någon större nackdel för intervjun, eftersom 

till exempel gester och ansiktsuttryck som jag inte kunde ta del av genom telefonen tidigare ej varit 

relevant i de andra intervjuerna. 

 

 

3.2.2 Hermeneutik och analys av intervjuer 

Det finns många olika sätt att analysera sitt material. Man börjar samla in själva materialet, och 

sedan påbörja analysen.  Man läser igenom det man skrivit, och funderar över vad som hände under 

intervjuns gång, vad man såg eller hörde. Tredje steget är att tolka sitt material, och här gäller det att 

visa att det intressanta faktiskt är intressant. Inom kvalitativa undersökningar vill man oftast få fram 

ett analytiskt mönster (Trost 2011:147). 

I denna undersökning användes analysverktyget tematisering.  Tematisering betyder att man arbetar 

in teman i intervjuguiden, som man sedan använder sig av vid intervjun (Dalen 2008:85). Metoden 

går sedan ut på att det insamlade empiriska materialet formades till ett antal analytiska teman.  

Eftersom det insamlade material innehöll många personliga åsikter och värderingar, så var denna 

metoden den framgångsrikaste för att få fram det som var av störst värde för analysen.  För att 

kunna tolka det material och den analys som gjordes så användes en hermeneutisk ansats. Att 

använda sig av hermeneutiken kan man med andra ord säga är att tolka. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv så försöker man se hur man tolkar, och vad det innebär att tolka. Man kan använda sig 

av denna teori när man analyserar texter och försöker finna en mening i dessa, och det var på det 

sättet om mitt material analyserades (Engdahl et al. 1977:7). 

Mångt om mycket tolkar vi på samma sätt som andra människor.  En stor del av vår förståelse går ut 

på att vi förstår omedelbart, och vi vet att andra förstår det på samma sätt. Det här beror ofta på 

förförståelsen. Denna grundas på vår tidigare och redan existerande förståelse.  Förförståelse hjälper 

oss mot en riktning i vårt sökande efter svar, och det är även den som avgör hur vi studerar olika 

föremål (Ödman 2007:102). Förförståelsen varierar hos olika individer, och skiljer sig åt beroende 

på vad man själv har varit med om i sitt tidigare liv. Eftersom jag själv är aktiv inom idrotten, så 

innehar jag redan kunskaper om hur det ser ut inom idrotten, och jag har även egna till viss del 
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starka åsikter. Detta hjälpte mig i min analys, och jag kunde se det ur ett djupare plan. Risken fanns 

dock att det kunde skapas ”blinda fläckar”, där inte den intervjuades åsikter uppfattades på grund av 

de redan besuttna kunskaperna och åsikterna. I analysmomentet utgick jag ifrån att förbi se mina 

egna uppfattningar, och försökte vara öppen för att saker kanske inte alls tedde sig för en annan 

person som det gjorde för mig. Dock tog jag även hjälp av mina förförståelser, då jag många gånger 

fick uppfattningen av att intervjupersonerna förstod att jag förstod dem, och därmed utvecklade sitt 

resonemang. Förförståelsen hjälpte mig även med snabba följdfrågor och exempel som kunde 

diskuteras vidare. En tolkning kan även ske genom en hermeneutisk cirkel. Denna syftar på att 

tolkningen man söker, växer fram i en sorts cirkel. En cirkel som rör sig mellan individers 

förförståelse och möten med nya erfarenheter. Dessa nya idéer leder i sin tur till en ny förståelse, 

som i sin tur blir en ny förförståelse i fortsatt kommande tolkningar (Ödman 2007:72). 

Genom att skapa helhetsbilder av det insamlade materialet, så började det utmynna i ett resultat. 

Detta skedde genom att delheter som framkom genom analysen sattes ihop. När man analyserar 

material så börjar man oftast planlöst, eftersom vi oftast inte har tillgång till någon helhetsbild. Det 

är nu som vi försöker bilda oss uppfattningar genom de små delarna som vi har eller kan få. Man 

kan likna det vid ett pussel, från början är det flera bitar som ligger huller om buller. Sedan börjar vi 

i små ändar, och lyckas få ihop delar av pusslet. När sedan vi får dessa små delar att passa ihop, 

förstår vi helheten och vi ser de små delarnas innerbörd i aktuellt sammanhang (Ödman 2007:98). 

Utifrån detta så utkristalliserades vissa centrala teman för undersökningen, utifrån de enskilda 

svaren. De nyckelord som analyserades fram var press, marknadsföring, doping, krav, privat, 

offentlig, missuppfattning, orelevant, framhäva, professionell, sponsorer, varumärke, image, 

förväntningar, fokus, skandaler, idrottsstjärnor, sociala medier, dålig journalistik, rykten. 
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4. Resultat och Analys 

Här kommer det relevanta innehåll som samlats in genom de kvalitativa intervjuerna. Dessa har 

analyserats i relation till uppsatsens teoretiska ramverk och det gjordes med den hermeneutiska 

analysen som metod. De teman som skapades listas nedan. För att förtydliga vilket citat som har 

sagt om vem, kommer intervjupersonernas benämning att finnas inom parentes efter uttalat citat.  

 

4.1 Dagens sportjournalistik 

Alla de tre intervjuade höll med om att dagens journalistik inom idrotten har sina svagheter, eller 

har blivit sämre med tiden. De var alla överens om att journalister ofta framhäver det som är 

oväsentligt i sammanhanget, och kan lägga tungvikt på de saker som inte är relevanta för idrotten 

och tävlandet. Idrottaren inom styrkelyft resonerade; 

 

” I samband med SM-veckan här i Umeå så blev det en stor grej, och jag blev som någon sorts 

ambassadör för styrkelyft som idrott, var även med i SVT och sådär. Men tyvärr så togs fokus från 

själva tävlingen bort lite grann.” (Kvinna, styrkelyft) 

 

Idrottaren menade även att; 

 

”Ibland får journalisterna tyvärr inte till det. De kan missuppfatta vad jag säger, och de flesta har 

ingen insikt i idrotten styrkelyftning. När jag till exempel börjar prata om vikter och så, så blir det 

fel när det sedan publiceras eftersom de som skriver inte vet vad jag pratar om. Så tyvärr framställs 

jag ibland som en person som jag inte är. ” (Kvinna, styrkelyft) 

 

Idrottaren menade alltså att journalisterna oftast inte vet vad idrotten styrkelyft egentligen handlar 

om. Även fast det är en mindre idrott, som först på senare år har fått en större genomslagskraft, så 

anser idrottaren att journalisterna bör vara pålästa inför intervjuer, annars kan deras brist på kunskap 

leda till att idrottaren uppfattas på ett sätt som inte är önskvärt. 
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Även de andra idrottarna höll med; 

 

”Journalister idag kan ibland rapportera om löjliga och egentligen orelevanta saker som inte hör 

till idrotten. Det är inte de idrottsliga prestationerna som alltid kommer i fokus. ” (Man, 

medeldistans) 

 

”De kan även vrida saker och komma med osanna citat, till exempel förvränga det man har sagt till 

starka och reaktionsväckande rubriker, något som man kanske inte alls står för. ” (Man, 

sprintdistans) 

Som tidigare nämnt så fick medierna i och med televisionens intåg en större press på sig att 

publicera nyheter som var intressantare, mer ingående och mer personliga än de andra medierna, 

just för att konkurrensen ökat. Detta kanske kan förklara varför idrottaren känner som han gör i 

detta fall. Medierna måste idag leta efter nyheter med det största intresse-innehållet. Annars kan 

publiken lätt välja ett annat medium. Vi människor är oftast intresserade av, och känner en spänning 

i dramatik, även när det kommer till medieinnehåll (Dahlén 2008:84). Det kan eventuellt vara det 

som lett till att känslan hos idrottarna är att media idag publicerar orelevanta och tyvärr ofta 

”negativa” saker. Kanske är det just där som den stora publiken finns? 

 

Medeldistanslöparen beskrev en vanligt förekommande ”dum” dialog som visar på journalisternas 

okunskap om ämnet; 

 

”Dom ställer dumma frågor. Någon gång när man varit med i ett lopp och så kommer man 4:a, 

samtidigt som man är 2:a i årsstatistiken så frågar dom; ”Hur kan det komma sig?”. Ja, kanske för 

att det finns utländska löpare med också?” (Man, medeldistans) 

 

Nästa citat kan man diskuteras ur medieteorins historiska synvinkel. 

 

”Medierna letar efter nyheter som de tycker är intressanta, och tyvärr är oftast de mest 

”intressanta” negativa för idrottaren”. (Man, sprintdistans) 
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Kan man då ha någon teori om varför vissa journalister är så pass dåligt pålästa om idrott? Kanske 

kan det helt enkelt vara så att alla journalister inte är så intresserade av idrotterna. Både friidrott och 

styrkelyft beskrivs av idrottarna som mindre idrotter inom media, och att de inte så stort utrymme. 

Detta leder till att människor helt enkelt inte får en chans att engagera sig och intressera sig för 

idrotterna, så även en del journalister. Här kan man dra liknelser med Dahléns resonemang kring att 

idrotten ses som en Hollywoodfilm (2008:38), och att idrotten idag inte enbart handlar om 

resultaten på tävlingsarenorna utan även på många andra plan. Kanske kan det vara en förklaring till 

varför idrottarna i undersökningen anser att journalisterna idag är mindre pålästa, de kanske helt 

enkelt inte har det kravet på sig. Kanske bör en sportjournalist idag vara minst lika bra på att 

rapportera om det icke-idrottsliga, som det idrottsliga?  

Just friidrotten, som är en idrott som ingår i denna undersökning, har på senare år tappat mycket av 

sitt medieutrymme. Detta beror på stor del att ”the golden years” inom svensk friidrott är över för 

tillfället. Under 2000-talets början och framåt så hade vi svenskar flera stora, världskända 

friidrottare som Carolina Klüft, Kajsa Bergqvist, Stefan Holm och Christian Olsson. Dessa svenska 

var bland de bästa i världen inom sina grenar. De var älskade av det svenska folket, och friidrotten 

och dess tävlande fick en enorm uppmärksamhet. Nu de senaste åren saknas det en sådan stjärna 

inom friidrotten, något som eventuellt lett till att medieutrymmet och intresset minskat väsentligt. 

Detta var idrottaren inom medeldistanslöpning överens om. 

 

”Rapporteringen av friidrotten i medierna har förändrats i dag jämfört med för några år sedan. 

Den är inte alls lika stor, och får inte den plats som den förtjänar. Men det beror nog på att vi idag 

inte har några absoluta världsstjärnor, som för några år sedan.” (Man, medeldistans) 

 

”Ja men tar man som skidor, längdskidor. Det är ju som en folkkär sport det också. Men de får 

ganska mycket utrymme också. Men de har som sina stjärnor, en hel del som är bäst i världen och 

har möjlighet att vinna. Men det har man inte just nu i friidrotten och i Sverige. Så det är det som 

jag tror att mycket kan hänga på. Att man måste ha de där stjärnorna som lyfter upp sporten lite 

grann och, ja.”(Man, medeldistans) 

 

Tidigare i kapitel har det framgått vad en idrottsstjärna eller idrottshjälte egentligen är. Wenner 

diskuterar kring begreppet idrottsstjärna eller idrottshjälte, och menar att det blir man om man, för 

det första är bland de bästa inom sin idrott, men även ha en karaktär som leder till att media 



20 

 

intresserar sig för en som person, och förmedlar denna känsla ut till publiken. Och sant som mina 

intervjupersoner säger, så finns det just för tillfället ingen sådan inom just friidrotten (Wenner, 

1998:138). 

Ännu en negativ aspekt gällande dagens sportjournalistik handlar om doping. När Andersson (2013) 

pratar om de stora skandalerna och dess framställning i media, så inkluderar hon i undersökningen 

två av de största idrottsskandalerna under 2000-talet. Båda dessa handlar om doping.  Doping är 

alltså ett intressant ämne att diskutera inom medierna, och det skapar även starka reaktioner, något 

som media ofta söker. Alla de intervjuade var överens om att medias rapportering kring doping 

skadade idrotten rejält. Dels gällande sponsorer, dels för att leder även till en ökad misstänksamhet 

mot andra idrottare.  

”Friidrotten blir påverkad av medierna. Dopingskandaler målas upp stort just för denna idrott. 

Varför vet jag inte. Det gör att alla blir ”misstänkta”, och dopingkontrollerna ökar väldigt fort när 

någon ny person avslöjas. ” (Man, medeldistans) 

 

 

4.2 Pressen som ökar genom medierna 

Alla de tre intervjuade var överens om att pressen på deras prestationer ökade i och med medierna 

och dess rapportering. Dock kunde det urskiljas olika sorters press, den tedde sig alltså annorlunda 

från person till person. Pressen kan mångt om mycket i de nedanstående exempel förklaras genom 

Olssons och Viscovis (2006) resonemang kring idrottens förändringar som skett på grund av 

mediernas ökade krav. Det är inte längre bara ens egna krav som ska uppfyllas, utan även publiken 

och sponsorernas. 

Kvinnan som är aktiv inom styrkelyftning menar att pressen främst kom när det gällde att 

marknadsföra sin idrott. I och med viljan att så många som möjligt skulle se just denna idrott som 

något positivt, så försvårades även förmågan att hålla det privata borta från det offentliga. 

 

”Nu när intresset för min idrott har ökat, så kan jag känna att det skapar mer krav på mig själv. Jag 

måste nu vara professionell och möta det ökade intresset på ett bra sätt.” (Kvinna, styrkelyft) 
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Sprinterlöparen tyckte sig uppleva att pressen från media främst berodde på att man alltid behövde 

leverera framför kameran eller mikrofonen. Kanske kan detta bero på önskan om att bli ”stjärnan”. 

En stjärna är, som tidigare diskuterats inte en stjärna förens dels han eller hon har nått höga 

idrottsliga prestationer, men även blivit kända långt utanför den idrottsliga kretsen (Dahlén 

2008:38). För att nå ut dit krävs att man skaffar sig en identitet som även lockar andra publiker att 

bli intresserade av en. Det är ofta det som sker efter tävling, eller utanför tävlingsarenan som denna 

person kan skapas. 

Idrottaren, som tävlar i sprintlöpning, ansåg att pressen var mycket hög, och att alldeles för mycket 

tid och fokus slösades på när han funderade över hur media skulle rapportera om tävlingen och dess 

prestationer. Personen tyckte sig också uppleva att media ofta förväntar sig att man ska leverera 

framför kameran. Detta ledde till att personen ofta har ångest inför att möta media efter en tävling 

där resultatet varit dåligt. 

”Från början kom jag med en massa bortförklaringar, och det här är något som är väldigt vanligt 

bland alla idrottare. Bortförklaringarna skapades mycket på grund av att man vill förklara sig för 

medierna. Man vill förklara varför det har gått dåligt, som om man hade någon skyldighet till 

detta” (Man, sprintdistans) 

 

Idrottare upplever även att pressen från media gjorde att han tillslut efter en period med dåliga 

resultat nedvärderade sig själv, efter sågningar gång på gång av pressen. 

 

”När jag sedan inte lyckades nå upp till den nivå som jag tidigare legat på, så blev jag väldigt 

sågad av medierna. Gång på gång, och det ledde till att jag själv innan start på tävling inte alls 

trodde på mig själv. ” (Man, sprintdistans) 

 

Vi kan i det här läget dra paralleller till Marianne Anderssons (2013) uppsats kring hur idrottares 

skandaler framställs i media. Nu är de som hon beskriver betydligt allvarligare än i detta fall, där 

det handlar om något så mänskligt som att vid något tillfälle inte vara i sin bästa form. Men man 

kan ändå se tendenser av varifrån denna ”ångest” och dessa bortförklaringar verkar komma ifrån. 

Den bild som medierna kan måla upp av en idrottare många gånger kan vara ”för bra för att vara 

sann”, och alldeles för lik en saga. Andersson menar här att denna bild som målas upp kan öka det 

kommersiella intresset. (Andersson 2013:33) Vilket, ur min synvinkel, kan leda till att pressen ökar 

hos idrottarna. För en idrottare som tidigare målats upp som ”perfekt” kan fallet vid ett 
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”misslyckande” vara ganska högt. 

Medeldistanslöpare upplevde sig ha känt en större press förr, mycket eftersom man hela tiden ville 

leverera positiva nyheter. Men efter att ha utarbetat en strategi, som bland annat innehöll avstånd 

från att läsa tidningen inför tävlingar, så var upplevdes pressen mindre nu. 

 

”Nu är det mer, även om dom (medierna) ställer ”något slags krav”, så är det ju alltid den där 

klyschan att man har ju alltid högre krav på sig själv egentligen..” (Man, medeldistans) 

Slutsatsen som kunde dras av de intervjuades åsikter är att pressen från media absolut är något som 

påverkar dem i deras tävlingsprestationer och runt omkring. Pressen kan se olika ut, och påverka 

olika delar av idrottarens liv. Som tidigare nämnt så är även pressen störst hos en själv, och kanske 

är det därifrån som den startar från första början. Medierna spär sedan på den, så pressen gror och 

utvecklas. Kvinnan aktiv inom styrkelyft var mycket mån om representationen av sin idrott. 

Styrkelyftning har på senare tid utvecklats och fått fler och fler aktiva. Kvinnan tog då ofta på sig 

rollen som ”ambassadör”, och kunde känna sig stressad över att visa den bästa sidan av idrotten. Än 

så länge såg personen det som en ynnest, men hade en teori om att det eventuellt inte skulle kännas 

så i framtiden, och att den i dagsläget positiva stressen kunde komma att utvecklas till en negativ 

sådan alltjämt som styrkelyft som idrott växte sig allt större och fick mer plats i media. Även 

möjligheten att hålla det privata separerat från det offentliga tyckte kvinnan försvårade i och med 

medias ökade rapportering. Kvinnan drog kopplingarna till just det att hon ”måste synas” för att ge 

bränsle till den ökade medierapporteringen av just styrkelyftningen. Detta kan man dra koppla ihop 

med Dahléns teori kring hur gränserna mellan det privata och det offentliga allt mer suddas ut, 

genom att idrotten utvecklas inom medierna. Han menar att för att hänga med och tillgodose 

läsarnas önskemål så måste man öppna upp sig offentligt, för att ge publiken den typ v information 

som de vill ha. Det kan handa om deras privatliv, deras känslor och så vidare (Dahlén 2008:84).   

Även pressen att prestera framför kamerorna fanns, främst hos mannen som tävlade inom 

sprintlöpning. Sprintlöpning är en idrott som har ett ganska ”rått klimat”, det handlar väldigt mycket 

om att synas, inte visa sig svag och det finns alltid en rivalitet mellan de olika atleterna. Att då alltid 

känna sig tvungen till att leverera goda resultat, att se glad, positiv och stark ut framför kameran 

skapar en tydligt och stark press hos idrottaren. Tobias Olsson och Dina Viscovis resonemang kring 

elitidrotten konflikt, alltså att vinna i det här läget, kan förklara resonemanget hos idrottaren. 

Medialiseringen av idrotten har lett till att medierna idag helt enkelt måste rapportera om det 

publiken vill ha, annars söker sig publiken till andra medier. Den här konflikten, rivaliteten som 

idrottaren talar om, kan relateras till den konflikt som medierna söker efter. Det är något som är 
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tacksamt att rapportera om, och även något som lockar publiken. Medierna kan då hjälpa till att 

skapa det klimat som finns inom sprintlöpningen, och de kan uppmana till att skapa konflikter 

(T.Olsson, D. Viscovi 2006:20). 

 

 

4.3 Sponsorer och kommersialiseringen 

Alla idrottarna i min undersökning menade att sponsorer är mycket viktiga för idrotten. De menade 

även att deras idrotter får för lite plats i media, vilket absolut påverkar sponsorer och annonsörer. En 

av de intervjuade menade också att sponsorernas krav har förändrats och ökat med tiden. 

Mannen aktiv inom sprintlöpning samt medeldistanslöpning ansåg att friidrotten får allt för liten 

plats i medierna, vilket indirekt påverkar sponsoravtalen. Med ett citat illustreras medias roll med 

idrotten. 

 

”Jag tror verkligen att medias utrymme är viktigt för idrotten. Sponsorer vill synas mycket, och då 

gäller det att synas för att få sponsorer. Pengar är väldigt väldigt viktigt för idrotten” (Man, 

sprintdistans) 

 

Mannen menade att för att få sponsorer att bli intresserade av en som varumärke, så måste man 

synas i medierna, eftersom det är där som sponsorerna har sin scen. Han menade också att pengarna 

har en mycket viktig roll inom idrotten. Idrottaren drog alltså liknande slutsats som Mats Olsson, 

(2006) gjorde i sin artikel från hockeymatchen i USA. Även han kom med slutsatsen att pengarna är 

de som bestämmer, och att publiken idag även är konsumenter. De drar samma slutsats av 

”problemet”, men åt två skilda delar. Idrottaren i undersökningen menade att pengarna från 

sponsorerna krävs för att idrotten ska utvecklas, medan Olsson istället diskuterade kring hur även 

publiken allt mer blir en sorts ekonomisk vinning för idrotten. Det här visar att pengarna alltså har 

en betydande roll för idrotten och idrottarna på många sätt, och från olika håll. 

Idrottaren aktiv inom medeldistanslöpning höll med ovanstående i Olssons resonemang, och 

menade att friidrotten skadas av att de ej får den plats den förtjänar i media. Idrottaren ansåg också 

att i och med detta så blir det ett orättvist förhållande mellan olika idrottares inkomster. 
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”Tar man Usain Bolt. Visst, han tjänar mycket pengar. Men det är ju långt ifrån vad den bästa 

fotbollsspelaren tjänar” (Man, medeldistans) 

 

Samma person menade även att det här problemet är svårlöst, och att det inte går att göra något åt. 

 

”Men det är ju för att det är fler människor som kollar på det. Så att, så är det ju bara, det är 

självklart. Jag förstår ju problemet med det här för idrotten, men det går ju som inte att lösa. ” 

(Man, medeldistans) 

Sponsorerna kan alltså bidra till ett ojämnt förhållande mellan vissa idrotter och medierna. 

Kommersialiseringen, och idrottens ekonomi har länge varit viktig för idrotten, men dess 

förhållningssätt till varandra har genomgått stora förändringar fram till idag. Här kan likheter med 

Dahléns resonemang ses (Dahlén 2008:88). Det är inte bara ett ensidigt förhållande, medierna- 

kommersialiseringen av idrott. Nej, även idrottarnas egna perspektiv måste man nämna för att 

kunna tala om kommersialiseringen och dess förändringar. I och med att medierna ger allt större 

plats för annonsörer och sponsorer, så vinner självklart den idrott som får mest plats i medierna det 

ekonomiska intresset. En idrott som inte figurerar lika mycket i medierna är inte lika intressant för 

dem som sponsrar. Även idrottsaktiva inom en mindre idrottsgren är inte alls av lika stort intresse i 

den här aspekten, utan det är de idrottare som är aktiva inom större idrotter, och på så sätt får mer 

plats i medierna som drar till sig sponsorernas intresse. Idrottaren inom styrkelyft kunde även känna 

att sponsorernas krav och förhållningssätt har förändrats över tiden. 

 

”Förut gick ofta ett sponsoravtal ut på att synas på hemsidor, på t-shirtar och så. Men idag vill de 

ha något mer, de vill ofta ha något tillbaka” (Kvinna, styrkelyft) 

 

Idrottaren menade att man nu bör ställa upp på evenemang också vidare som egentligen ligger 

utanför idrottens ramar och att det nu har blivit allt mer kommersiellt. 

Styrkelyftning menade idrottaren inte får så stor plats i medierna, och drog själv slutsatsen att denna 

förändring kanske beror på just det. När idrotten inte får så stor plats i medierna, så måste man göra 

desto mer för att synas. Kanske är det de som Dahlén menar i sitt resonemang kring att idrotten har 

blivit en allt mer vinstdrivande kraft i samhället (Dahlén 2008:88), och att de kommersiella 

arbetspartnerna nu måste ”hitta på något extra” för att få det utrymme i medierna som idag krävs. 
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4.4 Idrotten i sociala medier 

De tre idrottarna resonerade olika kring sociala medier, och dess för och nackdelar. Sociala medier 

som Twitter, Instagram, Facebook med mera har gjort att medierna idag är mer flytande, och i 

princip vem som helst kan nå ut med information till allmänheten. Idrottarna kunde alla se både 

fördelar och nackdelar med den ökade användningen av sociala medier i och med medias framväxt 

och förändring. 

Medeldistanslöparen resonerade mycket kring sociala medier och dess för och nackdelar. Idrottaren 

menade att det positiva med sociala medier som exempelvis Twitter, är att man nu kan dementera 

det som medierna skriver om en. Har de skrivit något olämpligt som personen inte kan stå upp för, 

så kan man idag dementera detta genom att ge sin egen beskrivning på sin sociala media-plattform. 

Idrottaren ansåg, och fick här medhåll med de andra, att ur ett varumärkesyfte så är de sociala 

medierna mycket viktig för idrottare. 

 

”Man kan dementera, men även så framställa sig själv på det sätt man vill, och på så vid bygga sitt 

varumärke, så för den skullen är de sociala medierna mycket viktiga för mig som idrottare. ” (Man, 

medeldistans) 

 

Sprinterlöparen kom med en mycket intressant iakttagelse, där han förklarade förhållandet mellan 

idrott och medier idag. 

 

”Det är inte längre medierna som styr oss, utan vi som styr medierna” (Man, sprintdistans) 

 

Här kan vi se att medialiseringen och dess utveckling även uppfattas av idrottarna. Som Hjarvard 

(2013:2-9) menar så studeras medialiseringen och dess effekter på två olika processer, och dels då 

den när det kommer till vad människorna faktiskt kan göra med medierna, och inte enbart tvärtom. 

Detta visar att idrottarna har förstått att de kan dra nytta av de sociala medierna, och påverka den 

tidigare makten som oftast medierna har stått för. Här kan man dra paralleller till Maria Abbestam 

och Ida Skölds forskning (2011) som tidigare i denna uppsats har diskuterats. De menar att ur ett 

varumärkessyfte så är det mycket lönsamt att använda sig av sociala medier. De sociala medierna 

gör att man kan framhäva sig på det sättet man själv vill, vilket är gynnsamt när man ska skapa sitt 

eget varumärke. Vi kommer längre ner i denna analys att gå in på varumärken som idrottare bygger. 
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Det resonerades även en del kring den ökade ryktesspridningen genom de sociala medierna. 

Idrottarna menade att de sociala medierna gör det lättare för vem som helst att sprida rykten. 

 

”Ganska nyligen så var det ju det är med Northug och hans skandal. Och nyss var det en 

friidrottare som krockade med sin bil, och direkt blev det ju en massa rabalder kring det. Och det 

blir en snabbare ryktesspridning” (Man, medeldistans) 

 

Den kvinnliga styrkelyftare kom in på ett annat spår när vi diskuterade sociala medier. Hon menade 

att det krävs tid och engagemang för att hålla sig privat inom exempelvis Facebook, och att det är 

något som personen strävar efter. Här var inte själva framställningen och varumärkesbyggandet det 

centrala, utan här gällde det mer att hålla sig så privat som möjligt. 

 

”På Facebook till exempel ser jag till att hålla mig privat, där jag kan vara mig själv. Det är ett 

medvetet val att göra så, för jag vill kunna vara två personer och skilja på den privata och den 

offentliga idrottaren. Men det här tar även energi, att behöva tänka på. ” (Kvinna, styrkelyft) 

 

Peter Dahlén (2008) menar, som vi tidigare diskuterat, att kvinnor oftast framställs genom sina 

privata liv, och inte genom deras prestationer. Kvinnan var den enda i undersökningen som kunde 

säga att hon försökte hålla sig privat på sina sociala medier, och kanske kan det bero på att hon allt 

mer är ”utsatt” för privata skriverier i media. Det här är inget jag kan fastslå, men det vore intressant 

att fortsätta diskutera med ovan nämnda idrottare, eller kvinnliga idrottare överlag. 

  

4.5 En idrottares image och varumärke 

Det har redan diskuterats en del kring sociala medier och dess hjälp till att bygga upp sitt varumärke 

och sin image. 

Idrottaren inom styrkelyftning ansåg att hon tänker så mycket på hur media framhäver dennes 

image. De två andra intervjupersonerna ansåg sig däremot lägga mer vikt på detta. Sprinterlöparen 

menade att sin image och sitt varumärke är otroligt viktigt, och att väldigt mycket fokus lades på 

hur medierna framställde honom. 
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”Det är en av de sakerna som jag koncentrerar mig mest på, hur folk uppfattar mig. Ibland lägger 

jag mer fokus på det, än på att jag ska springa fort.” (Man, sprintdistans) 

 

Idrottaren menade alltså här att det är något han lägger alldeles för stor vikt vid, så stor att det till 

och med ibland påverkar hans idrottsliga prestation. Samtidigt ansåg idrottaren att detta är något 

man måste göra för att bibehålla det man byggt upp. 

 

”Jag har under några år nu byggt upp och skapat mitt varumärke så som jag vill ha det, men jag 

vill fortfarande att det ska växa sig starkare. Det kan vara en press att hela tiden leverera den här 

personen framför kameran.” (Man, sprintdistans) 

 

För att vara en stjärna idag så måste man vara känd långt utanför medias gränser. Därför kan det 

vara viktigt för en idrottare att exponera ut sig, och själv skapa den bild av sig som man tror 

kommer gå hem hos publiken. Dels för att man själv vill bli uppfattad på ett speciellt vis, dels för att 

man vill vara så intresseväckande som möjligt för sponsorerna (Dahlén 2008:389). 

Medeldistanslöparen menade också att det kan bero mycket på vem man är som person, och att 

många väljer att inte exponera sig på mycket i sociala medier, men att det kan gå hem hos publiken 

ändå. Idrottaren medgav att det självklart läggs en del fokus på medias representation av en själv, 

och hur man själv vill se ut för publiken, eller att läsarna får fel bild av en som person. Idrottaren 

menade dock att man kan skilja på ett svagt och ett starkt varumärke. Det finns idrottare som väljer 

att inte lägga fokus på att synas, och hur man syns, men ändå lyckas skapa ett varumärke genom 

detta. Genom denna ”mystik” så fångar man ändå sponsorernas intresse. 

 

”Det beror ju på vilken person man är. Vissa kanske vill vara den personen som tränar själv och så, 

och som kommer ut som gubben i lådan, medan vissa vill vara i centrum och synas, och tjäna de 

där extra kronorna för att dom bygger ett starkt varumärke. Men, jag tycker ändå att ett starkt 

varumärke inte behöver betyda att.. alltså det behöver inte vara ett svagt varumärke för att man 

tränar ensam i skogen. Det är ju ändå en slags mystik också.” (Man, medeldistans) 
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4.6 Genus inom idrotten och medierna 

De tillfrågade i undersökningen hade inte så mycket att säga kring just genus och dess framställning 

i medierna. Idrottaren inom styrkelyftning menade dock att styrkelyftningen har ett tydligt 

genusperspektiv. Styrkelyftning som idrott har länge varit en mansdominerad idrott, men nu börjar 

kvinnorna allt mer att synas på denna arena. Precis som Dahlén resonerade kring mansdominerade 

arenor inom idrotten (Dahlén 2008:475), så menar idrottaren att styrkelyftningen länge har 

förknippats med män och dess idrottande. Genuslentrianen som tidigare diskuterats av Jarlbro 

(2006) och Ganetz (2004) ser dock i det här fallet ut att brytas, eller i alla fall försvagas. 

 

”Det är ju något speciellt i att tävla med att vara starkast – och vara kvinna!” (Kvinna, styrkelyft) 

 

Idrottaren menade att det här var något som media snappade upp på ett bra sätt, och skötte det på ett 

bra sätt som gynnade de kvinnliga idrottarna inom styrkelyftning. De hjälper till att framhäva 

kvinnorna inom denna idrott. Idrottaren ansåg även att förbundet kämpade för att framhäva 

kvinnorna, och ville visa upp och ge dem uppmärksamhet. Idrottaren menade att styrkelyft är som 

en ”egen” sport och att den bryter mot de stereotypa normerna, att det ur ett genusperspektiv ser 

annorlunda ut än vad det gör inom de flesta andra idrotter. Jesper Fundbergs (2003) resonemang 

kring fotbollsspelare som inte fick förknippas med det feminina, vilket kunde leda till osanna och 

felaktiga uttalanden om de idrottande går här att diskutera. I detta fall ansåg dock  idrottaren i min 

undersökning att detta kunde var något positivt för idrotten styrkelyftning och de aktiva kvinnorna. 

Detta ledde till en genombrytare som medierna intresserar sig för, och att de eventuella 

påverkningarna enbart var positiva. 

 

Under rubriken Idrotten och sociala medier så diskuterar samma idrottare kring det svåra fenomenet 

att kunna skilja på sitt egna privata och offentliga liv. Ingen av de andra idrottarna diskuterade kring 

detta. Kanske kan denna svårighet förklaras med hjälp av Dahléns (2008:477) resonemang kring att 

kvinnor inom idrotten ofta framställs genom deras privata liv. Kanske reflekterade inte männen i 

undersökningen över detta, eftersom deras privata liv inte utsätts i lika stor utsträckning för 

skriverier och medierapportering. 
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5. Slutdiskussion 

De viktigaste slutsatserna som jag kommit fram till genom min undersökning är kort sagt att 

medierna har större påverkan på idrottarna än vad de själva alltid reflekterar över. De påverkas till 

stor del av vad medierna gör och hur de beter sig, och det leder till att det läggs en del fokus på 

detta, även om den kan te sig olika för alla. För idrotten i allmänhet så verkar det också finnas ett 

inte alltför problemfritt förhållande till medierna. För att återkoppla till min frågeställning angående 

hur idrottarna ser på idrottens medialisering, så framkom det att idrotten ofta framställs på fel sätt, 

och att den kan ta skada av mediernas rapportering. Slutsatsen är också att medierna ofta kan lägga 

mer resurser på att fokusera det som finns utanför själva idrottande, något som idrottarna i min 

undersökning ser som ”icke-relevant” samt ”löjligt”. De svar som jag har fått fram i min 

undersökning visar på att problemformuleringen var korrekt och redan från början hade en del av 

sanningen i sig. Media har påverkan på idrottarna och dess prestationer, media har påverkan på 

idrotten i allmänhet. 

 När det gäller frågeställningen kring eventuella effekter medialiseringen kan ha på idrottarnas 

prestationer, så ser man att svaren skiljer sig åt i min undersökning. Även fast slutsatserna, som jag 

nämnde ovan i många fall är likadana, så kan de samtidigt vara både positiva och negativa i 

förhållande till vilken idrott man är aktiv inom, samt vem man är som person. Idrottaren inom 

styrkelyftningen valde i intervjun att främst lyfta fram de positiva effekterna av medias effekt. Även 

fast det ibland märktes att det eventuellt fanns en problematik i detta, så märkte man att de positiva 

effekter fortfarande var de som var de starkaste. Kanske beror detta på att just denna idrott 

fortfarande är liten, och får en mycket liten del av medias sportinnehåll. Kanske är det så för de 

flesta idrotter, att i början så är de alla mycket mer beroende av media för att kunna växa, och då 

väljer man att se de eventuella effekterna som positiva, de har inte hunnit ”tippa över” till den 

negativa sida än.  Som jag nämnde här i texten ovan så visade sig även en skillnad i hur man är som 

person, vilket gav olika svar och synvinklar på just det problemet. Medias påverkan kan vara 

mycket stor och ha mycket stor effekt på en individ, ifall individen tillåter sig själv att tänka på det. 

Alla de tre intervjupersonerna var väl medvetna om hur de själva reagerade på medias press, och de 

valde att tackla den på olika sätt. Vad det berodde på är svårt för mig att spekulera i, men det kan 

nog ligga en stor grund i det hela i hur man är som person, och vad man värderar som högst i sin 

idrottsliga elitsatsning. 

Analysen visade att idrottarna idag själva har en större möjlighet att även påverka medierna. Det var 

något som jag inte tänkte på innan undersökningen satte igång. Analysen visar att idrottare idag 

själva kan framhäva sig som de personer de vill vara, och gör media det på ett annat sätt så är det 
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idag lättare att svara emot detta, samt dementera osanna uppgifter. Denna analys leder till att en ny 

frågeställning hade kunnat skapas. Nämligen, vad idrottarna/idrotten och medierna står i för 

relation till varandra. I denna undersökning utgår jag endast ifrån att det är medierna som påverkar 

idrotten eller idrottarna, men analysen har visat att de här fenomenen kan gå åt båda hållen. Detta 

hade absolut kunnat vara en intressant inriktning på min undersökning, samt eventuellt kan det leda 

till vidare forskning kring förhållandet idrott-medier. 

Den teori och den tidigare forskning som jag främst har haft användning för och dragit paralleller 

till i den här undersökningen blev just medieteorin med dess begrepp. Jag har även till stor del tagit 

del av tidigare forskning kring just kommersialisering och idrottens ekonomiska förutsättningar, 

vilket inte var tänkt från början. Jag insåg att detta var av stor relevans för min undersökning, och 

att detta behövdes finnas med i denna uppsats för att ge en bra grund för min senare analys. 

Eftersom undersökningen syfte främst handlade om mediernas påverkan på prestationer och inte på 

mediebilden av respektive sport, så blev analysen av genusperspektivet inte så stort. Dock anser jag 

även här att det skulle vara intressant för vidare forskning och analys. Ett drömscenario vore att få 

analysera insamlat material från kvinnor inom olika sorters idrotter, och då menar jag både typiska 

”kill-idrotter”, samt ”tjej-idrotter”. Att sedan analyserna detta tillsammans med mäns syn på det 

hela skulle ge en intressant undersökning och leda till slutsatser värda att diskutera. Undersökningen 

och analysens material angående genusaspektet tog dock en för mig oväntat riktning. De 

förutfattade meningar som jag innesatt trodde att medierna främst skulle ha negativa effekter för 

kvinnornas synsätt på mediernas roll inom idrotten. Detta i grunden av att medierna oftare 

rapporterar kring kvinnornas privatliv, vilket skulle kunna leda till negativa effekter på idrottarna. I 

undersökningen visade det sig att för den kvinnliga idrottaren var detta något positivt, just att vara 

kvinna i medierna, och dess positiva aspekter på hennes idrott. 

Ännu en del av den tidigare forskningen och teorin som fick större plats än jag räknat med i min 

undersökning var resonemangen kring ”idrottsstjärnor” eller ”hjältar”. Detta samtalsämne uppkom 

flertal gånger under intervjuerna, vilket ledde till att jag sedan i analysen kunde göra intressanta 

resonemang tills detta. Även här hade jag önskar att jag tidigare tänkt på att detta skulle kunna 

komma att bli av värde för undersökningen, och kanske i förväg kunnat planera och utforma frågor 

till intervjuguiden som gick in mer på detta ämne. 

Med hjälp av mycket framgångsrika och öppna intervjupersoner har jag genom denna undersökning 

fått kunskaper som jag kommer att ha med mig och funderar på länge. Intervjupersonerna var alla 

öppna med hur de kände och tänkte, vilket ledde till intressanta samtal. Den kvalitativa 

intervjumetoden blev alltså mycket lyckad för ändamålet. En reflektion som jag själv gjorde när 
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analysen startade, var att idrottarna själva inte var så medvetna, eller i alla fall så hade de inte 

funderat så mycket kring hur just media påverkar dem och idrotten. Kanske har jag här fel, men jag 

fick känslan av att de ibland blev förvånade över deras svar, som att detta inte var något som de 

hade resonerat öppet kring tidigare. Jag hoppas självklart att även dem fick ut lika mycket av denna 

undersökning och den diskussion som skapades som jag fick. Eftersom jag själv är idrottare, så 

kunde jag många gånger under intervjuerna och även under analysen hejda mig, och även jag dra 

slutsatser kring det som sas till mitt egna idrottande och till min egen idrott. Detta har gett mig 

insikt i att denna typ av forskning behövs, och att detta är ett ämne som är viktigt att man diskuterar. 
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide 

Allmänt om intervjupersonen 

Berätta lite om dig själv, namn och ålder? 

Inom vilken idrott är du aktiv, och hur länge har du varit det? 

Varför har du valt att satsa på idrott, hur ser din idrottsbakgrund ut? 

 

 

Förhållandet mellan sport och medier, allmänt samt i egen gren 

Vad tycker du om att det i dagens olika medier finns väldigt mycket sport? 

Tycker du att mediernas rapportering har förändrats över tiden? 

Följdfråga: Tycker du att det är någon skillnad från det att du började tävla i din idrott, från hur det 

ser ut idag? 

 

Tycker du att idrottens allt större plats i medierna har lett till både positiva och negativa 

fördelar/delar för dig som en idrottande person? 

Följdfråga: Kan du även se några positiva och negativa fördelar/delar för just din idrottsgren? 

Tycker du dig se någon skillnad mellan medias framställning av män respektive kvinnor? 

 

Mediebevakningen och påverkan på tävlingar/prestation och sponsorerna 

 

Har du själv blivit omnämd i medierna någon gång, i idrottsliga sammanhang? 

Följdfråga: Upplevde du att rapporteringen varit både positiv och negativ? 

Följdfråga: Hur kändes det? 

 

Tycker du att pressen från medierna har ökat under din tid som aktiv idrottare? 
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Följdfråga: Om Ja, vad tror du att detta kan bero på? 

 

Kan du som idrottare känna att du blir påverkad av hur medierna skriver om dig? 

Följdfråga: Kan du känna att även din idrottsgren blir påverkad? (Exempel med doping, hur det 

eventuellt skadar sporten?) 

Följdfråga: När du själv är inne i eller runt en tävlingssituation, brukar du tänka på ifall du kommer 

att hamna på tv, eller att tidningarna kommer att skriva om dig? 

Följdfråga ifall svaret JA. : Tycker du att det påverkar dig i din tävlingssituation? 

 

Tänker du någonsin på din “image”, alltså hur du vill framställas I medierna, eller på hur läsarna 

kan komma att uppfatta dig? 

Kan du känna att din egna prestation på tävling påverkas av tidigare rapportering om dig själv från 

media, har du någon erfarenhet av detta? (Exempel, en tidning skriver dagarna före om dina 

förberedelser inför en stor tävling, och anser att dessa är bra/dåliga. ) 

De förändringar som du tidigare nämnde, angående de förändringar som din idrott har fått genomgå 

när det gäller idrotten och mediarapporteringen, vilka förändringar tror du det kan vara som har haft 

störst effekt på dina idrottsliga prestationer? 

 

Tror du att medias ökade utrymme för idrotten kan ha någon påverkan på sponsoravtal osv? Hur? 

Följdfråga: Tycker du att dessa eventuella påverkningar är negativa eller positiva för just din idrott? 

(Ha I åtanke om idrotten är större eller mindre). 

 

Avslut 

Om vi ser på framtiden, hur tror du att idrotten inom medierna kommer att se ut, och vilken plats 

kommer den att ha? 

Vill du i mitt färdigskrivna material vara anonym, eller kan jag nämna dig vid namn, samt ge en 

kort redogörelse för vem du är, vilken idrott du är aktiv inom, samt lite om dina tidigare meriter? 

 


