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ABSTRACT 
 

The goal with our research has been to describe how often and in what way female athletes 

are represented in the sport section in Sweden’s biggest evening newspaper Aftonbladet. The 

material we’ve used are the newspapers that we collected during two weeks in 2008, the 3rd of 

November to the 9th of November and the 11th of November to the 17th of November. We’ve 

conduced two qualitative researches – a text analysis and an image analysis – and one 

quantitative analysis on our material. We’ve based our analysis on, among others, theories on 

the sportmediacomplex, critique feministic analysis and normative theory. 

 In these articles women are designed into four different stereotypes. We’ve chosen to call 

them the star, the victim, the sensation and the absent. On the basis on our theories we believe 

that these four stereotypes are creating more sexism and in that way they are contributing to 

the suppressing of women as a whole.  

 Our quantitative analysis shows that men occur more frequent on the sport pages than 

women. Almost nine of ten of the articles in Sportbladet are about men and male athletes. We 

believe that in this way Sportbladet contributes to the invisibilisation of female athletes and 

further more to the discrimination of women. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Discourse analysis, Gender representation, Quantitative analysis, Sexism, Sports 
journalism, Sportbladet, Sportmediacomplex, Stereotype. 
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1. Inledning och problemområde 
1.1 Inledning 
Män är viktigare än kvinnor. Ta vilken sporttidning som helst och läs igenom den. Sätt dig 

sedan ner och fundera över hur stor del av rapporteringen som behandlar kvinnligt idrottande. 

Män är helt enkelt viktigare än kvinnor, åtminstone i sportens värld. 

 Vi är båda frekventa läsare av Aftonbladets sportbilaga Sportbladet. Under en längre tid 

har vi därför båda irriterat oss över den till synes totala avsaknaden av kvinnliga idrottare i 

deras rapportering. Kort sagt, för att använda en välkänd sexistisk slogan från ett av Sveriges 

största chipsmärken, ”var är brudarna”? 

 Varför ser det ut på detta vis? Vilka drivkrafter finns det bakom denna fördelning av 

idrotten i Sportbladet? Med denna undersökning vill vi belysa det faktum att kvinnor i vår 

uppfattning är kraftigt underrepresenterade i sportmedia.  

 Men vad är egentligen underrepresentation? Bör män och kvinnor förekomma lika ofta i 

Sportbladets nyhetsrapportering eller hur ska fördelningen se ut för att den ska spegla 

”verkligheten”?  

 Vi vill med denna uppsats granska i hur stor utsträckning idrottskvinnor blir 

uppmärksammade i Sveriges största sporttidning Sportbladet. Vi vill också undersöka i vilka 

sammanhang idrottskvinnor blir omskrivna i tidningen samt hur de då framställs och 

konstrueras av journalisten. Vilken bild av kvinnan ger Sportbladet sina läsare och vad kan 

denna bild få för konsekvenser för samhället i övrigt? 

 Medierna har makt att förändra. Att media är den tredje statsmakten är en vedertagen 

sanning. Så varför verkar det vara så att kvinnor förekommer mer sällan i journalistiken, ja 

mer sällan i media överhuvudtaget.  

 Medierna ska spegla verkligheten och i mångt och mycket är det allmänhetens 

uppfattning att medierna faktiskt gör detta. Därför tycker vi att det är viktigt att undersöka 

vilken bild av verkligheten som Sveriges största sporttidning Sportbladet ger sina läsare. 

 

1.2 Problemområde 
1.2.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att beskriva och problematisera i vilken utsträckning Sveriges 

största sporttidning, Sportbladet, ägnar sig åt att rapportera om kvinnliga idrottsutövare och 

försöka ta reda på hur kvinnor framställs i dessa artiklar. 
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1.2.2 Frågeställningar 
Våra frågeställningar är följande: 

 

 Hur ser fördelningen mellan kvinnliga och manliga idrottsutövare ut i 

Sportbladet?  

 Hur framställs de kvinnliga idrottsutövarna i Sportbladet? 

 Hur kan Sportbladets kvinnobild påverka läsarens bild av kvinnan? 

 

Vi hoppas även att vår undersökning ska leda till att vi i slutdiskussionen ska kunna förklara 

eller ge förslag på förklaringar till följande frågor.  

 

 Varför ser Sportbladets nyhetsbevakning ut på detta viset? 

 Är kvinnor underrepresenterade i Sportbladet? 

 

1.2.3 Avgränsningar 
Vi kommer att lägga all vikt i denna undersökning på det tryckta mediet Sportbladet. Vi valde 

Sportbladet därför att det är Sveriges största sporttidning och även en tidning som vi båda 

läser regelbundet. Eftersom det är Sveriges största sporttidning så tror vi också att det är den 

tidningen som i störst utsträckning kan påverka andra tryckta medier i deras bevakning av 

sport, men även på sitt sätt påverkar hur sport ska rapporteras. Vi kommer alltså inte att 

undersöka några andra tryckta medier än Sportbladet. 
 Att vi valde Sportbladet framför tv, radio och webb samt andra tidningar beror på att vi 

båda är intresserade av Sportbladet och därför ville se hur tidningsbranschens största medium 

framställer kvinnliga idrottsutövare. 

 Vi väljer att begränsa oss till 14 nummer av Sportbladet då vi anser att detta ger oss en 

tillräcklig mängd material att granska i vår kvantitativa undersökning. Vi kommer i vår 

kvalitativa undersökning inte att analysera texter som handlar om manliga idrottsutövare då vi 

endast i denna undersökning är intresserade av att se hur kvinnliga idrottsutövare framställs.  

 Vi ville rikta in vår undersökning på nyhetstexter. I den kvantitativa och den kvalitativa 

analysen har vi därför bortsett från krönikor och åsiktstexter, spelbilagan samt statistik och 

resultatdelen. Detta gör att vi endast kommer att granska rena nyhetstexter. 
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2. Forskningsfältet medier och sportjournalistik 
I detta kapitel presenteras viktig information som ger en förförståelse för det som kommer att 

undersökas i denna C-uppsats. Vi börjar här med att beskriva mediernas makt genom historien 

för att förklara hur vi som mediekonsumenter påverkas av medias rapportering. För att ta reda 

på om Sportbladets kvinnobild kan påverka oss som läsare är det viktigt för oss att slå fast om 

media har makten att påverka.  

 Vi kommer även att förklara bakgrunden och framväxten av den första sportsidan. Vidare 

berättar vi om den tidning vi valt att granska och hur kvällstidningsmarknaden ser ut. 

Slutligen visar vi statstik från Riksidrottsförbundet som bland annat behandlar svenskars 

idrottande. 

 

2.1 Vilken makt har media 
För att kunna besvara frågan på vilket sätt medierna påverkar oss människor kommer vi här 

att redogöra för hur mediernas makt har förändrats under årens gång och hur den ser ut idag. 

 Den stora frågan som många forskare under lång tid ställt sig är hur stor makt massmedia 

har. Det har funnits olika teorier om massmediernas inflytande och makt på oss människor. I 

dag är de flesta forskare överens om att media genom åren har påverkat våra åsikter och 

värderingar, men hur är mediernas makt i dag och i hur stor utsträckning påverkas vi av det 

som den enskilde journalisten skriver? (Strömbäck, 2000) 

 Om det är så att media än idag har makten att kunna påverka människans värderingar så 

måste även den enskilde journalisten ha ansvaret över att ge oss en rättvis bild av hur världen 

ser ut. Det vill säga att de skildrar en rättvis bild av samhället. 

 Public journalism är ett fenomen som dök upp i medievärlden under 1970-talet. 

Perspektivet med Public journalism bygger på att medierna skriver och visar det som 

allmänheten är intresserad av. Enligt Erik Fichtelius (1997), journalist och anställd på SVT, är 

tanken att journalisterna tillsammans med medborgarna, ska försöka identifiera de för 

samhället största och viktigaste frågorna och problemen och även i viss mån peka på möjliga 

lösningar. 

 Journalisten Petter Beckman (2003) skriver i sin bok Riv stängslen att begreppet Public 

journalism har en mycket positiv klang bland chefredaktörerna i Sverige. Enligt honom visar 

en undersökning som han tagit del av att 51 av 69 tillfrågade chefredaktörer ansåg sig på 

senare år ha praktiserat Public journalism på sin tidning. (Beckman, 2003)  
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I USA har hundratals nyhetsredaktioner de senaste tjugo åren startat olika projekt inom ramen 

för Public journalism. Enligt Fichtelius (1997) är journalistens uppdrag inom Public 

journalism att rapportera det som är viktigt och det som publiceras ska vara av betydelse och 

intresse för den tänkta publiken. Med andra ord ska journalisterna skriva om sådant som 

läsarna vill läsa och är intresserade av. (Fichtelius, 1997) 

 

2.1.1 Allsmäktiga massmedier 
Massmediernas makt och påverkan, eller genomslagskraft, har av forskare delats in i tre 

historiska tidsepoker. Enligt Jesper Strömbäck (2000), professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, var det ungefär samtidigt som första 

världskriget tog slut som massmedierna ansågs vara som mäktigast. Radiomediet och filmen 

började nå människor på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta gjorde att 

genomslagskraften av massmedierna blev väldigt stor. Det var samtidigt som massmediernas 

ökade popularitet som diskussionerna om mediernas effekt började ta fart på allvar.  

 

Att kunna se människor och fordon röra sig, men utan att de var 
verkliga eller gick och ta på, var för många en chockartad upplevelse. 
Vid de första filmvisningarna uppstod ibland kaos, när åskådare 
försökte gripa in i filmens handling. De förstod helt enkelt inte fullt ut 
att filmen var just en film och inte verklighet. (Strömbäck, 2000, s. 63) 

  

Den kraftfullaste av dessa tidiga uppfattningar om mediernas effekt brukar kallas för ”the 

magic bullet theory” eller ”injektionsnålsteorin” på svenska. Teorin gjorde likhetstecken 

mellan budskapet och uppfattningen. Strömbäck (2000) menar vidare att den allmänna 

uppfattningen vara att budskapet som fördes fram via massmedierna uppfattades lika av alla 

människor och på det sättet som avsändaren hade för avsikt att människorna, mottagarna, 

skulle uppfatta budskapet. Medieinnehållet injicerades så att säga in i mottagarna.  

 Förankringen till teorin grundades på propagandan som kablats ut till världen under första 

världskriget. Denna propaganda var oerhört kraftfull och effektiv. Den nådde ut till nästan 

samtliga, och antogs därför leda till att människor trodde på budskapet som förmedlades. 

Den allmänna uppfattningen var att massmedierna var allsmäktiga men när frågan väl började 

undersökas på ett mer metodiskt sätt förändrades uppfattningen och ersattes istället av att 

medierna var mer eller mindre maktlösa. (Strömbäck, 2000) 
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2.1.2 Maktlösa massmedier 
I samband med att andra världskriget stod i full brand och amerikanarna ännu inte bestämt sig 

för att delta i kriget, så gick den allmänna uppfattningen om massmedierna från att de var 

allsmäktiga till att de var maktlösa. Den information och propaganda som kablats ut till det 

amerikanska folket av armén i jakt på nya rekryter hade misslyckats totalt. Massmedierna 

ansågs inte längre vara den stora faktorn som påverkade människors åsikter och bild av 

verkligheten. (Strömbäck, 2000) 

 Kommunikationsforskaren Paul Lazersfeld menar enligt Strömbäck (2000) att 

människorna är mer mottagliga för information och åsikter som kommer från personer som vi 

har i vår närhet som familj, vänner och arbetskamrater än av makthavare och politiker. Enligt 

Strömbäck (2000) formade Lazersfeld en ny teori som kallades ”the two-step flow of 

communication” eller tvåstegshypotesen. Teorin gick ut på att det finns så kallade 

opinionsbildare i samhället och i vår närmsta omgivning. 

 Dessa människor, menar Lazersfeld enligt Strömbäck (2000), kan ses som 

”opinionsledare” – personer som andra, mindre insatta, mindre intresserade och mindre 

exponerade människor, vänder sig till för råd och vägledning. Dessa ”opinionsledare” för 

informationen som de fått vidare till personer i hans eller hennes omgivning och närhet.  

 Efter andra världskrigets slut och en bit in på 1960-talet ansåg såväl forskare som 

allmänheten att massmedierna var mer eller mindre maktlösa. Men på senare år har effekten 

av massmediernas makt och inflytande i samhället åter tagit ny fart. (Strömbäck, 2000) 

 

2.1.3 Mäktiga massmedier 
En av de absolut största orsakerna till att de mäktiga massmediernas återkomst blev ett faktum 

var televisionens ankomst.  Att alla hem i slutet av 1960-talet hade en egen TV-apparat fick 

två stora effekter. För det första att innehållet nådde nästa alla och för det andra att det alltid 

fanns ett samtalsämne nära till hands. Därmed nådde också den politiska debatten fler, 

samtidigt som TV: n stimulerade människors politiska samtal. (Strömbäck, 2000) 

 Medieforskarna började nu allt mer intressera sig för de oplanerade, oavsedda effekterna 

av medierna i sig själva och av mediernas innehåll. Den kanadensiske medieforskaren 

Marshall McLuhan har enligt Strömbäck (2000) kommit med flera bra exempel på mediernas 

inflytande och effekter på människorna. Enligt Strömbäck (2000) är det mest kända uttalandet 

av McLuhan att ”the medium is the message”. Mediet är det samma som budskapet. 
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 Enligt Strömbäck (2000) har dagens massmedier så stor påverkningsmöjlighet på 

allmänheten att de kallas den tredje stadsmakten. Massmedierna har även ett stort ansvar 

gentemot sin publik genom att inte ge dem en felaktig bild av verkligheten eller påverka 

människors värderingar genom att felaktigt utnyttja sin maktposition. (Strömbäck, 2000) 

 Det kan med andra ord sägas vara felaktigt av Sportbladet att ge en bild av sportvärlden 

som inte överrensstämmer med ”verkligheten”. Om vi tänker oss att varannan idrottare i 

Sverige är kvinna, då bör Sportbladet, enligt vårt sätt att tolka Strömbäck, visa detta i sin 

rapportering. Varannan artikel bör då handla om en kvinnlig idrottare. 

 

2.2 Sportsidans historik 
Sportsidorna har under åren förändrats mycket sedan den första sportsidans uppkomst i början 

av 1900-talet fram till de specialiserade bilagorna som finns i dag. Idrotterna har blivit färre 

men har samtidigt fått ett mycket större utrymme inom journalistiken. Vi vill med denna 

historiska bakgrund ge en bild av sportsidans utveckling.  

 

2.2.1 Sportsidans uppkomst 
Den allra första svenska sportsidan i en dagstidning infördes i januari 1920. Det var Dagens 

Nyheter som med anledning av stundande OS i Antwerpen införde en sportsida i sin tidning. 

Från början var tanken att sportnyheterna skulle få en egen tidning men efter att 

tidningsledningen ansett att det skulle bli en allt för stor ekonomisk risk valde ledningen att 

publicera sportnyheterna på en egen sida inne i tidningen. (Wallin, 1998) 

 Det dröjde inte länge innan de konkurrerande tidningarna följde efter i Dagens Nyheters 

fotspår och 1925 hade alla stora stadstidningar en sportsida i sin tidning varje måndag. Och på 

mindre än tio år hade även alla lokal- och regionaltidningar infört en sportsida i sina tidningar. 

Aftonbladet blev först med att starta en bilaga med sportnyheter, som på vardagarna var 

fyrsidig och dubbelt så tjock i söndagstidningen. Men det skulle dröja enda fram till den 8 maj 

2000 innan Sportbladet lanserades och sportnyheterna fick en helt egen tidning. (Wallin, 

1998) 

 Den första sportsidan i en svensk tidning introducerades 1920 då massmedierna ansågs 

vara allsmäktiga. Fram till 1945 ökade sportmaterialet i svenska tidningar explosionsartat. I 

de sju tidningar1 som Wallin (1998) undersökt ökar sportmaterialet från 1915 till 1925 med 

                                                 
1 Jönköpings-Posten, Arbetarbladet, Norrbottens-Kuriren, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Arbetet, 
Aftonbladet.  

 10



350 procent. Tio år senare hade sportmaterialet ökat i dessa sju tidningar med ytterligare 350 

procent.  

 Mellan åren 1945-1995 skedde ökningen av sportmaterial i tidningarna i en lugnare takt. 

Volymmässigt har sport dock aldrig tidigare haft större utrymme i de lokala och regionala 

tidningarna än på 1990-talet. Ökningarna i dessa tidningstyper har skett från andra 

världskrigets slut fram till 1990-talet. I storstadstidningarna ser vi motsatt effekt där andelen 

sport var som störst på 1930-talet.  (Wallin 1998) 

 Under tiden som massmedierna ansågs vara allsmäktiga var sportmaterialets volym i 

tidningarna som störst i storstadstidningarna. Från 1930-talet fram till 1990-talet då 

massmedierna gick från att vara allsmäktiga till maktlösa och vidare till mäktiga minskade 

sportvolymen i storstadstidningarna.  

 Under samma period går lokala och regionala tidningar motsatt väg och ökar 

sportvolymen i sina tidningar. Aftonbladet har tillexempel aldrig haft mer sport i sin tidning 

än perioden 1985-1995 då 16 procent av tidningens totala volym (både redaktionellt- samt 

annonsmaterial) bestod av sport. Denna ökning verkar ha fortsatt då både Expressen och 

Aftonbladet på 2000-talet startat egna sporttidningar. 

 

2.2.2 Kvinnor ett främmande inslag 
Långt in på 1900-talet var kvinnliga idrottsutövare ett främmande inslag på idrottsarenorna. 

Ett av skälen till detta var att idrott främst ansågs vara bra för att stärka nationens militära 

försvar och det har i huvudsak alltid varit en manlig plikt. (Wallin, 1998) 

 Långt in på 1900-talet sågs kvinnligt idrottande som något onaturligt och oetiskt. 

Dessutom hävdade den medicinska vetenskapen att kvinnor som utsatte sig för stor fysisk 

ansträngning kunde skada sin förmåga att föda barn. Många forskare menade också på att alla 

människor bara hade en viss mängd energi i kroppen och det gäller att spara på den och då 

kvinnorna troddes ha mindre energi än männen uppmanades de att ta det lugnt och inte 

anstränga sig i onödan. (Wallin, 1998) 

 Men enligt Wallin (1998) fanns det dock idrotter som kvinnor i Sverige deltog i redan på 

1800-talet, som rodd, gymnastik, simning och cykling. Det sistnämnda var dock en gren som 

inte var populär i alla länder. I Storbritannien ansågs cykling inte bara skada kvinnors 

förmåga att föda barn utan kunde även leda till prostitution.  

 En bit in på 1900-talet började kvinnorna ägna sig mer åt fler sporter men det var inget 

som märktes av i dagstidningarna under den här perioden. (Wallin 1998) 
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2.3 Kvällstidningsmarknaden i Sverige 

Den svenska kvällstidningsmarknaden domineras av de två aktörerna Aftonbladet och 

Expressen. Deras vardagsupplagor ligger på sammanlagt cirka 692 000 exemplar 

(Tidningsutgivarna [TU], 2008). 

 33 procent av den svenska befolkningen mellan 15-79 år läser kvällstidningar. 36 procent 

av männen läsare en kvällstidning en genomsnittlig dag och 30 procent av kvinnorna gör 

detsamma (TU, 2008). Enligt forskaren Dino Viscovi vid Växjö Universitet – vars 

undersökning är synnerligen intressant med tanke på dess aktualitet (publicerades i november 

2008) – läser 16 procent av den svenska befolkningen en kvällstidning fem dagar i veckan och 

den genomsnittliga lästiden är på tio minuter2 (Viscovi, 2008). Vidare uppges 63 procent av 

den svenska befolkningen vara intresserade eller mycket intresserade av sport och 46 procent 

tycker att sport är en viktig eller mycket viktig del av mediebevakningen (Viscovi, 2008). 

 Tidningsutgivarna har tyvärr ingen statistik över läsvanor när det gäller sportsidorna i 

kvällspressen. Däremot finns det siffror för morgontidningar och dessa visar att 45 procent av 

dem som läser morgontidningar läser om sport. 27 procent av dem som säger sig läsa allt eller 

mycket av sportmaterialet är kvinnor och 63 procent av dem som läser är män. 10 procent 

läser alltså lite eller inget av sportmaterialet. Vi ser alltså här en snedfördelning i 

sportintresset mellan män och kvinnor. (TU, 2008) 

 

2.4 Aftonbladet/Sportbladet 
Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen är en oberoende  

socialdemokratisk tidning och även Sveriges största kvällstidning med en upplaga på 399 400 

på vardagarna och 455 800 på söndagar (att jämföra med Expressen vars siffror är 320 200 

och 404 200). (TU, 2008) 

 Aftonbladet, där Sportbladet ingår som en daglig sportbilaga, är även nordens största 

dagstidning. Tidningen ingår i den norska mediekoncernen Schibsteds. Aftonbladet har enligt 

sin egen statistik en läsekrets på ungefär 1,4 miljoner människor varje dag (Aftonbladet, n.d. 

a). Sportbladet är den överlägset största och mest lästa sporttidning i Sverige och läses, 

återigen enligt Aftonbladets egna mätningar, av närmare en miljon läsare (Aftonbladet, n.d. 

b).   

 

                                                 
2 Viscovi medger att denna siffra är anmärkningsvärt låg i jämförelse med tidigare forskning. Han hävdar att 
detta kan bero på antingen mätfel eller en slumpmässig variation (Viscovi, 2008: 40). 
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2.4.1 Sportbladet enligt Sportbladet 
Det rosa Sportbladet är en nyhetstidning för den verkligt 
sportintresserade. Den trycks samtidigt som Aftonbladet och följer 
med som bilaga varje dag. Sportbladets erfarna reportrar, krönikörer 
och fotografer rapporterar från arenor världen runt med speciellt 
fokus på stora idrotter som fotboll, ishockey, golf, tennis och friidrott 
[…] (Aftonbladet, n.d. b) 
 Målsättningen är att innehållet ska spegla svenska folkets 
intressen […] Ämnesvalen styrs av det vi uppfattar som flertalets 
intressen och behov på bekostnad av smalt innehåll. Att stå på 
läsarnas sida innebär i praktiken att journalistiken presenteras utifrån 
ett perspektiv som läsarna kan identifiera sig med och kan förklara 
komplicerade skeenden på ett begripligt sätt. Att allt som står i 
tidningen ska vara sant är naturligtvis en självklarhet, och för att leva 
upp till det krävs ofta hårt arbete i form av faktainsamling och 
källkontroll. Om vi misslyckas ska vi vara generösa med rättelser. 
(Aftonbladet, n.d. c) 

 

Det som är intressant med Sportbladets redaktionella policy3 är att tidningen har en klar 

inriktning mot tävlings- och elitidrott. I Riksidrottsförbundets siffror som vi visar här nedan 

kan vi utläsa att tävlingsidrotten domineras av män och att motionsidrotten domineras av 

kvinnor. Genom att välja bort motionsidrotten väljer Sportbladet alltså bort den 

idrottsdisciplin som lockar störst antal kvinnor. Detta bör ge en snedfördelning av antal 

artiklar fördelat mellan manliga och kvinnliga idrottsutövare i Sportbladet. Männen bör enligt 

detta dominera nyhetsbevakning i tidningen. Enligt Sportbladets egna undersökningar är 

Sportbladets könsfördelning bland läsarna 68 procent män och 32 procent kvinnor 

(Aftonbladet, n.d. b). 

 

2.5. Siffror kring Sveriges idrottande 
För att få en inblick i hur idrottandet ser ut i Sverige presenterar vi här statistik kring Sveriges 

idrottsföreningar och dess utövare. Eftersom Public journalism-fenomenet strävar efter att 

rapportera om det som allmänheten är intresserade utav ger dessa siffror oss en förståelse för 

hur nyhetsrapporteringen borde se ut utifrån utövarnas intresseperspektiv.  

 

2.5.1 Den svenska idrottsrörelsen 
Sveriges idrottsföreningar har idag över 5,2 miljoner anslutna medlemmar. Således är 

idrottsrörelsen en av de största folkrörelser i Sverige. Fotboll (med över en miljon 

medlemmar) och golf (med strax över en halv miljon medlemmar) tillhör de största förbunden 

                                                 
3 Sportbladets redaktionella policy är samma som huvudtidningen Aftonbladets. 
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följda av friidrott, gymnastik och innebandy. Runt 300 000 svenska skolbarn håller på med 

någon form av skolidrott (vilket gör skolidrotten till den tredje största specialförbundet, större 

än friidrott men mindre än golf). (Riksidrottsförbundet [RF], 2007) 

 De idrotter som varje år har flest antal deltagare vid tränings- och tävlingsaktiviteter är 

fotboll, gymnastik och innebandy. De idrotter som varje år anordnar flest antal tränings- och 

tävlingsaktiviteter är fotboll, innebandy och golf. 28 procent av alla män tävlar i någon form 

av seriesystem medan 16 procent av alla kvinnor gör det. Denna siffra skiftar kraftigt med 

åren, vid unga år (7-19) är idrottandet jämt fördelat mellan könen medan nästan dubbelt så 

många män som kvinnor sysslar med tävlingsidrott efter det att de fyllt 20 år. (RF, 2007) 

 Kvinnor dominerar det svenska motionsidrottandet. Överlag är det i alla ålderskategorier 

kvinnor som står för större delen av motionsidrottandet. Exempelvis sysslar 82 procent av alla 

kvinnor i åldrarna 50-59 år med någon form av fysisk aktivitet längre än 20 minuter minst en 

gång i veckan. Samma siffra för män i samma ålder är 59 procent. Sammanlagt sysslar 81 

procent av kvinnorna i åldern 7-70 år med någon form av motionsidrott. Motsvarande siffra 

för männen är 70,9 procent. (RF, 2007) 

 När det gäller tävlingsidrottandet i åldern 7-70 år ser dock statistiken annorlunda ut. 

Cirka en halv miljon herrar spelar fotboll i någon form av seriesystem. Detta följs av 

innebandy och golf. På damsidan dominerar gymnastik med strax över 230 000 tävlande, följt 

av fotboll och ridning. 36 procent av de aktiva tävlingsidrottarna är kvinnor och 64 procent är 

män. Alltså ägnar herrar sig i större utsträckning än damer åt tävlingsidrott, medan damer i 

större utsträckningen än herrar sysslar med motionsidrott. (RF, 2007) 

 När det gäller idrotten fördelat mellan åldrarna ser vi följande. I åldern 13-20 sysslar 37 

procent av alla barn och ungdomar med fotboll, 16 procent med innebandy och 10 procent 

med ridsport. Fotboll och innebandy domineras av killar (de båda idrotterna lockar dubbelt så 

många killar som tjejer) medan ridsport kraftigt domineras av tjejer (94 procent är tjejer). De 

tävlingsarrangemang som drar flest antal åskådare är fotboll (nästan två miljoner besökare 

varje år), följt av ishockey och friidrott. (RF, 2007) 

 

2.5.2 Sport i media 
I statistiken ingår sändningar från SVT, Tv 3, Tv 4 och Kanal 5. Fotboll är den sport som i 

särklass dominerar tv-utbudet med cirka 260 timmar i etern 2007. Detta följs av trav med 

cirka 150 timmar 2007 och friidrott med ungefär samma mängd. 2001 visades det 123 timmar 

sport där kvinnor var idrottsutövare. Samma siffra för 2007 var 219 timmar. 2001 visades det 
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1 723 timmar sport där män var idrottsutövare. Samma siffra för 2007 var 538 timmar. 2001 

visades det 438 timmar sport med både män och kvinnor som idrottsutövare. Samma siffra för 

2007 var 450 timmar. (RF, 2007) 

 Tyngdpunkten för tv-sända sportarrangemang ligger på idrott där idrottsutövarna är män. 

Anledningen till den starka tillbaka gång mellan åren 2001 och 2007 har att göra med att 

bland annat fotbollen lagts över i nya kanaler (till exempel Tv 4 plus och Tv 4 sport) samt att 

många idrottsevenemang numera sänds i betalkanaler som Canal plus sport. Dessa kanaler 

sänder enligt vår uppfattning sällan eller aldrig idrott där utövare är kvinnor. Således kan det 

tänkas att gapet idag är ännu större än vad det var 2001. 

 Om vi beskriver regelbunden sportmediekonsumtion med att konsumenten en till två 

gånger i veckan tar del av sport via media, då är 61 procent av befolkningen regelbundna 

konsumenter av sport via dagspress. Motsvarande siffra för TV är 73 procent. 34 procent 

uppger att de dagligen läser om sport i dagspressen. Motsvarande siffra för tv är 33 procent. 

Genomsnittssvensken lägger över tre timmar i veckan (191 minuter) på olika former av 

sportkonsumtion (press, tv, radio och Internet) (Viscovi, 2008). 

  

2.6 Sammanfattning 
Genom att medierna har makten att påverka dagordningen har de också makten över vilka 

idrotter och idrottsutövare som blir uppmärksammade och omnämns i media. Här vilar ett 

oerhört stort ansvar på deras axlar. Dels ska mediernas rapportering spegla verkligheten, det 

vill säga att de sporter och idrotter som är störst i såväl medlemsutövandet som i allmänhetens 

intresse ska återspegla rapporteringen. En skev rapportering av såväl idrottsmannen eller 

idrottskvinnan som deras idrottsgren bidrar till en falsk verklighet, det vill säga att 

allmänheten inte ges en korrekt bild av hur sportvärlden ser ut. På grund av att Sportbladet 

skriver för en svensk publik bör de ge en rättvis bild av idrottande i det svenska samhället. 

Eftersom Sportbladet valt att endast granska tävlings- och elitidrott och eftersom män deltar i 

större utsträckning i tävlingssammanhang medan kvinnor i större utsträckning ägnar sig åt 

motionsidrott, gör Sportbladet redan från början ett skevt urval vad det gäller manliga och 

kvinnliga idrottsutövare. Detta ser vi även i TV-statistiken. Idrotter som domineras av 

manliga idrottsutövare dominerar även när det gäller tv-sända evenemang.  
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3. Tidigare forskning 
Flera forskare har tidigare berört forskningsfältet sport i media och vi kommer här att 

presentera några av dessa vars forskning är av särskild vikt för vårt arbete. 

 

3.1 Sporten i spalterna 
Ulf Wallin är forskare vid Göteborgs universitet och har i sin bok Sporten i spalterna (1998) 

gett en bild av sportsidans utveckling från dess skapande till nutid. Det som vi tycker är 

intressant för vår egen uppsats med hans forskning är att han bland annat visar att TV sätter 

agendan för de tryckta medierna. 

 Mellan åren 1895 och 1965 ökade antalet artiklar om sport i media. Efter 1965 och fram till 

1995 har dock antalet artiklar minskat samtidigt som utrymmet för idrott i tidningarna har 

ökat. Alltså har varje enskild idrottshändelse fått större utrymme i tidningarna. (Wallin, 1998) 

 Enligt Wallin (1998) beror detta på att sportjournalister idag gör ett snävare urval och 

väljer att rapportera från färre antal sportevenemang. Varje artikel ges större utrymme. I 

Wallins forskning ser han en ökning av antalet idrotter i alla tidningar utom Aftonbladet där 

antalet idrotter minskar. Från 1915 är det fotboll som dominerar med friidrott som ständig 

tvåa. På senare år har dock friidrotten passerats av ishockeyn. (Wallin, 1998) 

 TV: s intåg har enligt Wallin (1998) i grunden förändrat nyhetsrapporteringen från 

sportevenemang. TV-sändningar ökar intresset och mer eller mindre tvingar tidningarna att 

skriva om de tv-sända idrottsevenemangen. ”TV har därför alltmer kommit att bestämma 

dagordningen även för dagspressens sportbevakning (Wallin 1998: 259),” skriver Wallin 

(1998) och menar att TV sätter tonen för reportagen i tidningarna. TV har bidragit till en allt 

mer likriktad sportbevakning. (Wallin, 1998) 

 

3.2 Genus i sportjournalistiken 
Ulrika Andersson (2003), doktorand vid JMG, Göteborg, skriver i sin arbetsrapport att 

männen är dominerande i sportjournalistiken. 

 

Den analys av tre tidningarnas sportsidor som genomförts under 
hösten 2003, har på flera sätt kommit att bli liktydig med en analys 
av männens och den manliga sportens arenor. (Andersson, 2003, s. 
36) 
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Hon slår även fast att tidningarnas innehåll är slående likt det material som finns i tv. Det 

redaktionella materialet utgörs till största del av seriematcher och internationella tävlingar, 

följt av lokala och regionala tävlingar. 

  Vidare menar hon att eftersom fotbollen är den största sporten i Sverige med flest utövare 

så är det inte så märkligt att denna dominerar på tidningssidorna. Vad som dock är märkligt är 

att ishockeyn i hennes undersökning kommer på andra plats. 

 

Sporten tillhör inte ens ett av de tio största förbunden i Sverige. 
Bland dessa återfinns istället gymnastik och ridsport, för att nämna 
några exempel. 83 procent av gymnastikföreningarnas medlemmar 
och 85 procent av ridsportens medlemmar är kvinnor. 3 procent av 
ishockey föreningarnas medlemmar är kvinnor. [...]  
 Kanske är det då inte så konstigt att inte ens var sjätte 
huvudperson som framträder i sportartiklar är kvinnor. (Andersson, 
2003, s. 36) 
 

Ishockeyns andra plats i rapporteringsstatistiken går alltså inte att rättfärdiga med att det är en 

stor idrott. I åskådarstatistiken kan vi dock se att ishockeyn ligger på andra plats bland 

besökta arrangemang. 

 Sportbladet skriver i sin egna redaktionella policy att ”målsättningen är att innehållet ska 

spegla svenska folkets intressen”. Det går alltså att säga att Sportbladet menar att ”det svenska 

folkets intresse” för idrott är detsamma som åskådarnas intresse för idrott och inte utövarnas. 

Tidningen Sportbladet anser att deras målgrupp är ”åskådarna” och inte ”utövarna”. Denna 

insikt är relevant för vår forskning eftersom det ger oss insikt i vilka artiklar som kommer att 

förekomma mest frekvent i Sportbladet. Vi bör i vår forskning med andra ord hitta artiklar 

som följer åskådarstatistiken. 
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4. Teoretiska perspektiv på medier och sport 
I detta kapitel kommer vi att presentera några olika teoretiska utgångspunkter som vi kommer 

att hänga upp vår undersökning på.  

 

4.1 Normalitetsteori 
Den som uppfattas som norm är den som har makten. Den som uppfattas som normal har 

möjligheten att själv kunna bestämma vad som är normalt samt att kontrollera och försvara 

diskursen och på grund av detta utöva makt menar den franske filosofen Michel Foucault 

(1993). 

 Om mannen i sportmedia uppfattas som norm är det med andra ord mannen som har 

makten. En av många forskare som utgår från Foucault är Yvonne Hirdman (2003), 

genusforskare och historiker vid Stockholms universitet. Hon ger exempel på tre sätt som 

kvinnan kan framställas på. Dessa är följande: 

 

 A – icke A. 

Mannen är norm och kvinnan är inte mannen. Mannen är alltså den 

dominerande och kvinnan är i det närmaste helt frånvarande, någon som finns 

men inte finns. Ett bihang till mannen helt enkelt. En form av blindtarm, ett 

nödvändigt ont. (Hirdman, 2003) 

 

 A – a. 

Här framställs kvinnan som en liten man (ett litet a till ett stort A). En 

stereotypiserad kvinnobild jämförs ständigt med mannen. Kvinnan jämförs med 

mannen och får därför sin identitet. Kvinnan är alltså en man i vardande, någon 

som strävar efter att bli man men som ännu inte är det. Som ett barn som ännu 

inte blivit vuxen. (Hirdman, 2003) 

 

 A – B. 

Män och kvinnor är sina direkta motsatser. Genus uppstår i denna skillnad. 

Mannen framställs som det goda, kvinnan som det onda. Här är män och 

kvinnor helt väsensskilda, som två helt olika arter. Mannen står bland annat för 

liv, ljus och kraft medan kvinnan står för död, mörker och svaghet (Ekenvall 
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enligt Hirdman, 2003). De två är med andra ord varandras motpoler. Mannen är 

med andra ord positiv och kvinnan negativ. (Hirdman, 2003) 

 

Dessa roller tror vi att vi kommer att finna i vår undersökning. Vi kommer att använda oss av 

Hirdmans ”mallar” för manligt och kvinnligt för att positionera in kvinnan i Sportbladets 

nyhetsrapportering. Vilka roller ger Sportbladet kvinnan och hur kan dessa relateras till 

Hirdmans hierarkiska placering av genus? 

 

4.2 Kritisk feministisk teori med perspektiv på sport 
Enligt Jay Coakley (2007), sociolog vid University of Colorado, utgår alla typer av kritisk 

teori ifrån en position som granskar makt i samhället och/eller kulturen i första hand. Kritisk 

feministisk teori betonar vikten av att kritisera och omvandla den kultur och organisation som 

idag finns inom sporten så att den bättre stämmer överens med både män och kvinnors 

erfarenheter. (Coakley, 2007) 

 Teorins anhängare hävdar att ideologiska och organisatoriska förändringar krävs för att vi 

verkligen ska få jämställdhet inom både sportens värld och samhället som. Studier som är 

baserade på kritisk feministisk teori fokuserar generellt på en eller flera av följande forsknings 

frågor: (Coakley, 2007) 

 

 På vilka sätt har flickor och kvinnor blivit uteslutna från att delta i sportaktiviteter 

och hur kan jämställdhet mellan könen uppnås utan att man talar om hur 

hälsovådlig idrott kan vara för kvinnor och flickor. 

 På vilka sätt producerar och bibehåller sporten bilden av vad det betyder att vara 

man i samhället och en relation mellan könen som framhåller tuffa och aggressiva 

män framför andra. 

 Hur representeras män och kvinnor i medierapportering om sport och på vilka sätt 

återskapar eller motsätter sig dessa representationer dominerande könsideologier. 

 Vilken är den mest effektiva strategin för att motstå eller utmana den mans-

centrerade könsideologin som förs fram och återskapas inom tävlingsidrotten. 

 På vilka sätt är idrott och idrottsutövare inblandade i skapandet av kön när det 

gäller fysik, sexualitet och kropp – det vill säga betydelsen för samhällets 

uppfattning om sport. 
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I denna undersökning kommer punkt tre att vara den mest relevanta, därmed inte sagt att de 

andra är irrelevant och därför kommer att uteslutas. Det är mycket möjligt att någon av de 

andra punkterna kommer att användas. Men vi kommer att fokusera på mediernas 

representation av genus och sport. 

 Kritisk feministisk teori ger en generell bild av verkligheten, en förenklad bild med andra 

ord (Coakley, 2007). För att vi ska kunna gå in djupare och tolka de texter vi kommer att 

analysera använder vi oss av flera andra teoretiska utgångspunkter. 

 

4.3 Stereotypisering av kvinnor i media 
 
Since those who control the media are almost all (rich) men, there is 
every incentive for them to present the capitalist, patriarchal scheme 
of things as the most attractive system available – and to convince 
the less privileged that the oppression and limitations of their lives 
are inevitable. (Davies enligt van Zoonen, 2004, s. 29) 

 

Eftersom män äger större delen av mediemarknaden är det alltså troligt att de använder sin 

makt till att förtrycka kvinnor. Liesbet van Zoonen presenterar tre sätt med hjälp av vilka vi 

kan förstå hur media konstruerar kvinnorollen: 

 
Tabell 1: Stereotypiserings schema 

 Avsändare Process Meddelande Process Effekt 

Norm Män Förvrängning Stereotyp Socialisering Sexism 

Pornografi Patriarkat Förvrängning Pornografi Imitering Förtryck 

Ideologi Kapitalism Förvrängning Hegemoni Igenkänning Sunt förnuft 

van Zoonen (2004, s. 29) 

 

Genom att sända ut ett stereotypiserat budskap till mottagarna lär de sig i sin tur hur de ska 

uppträda i sina egna könsroller. Ett pornografiskt budskap tros göra att män blir mer 

aggressiva och imitera det sexuella våld som finns i pornografins värld. Ett ideologiskt 

budskap tros bli upptaget som vedertagen sanning. (van Zoonen, 2004) 

 Enligt van Zoonen visar Margaret Gallagher i sin sammanställning av ett antal 

kvantitativa studier att kvinnor är mycket underrepresenterade i media över hela världen och 

att de kvinnor som får vara med i media alla är unga och vackra på ett konventionellt sätt och 

de definieras utifrån deras pappa, man, son, tränare eller chef. Denna stereotypa bild av 

kvinnan ger en speciell bild av henne och på vilket sätt hon bör vara på. (van Zoonen, 2004) 
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4.4 Sportmediekomplexet 
Medie- och kulturforskaren David Rowe (2004) skriver i Sport, Culture and the media att 

sport inte har något direkt värde men är konstigt nog högt prissatt. Detta beror på att sporten 

befinner sig i en ekonomisk omgivning där, eftersom många varor har blivit lättare att 

massproducera, bara ett relativt litet antal produkter har proportion mellan kostnad och 

betydelse.  

 På grund av detta finns det ett överskott av kapital som kan läggas på varor utan egentligt 

värde, som sport. Han menar även att sport och media hör ihop, så till den grad att det idag 

vore svårt att tänka sig det ena utan det andra. Detta syns framförallt om vi ser sport och 

media utifrån ett ekonomiskt perspektiv. (Rowe, 2004) 

 När sportens största inkomstkälla var inträdessumman som människor betalade för att se 

ett sportsevenemang på plats så fanns det inget behov av marknadsföring. Under samma tid 

bestod tidningarnas inkomster till största del av lösnummer försäljningen, och inte från 

reklamförsäljning. Tidningarna var även mer intresserade av politik och skandaler. Därför var 

sportrapportering inte så tilltalande. (Rowe, 2004) 

 Så hände något. Internationella och nationella tävlingar skapades och ledde fram till ett 

ökat intresse för sport bland allmänheten. I och med att intresset för sport ökade fanns det ett 

ökat intresse bland tidningar att skriva om sport. Sport blev alltså en handelsvara, ett 

konkurrensmedel med vilket tidningarna kunde locka till sig nya läsare. (Rowe, 2004) 

 När sedan TV och radio gjorde sitt intåg började en reklammarknad inom medieindustrin 

att växa fram. Tidigare hade media (tidningar) tjänat sina pengar på lösnummer försäljning, 

men med TV och radio som nya medier fanns inte längre denna möjlighet. 

Annonsförsäljningen tog över som medias huvudsakliga inkomstkälla. (Rowe, 2004) 

 Sportvärlden såg här nya möjlighet att tjäna pengar på. Sändningsrättigheter och reklam 

på arenorna ledde till ökade intäkter. Dock var framförallt åskådarna emot denna plötsliga 

kommersialisering av den tidigare så ”rena” sporten. Än idag finns diskussioner om det inte 

bör vara så att bara amatörer ska få ställa upp i till exempel OS och amatöridrott anses på 

många håll vara ”renare” och därför lite finare. Fortfarande är det så att åskådarna är den 

största bromsklossen vad det gäller utökade kommersialisering av idrotten. Idag ser många 

åskådare reklam som ett nödvändigt ont för fortsatt utveckling av sporten (Rowe 2004). 

 Detta ömsesidiga behov mellan sport och media kallas för sportmediekomplexet och 

Rowe (2004) menar att de maktmedel som detta komplex har att tillgå gör att det inte går att 

avfärda sport som underhållning. Det investeras exempelvis enorma summor pengar i sport 
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idag, både vad gäller kapital, arbetskraft, politisk retorik samt sociala och kulturella åtagande. 

Detta gör att nya maktstrukturer skapas där sport exempelvis kan bestämma ödet för stora 

företag som exempelvis det tyska mediebolaget Kirschmedia som gick i konkurrs efter att ha 

betalt så mycket för sändningsrättigheterna inför 2002 år VM i fotboll att de senare inte kunde 

återhämta sig från kostnaderna. Även mediejättar som NBC samt sportmärken som Nike och 

läskföretag som Pepsi satsar enorma pengar på sport. (Rowe, 2004) 

 Rowe (2004) menar alltså att en stor del av mediemakten vad det gäller sportjournalistik 

kan sägas ligga i de ekonomiska aspekterna. Tidningarna vill för att locka så stora annonsörer 

som möjligt skriva om idrotter där mycket pengar finns och ett stort intresse har vuxit fram.  

 Denna insikt är viktig för vår egen forskning då det kan tänkas vara så att Sportbladet 

väljer att skriva om idrotter som lockar stor publik men även starka annonsörer. Det är med 

andra ord inte så konstigt om de väljer att skriva om engelska fotbollsligan Premier League 

som haft vandrande annons(s)pelare i exempelvis David Beckham, Fredrik Ljungberg och 

Thierry Henry. 

 Sport och media är alltså på grund av ekonomiska faktorer helt beroende av varandra. Om 

vi i vår undersökning finner att damidrott inte är lika väl representerat som herridrott i 

Sportbladet kan detta bero på att exempelvis damidrotten varken har stora globala stjärnor, 

som multinationella bolag vill knyta till sig, eller starka världskända lag som Real Madrid. 

 För att göra en konkret tolkning av Rowe (2004); eftersom läsarna intresserar sig för det 

Sportbladet skriver och Sportbladet skriver om det som läsarna är intresserade av samtidigt 

som de skriver om det som de får störst annonsintäkter på, då går det att säga att det 

egentligen är drivkraften att tjäna pengar som är störst och viktigast för Sportbladet. Inte att 

ge ett representativt urval av befolkningen eller ge en ”rättvis” bild av verkligheten. Med 

utgångspunkt från Rowe (2004) kan det alltså tänkas vara så att bilden i Sportbladet är starkt 

förvanskad på grund av kapitalistiskt inflytande. 
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5. Undersökningens genomförande 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder i vår 

undersökning. Syftet med denna uppsats har varit att studera i hur stor utsträckning 

idrottskvinnor blir uppmärksammade och representerade i Sveriges största sporttidning 

Sportbladet. Vi ville också titta på i vilka sammanhang idrottskvinnorna blev omskrivna i 

tidningen samt hur de då konstrueras av journalisten.  

 

5.1 Urval 
Vi har under två veckor samlat in alla tidningar från Aftonbladets sportbilaga Sportbladet. 

Tidningarna är från den 3/11 2008 till och med den 17/11 2008. Vi har valt att göra det som 

David Deacon (2007), medie- och politikforskare, kallar för ”cluster sampling” (kluster 

urval). Med detta menas att vi slumpmässigt valde två veckor under vilka vi samlade in 

sammanlagt 14 nummer av Sportbladet. Vi är medvetna om de problem som finns med denna 

typ av urval, bland annat att denna metod har större felprocent än till exempel syntetiska 

veckor, men vi anser att syntetiska veckor kan leda till att slumpen sållar bort flera artiklar 

som handlar om kvinnliga idrottsutövare om man inte följer faktiska dagar. Genom att 

använda sig av två raka sjudagarsperioder tycker vi att vi får en bra överblick av Sportbladets 

generella representation av artiklar av olika idrotter samt av manliga och kvinnliga 

idrottsutövare. 

 Vi valde dessa två veckor, dels på grund av att vi ville ha fysiska tidningar att arbeta med 

istället för webb-versioner, detta för att få bättre förståelse för upplägg på sidan, artikelns 

placering i tidningen samt bildens storlek, men även för att få ett så aktuellt material som 

möjligt. Detta gör att vi kan göra en djupare och mer aktuell forskning än om vi valt webb-

baserade tidningsartiklar från exempelvis juni 2008. 

 Vi har analyserat tidningar från den 3/11 till den 9/11 samt tidningar från den 11/11 till 

den 17/11. För att öka slumpmässigheten har vi alltså valt att göra ett avbrott i perioden 3-17 

november och inte använda oss av en rak tvåveckorsperiod. Med lottning föll valet på den 

tionde november. 

 I bildmaterialet har vi inte räknat in grafikmaterial. Med grafikmaterial menar vi bilder 

som används som illustrationer istället för nyhetsbilder. Detta har vi gjort eftersom många av 

dessa grafikbilder, exempelvis faksimiler, är så små att det inte alltid gå att urskilja vad de 

föreställer. Eftersom dessa bilder då inte kan räknas av oss har vi valt att vara konsekventa 

och helt bortsett från denna typ av grafikelement. 
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 Efter att i vår kvantitativa undersökning räknat bilder, notiser och artiklar valde vi att gå 

vidare med de 23 artiklar med tillhörande bilder som handlade om kvinnliga idrottsutövare. 

 
5.2 Metoder till att tolka Sportbladets genusframställningar 
Här presenterar vi de metoder vi har haft som utgångspunkt när vi genomfört vårt 

analysarbete. Vi presenterar även vårt analysschema som vi använt oss av för att tolka de 

olika artiklarna i vår undersökning. När det gäller de kvalitativa metoderna, diskursanalys och 

bildanalys, så tolkar vi dessa texter utifrån de teoretiska utgångspunkter som vi redogjort för i 

teorikapitlet.  

 

5.2.1. Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys är nödvändig i vår undersökning eftersom vi vill svara på 

frågan i hur stor utsträckning kvinnor representeras i Sportbladet. Den kvantitativa 

innehållsanalysen utgår i detta fall från att räkna antalet texter och artiklar där kvinnorna är 

representerade och jämföra resultaten med hur representationen av män ser ut för att på så sätt 

kunna göra en rättvis och generell bedömning.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod när man 
vill göra ett större material tillängligt för analys. Ett systematisk och 
formaliserat upplägg är en förutsättning, och nödvändigt om man på 
statistiska grunder vill kunna dra generella slutsatser av resultatet. 
(Nilsson i Ekström & Larsson red, 2002, s. 111) 
 

En allmän kritik som ofta kommer upp när den kvantitativa innehållsanalysen används som 

metod är att metoden begränsar forskningen till att endast ge svar på frågor som är mätbara 

vilket kan göra att viktiga aspekter av innehållet och dess betydelse kan gå förlorad.  

Då den kvantitativa metodens syfte är att synliggöra generella mönster i ett material blir det 

därför viktigt att en forskningsfråga angripas av fler olika metoder. På så sätt kan 

forskningsfrågan besvaras på ett mer noggrant sätt eller åtminstone ge flera förklaringar och 

visa på olika samband mellan de faktorer som forskningsfrågan undersöker. 

(Nilsson i Ekström & Larsson red, 2002) 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens stora vinst är dess effektivitet. 
Utan metodens systematiska och formaliserade ansats är det normalt 
omöjligt att närma sig ett större material. En sådan ansats kräver att 
forskningsfrågorna översätts till variabler, med vilka man kan 
kvantifiera (mäta) relevanta egenskaper i innehållet… 
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 Resultatet av en kvantitativ innehållsanalys blir därmed normalt i 
termer av förekomst (frekvens) eller omfång (volym), det vill säga 
hur ofta någonting förekommer i ett visst innehåll eller hur stor 
andel av innehållet som karakteriseras av en viss egenskap.  
(Nilsson i Ekström & Larsson red, 2002, s. 114) 
 

5.2.2. Diskursanalys 
Vi har valt att använda oss av diskursanalys för att kunna göra en mer noggrann och kvalitativ 

innehållsanalys vilket krävs för att besvara följdfrågorna i vår forskningsfråga. Genom att 

studera en text genom flera olika infallsvinklar kan vi tolka och analysera texten och hitta dess 

budskap och synliggöra det osynliga som döljer sig i det fördolda.  

 

Diskursanalys innebär att analysera tal och/eller text där fokus ligger 
på språket som det används i olika kontexter.  
 Det som intresserar forskaren är framför allt meningsskapande i 
ett visst sammanhang och i mindre utsträckning språkets formella 
struktur. (Kroon i Ekström & Larsson red, 2002, s. 166) 

 

Begreppet diskurs refererar enligt Peter Berglez (Ekström & Larsson red., 2002) till 

människors språkanvändning i såväl tal som skriftlig bemärkelse. När vi läser en text och tar 

till oss formuleringar och meningar skapar texten sin helhet för mottagaren av budskapet eller 

nyhetstexten. Genom att läsaren tolkar de koder som finns i textens konstruktion skapas också 

textens mening eller budskap för läsaren.  

 Vidare handlar relation mellan text och läsare om kognition, dvs. uppfattande, 

förförståelse och memorering av text, vilket styr läsarens skapande av mening. Enligt Peter 

Berglez (Ekström & Larsson red., 2002) tar vi kognitiva scheman för givet eftersom vårt 

nyhetsläsande är rutinmässigt – vi reflekterar sälla över att en nyhetsartikel exempelvis 

präglas av rubrik, underrubrik och ingress. 

 En diskursanalys ska inte ses som en färdig analysmetod utan bör alltid tillämpas 

tillsammans med de valda teorier som en forskare utgår ifrån. Enligt Berglez (Ekström & 

Larsson red., 2002) är metoden ett utmärkt analysredskap men vid en analys bör forskare ta 

extra hänsyn till olika strukturella nivåer och fråga sig varför har nyhetstexten blivit som den 

har blivit? Det räcker alltså inte med att koncentrera sig på hur själva texten uppfattas för 

läsaren vid första anblicken. Sanningen om texten menar Berglez (Ekström & Larsson red., 

2002) befinner sig på en annan ort. För att kunna synliggöra och kunna tolka texten eller få en 

förståelse för texten kan endas uppnås genom att de frånvarande orsakerna fångas analytiskt 
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genom att läsaren eller forskaren tar hänsyn till de kognitiva, kulturella, sociala, ideologiska, 

politiska och ekonomiska förutsättningar som texten har kommit till under.  

(Berglez i Ekström & Larsson red, 2002). 

 

5.2.2.1 Analysverktyg för text 

Vi kommer att använda oss av ett diskursanalysschema (se Bilaga 1) för att angripa artiklarna 

och göra en kvalitativ innehållsanalys av de utvalda texterna. Vi har utgått ifrån Ylva Brunes, 

forskare och universitetslektor på Högskolan i Kalmar, lathund för diskursanalys (se Bilaga 3) 

som vi omarbetar så den bättra passar oss och vår analys.  

 

5.2.3 Bildanalys 
Enligt Henriette Koblanck (2003), professor i grafisk design vid Högskolan i Kalmar, finns 

det flera olika metoder och teorier att använda sig av när man ska analysera bilder och 

fotografier. Själva begreppet bildanalys kan ses som en sammanfattande benämning av att 

tolka och förstå vad som syns på bilden eller fotot oavsett vilken metod eller teori man väljer 

att använda. (Koblanck, 2003) 

 

5.2.3.1 Semiotik 

Enligt medieforskaren Jostein Gripsrud (2004) kommer ordet semiotik från det grekiska ordet 

semeion som betyder tecken. Semiotik är alltså läran eller studien om tecken och 

teckensystem. Den omfattar alla typer av tecken som visuella, verbala, musikaliska och 

arkitektoniska.  

 Den semiotiska teorin har lärt oss att tolka koder. Olika visuella element som finns i en 

bild är olika former av tecken. Dessa tecken utgör en generell betydelse som vi kodar och 

sedan tolkar på ett sätt som gör bilden begriplig för oss. En del koder som vi lärt oss att tolka 

kan dock skilja sig mellan olika kulturer. Det vi ser på en bild i den västerländska kulturen 

kan uppfattas på ett annat sätt i den österländska kulturen då de generella koderna tolkas på 

olika sätt i de olika kulturerna. (Gripsrud, 2004). 

 

Som exempel kan vi ta vägskylten som vägkorsning eller de figurer 
som finns på offentliga toaletter och som ska informera oss om att 
der är ett avträde för män eller för kvinnor.  
 De liknar inte särskilt mycket verkliga män eller kvinnor, men 
vi känner igen dem som konventionella könstecken i form av 
människoliknande (och därmed delvis motiverade) figurer. (Gripsrud 
2004, s. 141) 
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Enligt Koblanck (2003) är det inte helt självklart att en bild tolkas på samma sätt av alla. En 

bild kan också ändra sin betydelse beroende på var den förekommer, i vilket fysiskt och 

kulturellt sammanhang. Om en bild förekommer i en nyhetssändning på TV uppfattas den och 

tolkas på ett sätt, om samma bild återfinns på ett museum kommer bilden troligtvis att tolkas 

och uppfattas på ett helt annat sätt. Enligt medieforskaren André Jansson (2002) skulle man 

enkelt kunna definiera semiotik som ”studiet av allt som kan användas för kommunikation”.  

 

5.2.3.2 Denotation och konnotation 

För att kunna skilja på vad som syns i bilden och den kulturella uppfattningen av den så 

används två olika begrepp för att kunna tolka bilden. I verkligheten uppfattar vi som regel 

båda delarna av begreppet mer eller mindre samtidigt även om vi i tolkningen av en bild 

skiljer dem åt. . (Gripsrud, 2004) 

 

Dessa två betydelser kallas inom den semiotiska teorin denotation 
som är den första, direkta betydelsen, och konnotation som är den 
andra, indirekta betydelsen. Kon-notation betyder ordagrant med-
betydelse, vilket alltså innebär att konnotationen hos ett fenomen är 
lika välbekant som denotationen. (Gripsrud, 2004, s. 142) 

 

Denotation är det som syns på bilden och som enkelt kan beskrivas och kan ses som bildens 

grundbetydelse.  

 Till exempel: En bild på ett brudpar – en kvinna i en vit bröllopsklänning och en man i 

frack. Alla som tittar på bilden är överens om att bilden föreställer just ett brudpar. 

Bröllopsfotots konnotation, bibetydelse, är istället ungdom, fest, förväntan och en varm härlig 

sommardag i juni. . (Koblanck, 2003) 

 En bild kan också beskrivas i form av privata associationer. Bröllopsfotot kan här 

framställas som den lyckligaste dagen i livet för bruden eller brudgummen när de tittar på 

bilden. (Koblanck, 2003) 

 
5.2.3.3 Analysverktyg för bild 

Vi kommer att använda oss av ett bildanalysschema (se Bilaga 2) för att angripa bilderna och 

göra en kvalitativ innehållsanalys av de utvalda bilderna. Vi har utgått från en checklista ur 

Koblanck (2003) där vi även vävt in frågor och idéer från vårt analysschema vi använt oss av i 

textanalysen för att göra både bild och text analysen så lika som möjligt. 
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5.2.3.4 Bildkomposition 

Genom att analysera en bilds komposition går det att säga vilken relation vi som betraktare får 

till objektet. (Deacon, 2007) 

 En helbild konnoterar ofta avstånd mellan oss betraktare och objektet. Detta kan sägas 

vara det naturliga avståndet mellan till exempel en professionell fotograf och dennes kunder. 

 De flesta bilder är dock så kallade halvbilder som visar objektet från midjan och uppåt 

eller bara huvud och axlar. Dessa bilder ger en underförstådd närhet med objektet, de anses 

vara mer personliga (Deacon 2007). ”Most of the mid-shot portraits that people commission 

are intended to be given to loved ones” (Deacon 2007:198). 

 Denna personliga och nära bildkomposition tas ett steg längre i det som kallas närbild 

som helt fokuserar på ansiktet. Dessa bilder för ofta med sig en stark erotisk eller sexuell 

underton eftersom detta är den bild folk ser när det är så nära att de kan kyssa eller krama en 

person. Det ska dock sägas att alla närbilder inte är välkomna och i vissa fall kan de 

symbolisera direkt negativa känslor. Exempel på detta är de amerikanska så kallade ”mug-

shots”, bilder på kriminella som just åkt fast. (Deacon 2007) 

 Ytterligare ett sätt att gå ännu närmare en person är den så kallade extrema närbilden som 

bara visar en speciell kroppsdel. Denna komposition kan precis som närbilden både konnotera 

starka erotiska och sexuella känslor likväl som starkt negativa. Feministiska forskare har till 

exempel hävdat att extrema närbilder på bröst eller andra kroppsdelar objektifierar kvinnor 

genom att reducera dem till olika kroppsdelar. (Deacon 2007) 

 På motsatt sida av skalan finns den så kallade översiktsbilden, bilder på landskap eller 

motsvarande som tas på långt håll. Oftast används denna bild just för att ge en översikt, eller 

för att etablera exempelvis var i världen vi befinner oss, på vilken arena och så vidare. 

(Deacon 2007) 

 

5.3 Genomförandet 
Vi skapade ett analysschema för att kunna analysera såväl texten som bilden i våra utvalda 

artiklar. Efter att vi samlat in alla upplagor av tidningen sammanställde vi materialet genom 

att räkna antalet artiklar och notiser som handlade om kvinnliga idrottsutövare respektive 

manliga idrottsutövare, samt hur många bilder som den kvinnliga idrottsutövaren fanns med 

på jämfört med den manliga. Vi satte in resultatet av sammanställningen i en tabell efter 

idrottsgren och antal texter för att lättare kunna göra en generell överblick av det kvantitativa 
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resultatet. Därefter tog vi ut de totalt 23 artiklar om kvinnliga idrottsutövare som förekom i de 

14 av oss granskade numren av Sportbladet. Dessa artiklar granskade vi med utgångspunkt 

från våra analysscheman och teorier. 

 

5.4 Problem med analysen 
En felkälla med vår analys är det faktum att första veckan av vår undersökning sammanföll 

med slutspurten och avslutningen av fotbollsallsvenskan. Detta har medfört att Sportbladet 

ägnat stora delar av sin bevakning att rapportera om just detta. 

 Som vi tidigare tagit upp i kapitlet om den kvantitativa innehållsanalysen menar Nilsson i 

Ekström och Larsson (2002) att det ofta riktas en kritik mot denna metod då den begränsar 

forskningen till att endast ger svar på frågor som är mätbara. Detta kan göra att viktiga 

aspekter av innehållet och dess betydelse kan gå förlorad.  

 Vi gör även en diskursanalys där vi tolkar och går in på djupet i artiklarna. Denna metod 

kan ifrågasättas om man vill kunna dra generella slutsatser av sitt material och resultat. Men 

eftersom vi valt att använda oss av båda metoderna kan vi i vår undersökning dra såväl 

generella slutsatser av vårt resultat samt försäkra oss om att innehållet i de olika artiklarna inte 

behöver gå förlorat. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Torsten Thurén (2007), högskolelektor vid institutionen för journalistik och  

kommunikation vid Stockholms universitet, bör en forskningsrapport eller undersökning 

uppfylla kraven för validitet och reliabilitet.   

 Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 

annat. Om undersökningen är korrekt gjord har undersökningen alltså en hög validitet 

(Thurén, 2007). 

 Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att undersökningens mätningar är korrekt utförda. Här 

bör det urval av material man gjort vara tillräckligt omfattande för studien (Thurén, 2007). 

 Den del av undersökningen som innefattar den kvantitativa undersökningen är gjord med 

vad vi anser vara för forskningsfrågan relevanta metoder och ger oss därför hög validitet. Vi 

anser även att undersökningen fyller kraven för att vara reliabel, detta eftersom vi klart 

redogjort för vilka veckor vi undersökt samt vad vi räknar som artikel och notis. Vi har även 

förklarat hur vi delat upp bildmaterialet i fyra olika kategorier. Detta anser vi medför hög 

reliabilitet eftersom kommande forskare som önskar göra om undersökningen har fått en 
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noggrann beskrivning på hur vi gått tillväga. Eftersom vi har använt oss av vad vi anser är 

relevanta metoder och teorier samt svarat på våra forskningsfrågor tycker vi att vår forskning 

uppfyller kraven på god giltighet och tillförlitlighet. 

 Vi anser även att vår kvalitativa undersökning är både reliabel och valid. Vi har försökt 

göra undersökning så transparent som möjligt och ger i resultat- och analysdelen flera 

exempel på citat som vi anser stödjer våra tolkningar. Vi har gett elva exempel på hur vi har 

analyserat artiklarna och dessa exempel anser vi ökar studiens trovärdighet och transparens 

samt ger uppsatsen en starkare reliabilitet. I dessa elva exempel samt i bilaga 5 och 6 ger vi 

läsaren av denna undersökning dessutom chansen att bilda sig en egen uppfattning om våra 

tolkningar. Detta anser vi ökar vår kvalitativa studies reliabilitet. 

 Vi anser vidare att vår kvalitativa undersökning uppfyller kraven för god validitet då vi i 

vårt resultat har hittat klara svar på våra ställda frågor och därför bevisat att vi undersökt det 

som vi satt oss för att undersöka. 
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6. Resultat och analys 
Här presenterar vi vårt resultat av såväl den kvantitativa innehållsanalysen som den 

kvalitativa diskursanalysen. 

 

6.1 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 
Sammanlagt innehöll de 

14 numren av Sport- 

bladet som vi undersökt 

213 stycken artiklar.  

Med artiklar menas i  

detta fall de texter som  

har en ingress (ett första 

 stycke i fet stil). Vi har 

 gjort denna distinktion  

för att få en tydlig och 

klar bild av vad som 

skiljer artiklar från notiser, detta på grund av att vi endast önskar analysera artiklar kvalitativt. 

 Av dessa 214 artiklar handlade 23 stycken (cirka 10,8 procent) om någon form av idrott 

där idrottsutövarna är kvinnor. En artikel var neutral (den handlade om startpallar i simning). 

Neutrala artiklar utgör cirka 0,5 procent av Sportbladets rapportering dessa två veckor. 

Följaktligen handlar 88,5 procent av Sportbladets artiklar om män och om manliga 

idrottsutövare.  

 Av 48 notiser, notiser 

 i detta fall texter utan  

ingress, handlade sex  

stycken (12,5 procent)  

om kvinnliga idrotts- 

utövare. 87,5 procent  

handlade om manliga  

idrottsutövare.  

 Tidningarna innehöll  

totalt 335 bilder. 15 av  

Figur 1: Fördelning av artiklar efter genus. 

 

Figur 2: Fördelning av notiser efter genus. 
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bilderna var neutrala, det vill säga att de innehöll element som inte kunde knytas till någon av 

de av oss intressanta huvudgrupperna man och kvinna. Exempel på det vi i detta fall kallar 

neutrala bilder är bilder tagna på långt avstånd av till exempel arenor, både fullsatta och 

tomma, festlokaler samt utsiktsbilder av till exempel Kalmarslott. 

 Av de 335 bilderna  

var 281 på män och 35 på  

kvinnor. Följaktligen var  

316 bilder på antingen män eller kvinnor. Av de 335 bilderna som är publicerade utgör 

kvinnor alltså motiv på  

cirka 10,5 procent. I fem  

av de 35 fallen är kvinnan  

på bilden ej en idrottare  

eller en person med direkt  
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anknytning till sport.  

Det handlar till exempel  

om bilder på drottning Silvia samt två bilder på Ulla Elm, mamma till Kalmar FF: s tre 

fotbollsspelande bröder. 

 I fyra bilder har både män och kvinnor förekommit. I dessa fall har idrottsutövaren 

uteslutande varit man och kvinnan varit bland annat flickvän, fru eller drottning. 

 Något som vi tycker är anmärkningsvärt är det faktum att i nästan hälften av de nummer 

vi undersökt, sex nummer av Sportbladet, fanns det inte en enda artikel om kvinnliga 

idrottsutövare. För full statistik se Bilaga 4. 

  

6.2 Resultat av den kvalitativa innehållsanalysen 
Här presenterar vi ett urval (elva stycken) av de 23 artiklar med kvinnliga idrottsutövare som 

förekom i Sportbladet under de två av oss undersökta veckorna följt av vår sammanställning 

av resultatet av textanalysen. I sammanställning knyter vi även tydligt an vårt resultat till våra 

teorier. Slutligen ger vi en bild av medias ansvar till att rapporteringen om kvinnliga idrottare 

ser ut som den gör och vi ger även en sammanfattning av denna analys. 

 

6.2.1 Innehållsanalyserna 
Utifrån vårt textanalysschema samt vårt bildanalysschema har vi analyserat artiklarna. Här 

följer en sammanställning av text- och bildanalysen. 

Figur 3: Fördelning av bilder efter genus. 
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Rubrik: Hotar fly Sverige – för USA 

Artikeln handlar om gymnasten Veronica Wagner som hotar att lämna Sverige och tävla för 

USA. Detta eftersom hon inte fick delta i OS för Sverige samt att träningssituationen i Sverige 

är ohållbar. Bilden är en helbild som kapat Wagner vid knäna. Denna bild konnoterar alltså 

enligt Deacon (2007) avstånd mellan oss betraktare och objektet. Wagner sitter i tighta 

träningskläder och ser besviken ut. Bilden är tagen i en till synes tom idrottshall (Wagner är 

den enda närvarande på bilden). Hon tittar bort från kameran. Bilden konnoterar, förutom 

avstånd även uppgivenhet, tomhet och besvikelse. Den bortvända blicken ger oss en känsla av 

att hon tar avstånd från oss. Bildtexten säger ”Flyttar? Veronica Wagner är trött på de dåliga 

träningsförhållandena i Sverige. Nu överväger hon en flytt till USA”. Bildtexten understryker 

att Wagner är trött och besviken. Som mottagare tycker vi synd om denna ledsna och 

uppgivna tjej. 

 I texten framställs Sverige som ett gymnasternas U-land. Kina och USA är mycket bättre. 

Wagner framställs som ett offer för den svenska idrottsrörelsen (hon kan inte träna för att ”det 

är fullt med tio-åringar”), ett offer för den svenska olympiska kommittén, samt slutligen ett 

offer för en rånare (hon har nyligen varit med ett rån i sin tränares lägenhet). Med meningar 

som ”för 21-åringen har såren i själen läkt lika långsamt som den slitna kroppen” samt 

”Veronica Wagner tittar bort från Åkeshovshallen. För bara en vecka sedan upplevde hon en 

mardröm i samma område.” 

 Wagner är ensam aktör om att få komma till tals i artikeln. Journalisten Johan Arvidsson 

som har skrivit texten tar i artikeln ställning emot SOK och menar att deras beslut att inte 

skicka Wagner till OS var felaktigt.  

 Sammanfattningsvis ger bild och text en bild av Wagner som ett offer och artikeln syftar 

till att vi som mottagare ska tycka synd om henne. 

 

Rubrik: - Jag är yr och mår illa 

Huvudartikeln på uppslaget handlar om att Umeå IK, ett av Sveriges genom tiderna mest 

framgångsrika fotbollslag, har spelat match mot Arsenal i Women's cup. Under denna match 

fick Umeås anfallare Madelaine Edlund en armbåge i huvudet och blev yr. Enligt 

underrubriken fruktar hon nu att hennes karriär är över. 

 Uppslaget består av en huvudartikel och en huvudbild. Till detta kommer en artikel där 

Umeås tränare ondgör sig över att det inte fanns någon läkare på plats för matchen. Längst till 

höger finns ett grafikelement där Edlunds huvudskada jämförs med andra inom fotbollen (fyra 

herrar och en dam, med bilder på två av herrarna). Längst ner på vänstersidan finns ett 
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reklamelement från Sportbladet följt av en notis om herrfotboll. Längst ner på högersidan 

finns ett matchreferat från matchen (som vi berör här nedan) ifråga samt en artikel om 

herrbrottning. 

 Huvudartikeln innehåller fyra olika bildelement. En av bilderna är på Umeås 

klubbordförande Britta Åkerlund som i bildtexten säger att Edlund inte vågade röra sin nacke, 

och detta var illavarslande. Åkerlund ser upprörd ut på bilden, en halvbild, och blicken är 

vänd ut mot höger. 

 Den stora huvudbilden är på Edlund, en halvbild som täcker nästan hela högersidan. Hon 

tittar rätt in i kameran och röjer inte med sitt ansikte en enda känsla. Bildtexten ger dock 

läsaren hjälp i hur bilden ska tolkas; ”Skakad. Sportbladet träffade Madelaine Edlund när hon 

lämnade sjukhuset i natt”. I bakgrunden på bilden kan vi se en skylt och på denna går det att 

utläsa ord som emergency och hospital. Edlund är fortfarande iklädd fotbollskläder.

 Bild nummer tre är en frilagd bild på Edlund från ett annat tillfälle. Hon tittar bort från 

kameran, bilden är en halvbild. På bilden bär hon inte Umeå IK: s matchdress och bilden är 

med stor sannolikhet inte tagen vid matchen. Bild nummer fyra är på en öde arena på vilken 

match ska ha spelats. Till detta kommer en bild i underartikeln på Umeås tränare. 

 Texten i huvudartikeln handlar mer om Edlunds skada än själv matchen, den hanteras i ett 

kortare matchreferat, komiskt nog skrivet av den av de två reportrarna i huvudartikeln som 

inte rest till Barnet, där matchen spelades. Med detta kan vi dra slutsatsen att Sportbladet inte 

var på plats för att skriva om kvartsfinalen i den största turneringen för damfotbollslag och 

åkte dit först när en av spelarna blev skadad. Susanne Nylén, som är medförfattare till 

artikeln, är inte sportjournalist utan Aftonbladets Londonkorrespondent, vilket ytterligare 

stärker antagandet att Sportbladet inte hade någon reporter på plats. 

 De som kommer till tals i artikeln är Edlund själv, Hanna Ljungberg, landslagsspelare 

och lagkamrat till Edlund som själv drabbats av en allvarlig huvudskada, samt Britta 

Åkerlund, ordförande. Artikeln innehåller ingen medicinsk expertkälla. 

 Som läsare blir vi oroliga för Edlunds hälsa och framtida fotbollskarriär. Edlund 

framställs som ett offer för våld på fotbollsplanen. 

 Underartikeln understryker offerrollen då UIK:s tränare Andrée Jeglertz ondgör sig över 

att ingen läkare fanns på plats. Han utbrister att ”det är skandal att man riskerar spelarnas 

hälsa”. Han jämför även damfotbollen med herrfotbollen och menar att damfotbollen i detta 

hänseende befinner sig på en ”Kalle-Anka”-nivå. 
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 Sammanfattningsvis så framställs Edlund som ett offer för fotbollsvåldet och 

damfotbollens låga status. Tilläggas bör att Sportbladet stavat Edlunds namn fel vid ett 

tillfälle i artikeln. 

 

Rubrik: Siktar på returen: Får inte tappa så här 

Artikeln handlar om att Umeå trots förlust, 3-2, har chansen att ta sig vidare i cupen. Artikeln 

innehåller ingen bild och texten bygger helt på utsago från Umeås tränare Andrée Jeglertz och 

han menar att det fortfarande finns en god chans för laget att ta sig vidare. Artikeln handlar 

enbart om fotboll och om matchen i fråga. Jeglertz klagar på sitt lag och säger bland annat att 

”hela laget är för dålgit [felstavat i artikeln] försvarsmässigt”  

 

Rubrik: Här regerar tyngdlagen (se Bilaga 6) 

Solna Vikings damer har spelat en basketmatch i Euro cup och förlorat. Detta eftersom att 

laget de mötte, ungerska Szeviéd Szeged, var bättre, men framförallt tyngre.  

 Bilden är på fyra damer, två från vardera lag, alla kapade vi knäna och visas från knäna 

och upp. Ungerskan har bollen och satsar mot korgen med en målmedveten blick, medan 

svenskan försöker stå emot. Det står två kvinnor i förgrunden, en från vardera lagen, och två 

kvinnor i bakgrunden. Ungerskan i förgrunden ser aggressiv och målmedveten ut, medan 

svenskan bredvid henne ser rädd och lite ledsen ut. På bilden ser de båda kombattanterna ut 

att vara jämnlånga och jämnviktiga, men bildtexten hjälper oss läsare att förstå vad det 

egentligen är vi ser: ”Föll mo tungern (sic!)4” (detta är en direkt avskrivning av bildtexten. 

Aftonbladet har alltså förkortning sic med i artikeln, se Bilaga 6). 

 Världen framställs som att svenska baskettjejer är minst lika duktiga som sina ungerska 

kollegor, men väger för lätt. Det vill säga, svenska tjejer är smärtare än ungerska. 

 Den enda som kommer till tals är förbundskaptenen som säger att de är minst lika bra, 

men att det är vikten under korgen som avgör. Artikeln berör inga matchsituationer och vi 

som läsare kan få intrycket av att Sportbladet (något vi inte vet om de var eller inte) inte var 

på plats för att se matchen utan intervjuar tränaren i efterhand. 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att det är synd om Solna Vikings och de damer som 

spelar i laget, eftersom de är minst lika duktiga och lika långa, men tyvärr inte lika vältränade, 

eller tjocka, som sina ungerska kollegor. Ungerskorna framställs som större och starkare, mer 

manliga helt enkelt. 

                                                 
4 SIC är latin för ja eller så och används för att bekräfta något osannolikt eller tillsynes felaktigt.  Det kan 
användas exempelvis i citat för att upplysa om att fel eller stavfel härstammar från källan.  
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Rubrik: Maskeradchock av Kallas rivaler (se Bilaga 6) 

”Här klär norska skidåkare ut sig till prostituerade”, är underrubriken i en artikel som handlar 

om att norska skidlandslagets kvinnor vill förbättra sin image. 

 Bilden är en skärmdump från den youtube-film i vilken tre av norska landslagets åkare 

enligt en norsk tidning klär ut sig till prostituerade. Bilden är oskarp och visar de tre åkarna i 

rosa tighta dräkter, alla i helbild, när de dansar i en skog. Det hela ger en känsla av 

lågbudgetproduktion. Infälld i den stora bilden är en bild på när en av åkarna sminkar sig. Till 

detta kommer en frilagd liten bild på den svenska skidåkerskan Charlotte Kalla som sliter ute 

på skidbanan. 

 Den enda som får komma till tals är skidåkaren som spelat in och klippt videon, Astrid 

Uhrenholdt Jacobsen. Hon har uttalat sig i den norska tidningen VG, och journalisten på 

Sportbladet har tagit hela texten därifrån. Dessutom kommer ett citat från videon där en av de 

andra åkarna säger att ”det här är inte Kristin, det är Ljudmila. Jag kommer från Murmansk 

och ska till Skippagurra för att jobba.” 

 Att det är ryska prostituerade som de klätt ut sig till säger inte Uhrenholdt Jacobsen, utan 

det är journalisten själv som för fram detta som fakta. 

 Det norska skidlandslaget framställs som ett roligare landslag än det svenska, precis det 

som videon syftar till. Journalisten går alltså helt på norska skidlandslagets linje. 

 Texten ger oss känslan av att det norska skidlandslaget inte är lika seriösa som det 

svenska, bilden av en hårt slitande Kalla understryker detta. Textens budskap är att det norska 

skidlandslaget vill framställa sig själva som roliga och inte tråkiga. Det lyckas på bekostnad 

av deras seriositet blir lidande. 

 

Rubrik: Ett ögonblick... Grattis Danijela Rundqvist (se Bilaga 6) 

Direkt under artikeln om norska skidlandslaget gratuleras ishockeylandslagets spelare 

Rundqvist till att Sverige för första gången någonsin lyckats slå Kanada i en hockeymatch. 

Det har spelats över 60 matcher lagen emellan. Artikeln byggs upp kring fyra frågor, varav 

den sista är den standardiserade ”vad önskar du dig mest av allt just nu?”. 

 Bilden är på Rundqvist i full aktion i en hockeymatch, en halvbild. Det är bara Rundqvist 

som kommer till tals genom att hon svarar på journalistens frågor. Artikelns storlek gör att vi 

får en känsla av att detta är en händelse som inte riktigt tas på allvar, och detta får till följd att 

vi inte tror att Sportbladet tar hockey som spelas av damer på allvar. 

 Budskapet i artikeln är att det är en stor händelse och därför känns utrymmet som den ges 

märkligt, framförallt med tanke på att artikeln över är ett direkt plagiat av en artikel från en 
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norsk tidning som handlar om att norska damlandslaget i skidor klär ut sig till prostituerade. 

Det verkar alltså som att Sportbladet tycker att norska damlandslagets video är mer intressant 

än svenska hockeylandslagets första vinst någonsin mot det kanadensiska hockeylandslaget. 

 

Rubrik: Intervjun får Marta i tårar (se Bilaga 6) 

Marta har ställt upp på en intervju i SVT:s ”Rakt på med K-G Bergström”. I denna intervju 

pratar Marta om sitt liv och vid ett tillfälle rörs hon till tårar. Artikeln handlar även om bråk 

inom damfotbollen samt hennes karriär. Artikeln gör dessutom reklam för SVT:s program. 

Artikeln innehåller tre bilder, en tagen från SVT:s intervju där Marta gråter. Hon torkar bort 

en tår med ena handen. Det är en halvbild och miljön är tydligt hemtrevlig. Hon är klädd i 

vanliga kläder. I denna bild är Bergström infälld. Han ser i förhållande till Marta arrogant och 

självsäker ut. Bildtexten hjälper till att förmedla budskapet, med rubriken ”känslosamt”. 

Den tredje bilden är frilagd i vilken Marta är klädd i fotbollskläder och ser spänd ut. Hon står 

med båda nävarna knutna. 

 Artikeln bygger på citat från intervjun som gjorts av SVT och som kommer att sändas 

under kvällen. Inget nytt förs fram vad gäller det sportsliga. Artikeln är skriven som ett ”TV-

tips”, där den stora händelsen är att få se Marta gråta. Artikeln framställer Marta som ett offer. 

Hennes pappa lämnade familjen när Marta var liten, detta är anledningen till tårarna som 

inleder artikeln. ”Det är svårt, säger hon med tårar i ögonen”. Marta omskrivs som en duktig 

fotbollsspelare, men även aggressiv. Under en match sparkade hon på en motståndare som låg 

ner. 

 Vi tycker synd om Marta först, men sedan tycker vi lite illa om henne eftersom hon 

sparkat på en annan spelare. I huvuddelen av artikeln beskrivs Marta som en stjärna men det 

är tårarna som får det största utrymmet i artikeln. Detta är en intervju med världens bästa 

kvinnliga fotbollsspelare, en världsnyhet som kan säljas till många TV-bolag världen över, 

och störst utrymme i artikeln ges, inte till hennes prestationer i vare sig landslaget eller 

klubblaget, utan till hennes tårar. 

 

Rubrik: Här är Kallas guldplan (se Bilaga 6) 

Skidåkerskan Charlotte Kalla ska vinna VM och världscupen i år. Det för detta reportage om 

henne fram. Reportaget innehåller tre bilder, en stor som täcker hela uppslaget, samt två 

mindre. Den stora består av en glatt leende Kalla, i halvbild, som stödjer sig på stavarna. Hon 

är klädd i landslagets träningsdress och bakgrunden är mörkt blå. Hon ser glad och positiv ut. 

Som om hon håller på med det roligaste som finns i hela världen. 
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 På de två små bilderna ser vi tränaren Magnus Ingesson med en videokamera, en 

halvbild. Denna bild är den enda som får en förklaring i bildtext, han filmar Kalla för att hitta 

saker att förbättra. Den tredje bilden är lika stor som bilden på Ingesson och visar Kalla i 

helbild som åker upp för en backe. Inledningen av reportaget handlar mer om den starka och 

våghalsiga tränaren Ingesson, som trotsar SMHI:s varningar på radion (reportern berättar i 

inledningen om att SMHI utfärdar klass-1-varning och att alla bör hålla sig inne), än om 

Kalla. Där står inget om att Kalla är modig som trotsar vädret. 

 Kalla framställs som eftertänksam, blyg och försiktig, som en stereotyp av norrlänningar. 

”Hon pratar sådär. Svaren dröjer ofta en sekund extra men är sedan enkla och blygsamma”. 

Hon framställs även som mycket målmedveten och seriös. Artikeln innehåller två källor, Kalla 

och Ingesson. Ingesson står för ett litet komiskt inslag som den påhejande tränaren som filmar 

med en videokamera, trots att det kanske inte blir någonting. ”Det är viktigt att filma ändå”, 

säger han. 

 Kalla står för seriositeten och det är nästan så att vi som läsare får en känsla av att hon är 

lite tråkig. Hon följer sitt schema och lämnar aldrig den inslagna vägen och framställs som 

ytterst målinriktad. 

 

Rubrik: Här börjar jakten på OS-guld (se Bilaga 6) 

Huvudartikeln handlar om simmerskan Therese Alshammars resa mot OS i London 2012. 

Hon flyttar till USA för att få bättre träningsmöjligheter. 

 Underartikeln handlar om de nya startpallarna som ska förbättra tiderna inom simningen. 

Bilden tillhör inte huvudartikeln utan är mer en del av underartikeln som handlar om de nya 

pallarna. Alshammar är med nere i högra hörnet, men mitt i bilden ser vi de nya pallarna. 

Infällt i bilden finns även en faktaruta med andra förbättringar inom simidrotten. 

 I underartikeln finns även en bild på Tomas Jansson, Sveriges förbundskapten. I 

huvudartikeln är Alshammar den enda källan. I inledningen av artikeln läggs stor vikt vid 

hennes ålder då hon vid London OS kommer att vara 35 år, rena pensionsåldern för 

elitidrottare. ”Jag känner mig inte det minsta gammal. Jag är riktigt sugen på simning”.  

 Artikeln är väldigt neutral och handlar egentligen inte om något speciellt. Den handlar 

inte om de världscuptävlingar som ägt rum i Sverige och som är anledningen till att 

Alshammar är på plats för att tävla. Dessa tävlingar berörs i slutet av artikeln med att kort 

berätta hur det har gått under gårdagen. Det handlar mer om ett personporträtt av Alshammar. 

 Hon framställs som en världsstjärna, hon flyttar bland annat till Florida för att delta i ett 

amerikanskt världs-stall med världens bästa simmare, som verkar nöjd med tillvaron och som 
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ser framemot nästa stora mål i karriären. Underartikeln handlar om den nya superpallen som 

ska förbättra simningen och ge nya rekordtider. 

 

Rubrik: PH 

Artikeln innehåller tre olika bilder på slalomåkerskan Maria Pietilä Holmner, kallad PH. 

Huvudbilden är en närbild på hennes ansikte där hon leende tittar rätt in i kameran. Denna 

bild ligger bakom, uttonad, ett stort P och ett stort H som fungerar som artikelns rubrik. Den 

näst största bilden ligger i botten på uppslaget och den visar PH, i full karriär ner för backen. 

Den bilden täcker hela uppslaget, men den är tagen i backen vilket gör att snön täcker PH 

halvt och bilden på henne får därför formen av en halvbild.  

 I texten ligger den tredje bilden, halvbild, där hon antagligen precis kommit i mål. Hon är 

glad och tittar bort från kameran. Hon håller skidor och stavar i högsta hugg. Ingen av 

bilderna har bildtexter. 

 Artikeln handlar om att PH kommer att bli nästa stora världsstjärna. Artikeln bygger inte 

på hennes kommentarer utan på hennes tränares, Jörgen Nordlund utsago. Förutom sin tränare 

kommenterar PH själv och i slutet finns ett citat från den stora slalomstjärnan i Sverige, Anja 

Pärson. 

 PH framställs som nästa stjärna – Anja Pärson säger att ”Jag väntar bara på att Maria ska 

vinna flera världscupsegrar i rad” – och PH jämförs även med Pärson. Hon framstår som 

sympatisk och lätt att tycka om. Känslosam. Hon grät efter sin andraplats och hon framställs 

här som sympatisk speciellt efter citatet: ”Om det var snö? Nä, det var nog mest tårar”. 

 Tränaren Jörgen Nordlund menar att PH har ett speciellt stort kontrollbehov, ett behov 

som i artikeln tillskrivs alla kvinnor. ”Han säger att alla tjejer har ett rätt stort kontrollbehov 

men att det är särkilt stort hos Maria Pietilä Holmner”. 

 Här tillskrivs alla kvinnor en specifik egenskap, en egenskap som är speciellt starkt 

utvecklad hos PH. 

 

 

Rubrik: ”Jag har haft det otroligt jobbigt” (se Bilaga 6) 

Artikeln handlar om skidåkerskan Britta Norgren som tagit sig tillbaka till eliten efter både 

kikhosta och twar. 

 Artikeln innehåller två bilder, en stor på Norgren där hon ser ledsen ut, tittandes snett ner 

bort från kameran. Bilden är en halvbild. Den andra bilden är en liten frilagd helbild på 

Norgren då hon är ute i spåret och tävlingskör. 
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 Norgren framställs i artikeln som offret som kämpar sig tillbaka. Hon har efter en svår tid 

tagit sig tillbaka till eliten. Vi får i artikeln följa med från tiden som offer, då vi tycker synd 

om henne, till toppen och stjärnstatus, då vi gläds med henne. Att hon tillhör eliten syns inte 

minst eftersom hon jämförs med Charlotte Kalla, som ligger i världstoppen. Hon får ensam 

komma till tals i artikeln.  

 

6.3 De fyra rollerna 
Under de två av oss granskade veckorna har det i Sportbladet funnits 23 stycken artiklar om 

kvinnliga idrottsutövare. I dessa artiklar kan vi konstatera att idrottskvinnor framställs och 

konstrueras på fyra olika sätt. Vissa artiklar innehåller mer än en av dessa stereotyper. Vi har 

valt att kalla dessa fyra konstruktioner för; offret, stjärnan, sensationen samt den icke 

närvarande. 

 Vi har funnit att offerrollen samt stjärnrollen är de klart vanligaste och ofta har vi funnit 

att om den kvinnliga idrottsutövaren inte är en stjärna inom sin sport eller gren placeras hon in 

i offerrollen. Ett klart exempel på detta är artikeln Jag har haft det otroligt jobbigt (se Bilaga 

6) som handlar om skidåkerskan Britta Norgren som nu kommit tillbaka till skidspåret efter 

en tids sjukdom.  

 Det är dock inte säkert att ens stjärnrollen gör att kvinnan slipper offerrollen. Britta 

Norgren framställs både som stjärna och offer men ändå anspelar rubriken på offerollen. Fler 

exempel är artiklarna Intervjun får Marta i tårar (se Bilaga 6) och Kallur till USA i hemlighet. 

I båda artiklarna får fotbollsstjärnan Marta och friidrottsstjärnan Susanna Kallur både vara 

världsstjärnor och offer. Vi anser därför att offerrollen är den dominerande stereotypen i 

bevakningen och rapporteringen av kvinnliga idrottsutövare. 

 

6.3.1 Offret 
I tio av de artiklar vi har analyserat konstrueras idrottskvinnan som ett offer. Det sker i 

följande artiklar: 

 
 Hotar fly Sverige – för USA 

 Martaskada hotar Umeås Europachans 

 – Jag är yr och mår illa (två artiklar) 

 Angerer lämnar Djurgården – ersättare söks i Europa 

 Här regerar tyngdlagen 
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 Intervjun får Marta i tårar 

 "Jag har haft det otroligt jobbigt" 

 Kallur till USA i hemlighet 

 Systrarna Kallur missar inomhus-EM 

 

Bara genom att läsa några av dessa rubriken och se vilka ord som används får vi som läsare en 

bild av hur idrottaren i dessa framställs. Marta i tårar, jag är yr och mår illa, jag har haft det 

otroligt jobbigt. Bara genom rubrikvalet får vi som läsare en bild av idrottsutövarna som offer, 

några som det är synd om. I alla dessa artiklar har kvinnorna någon form av problem, 

antingen med sjukdomar och skador, familjeförhållanden eller ekonomi. 

 I artikeln Jag har haft det otroligt jobbigt (se Bilaga 6) är artikeln skriven på ett sådant 

sätt att den båda framställer skidåkerskan Britta Norgren som ett offer för en svår sjukdom, 

men även som en sensation som gjort en fantastisk comeback. Rubriken kunde lika gärna ha 

varit Sensationellt Norgren! eller Tillbaka på allvar. Dock har journalisten valt att i ingressen 

trycka på sjukdomen, något som med stor sannolikhet fått rubriksättaren att följa efter vilket 

även fotografen, som valt en sorgsen bild, gjort. Detta är en artikel som mycket väl skulle 

kunna vinklats på den sensationella comebacken, men offerrollen verkar vara den 

dominerande. Därför framställs Norgren som ett offer istället för en sensation. Vi ser detta 

som ett tecken på att journalisten i första hand ser Norgren som ett offer och i andra hand som 

en sensation och i tredjehand som en “vanlig” idrottare. 

 Eftersom mannen är norm så måste kvinnan på något vis förhålla sig till mannen, i detta 

fall som ett offer. Här råder Hirdmans (2003) bokstäver A – B. Kvinnan står för svaghet, 

medan mannen står för kraft och eftersom kvinnan anses vara svag framställs hon som ett 

offer. Med tanke på det Rowe (2003) skriver – att det i dagens samhälle finns gott om pengar 

inom sporten – är steget inte långt till att tro att även s (1998) teori om kapitalismens förtryck 

av kvinnan spelar roll här. Kapitalismen sänder ut ett hegemoniskt budskap som leder till att 

de förtryckta inte känner sig förtryckta. Detta kan vara en av anledningarna till att vi idag inte 

hör någon kritik från kvinnliga idrottare om hur de framställs i media. Den kapitalistiska 

ideologin gör att de inte upplever sig själva som förtryckta, utan tackar sina förtryckare för 

den uppmärksamhet som de ändå får. Alltså har förtrycket blivit sunt förnuft. 
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6.3.2 Stjärnan 
Om den kvinnliga idrottaren är en svensk stjärna och sportens affischnamn i landet framställs 

hon inte längre som ett offer, eller i vart fall inte enbart som ett offer, utan iklädds istället 

rollen som stjärna. Detta sker i åtta av de analyserade artiklarna: 

 

 Semifinalbiljett – sänk syrran; 'Ska ta allt'. 

 'ACO' gör rekordtidig comeback 

 Här är Kallas guldplan 

 Här börjar jakten på OS-guld 

 Rörd Alshammar slog världsrekord 

 PH 

 Alshammar snuvad på VR: Bara att gratulera 

 Sörenstam tvåa i Mexiko 

 

I artikeln Rörd Alshammar slog världsrekord innehåller artikeln som simmerskan Therese 

Alshammar samma element som i artikeln vi berörde ovan om Britta Norgren. Här med den 

skillnaden att prestationen kommer först och hennes tidigare svårigheter efter. Alltså har även 

artikeln fått en rubrik som handlar om prestationen. Rubriken i detta fall skulle lika gärna 

kunna vara Jag har haft det otroligt jobbigt (se Bilaga 6). Till skillnad från Norgren är dock 

Alshammar sin sports stora affischnamn, hon är en stor stjärna inom simsporten, både i 

Sverige och utomlands. Anses du vara en världsstjärna så får du fylla den rollen, istället för 

offerrollen. 

 I dessa artiklar framställs kvinnorna som små män (A-a), de jämförs med män och 

språket i artiklarna ger oss bilden av kvinnor som en variant av män. Mannen är alltså normen 

i sportvärlden och de kvinnor som når framgång bär alla klara maskulina drag. De är 

målmedvetna, träningsvilliga och kompromisslösa i sitt idrottande. I artikeln PH framställs 

klara kvinnliga egenskaper (det som nämns om kvinnligt kontrollbehov) som något negativt, 

något som är i vägen för henne, något som hindrar henne att ta det sista steget att bli en 

världsstjärna. Eller, om ni så vill, det som hindrar henne från att bli en fullgod man, alltså ett 

stort A. Språket visar tecken på att journalisten framställer idrottsutövaren som en form av 

man. Exempelvis frustar skidåkerskan Charlotte Kalla fram i spåret i artikeln Här börjar 

Kallas guldplan (se Bilaga 6). Frustar är ett ord som vi anser starkt konnoteras till uttrycker 

”att frusta som en tjur”, alltså ett uttryck som beskriver manligt ursinne och stark vilja. 
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 Dock är det alltså inte säkert att ens världsstjärnestatusen gör så att idrottarna klarar sig 

undan offerrollen (artiklarna om Angerer, Marta och Kallur handlar alla om världsstjärnor, 

men dessa sätts ändå i offerrollen). Detta anser vi vara ytterligare ett tecken på att offerrollen 

för kvinnan är den naturliga rollen inom sportjournalistiken. En anledning till detta kan vara 

sportjournalisters svårigheter att beskriva kvinnor som hjältinnor och därför söker de sig till 

den mer bekväma offerrollen. Trots all stjärnglans verkar det som om Sportbladet ändå bara 

ser kvinnorna som offer.   

  

6.3.3 Icke närvarande 
I några av artiklarna är kvinnor helt frånvarande, icke närvarande. Ett exempel på detta är 

artikeln:  

 

 Siktar på returen: Får inte tappa så här 

 

Till denna kategori tillhör även; ’ACO’ gör rekordtidig comeback, Systrarna Kallur missar 

inomhus-EM, Kallur till USA i hemlighet, Här regerar tyngdlagen (se Bilaga 6), Jag är yr och 

mår illa (i underartikeln). Alla dessa artiklar handlar om kvinnliga idrottsutövare utan att 

någon av utövarna själva får komma till tals. Anledningen till detta kan vara flera självklart, 

kanske har journalisten helt enkelt inte fått tag på idrottaren och därför nöjt sig med dennes 

tränare eller förbundskapten. 

 Vi kan dock se ett mönster i dessa artiklar om vi jämför dem med exempelvis de artiklar i 

vilka kvinnan framställs som ett offer. I artiklar som enbart har män som källor handlar 

citaten enbart om det sportsliga. Artikeln Siktar på returen: Får inte tappa är ett matchreferat 

och källan är fotbollslaget Umeå IK:s tränare Andrée Jeglertz. Inte någon av spelarna som var 

med på planen har fått berätta något om matchen (tilläggas bör här att journalisten på 

Sportbladet inte varit på plats för att se matchen. Utan att veta med hundraprocentig säkerhet 

så tror vi att om ett svenskt herrlag skulle tagit sig till kvartsfinal i den största cupen för 

klubblag så skulle Sportbladet haft minst en reporter på plats). Här skulle det självklart kunna 

vara så att Sportbladets journalister haft oturen att inte kunna komma i kontakt med någon av 

de 20 spelare som vanligtvis ingår i en trupp och därför fått nöja sig med tränaren, men vi vet 

att de faktiskt talat med minst tre kvinnor som alla varit med om matchen (två spelare samt 

klubbens ordförande). Dock får ingen av dessa komma till tals i matchreferatet. 
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 I dessa artiklar är det tydligt att mannen är normen. Mannen är mannen och kvinnan är 

inte mannen (A – icke A). För att få reda på någonting om idrott måste man alltså tala med 

män. Denna teori får genomslag i många andra artiklar där männen (i form av 

förbundskaptener och tränare, men även pappor) talar om fakta och om idrotten medan den 

kvinnliga idrottsutövaren talar om sina känslor. Detta har ju en naturlig förklaring – det vore 

kanske märkligt att fråga skidåkerskan Charlotte Kallas tränare om hur han mår – men vi 

anser det ändå vara anmärkningsvärt att män i mycket större utsträckning än kvinnor får stå 

för fakta i artiklarna. Intressant är att i de artiklar där både män och kvinnor uttalar sig så stor 

männen för fakta och kvinnorna för känslorna. Detta kan ses som om Sportbladet sätter större 

tilltro till männen att komma med fakta. Mannen är alltså normen, den som har kunskapen. 

 

6.3.4 Sensationen 
Den fjärde kategorin handlar om sensationskvinnorna, de som överraskat eller bara gjort 

något helt galet: 

 

 Grattis... Emma Johansson 

 Maskeradchock av Kallas rivaler 

 Ett ögonblick... Grattis Danijela Rundqvist 

 Lillasyster Helgesson skrällde i Kroatien 

 

Med undantag för Maskeradchock av Kallas rivaler (se Bilaga 6) är dess artiklar alla i 

spaltform och får inget större utrymme. Värt att nämna är att den nyss nämnda artikeln 

handlar om en video på norska skidlandslaget som lagts ut av dem själv på You-tube. I videon 

är de iklädda rosa trikåer och ska enligt reportertexten spela ryska prostituerade. Under denna 

artikel ser vi hur ishockeylandslagets Danijela Rundqvist gratuleras (se Bilaga 6) för att 

Sverige för första gången på 60 försök lyckats slå Kanada i en match. Norska skidlandslagets 

”chock” anses alltså vara en större nyhet än hockeylandslagets första vinst över Kanada. 

 Det smått komiska är att det inte går att förklara bort det hela med att ”hockey kanske inte 

är en intressant sport för sportbladet”. Siffror på vilka idrottsevenemang som drar mest folk 

talar emot men även det faktum att Sportbladet samma dag på uppslaget före nyss nämnda 

artiklar ägnar båda sidorna, nästa två helsidor alltså, åt det svenska herrlandslaget i ishockey, 

som inte ens har spelat en match utan snart ska gå in i en ny fyrnationsturnering av samma typ 

som den som damlandslaget spelar i. 
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 Kvinnor framställs i dessa artiklar som mindre vetande, som barn till och med. Exempel 

på detta är den totala dumförklaringen av cyklisten Emma Johansson som inte visste om hur 

många pris hon var nominerad till. Ett annat exempel är artikeln om maskeradutklädda 

norskor som i artikeln jämförs med en stjärna, ett stort A (Kalla i detta fall5). De framställs 

som små a till mannens stora A, alltså som kvinnor som är på väg att utvecklas till fullgoda 

män. Eller om man så vill, som idrottare som är på väg att bli stjärnor på riktigt. 

 

6.3.5 Sammanfattning av bildanalys 
Bilder på kvinnliga idrottare är i de flesta fall antingen hel- eller halvbilder. Några få närbilder 

existerar, då oftast i små bilder i exempelvis spaltartiklarna. Endast en gång finns det en 

närbild i storformat och då är denna grå och suddig, liggandes i bakgrunden. 
 Deacon (2007) menar att bilder i halv- och helformat ger oss ett avstånd till objektet och 

att närbilder samt extrema närbilder ger oss en närmare samhörighet med den fotograferade. 

Således ger vår bildanalys det resultatet att vi i bilderna inte får komma nära idrottsutövaren 

utan att vi håller oss på behörigt avstånd. 

 

6.3.6 Vilket ansvar har medierna? 
Strömbäck (2000) refererar till flera forskare som alla anser att media idag har makt att  

påverka de människor som tar emot mediernas budskap. Så vad leder då denna 

stereotypiserade bild av kvinnan som Sportbladet under dessa två undersökta veckor för fram? 

 Enligt van Zoonen (2004) leder en stereotypisering av kvinnan fram till att sexismen 

ökar. Män får alltså genom den stereotypa bilden av kvinnan ökade incitament att förtrycka 

kvinnan. Att kvinnan dessutom i de flesta fall framställs som ett offer i artikeln, leder enligt 

van Zoonen (2004) till en allmän uppfattning om att kvinnan är ett offer. Förtryck leder 

således till mer förtryck. 

 Vi kan dock se en form av moment 22 i detta fall. Tidningen skriver ju det folk vill ha, 

det är detta som är kärnan i Public journalism, men enligt Strömbäck (2000) och de forskare 

han citerar så är det de mäktiga medierna som även sätter agendan och talar om för folk vad 

som är viktigt.  

Alltså skriver tidningen om det som läsarna tycker är viktigt, och det tidningen skriver om 

tycker läsarna är viktigt. 

                                                 
5 Med detta menar vi inte att Kalla är en man, men att hon här av journalisten upphöjts till att fylla mannens roll. 
Vi ser i artikeln om Kalla Här är Kallas guldplan att hon själv framställs som ett litet a. 
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 Enligt Public journalism vilar inte ansvaret för att förändra det som står i medierna hos 

medierna, utan det är dess publik som måste säga ifrån. Om mediernas mottagare börjar 

intressera sig för den kvinnliga idrotten så kommer, enligt Public journalism, tidningarna att 

börja skriva om den kvinnliga idrotten i större utsträckning. 

 

6.4 Sammanfattning av analysen 
Vår undersökning visar att kvinnor ofta framställs som offer i de artiklar vi analyserat. Detta 

kan förklaras med att vi som läsare har enklare att ta till oss en text skriven på detta vis och vi 

har enklare att acceptera de tolkningsramar vi erbjuds eftersom vi känner igen oss. Artikel-

språket innehåller inget nytt och okänt, utan är för oss familjärt och tryggt. Vi känner 

sympatier för offret. De två rollerna sensationen och stjärnan är båda roller som vi vant oss att 

se män i och dessa roller är därför inte heller märkliga eller främmande för oss. I båda dessa 

fall kan det sägas att kvinnan framställs som en liten man, ett litet a till ett stort A enligt 

Hirdman (2003). Detta är en av anledningarna till att vi som läsare känner igen oss. 

 Slutligen så är den fjärde rollen för kvinnan, den icke närvarande, även det något som 

läsaren av Sportbladet känner igen eftersom artikeln helt saknar kvinnor och bara har citat 

från män. Vi vill här påminna om det som Sportbladet själva skriver på sin hemsida när de 

beskriver sin tidning: 

 
Att stå på läsarnas sida innebär i praktiken att journalistiken 
presenteras utifrån ett perspektiv som läsarna kan identifiera sig med 
och kan förklara komplicerade skeenden på ett begripligt sätt. 
(Aftonbladet, n.d. c) 

 

Att Sportbladets journalister framställer de kvinnliga idrottsutövarna i olika konstruktioner 

och stereotyper är alltså enligt tidningen inget fel. Journalisterna följer bara den mall som 

tidningen satt upp för att underlätta för sina läsare att lättare kunna förstå och begripa hur de 

ska ta till sig texten. Det finns alltså enligt den analys vi gjort av vårt material en inneboende 

mall för stereotypisering av det ”udda” i Sportbladets redaktionella policy. Är kvinnan en 

stjärna eller en sensation, beskriv henne som en liten man. Är hon ett offer, beskriv henne som 

ett offer och inget annat. Behöver vi enbart fakta, tala inte med någon kvinna alls. Denna 

stereotypiseringsmall är alltså till för att vi som (manliga) läsare ska förstå texter om 

kvinnliga idrottare.  
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7. Slutdiskussion och fortsatt forskning 
Här presenterar vi våra slutsatser och funderingar kring de resultat vår undersökning har givit 

samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutdiskussion  
Är sportbevakningen i Sportbladet jämställd? Nej, män förekommer betydligt mer frekvent i 

Sportbladet än kvinnor. Som ni precis har sett handlar nästan 90 procent av alla artiklar om 

män och manliga idrottsutövare. Tidigare forskare (exempelvis Andersson, 2003) har kommit 

fram till liknande siffror. Kan man med detta säga att Sportbladets sportbevakning är orättvis? 

Det är en betydligt svårare fråga att svara på. Som statistiken från Riksidrottsförbundet visar 

lockar idrott med män som idrottsutövare större publik. De tre idrotter som enligt Wallin 

(1998) förekommer mest frekvent på sportsidorna – fotboll, ishockey och friidrott – är också 

de idrotter som enligt siffrorna från Riksidrottsförbundet drar störst publik. De evenemang 

som drar mest besökare är alltså herrfotboll, herrishockey samt friidrott. I vår undersökning 

ligger artiklar om herrfotboll och herrhockey klart i topp. Att vi på tredjeplats har basket 

istället för friidrott anser vi har att göra med att vårt undersökta material är taget från 

november månad då utomhussäsongen är slut och inomhussäsongen inte har börjat än. Under 

den tid vårt material är ifrån har det alltså inte förekommit en enda friidrottstävling. Att det 

ändå förekommer artiklar om sporten i tidningen får ses som ett tecken på att idrotten ändå 

står sig stark i förhållande till övriga idrotter. 

 Fler män än kvinnor läser sportsidorna i morgontidningarna och en större andel män än 

kvinnor deltar i tävlingsidrott, den idrott som Sportbladet säger sig bevaka. Om Sportbladet 

ska följa sina egna riktlinjer menar vi att sportbevakningen i Sportbladet inte bör vara jämnt 

fördelad mellan könen. Detta har inte med att göra att vi anser att kvinnliga idrottsutövare är 

mindre intressant eller att idrott som riktar sig till kvinnor är oviktig. Om Sportbladets mål är 

att rikta in sig på elitidrott och skriva om denna, och om män i större utsträckningen än 

kvinnor ägnar sig åt just tävlingsidrott så bör också detta avspegla sig i sportrapporteringen. 

Sportbladets redaktionella policy är alltså enligt oss diskriminerande mot kvinnliga 

idrottsutövare.  

 Även om vi accepterar Sportbladets redaktionella policy så anser vi att tidningen under 

dessa två av oss granskade veckor har misslyckats i sin sportbevakning. Om vi ser till 

siffrorna för antalet aktiva tävlingsidrottare så är 36 procent av dessa kvinnor och 64 procent 
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män. Det handlar alltså i runda tal om två tredjedelar män och en tredje del kvinnor. Utifrån 

detta borde alltså var tredje artikel handla om kvinnliga idrottsutövare, inte som det nu visat 

sig, var tionde. Med dessa siffror kan vi konstatera att de kvinnliga idrottsutövarna är 

underrepresenterade i Sportbladet, även om vi utgår från Sportbladets egna redaktionella 

policy. 

 Att 90 procent av Sportbladets innehåll handlar om män och att bara ett fåtal av de 

artiklar vi granskat är skrivna av kvinnor gör att vi får uppfattningen att Sportbladet är en 

tidning för män, om män och av män. Vi anser därför inte att kvinnor överhuvudtaget utgör 

den egentliga målgruppen och att denna målgrupp får söka sig till andra mediekällor för att 

läsa om idrott utifrån ett kvinnligt perspektiv. Denna iakttagelse stärks av att sidorna i 

Sportbladet som de enda sidorna i hela Aftonbladet pryds med annonser för så kallade 

”sexsamtal”, något som med stor sannolikhet inte skulle ha funnits om tidningen på allvar 

menade att rikta in sig mot den kvinnliga halvan av befolkningen. 

 Att det ändå ser ut som det gör går att förklara med att Sportbladet skriver och rapporterar 

om det som de tror att läsarna vill läsa om, de idrotter som drar störst publik. Det är detta som 

kallas Public journalism. Detta kan vara en förklaring till att vi i vår undersökning ser en klar 

dragning åt manliga idrottsutövare och då i synnerhet fotboll där utövarna är män.  

 Herrfotbollen är den sport som i särklass dominerar tv-utbudet, det är den idrott som 

lockar flest människor till arenorna i Sverige och bör följaktligen vara den idrott som flest 

människor i Sverige är intresserad av. Denna tes styrks alltså av de siffror som visar att 

fotbollen är den största enskilda specialföreningen i Sverige med över en miljon medlemmar.

 Till detta kommer sportmediekomplexet som ytterligare spär på vår uppfattning att det är 

kapitalet som är avsändare till mycket av det som står på sidorna i Sportbladet. Via sin 

härskarställning som enligt van Zoonen (2004) leder till att förtrycket av kvinnorna till slut 

blir sunt förnuft, kan kapitalet fortsätta, starkt och obehindrat att bestämma vad som ska stå på 

sportsidorna. De sporter som ger störst annonsintäkter och de idrottsmän, de är alla män, som 

är de största, mest attraktiva annons(s)pelarna är de som ges störst utrymme i Sportbladet. 

Och de sporter som ges störst utrymme blir de sporter som publiken blir intresserade av. Man 

kan alltså säga att Sportbladet använder sig av Public journalism som ett sätt att mörka att de i 

själva verket gör allt för att tjäna pengar. 

 van Zoonen (2004) menar att en stereotypiserad bild med män som avsändare leder till 

ökad sexism. Eftersom vi i denna undersökning hittat fyra stereotypa bilder eller 

konstruktioner av kvinnor och att avsändarna nästa uteslutande varit män får vi uppfattningen 

att Sportbladets bevakning av kvinnliga idrottsutövare leder till ökad sexism. 
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 Slutligen kan alltså sägas att Sportbladet genom att underlåta sig att rapportera en 

jämställd bild av sportsverige under de av oss två granskade veckorna, låter kapitalet styra sin 

bevakning. Detta leder till ett ökat förtryck av kvinnan som i slutändan leder till att den 

sportbevakning som idag finns anses vara den rätta. När kvinnan dock väl förekommer i 

Sportbladet framställs hon som en av fyra olika stereotyper vi funnit. Avsändaren till detta 

stereotypa budskap är nästan alltid män vilket leder till ökad sexism. 

 Kommer kvinnliga idrottsutövare någonsin kunna konkurrera med sina manliga 

motsvarigheter på sportsidorna? Det kan bli så, men det kommer att ta tid. Det som krävs är 

några starka kvinnliga idrottsstjärnor som kan vara konkurrenskraftiga som annonspelare på 

den globala marknaden. Det krävs ett ökat antal kvinnliga sportjournalister och det krävs ett 

ökat ansvarstagande bland sportmedierna som måste höja blicken från siffrorna och se sitt 

ansvar vara något annat än att tjäna pengar.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det skulle vara varit intressant att utföra samma typ av både kvantitativ och 

kvalitativ forskning som vi här har gjort, men under en längre tidsperiod, gärna jämnt fördelad 

över årstiderna. Detta skulle ge en djupare inblick i sportjournalistiken. 

 Det vore även av stort intresse att se hur och på vilket sätt kvinnor framställs i övriga 

medier. Hur ser representationen ut i till exempel SVT:s sportspegel och i SR:s sportextra? 

Slutligen skulle vi även vilja se en forskning av samma typ som vår egen men där fokus ligger 

på de manliga sportutövarna. Vilka roller tilldelas männen? Är det samma roller som 

kvinnorna eller ser det annorlunda ut på manssidan? Går det att genom att studera två veckors 

artiklar om män att få fram fyra olika stereotyper, eller tilldelas männen färre eller fler roller? 

Att komparativt jämföra en sådan studie med vår egen anser vi vore mycket intressant. 

 En annan mycket intressant forskningsstudie skulle vara att analysera hur kvinnliga 

idrottsutövare själva tycker att de framställs i media. Genom att göra ett antal intervjuer med 

svenska idrottskvinnor som ofta förekommer i medierna kan man studera om idrottskvinnorna 

tycker att den bild som ges av dem är en bild som de själva känner sig tillfreds med eller om 

medierna på eget bevåg konstruerar bilden av idrottskvinnan för att hon ska passa in i artikeln. 
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Bilagor  
Bilaga 1, analysschema för text 
 

1. En kort beskrivning av artikeln.  

 

En kort beskrivning av artikeln är viktig att göra för dem som kommer att läsa uppsatsen då 

de inte ska vara tvungna att läsa hela artikeln. Beskrivningen av artikeln har vi gjort så neutral 

som möjligt, en denotativ beskrivning. 

 

2. Frågor till texten. 

 

Vi har använt oss av ett frågeformulär, där vi ställt olika frågor till texten för att hitta kunna 

göra en så objektiv tolkning som möjligt av vad det är för sorts text och vad des budskap är? 

 

 Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser 

dess ”världsbild” ut? 

 Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltas i texten? 

 Vilka relationer skapar texten mellan text-läsare, mellan aktörerna i texten 

och mellan läsaren och textens aktörer?  

 Vilka sanningar tas för givna källoberoende reportertext? 

 Vem får tala och med vilket slags kunskap? Finns det en rangordning av 

källor? 

 Vilka identiteter och subjekt/objektpositioner gestaltar texten? Vilken 

relation få ”vi”, läsare, till textens aktörer? 

 Hur ser sammanfattningen av textens budskap ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52



Bilaga 2, analysschema för bild  
1. En kort beskrivning av bilden.  

 

En kort beskrivning av artikeln bilden är hämtad ifrån var viktig att göra för dem som 

kommer att läsa uppsatsen då de inte ska vara tvungna att läsa hela artikeln och titta på bilden.  

 

2. Frågor till bilden. 

 

Vi har använt oss av ett frågeformulär, där vi ställt olika frågor till bilden för att kunna göra 

en så objektiv tolkning som möjligt av vad bilden har för budskap. 

 

 Denotation av bilden 

 Konnotation av bilden 

 Hur är bilden uppbyggd? 

 Vem vänder sig bilden till? 

 Vilket är syftet med bilden? 

 Hur förklaras bilden i texten? 

 Vilka effekter kan bilden tänkas ha på mottagaren? 

 Vilka värderingar sprider bilden? 
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Bilaga 3, Ylva Brunes diskursanalysschema 
 

DISKURSANALYS 

Diskurs = ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 

 

Enligt Norman Fairclough i Media Discourse (1995) kan man alltid ställa tre övergipande 
frågor till en journalistisk text: 

   

 Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser dess 
”världsbild” ut? 

 Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? 

 Vilken relation skapar texten mellan text-läsare, mellan aktörerna i texten och mellan 
läsaren och textens aktörer? 

 
Nedan följer exempel på detaljfrågor i en diskursanalys: 
 

 Vilket slags vetande/verksamhet framträder? 

 Vilka sanningar tas för givna i källoberoende reportertext?  

 Vilka kategoriseringar och metaforer organiserar textens perspektiv? 

 Vem får tala och med vilket slags kunskap? Finns en rangordning av källor? 

 Vilka identiteter och subjekt/objektpositioner gestaltar texten? Vilken relation får ”vi”, 
läsarna, till textens aktörer? 

 Hur ser sammanfattningar av textens budskap ut?  
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Bilaga 4. Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 
Tabell 2: Resultat av kvantitativ analys 

Idrott Antal artiklar (k) Antal notiser (k) Antal bilder (k) Antal bilder annat 

Fotboll 111 (6) 25 (2) 166 (10) 9 (n) 1 (b) 

Ishockey   55 (1) 9 (0) 80 (1) 4 (n) 

Simning 4 (3) (1 n) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 

Friidrott 3 (2) 1 (1) 4 (4) 0 (0) 

Innebandy 2 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0) 

Alpint 4 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 

Bandy 4 (0) 2 (0) 5 (0) 0 (0) 

Golf 3 (1) 4 (2) 5 (2) 0 (0) 

Basket 6 (1) 0 (0) 8 (1) 0 (0) 

Skidskytte 2 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (n) 

Tennis 2 (1) 2 (1) 11 (1) 2 (b) 

Boxning 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (b) 

Handboll 2 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 

Bilsport 4 (0) 2 (0) 7 (0) 1 (n) 1 (b) 

Gymnastik 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 

Ländskidor 3 (3) 0 (0) 8 (7) 0 (0) 

Speedway 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 

Konståkning 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

Brottning 3 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 

Cykling 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

(k) Antal kvinnliga idrottsutövare, (n) Antal neutrala bilder, (b) Antal bilder där både män och kvinnliga 
idrottsutövare förekommer. 
 

 

 

 55



Bilaga 5. Sammanfattningar av artiklar 
Kort om storleken på artiklarna:  

En sida i Sportbladet är 36 cm hög och 25 cm bred. En spalt är 5 cm hög och 25 cm bred i de 

fall den befinner sig i botten. I den fallen den ligger som spalt till höger eller vänster på en 

sida är den 36 cm hög och 5 cm bred. 

 

Period 1 

Måndagen den 3 november 2008: Ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 

Tisdagen den 4 november 2008: Ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 

Onsdagen den 5 november 2008: Ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 

 

Torsdagen den 6 november 2008: 

Hotar fly Sverige – för USA 

Sidorna 4-5, ett uppslag 

Journalist: Johan Arvidsson 

Artikeln handlar om gymnasten Veronica Wagner som hotar att lämna Sverige och tävla för 

USA. Detta eftersom hon inte fick delta i OS för Sverige samt att träningssituationen i Sverige 

är ohållbar. Artikeln innehåller en bild 

 

Semifinalbiljett – sänk syrran; 'Ska ta allt'. 

Sidan 18, nederspalt 

Journalist: David Tanentsapf 

Artikeln handlar om att tennisspelerskan Serena Williams för att ta sig till semifinal i en 

tennisturnering i Quatar måste slå sin syster Venus Williams. Artikeln innehåller en bild. 

 

Martaskada hotar Umeås Europachans 

Sidan 19, nederspalt, halv. 

Journalist: Christoffer Svensson 

Umeå IK:s stjärnforward Marta är skadad och riskerar att missa lagets kommande match i 

Europa cupen i fotboll. Artikeln innehåller ingen bild. 

 

Fredag den 7 november 2008: 

− Jag är yr och mår illa 
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Sidan 2-3, ett uppslag (med undantag för en ensidig nederspalt) 

Journalist: Christoffer Svensson och Susanne Nylén 

Huvudartikeln på uppslaget handlar om att Umeå IK, ett av Sveriges genom tiderna mest 

framgångsrika fotbollslag, har spelat match mot Arsenal i Women's cup. Under denna match 

fick Umeås anfallare Madelaine Edlund en armbåge i huvudet och blev yr. Enligt 

underrubriken fruktar hon nu att hennes karriär är över. 

Uppslaget består av en huvudartikel och en huvudbild. Till detta kommer en artikel där 

Umeås tränare ondgör sig över att det inte fanns någon läkare på plats för matchen. Längst till 

höger finns ett grafikelement där Edlunds huvudskada jämförs med andra inom fotbollen (fyra 

herrar och en dam, med bilder på två av herrarna). Längst ner på vänstersidan finns ett 

reklamelement från Sportbladet följt av en notis om herrfotboll. Längst ner på högersidan 

finns ett matchreferat från matchen (som vi berör här nedan) ifråga samt en artikel om 

herrbrottning. 

 

Siktar på returen: Får inte tappa så här 

Sidan 3, nederspalt, halv. 

Journalist: Christoffer Svensson 

Artikeln handlar om att Umeå trots förlust, 3-2, har chansen att ta sig vidare i cupen. 

Artikeln innehåller ingen bild. 

 

Angerer lämnar Djurgården – ersättare söks i Europa 

Sidan 5, nederspalt. 

Journalist: Christoffer Svensson 

Artikeln handlar om att Djurgårdens målvakt Nadine Angerer kommer att lämna 

fotbollsklubben på grund av att hennes sambo är arbetslös och inte får jobb i Sverige och att 

hennes lön är för dålig för att kunna försörja båda. Artikeln innehåller en bild. 

 

Grattis... Emma Johansson 

Sidan 6, nederspalt. 

Journalist: Christoffer Svensson 

En kort intervju med Emma Johannson, cyklist som tog silver vid OS i Peking, som 

nominerats till idrottsgalan i kategorierna årets kvinnliga idrottare och årets prestation. 

Artikeln innehåller en bild. 
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Här regerar tyngdlagen 

Sidan 7, halvsida (med undantag för högerspalt) 

Journalist: David Tanentsapf 

Solna Vikings damer har spelat en basketmatch i Euro cup och förlorat. Detta eftersom att 

laget de mötte, ungerska Szeviéd Szeged, var bättre, men framförallt tyngre. Artikeln 

innehåller en bild. 

 

Lördagen den 8 november 2008:  ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 

 

Söndagen den 9 november 2008: 

Maskeradchock av Kallas rivaler 

Sidan 4, helsida (med undantag för nederspalt). 

Journalist: Christoffer Svensson 

"Här klär norska skidåkare ut sig till prostituerade", är underrubriken i en artikel som handlar 

om att norska skidlandslagets kvinnor vill förbättra sin image genom att klä ut sig i rosa 

sparkdräkt och dansa i en egenproducerade youtube-film. Artikeln innehåller en bild. 

 

Ett ögonblick... Grattis Danijela Rundqvist 

Sidan 4, nederspalt. 

Journalist: Christoffer Svensson 

Artikeln handlar om att landslaget i ishockey för första gången på 60 försök slår Kanada i en 

match. Artikeln innehåller en bild. 

 

Period 2 

Tisdagen den 11 november 2008: 

Intervjun får Marta i tårar 

Sidan 8, halvsida (med undantag för vänsterspalt) 

Journalist: Oskar Månsson 

Marta har ställt upp på en intervju i SVT:s "Rakt på med K-G Bergström". I denna intervju 

pratar Marta om sitt liv och vid ett tillfälle rörs hon till tårar. Artikeln handlar även om bråk 

inom damfotbollen samt hennes karriär. Artikeln innehåller en bild. 

 

'ACO' gör rekordtidig comeback 

Sidan 10, nederspalt, halv. 
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Journalist: Hans Abrahamsson  

Artikeln handlar om att skidskytten Anna-Carin Olofsson, kallad ACO, kan göra comeback 

tidigare än väntat efter sin graviditet. 

 

Här är Kallas guldplan 

Sidan 12, helt uppslag. 

Journalist: Kristoffer Bergström 

Artikeln handlar om skidåkerskan Charlotte Kalla som enligt artikeln kommer att vinna guld i 

nästa års VM. Reportaget innehåller tre bilder.  

 

Onsdag den 12 november 2008: 

Här börjar jakten på OS-guld 

Sidan 12-13 del av uppslag. 

Journalist: Oskar Månsson 

Huvudartikeln handlar om simmerskan Therese Alshammars resa mot OS i London 2012. 

Hon flyttar till USA för att få bättre träningsmöjligheter. Underartikeln handlar om de nya 

startpallarna som ska förbättra tiderna inom simningen. Huvudartikeln innehåller en bild. 

Underartikeln innehåller även den en bild. 

 

Torsdag den 13 november 2008: 

Systrarna Kallur missar inomhus-EM 

Sidan 3, nederspalt, halv. 

Journalist: Mats Wennerholm  

Artikeln handlar om att friidrottarna och tvillingsystrarna Susanna och Jenny Kallur som 

kommer att missa inomhussäsongen. Artikeln innehåller ingen bild. 

 

Rörd Alshammar slog världsrekord 

Sidan 10, nederspalt, halv. 

Journalist: TT 

Artikeln handlar om att Alshammar slog ett nytt världsrekord under de tävlingar som tidigare 

artikel berört. Artikeln innehåller en bild. 

 

Fredag den 14 november 2008: Ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 

Lördag den 15 november 2008: Ingen artikel om kvinnliga idrottsutövare 
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Söndag den 16 november 2008: 

PH 

Sida 4-5, helt uppslag. 

Journalist: Joakim Nordlund 

Artikeln handlar om utförsåkerskan Maria Pietilä Holmner som enligt artikeln är Sveriges 

framtidshopp i utförsåkning.  

Artikeln innehåller tre olika bilder på slalomåkerskan Maria Pietilä Holmner, kallad PH.  

 

"Jag har haft det otroligt jobbigt" 

Sidan 24, sista sidan, halvsida (med undantag för högerspalt) 

Journalist: Petra Thorén 

Artikeln handlar om skidåkerskan Britta Norgren som tagit sig tillbaka till eliten efter både 

kikhosta och twar. Artikeln innehåller två bilder på Norgren. 

 

Lillasyster Helgesson skrällde i Kroatien 

Sidan 24, sista sidan, högerspalt 

Journalist: Christoffer Svensson 

Artikeln handlar om femtonåriga Joshi Helgesson som nyligen blivit uttagen i svenska 

olympiska kommitténs toppgrupp och överraskat i hennes första seniortävling med att komma 

trea vilket är den bästa placeringen för en svensk konståkerska sedan 1976. 

Artikeln innehåller en bild. 

 

Måndag den 17 november 2008: 

Alshammar snuvad på VR: Bara att gratulera 

Sidan 8, nedre spalt. 

Journalist: TT 

Texten handlar om att simmerskan Therese Alshammar blev snuvad på världsrekordet av en 

australiensiska. 

 

Kallur till USA i hemlighet 

Sidan 10, helsida (undantag för nederspalt) 

Journalist: Mats Wennerholm 
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Susanna Kallur, svensk friidrottsstjärna på 100 meter häck, och hennes tvillingsyster Jenny, 

även hon häcklöperska men även 100 meters löperska, ska enligt källor till Sportbladet 

befinna sig i USA för att undersöka stressfrakturer i sina ben. 

Det finns tre bilder i artikeln.  

 

Sörenstam tvåa i Mexiko 

Sidan 19, nederspalt, halvspalt. 

Journalist: Okänd 

Sveriges genom tiderna största golfstjärna Annika Sörenstam har slutat på andra plats i en 

tävling i Mexiko. 

Artikeln innehåller ingen bild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61



Bilaga 6. Artiklar: 
För att exemplifiera hur bevakningen av kvinnliga idrottsutövare i Sportbladet ser ut följer här 

sex stycken artiklar som vi använt oss av i vår analys. 

 
Här är Kallas guldplan 
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Här börjar jakten på OS-guld 
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”Jag har haft det otroligt jobbigt” 
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Maskeradchock av Kalla rivaler 
Ett ögonblick… Grattis Danijella Rundqvist 
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Här regerar tyngdlagen 
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Intervjun fick Marta i tårar 
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