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This intersectional study explores how the social constructed categories gender and 

ethnicity interact with each other in photos picturing Swedish athletes. The studies 

empirical material is collected from the sport section of the biggest Swedish tabloid 

newspaper Aftonbladet, and was published during the period 23rd of November, 2012 

to 23rd of November, 2015. The photos has been analyzed with a semiotic analysis 

which establishes that there are discriminating differences in how the athletes are being 

portraited. The most comprehensive differences are found between the groups ethnical 

Swedish men and ethnical non-Swedish women. 
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1 Inledning 

Under hela vår uppväxt och vårt hittills vuxna liv har vi blivit matade med information 

om att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Här, i vårt hemland, gör vi 

nämligen inte skillnad på folk och folk. Här arbetar lika många män som kvinnor – till 

nästan samma lön. Och hit flyr människor från andra länder för att här finns ingen 

rasism eller diskriminering. För här, i Sverige, gör vi inte skillnad på folk och folk. 

Enligt oss är den svenska självgodheten utbredd och utgör en stor del av många 

svenskars personlighet och identitet. Men är den berättigad? Är Sverige verkligen så 

rättvist och tolerant som många svenskar verkar tro och som landet gärna utger sig för 

att vara? 

Eftersom vi snart är utexaminerade journalister vill vi veta hur långt svensk press 

egentligen har kommit inom området jämlikhet. Genom att kombinera vårt 

intresseområde med vår fascination för idrott har vi valt att undersöka hur Sveriges 

största kvällstidning Aftonbladet (TNS Sifo, 2015) framställer svenska friidrottstjärnor 

beroende på deras kön och etnicitet. 

I kraft av sin ledande position i Sveriges medielandskap har Aftonbladet stor makt att 

påverka sina läsares uppfattning om olika grupper av människor (Shehata, 2015). Hur 

används den makten? Vår studies slutsatser är inte bara intressanta för allmänheten utan 

vi kommer omgående kunna lyfta in dem i våra journalistiska arbetsliv då vi båda 

arbetar på lokala sportredaktioner. Oavsett hur stor eller liten vår studies 

genomslagskraft blir kommer alltså de eventuella brister som vi identifierar åtminstone 

göra oss två till bättre journalister och fotografer. 
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2 Problembakgrund 

Som den ledande kvällstidningen i landet med över 650 000 läsare av papperstidningen 

varje dag (TNS Sifo, 2015) har Aftonbladet stor inverkan på hur det svenska folket 

uppfattar fenomen och människor. Med den makten följer även ett stort ansvar för hur 

grupper av människor framställs och hur de uppfattas av opinionen. För att förklara det 

inflytande som medierna har över ett samhälle har vi i detta kapitel valt att beskriva 

grunderna i gestaltningsteorin (framing). Genom gestaltningsteorin förklaras vår studies 

samhälleliga relevans och den ska alltså inte förväxlas med studiens teoretiska 

perspektiv. 

I kapitlets inledande del förklaras även betydelsen av begreppet kognitiva scheman. 

Kortfattat beskriver kognitiva scheman samma sak som gestaltningsteorin men inriktar 

sig i stället på individnivå. Kapitlet avslutas sedan med att vi motiverar varför vi har 

valt att undersöka just friidrottare före andra idrottare. 

 

2.1 Kognitiva scheman 

Enligt Strömbäck (2014) är kognitiva scheman ett sätt för människors hjärnor att 

organisera kunskaper och minnen. Kortfattat beskriver Strömbäck ett kognitivt schema 

som ett hjälpmedel där tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter inom ett ämne 

formas till helheter. Dessa scheman aktiveras när en person upplever eller läser 

någonting inom ett område och det är under den aktiveringen som känslor och tankar 

väcks hos en person. 

 

Strömbäck (2014) menar även att en hjärnas kognitiva scheman uppdateras när den 

möter ny information (exempelvis genom en nyhetsartikel eller nyhetsbild). När en 

sådan “uppdatering” sker tenderar hjärnan att glömma bort det mesta av den 

underliggande informationen och därmed också skälen till varför personen känner som 

den gör. Resultatet blir ofta att människor inte vet, och inte kan förklara, varför de 

känner eller tycker på ett visst sätt om en person, en företeelse eller en bild. 

2.2 Gestaltningsteorin (framing) 

Gestaltningsteorin härstammar ursprungligen från socialpsykologin (Goffman, 1956) 

men har vidareutvecklats inom medieforskningen där den används för att förklara hur 

mediernas innehåll påverkar sociala konstruktioner (Entman, 1993). 
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Shehata (2015) beskriver gestaltningsteorin som mediernas inflytande och påverkan 

över hur människor uppfattar och förstår frågor i samhället. Med benämningen framing 

(inramning på svenska) syftar Shehata på den process som förklarar hur medier “ramar 

in” en händelse – det vill säga hur någonting gestaltas och ges en specifik innebörd. 

Tuchman (1978), som var en av de första forskarna att använda begreppet, beskrev 

framing på ett liknande sätt. Tuchman valde att använde en metafor för att illustrera det 

faktum att nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden. I metaforen är det medierna 

som väljer fönstrets storlek, placering och typ av glas och mottagarna (opinionen) är de 

som tittar ut genom det och därigenom får en bild av verkligheten. 

Om vi hänger kvar vid Tuchmans fönstermetafor ett tag och är överens om att fönstrets 

storlek och placering bestämmer hur mycket utrymme som ska ges och vad som ska 

berättas, kan vi närmare gå in på vilka olika slags fönsterglas som kan användas. I den 

journalistiska världen är det valet av fönsterglas som bestämmer hur bilden av 

omvärlden ska gestaltas. Enligt Shehata (2015) förändras den bilden beroende på 

journalistens medvetna och omedvetna val vid publicering. I det avseendet handlar det 

inte bara om vilka argument som lyfts fram när ett samhällsproblem dyker upp utan 

även om vilka källor som får uttala sig, vilka fakta som presenteras, ordval som används 

och vilken den journalistiska infallsvinkeln brukar vara vid liknande situationer och 

händelser. 

Strömbäck, Entman, Tuchman och Shehata är överens om att det som medierna väljer 

att visa, och på det sätt det framställs, påverkar vad och hur individer i ett samhälle 

uppfattar verkligheten. Forskarnas syn på kognitiva scheman, gestaltningsteorin och 

mediernas makt över publiken anser vi vara allmänt vedertagna inom 

journalistikforskning och den legitimerar relevansen för vår studies resultat. 

2.3 Varför friidrottare? 

Beslutet att undersöka bilder av kända idrottare grundar sig främst i att vem som ges 

mediealt utrymme och på vilket sätt den personen framställs har stor inverkan på 

enskilda individers identitetsskapande. När det dessutom rör sig om idrottsstjärnor, som 

har rollen som förebilder, blir genomslagskraften hos publiken än mer märkbar 

(Gripsrud, 2011). 

Det finns också tre praktiska anledningar till att studien inriktar sig på just friidrottare: 

För det första tror vi att det är svårt att utföra samma slags studie på en lagidrott där 
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spelarna är en del av ett kollektiv. För det andra är friidrott en idrottsinriktning där det i 

stor utsträckning saknas utrustning vilket bör innebära att bilder av friidrottare fokuserar 

mer på själva utövaren. För det tredje är vår personliga uppfattning att av alla 

individuella idrotter i Sverige är friidrotten den sport med störst mångfald bland 

utövarna. 
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3 Litteraturöversikt 

I kapitlets första del motiverar vi varför vi har valt intersektionalitet som teoretiskt 

perspektiv. Vi går igenom vilka beståndsdelar teorin består av och ägnar specifik 

uppmärksamhet åt de två kategorierna kön och etnicitet då dessa utgör två grundpelare i 

vår undersökning. Genom förklaringarna motiverar vi hur och varför vårt val av teori är 

det bäst lämpade för arbetet. 

I slutet av kapitlet redogör vi för tidigare forskning som har genomförts inom området. 

Vi beskriver även hur vi tycker att vår studies resultat ska uppfattas i förhållande till den 

redan genomförda forskningen.   

3.1 Intersektionalitet 

Det teoretiska perspektiv som vi i detta arbete har valt att utgå ifrån, och som enligt oss 

passar vårt forskningsområde och vår frågeställning bäst, är den feministiska 

sociologiska teorin intersektionalitet. Teorin har fått sitt namn från det engelska ordet 

“intersection” som på svenska betyder “genomskära” och har sitt ursprung i 

forskningsfältet black feminism (Tolvhed, 2010). 

Intersektionaliteten som teoretiskt begrepp myntades i slutet av 1980-talet. Fram tills 

dess hade kön, ålder, etnicitet, klass, religion, sexualitet och ålder alltid studerats som 

separata företeelser och aldrig uppfattats som någonting beroende av varandra. 

Intersektionaliteten utmanade därför gamla tankesätt när den hävdade att ovanstående 

kategorier inte bör ses som fristående element utan snarare som tätt sammanflätade och 

interagerande med varandra (Mattsson, 2010). 

Molinas, Mulinas och Reyes (2005), som var några av de första forskarna att använda 

sig av intersektionaliteten i svensk forskning, har en liknande inställning till teorin som 

Mattsson. Deras ståndpunkt är att de olika kategorierna (exempelvis kön) förändras i 

mötet med någon av de andra kategorier (exempelvis etnicitet). För att få en bättre bild 

av samhället och de diskriminerande mönster som finns i det måste man alltså studera 

flera kategorier samtidigt och inte bara undersöka dem var för sig. 

Med anledning av vår frågeställnings utformning var det ett självklart val att använda 

den “moderna” teorin intersektionalitet. Vi tror och hoppas att just samspelet mellan 

kön och etnicitet kommer ge vår studie ytterligare en dimension och mer djup än om vi 
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exempelvis enbart hade valt könsmaktsordningen eller postkolonialismen som teoretiskt 

perspektiv. 

3.1.1 Intersektionalitetens socialt konstruerade kategorier 

De grupper av människor som innefattas i intersektionaliteten är vanligtvis de socialt 

konstruerade kategorierna kön, ålder, etnicitet, klass, religion, sexualitet och ålder. 

Mattsson (2010) beskriver begreppet “socialt konstruerat” som att människors bild av 

världen blir så som de tolkar den – något som resulterar i att en socialt konstruerad 

grupp kan skilja sig från vad den de facto är. På detta sätt skapas det inom ett samhälle 

en föreställning om exempelvis vad som är manligt respektive kvinnligt, vad som är en 

normal sexuell läggning kontra en onormal och så vidare. Lykke (2005) förklarar 

intersektionalitetens syn på kategoriseringen som någonting människor “gör” och inte 

någonting som någon “är”. 

Crenshaw (1991) belyser en annan viktig del när det kommer till de socialt konstruerade 

kategorierna inom intersektionaliteten – att ingen av grupperna ses som mer 

betydelsefull eller mer diskriminerad än någon annan. Det existerar alltså inte någon 

rangordning mellan de socialt konstruerade kategorierna inom teorin. Även Lykke 

(2005) betonar vikten av att inte se intersektionalitetens olika undersökningsgrupper 

som separerade eller ens samverkande. I stället menar hon att intersektionalitetens kärna 

är att uppfatta alla kategorier som ett slags helhet som konstant förändras beroende på 

en individs aktuella placering inom grupperna.    

3.1.2 Intersektionalitetens maktstrukturer 

Inom de socialt konstruerade kategorierna går det att finna så kallade samhälleliga 

maktstrukturer. Mattsson (2010) förklarar dessa strukturer som inpräntade bilder i ett 

samhälle där människor placeras i kategorier och grupper som sedan ordnas hierarkiskt i 

förhållande till varandra. Utan att vi tänker på det existerar rangordningar där vissa 

grupper ges rätten att definiera andra grupper och där vissa människor klassas som mer 

värdefulla än andra. Maktstrukturerna blir som mest tydliga på en övergripande och 

strukturell nivå. Löneskillnader och val av yrke mellan män och kvinnor och 

boendesegregation där klass och etnicitet är betydande inslag är alla tydliga exempel på 

strukturella maktstrukturer. 

Halsterstams (1998) syn på den klassiska maktstrukturen gällande maskulinitet kontra 

femininitet grundar sig i att män och kvinnor stöps i formar föreställande deras 
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förväntade roller och uppträdande i samhället. Mattsson delar, förklarar och 

“vardagliserar” Halsterstams uppfattning på följande sätt: 

“Kvinnor som exempelvis klär sig i maskulina kläder, har kortklippt hår och 

grova skor och som därmed inte visar upp en förväntad feminitet kan mötas 

med ifrågasättande och motstånd i form av nedsättande kommentarer från 

både män och andra kvinnor.” (Mattsson, 2010, s. 32) 

Att se samma maktstrukturella mönster på individnivå är betydligt svårare då Mattsson 

(2010) menar att den individuella nivån är mer komplicerad. Komplexiteten grundar sig 

i att individers likheter och olikheter gör det svårt att urskilja om ett diskriminerande 

inslag är en del av en strukturell maktstruktur eller inte. Mattsson (2010) tillägger att 

trots att det är fullt möjligt för enskilda individer att överskrida de gränser som 

maktstrukturerna har byggt upp, får det ofta ingen märkbar effekt på den strukturella 

nivån. För att påverka en maktstruktur på strukturell nivå krävs det att både enskilda 

personers och institutioners val och tankesätt förändras. 

3.1.3 Hur kön fungerar som konstruktion och maktordning 

Enligt Mattsson (2010) skiftar hur genus uppfattas och uttrycks beroende på social, 

historisk och kulturell kontext. En manlig/kvinnlig företeelse ändrar därmed betydelse 

beroende på var, när och för vem den presenteras. Med följande exempel förklarar 

Mattsson hur ett sammanhang kan påverka många västerländska människors syn på vad 

som förväntas av en kvinna: 

“Det kan till exempel vara en sak att som kvinna hemma vara oduschad, 

osminkad och iklädd mysbyxor. Ska vi däremot gå till affären eller jobbet 

förväntas vi visa upp en tydlig och skötsam feminitet.” (Mattsson, 2010, s. 43) 

Dessa föreställningar och konstruktioner om vad som är manligt respektive 

kvinnligt är något som uppstår tidigt genom fostran då barn bemöts på olika sätt. 

I vuxen ålder fortsätter påverkan men då från medier, arbetsliv och privata 

sammanhang. 

Butler (1993) menar att vi alltid, på något sätt, “gör” kön och alltså bidrar till 

könskonstruktioner. Traditionellt sett går könskonstruktionerna hand i hand med 

den reproduktiva heterosexualiteten då människor uppfattar den som något 

naturligt och “rätt”. Men i realiteten finns det inte någon sexualitet som är mer 

riktig eller naturlig. 
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När det kommer till maktordningen mellan män och kvinnor utgår Mattsson 

(2010) från en analys där män är överordnade och kvinnor är underordnade. 

Detta leder till att bland annat medierna tenderar att konstruera män som 

könsneutrala medan kvinnor kontinuerligt presenteras som just kvinnor och något 

som avviker från normen. Exempel på när det kvinnliga blir någonting tydligt 

avvikande i medierna är i samband med högt värderade yrken. Då  kan “läkare” 

och “vd” i stället skrivas som “kvinnlig läkare” eller “kvinnlig vd”. 

3.1.4 Hur etnicitet fungerar som konstruktion och maktordning 

Intersektionalitetens syn på etnicitet påminner i mångt och mycket om 

postkolonialismens uppfattning om begreppet där ojämlikheter och diskriminering av 

kulturer och hudfärg är en central del. Fokus ligger på hur skillnader skapas och 

presenteras snarare än att undersöka om det faktiskt finns skillnader (Mattsson, 2010). 

På ett övergripande plan ser Anthias och Yural-Davies (2002) etnicitet som ett resultat 

av de processer som skapar en känsla av samhörighet. Exempel på förhållande som 

bidrar till en känsla av etnisk samhörighet är ekonomi, ursprung, relidgion kultur 

och/eller språk. Eftersom alla dessa parametrar är föränderliga kan en människas etniska 

samhörighet alltså förändras. Det är också möjligt att en individs uppfattning om sin 

egen etnicitet inte överensstämmer med omgivningens. 

Även betydelsen av vad en viss etnisk samhörighet betyder kan kraftigt skifta beroende 

på situation och kontext. Mattsson (2010) presenterar ett exempel där känslan av att 

vara “svensk” förändras beroende på om man befinner sig i Sverige, är på semester i 

Thailand eller om man under några år arbetar i USA. 

Mattsson (2010) poängterar även att ett helt annat förhållningssätt till etnisk 

samhörighet existerar. Där uppfattas etnicitet som någonting stumt, statiskt och 

oföränderligt. Denna syn placerar in människor i fack som påminner om rasbegreppet 

och innebär att etnicitet är något som finns inskrivet i våra kroppar. 

Halls (2005) utgångspunkt i diskussionen om etnicitet bottnar i begreppet “vi” och “de 

andra”. Hall menar att människor skapar sig subjekt (vi) genom att spegla sig i andra 

människors olikheter. För att ett “vi” ska existera krävs det alltså att några människor 

också definieras som “de andra”. 
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Hall (2005) har även utformat sex olika motsatspar (dikotomier) med överordnade 

respektive underordnade grupper som konstrueras och definieras genom varandra. 

Särskilt ett av motsatsparen, vit-svart, är kopplade till etnicitet och är därför relevant för 

vår studie. 

Intersektionalitetens syn på kön och etnicitet som socialt konstruerade grupper, och att 

det finns maktstrukturer i vårt samhälle som missgynnar vissa av grupperna, är något vi 

håller med om och har som utgångspunkt. Som det framgår under rubriken Hur etnicitet 

fungerar som konstruktion och maktordning finns det olika uppfattningar om hur en 

persons etnicitet bestäms. Hur vi tolkar begreppet i vår studie framgår under rubriken 

Begreppsdefinitioner i kapitlet Syfte och frågeställning. 

3.2 Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare genomförda undersökningar och studier upptäckte vi att vårt 

forskningsområde är relativt outforskat. Att det existerar en vetenskaplig kunskapslucka 

som vår studie delvis kan fylla är därför tydligt. De två arbeten vi ändå funnit inom 

området och som vår studie tar avstamp ifrån presenteras här under. 

Anja Hirdman (2010) har skrivit Male Norms and Female Forms där hon, med hjälp av 

en semiotisk bildanalys, granskar och utvärderar hur män och kvinnor, både elitpersoner 

och “vanliga” personer, gestaltats i bilder i svensk press. Urvalet innefattar inte bara 

redaktionella verk utan även annonser och reklam ingår i studien. De tidningar vars 

bilder Hirdman undersöker är publicerade i Dagens Nyheter, Aftonbladet och ett okänt 

veckomagasin vid tre olika tidpunkter: 1925, 1955 och 1987. I arbetet letar Hirdman 

svar kring vilka koder som används i meningsskapandet, vad det finns för skillnader i 

porträtten av män och kvinnor och hur bilden av feminint kontra maskulint har 

förändrats. Hennes resultat visar att 1925 framställdes kvinnorna ofta som inåtvända, 

narcissistiska skådespelerskor – unga, vackra, ogifta och medvetna om mode. Mannen 

var generellt sett formellt klädd likt en offentlig auktoritet och var mer social och 

utåtriktad. 

1955 hade det kvinnliga idealet förändrats och trots att “modellbilder” fortfarande var 

vanliga blev bilder av goda mödrar och makor allt fler. Samtidigt porträtterades män 

ofta i beslutsfattande grupper eller som familjens beskyddare, försörjare och ledare. 
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1987 hade jämställdhetsarbetet tagit tydliga kliv framåt och kvinnorna gavs större 

dignitet. På bilder syntes kvinnorna i det offentliga rummet men inte i samma 

utsträckning eller i samma maktpositioner som männen. Samtidigt fick bilder av den 

vardagliga mannen allt fler traditionellt feminina inslag. 

Hirdmans sammanfattande slutsats gör bland annat gällande att under de berörda åren 

har kvinnor generellt sätt skildrats på ett mer schablonartat sätt än männen. Sett till 

komposition, val av vinklar och gestaltning har bilder på kvinnor varit mer inriktad på 

könstillhörigheten än på individen. Under 1900-talets början hade bilder föreställande 

kvinnor dessutom mindre, om ens någon, kontextuell relevans. Något som i slutet av 

århundradet (1987) hade börjat förändras då porträtteringen av kvinnor och män, i alla 

fall på vissa plan, hade närmat sig varandra. 

Även om vår undersökning innefattar både kön och etnicitet och endast är inriktad på 

friidrottare i kvällstidningen Aftonbladet, är de resultat och slutsatser som Hirdman 

kommer fram till intressanta. De visar att utvecklingen, mot vad vi i dag beskriver som 

jämställdhet, har gått åt rätt håll. Särskilt skillnaden mellan Hirdmans nedslag 1955 och 

1987 är en tydlig indikation på det. Vår studie kan inte ses som ännu ett tidsmässigt led 

av Hirdmans studie (det är den för olik för) men det resultat den kommer att generera 

kan ändå i vissa avseenden adderas till den utvecklingskurva som Hirdman, genom sin 

forskning, har identifierat.   

Leath och Lumpkin (1992) har genomfört studien An Analysis of Sportswomen on the 

Covers and in the Feature Articles of Women's Sport and Fitness Magazine, 1975-1989. 

I studien undersöks omslaget och huvudartikeln/huvudartiklarna i det, enligt The New 

York Times (2000), numer nedlagda magasinet Women’s Sports & Fitness mellan åren 

1975-1989. Det som är intressant för vår studie är Leaths och Lumpkins analys av de 

totalt 151 omslagen. Omslagen har studerats med två olika metoder: Dels en kvantitativ 

metod där kön, etnicitet och typ av sport har kategoriserats, dels en kvalitativ metod där 

graden av passivitet kontra aktivitet har undersökts. 

Med tanke på magasinets namn och målgrupp är det inte överraskande att den 

kvantitativa studien visar att 98,7 procent av omslagsbilderna föreställde kvinnor. Mer 

uppseendeväckande är att endast åtta procent av personerna på omslagen var 

mörkhyade. 
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Den kvalitativa studien av kvinnorna på omslagsbilderna visar att merparten var passivt 

poserande och därför kan uppfattas som objekt. Efter att magasinet i mitten av 80-talet 

skiftade fokus - från atleter till fritidsutövare – ökade dessutom kvinnornas passivitet på 

bilderna än mer. Att så få mörkhyade kvinnor fanns på omslagen kan, enligt Leath och 

Lumpkin, bero på marknadsekonomiska motiv, att det faktiskt finns färre mörkhyade 

kvinnor som idrottar eller rasdiskriminering. 

I Leaths och Lumpkins resultat och analyser finns det vissa aspekter som vi  kommer 

kunna bygga vidare på. Slutsatsen om att kvinnorna på omslagsbilderna i stor 

utsträckning är passiva i stället för aktiva är ett sådant inslag. För övrigt tyder vi Leaths 

och Lumpkins undersökning som en slags översiktsbild av vårt forskningsområde där 

vår uppgift blir att på djupet analysera de mönster som de har identifierats i ett annat 

västerländskt land än Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Syfte och frågeställning 

I kapitlet presenteras studiens syfte och exakta frågeställningar. Dessutom definierar vi 

tre, för frågeställningarna, helt avgörande begrepp. 
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4.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att synliggöra hur Aftonbladets bilder framställer svenska 

friidrottsstjärnor med olika kön och/eller etnicitet. Genom studiens resultat vill vi öka 

vår och allmänhetens kunskaper i hur, och om, personer med stort inflytande 

porträtteras olika beroende på yttre attribut. Undersökningen kommer att genomföras 

med en bildsemiotisk analys där vi ska granska och jämföra inslag i ett antal bilder 

föreställande etniskt svenska män, etniskt svenska kvinnor, etniskt icke-svenska män 

och etniskt icke-svenska kvinnor som alla är svenska medborgare och tävlar för Sverige. 

I bilderna vill vi identifiera skillnader och likheter i hur bilderna är komponerade, tolka 

underliggande koder och förklara vad det betyder för hur friidrottarna framställs och 

uppfattas.  

   

4.2 Frågeställningar 

Hur samspelar kön och etnicitet i de nyhetsbilder Sportbladet (Aftonbladet) publicerar 

på svenska friidrottsstjärnor? 

Vilka likheter och skillnader finns det i Sportbladets bilder av svenska friidrottsstjärnor 

med olika kön/etnicitet? 

Hur framställs etniskt svenska kvinnliga friidrottsstjärnor i Sportbladet? 

Hur framställs etniskt icke-svenska kvinnliga friidrottsstjärnor i Sportbladet? 

Hur framställs etniskt svenska manliga friidrottsstjärnor i Sportbladet? 

Hur framställs etniskt icke-svenska manliga friidrottsstjärnor i Sportbladet? 

4.3 Begreppsdefinitioner 

Frågeställningarna innehåller tre vitala begrepp som vi har valt att klargöra innan vi 

förklarar hur vår metod är utformad. Begreppen är “kön”, “etnicitet”, och 

“friidrottsstjärnor”. Anledningen till att vi presenterar vår studies syn på begreppen är 

att läsaren enklare ska förstå och navigera sig i det efterföljande metodkapitlet. 
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4.3.1 Friidrottsstjärnor 

För att en friidrottare ska klassas som friidrottsstjärna, och därmed ha särskilt stor 

medial genomslagskraft (se Varför friidrottare?), kräver vi att friidrottaren tävlar för 

Sverige, att friidrottaren är aktiv vid datumet då sökningen genomförs och att 

friidrottaren ska ha funnits med på någon av svensk friidrotts topp tio-lista under de 

senaste tre åren (Friidrott.se, 2015) 

4.3.2 Kön och etnicitet 

När vi bestämde studiens tolkning av begreppen kön och etnicitet utgick vi från hur 

verkligheten ser ut, gestaltningsteorin och våra frågeställningar. Eftersom vi vill 

undersöka hur Sportbladet erbjuder sina läsare att uppfatta olika friidrottare inledde vi 

med att identifiera vad tidningen genomgående berättar om en persons kön och etniska 

tillhörighet. Resultatet vi kom fram till var att i varje bild och tillhörande skrivna artikel 

existerar alltid två aspekter som, oavsett betraktarens/läsarens förkunskaper, avslöjar 

information om en persons kön och etnicitet. De två aspekterna är personens utseende 

(på bilden) och personens namn (i texten). Aspekter som vilket språk personen talar, 

vilken ekonomisk klass den tillhör och vilken religiös uppfattning personen har är 

förvisso aspekter som ibland synliggörs eller som betraktaren/läsaren ibland har 

kunskap om sedan tidigare. Det är emellertid omöjligt att fastslå hur mycket den 

genomsnittliga Sportbladet-läsaren får veta eller redan vet om varje friidrottare och 

därför är det enligt oss mest korrekt, och ger högst validitet, att utgå från utseende och 

namn. 

Efter att ha identifierat att utseende och namn är de köns- och etnicitetsavslöjande 

aspekter som Sportbladet alltid presenterar för läsaren ställdes vi inför problematiken att 

klassificera vad som skulle anses som svenskt (vi) respektive icke-svenskt (de andra). 

För att besvara det använde vi oss av Mattssons (2010), Anthias och Yural-Davies 

(2002) åsikt om att kultur är ett centralt begrepp när en persons etnicitet ska beskrivas. 

Att Sverige är ett västerländskt land med västerländsk kultur anser vi vara allmänt 

vedertaget och i det förankrade vi vår definition av vad som är svenskt. 

Våra krav att för att en friidrottare i vår studie ska anses vara etniskt svensk är alltså att 

personen har västerländskt utseende och ett västerländskt namn. Friidrottare som inte 

har ett västerländskt utseende eller ett västerländskt namn uppfattar studien därmed som 

etniskt icke-svenskar. Om det uppstår situationer där en friidrottares utseende och namn 
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inte överensstämmer kommer bilder av den berörda friidrottaren inte att ingå i studiens 

empiriska material. I vår bedömning av vad som tillhör västvärlden har vi utgått från 

Birdzell Jr:s och Rosenbergs (1991) definition där Europa (ej Östeuropa), USA, 

Kanada, Australien och Nya Zeeland ingår. 

Vi är fullt medvetna om att benämningen ”västerländskt” inte är någonting helt 

enhetligt och att det i urvalsprocessen kan uppkomma diskussioner om vad som ska 

kategoriseras som vad. Vid sådana diskussioner kommer resultaten och följderna av 

dem att presenteras i metodkapitlet. Trots att vår definition av begreppen kön och 

etnicitet är aningen invecklat är vi övertygade om att det kommer resultera i en 

indelning som bättre speglar verkligheten. Att endast utgå från exempelvis födelseort 

när etniciteten bestäms hade varit enklare men skulle i fölängningen kunna leda till 

felaktigheter i resultatet. Att ta med aspekter som vanligtvis ingår i intersektionella 

studier likt redan nämnda språk, religion och ekonomi skulle också det öka 

felmarginalerna då vi omöjligt kan vet hur mycket förkunskap Sportbladets läsare har 

eller vilken information som presenteras i artiklarna som hör till de bilder vi kommer 

undersöka. 
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5 Metod och urval 

Kapitlet inleds med att beskriva övergripande information om den undersökningsmetod 

vi har utgått ifrån – den semiotiska bildanalysen. Metodens beståndsdelar kontext, 

denotation och konnotation förklaras ingående och operationaliseras så de blir 

applicerbara på just vårt empiriska material. 

Därefter redogör vi för de fysiska och innehållsorienterade krav vi hade på bilderna som 

fick ingå i studien. Vi förklarar även hur vi genom sökningar i Mediearkivet/Retriever 

kom fram till studiens empiriska material. I anslutning till det empiriska materialet 

beskriver vi de friidrottare som finns porträtterade på bilderna. 

I kapitlets senare del redovisar vi det vi kallar för undersökningsschema. Där förklaras 

hur vi organiserade urvalet. I det avslutande avsnittet förklaras hur analysprocessen gick 

till rent praktiskt.  

5.1 Den semiotiska bildanalysen 

Den semiotiska bildanalysen är en kvalitativ metod vars motsats är den kvantitativa 

metoden. Enligt Repstad (2007) är skillanden mellan inriktningarna att den kvalitativa 

metoden inriktar sig på vetenskapliga texter snarare än på tal och siffror som är fallet 

med kvantitativa metoder. Sammanfattningsvis  beskriver Repstad (2007) det som att en 

kvalitativ metods syfte är att undersöka ett fenomen på djupet.  

 

Den semiotiska bildanalysen är även en typ av diskursanalys där målet är att studera 

texter i deras sociala sammanhang och därigenom få kunskap om vilka uppfattningar 

som uttrycks, vilka retoriska tekniker som används och hur texten är organiserad 

(Repstad 2007). Fogde (2010) poängterar att kärnan i bildanalysen är att undersöka den 

visuella kommunikationen. 

 

Under inhämtandet av information rörande den semiotiska bildanalysen upptäckte vi att 

betydelsen av begreppet och dess hörnstenar skiljde sig beroende på vilken forskare 

som uttalade sig. Åberg (2004) beskriver problematiken med att definiera semiotiken på 

följande sätt: 

“Semiotiken utgör idag knappast någon enhetlig skolbildning utan kan avse det mesta 

från relativt anspråkslösa uppfattningar om ordens godtycklighet visavi det de 

betecknar, till sofistikerade teoretiska system om tecken, deras konstituenter, 
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egenskaper och taxonomi anpassade till både bild och icke-verbala ljud.” (Åberg 

2004, s. 42–43). 

 

I vår studie har vi, både i förklarandet av metoden och i redovisningen av resultatet, i 

stor omfattning utgått från Marinette Fogdes syn på vad som innefattas av semiotiken 

och vilka de bärande elementen inom metoden är.  

 

5.1.1 Kontext 

Enligt Hansson, Karlsson och Nordström (2011) har en bild fyra olika relationer 

(kontexter): inre-, yttre-, sändar- och mottagarkontext. Den inre kontexten syftar på 

kärnan, medelpunkten, i det som undersöks. En bildanalys kan exemeplvis användas för 

att bara studera en del av en bild och då är det den valda delen som utgör den inre 

kontexten medans resten av bilden då räknas som yttre kontextuellt material. I vår 

studie analyserade vi emellertid hela bilder och därför räknades allt i en bild som inre 

kontext. 

Den yttre kontexten behandlar bildens relation till det som finns omedelbart utanför den 

densamma. I en bild i en papperstidning klassas exempelvis skriven text (rubrik, 

ingress, brödtext) och annonser som yttre kontext. Fogde (2010) påpekar vikten av att se 

alla vetenskapliga texter som multimodala – alltså att kommunikationen sker i olika 

samverkande former som exempelvis ljud, bild och språk. Eftersom vår studie enbart 

fokuserade på hela nyhetsbilder (se Avgränsningar för bilderna) innehöll den inte någon 

analys av den yttre kontexten. Att nyhetsbilder var enda inriktningen i studien var alltså 

en brist som vi reflekterar över i avsnittet Metodkritik. 

Sändarkontexten belyser hur avsändaren, exempelvis en specifik journalist eller en 

fotograf, påverkar hur en bild uppfattas. Andra personer som kan klassas som sändare 

av ett budskap är chefredaktörer, ansvarig utgivare och medieägare (Hansson, Karlsson 

och Nordström 2011). I vår studie tolkade och sammanfattade vi sändaren av alla bilder 

som Sportbladet (Aftonbladet). 

Mottagarkontexten fokuserar på hur mottagarens bakgrund (kunskaper, erfarenheter, 

kultur, religion, etcetera) påverkar tolkningen av en bild. Lindgren och Nordström 

(2009) poängterar att även situationen som råder när mottagaren tar del av ett material 

innefattas i mottagarkontexten. Skummar mottagaren igenom en tidning i väntrummet 

hos tandläkaren eller analyserar en hel klass på ett universitet samma tidning får den 
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skillnaden stor inverkan på hur mottagaren uppfattar materialet. I studien var därmed vi 

mottagare av samtliga bilder. 

5.1.2 Denotation 

Enligt Fogde (2010) avser begreppet denotation att huvudsakligen identifiera en bilds 

betydelsebärande element – det vill säga att beskriva vad en bild föreställer. I begreppet 

ingår dessutom att fundera över om det existerar en hierarkisk ordning mellan de 

denotativa inslagen – alltså om det finns aspekter i en bild som framstår som viktigare 

än någon annan. Genom att undersöka alla delar var för sig kan underliggande 

betydelser framträda, förstås och synliggöras.  

Fogde (2010) presenterar ett stort antal handfasta, denotativa element som vi i vår studie 

valde att utgå ifrån. För att få en överblick av dem presenteras de här i listform:  

 De semiotiska resurserna. De består exempelvis av linjer, färger och ljussättning. 

Begreppet innefattar även resursernas placering och förhållande till varandra. 

 Hur är fotot taget? Kamerans position i förhållande till motivet spelar stor roll i 

hur betraktaren uppfattar bilden. Maktförhållandet i en bild förändras om den är 

tagen uppifrån, öga mot öga eller underifrån. Även hur mycket plats av en bild 

som en person tillåts uppta spelar roll i hur maktförhållandet uppfattas. 

 Den avbildade personens kroppshållning och ansiktsuttryck. Är personen 

porträtterad framifrån, bakifrån eller från sidan? Är blicken riktad mot 

betraktaren eller mot fjärran? Kroppspråk och ansiktsuttryck är avgörande för 

om en person uppfattas som exempelvis tillgänglig, distanserad eller 

intresserad? 

 Aktiv/Passiv. Är personen på bilden är i rörelse (aktiv) eller poserande (passiv)? 

En bild med en aktiv person fokuserar på vad personen gör medan en bild på en 

passiv person fokuserar mer på hur den ser ut.     

5.1.3 Konnotation 

Hall (1999) beskriver den generella uppfattningen om vad som skiljer begreppet 

konnotation från denotation på följande vis: 

”Konnotation’ brukas å andra sidan helt enkelt för att referera till mindre vedertagna 

och därmed mer konventionaliserade och skiftande associativa betydelser vilka 

uppenbarligen varierar alltefter omständigheter.” (Hall 1999, s. 232). 
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Fogde (2010) sammanfattar Halls tankar med att beskriva begreppet konnotation som de 

kulturella associationer som betraktaren får av en bild. Dessa associationer är ofta en del 

av ett kollektivt språksystem där människor med liknande erfarenheter och samma 

“kulturella kompetens” upplever liknande känslor av att kolla på en bild. Att utföra en 

konnotativ analys av bilder som till vardags omger en kan vara problematiskt då både 

personen och bilderna är skapade av samma kultur och samhälle.   

Hansson et al. (2011) menar emellertid att de konnotationer som uppstår hos en person 

när den tittar på en bild inte alltid endast kan härledas till personens erfarenheter och 

kulturella bakgrund. Även än mer personliga associationer kan spela in och sådana 

benämns som privata associationer. I privata associationer inkluderas känslor som 

uppstår tack vare, eller på grund av, någonting högst personligt som har inträffat. Det 

finns inga regler om var gränsen mellan gemensam och privat tolkning går.   

5.1.4 Presentation av resultat 

Som Åberg (2004) i inledningen av det här kapitlet nämner råder det olika uppfattningar 

om vad den semiotiska bildanalysen innebär. Variationen sträcker sig även över hur 

resultatet av en bildanalys presenteras. Fogde (2010) använder sig av vad hon själv 

kallar för en konkret bildanalys. I den presenterar hon bildens eventuella yttre kontext 

först och sedan följer de denotativa inslagen och vilka effekter de har på bilden. De 

konnotativa associationerna kommer vanligtvis sist. Stor vikt läggs vid att 

sammankoppla och härleda konnotationerna till de denotativa inslagen – hon försöker 

alltså förstå och förklara vilka konkreta inslag i bilden som får henne att uppfatta bilden 

på ett visst sätt. Vår studies resultatkapitel har haft Fogdes (2010) konkreta bildanalys 

som förebild och utgångspunkt.   

5.2 Operationalisering av undersökningsmetod 

För att applicera metoden på just vår studies underlag operationaliserade vi de tre 

huvudkategorierna kontext, denotation och konnotation. Vi identifierade, formulerade 

och valde att använda oss av totalt åtta undersökningsvariabler. Två av dem var 

konstanta (överensstämde med samtliga bilder) och analyserade kontexten. Resterande 

sex undersökte bildernas denotativa och konnotativa inslag och förändrades därmed 

beroende på vilken bild som analyserades.  
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Kontextuella variabler: 

 Avsändarkontexten. Sportbladet var avsändaren. 

 Mottagarkontexten. Vi var mottagarna. 

Denotativa och konnotativa variabler: 

 Semiotiska resurser. Inriktade sig på ljussättningen av motiven samt hur de 

typiskt svenska blågula färgerna användes. 

  Bakgrund. Vad fanns i bakgrunden? Berättande bakgrunden någonting eller var 

den innehållslös? 

 Kamerans position. Fokuserade på om friidrottarna framställdes underifrån 

(stark), öga mot öga (neutral) eller ovanifrån (svag). Upptog friidrottaren 

omotiverat mycket eller lite av bildens totala storlek? 

 Den avbildades kroppshållning/ansiktsuttryck. Stod, satt eller låg friidrottaren 

ner? Rörde friidrottaren vid sig själv? Tittade friidrottaren in (tillgänglig) eller 

bort (distanserad)? 

 Aktiv/Passiv. Var friidrottaren passivt poserande (starkt objektifierad), aktivt 

poserande (svagt objektifierad) eller aktivt utövande? Fanns det en riktning i 

bilden? 

 Konnotation. Vilka var de kulturella associationer som uppstod? Vilka 

denotativa inslag fick oss att känna på det sätt vi gjorde? Fanns det symboler 

och/eller metaforer? 

Även om vi uppfattade de åtta undersökningsvariablerna som viktiga för att besvara 

våra frågeställningar var de inte på något sätt absoluta och fungerade mer som guidande 

riktlinjer. Om en bild hade inslag som inte passade in i någon av variablerna men som 

ändå var essentiella för bildens betydelse ingick de i vår analys.  

5.3 Avgränsningar för bilderna 

Innan urvalsprocessen startade och sökandet efter nyhetsbilder av svenska 

friidrottsstjärnor tog vid, konstruerade vi en kravlista med ett antal nödvändiga 

avgränsningar som varje bild var tvungen att klara för att kunna ingå i studien. Detta 

gjorde vi för att varje bild som ingick i vårt slutgiltiga empiriska material skulle besvara 

frågeställningen så precist som möjligt. Vi utformade även ett par punkter med 

förtydliganden som förklarade hur vi förhöll oss till vissa typer av bilder.   
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 Publiceringsplattform. Givetvis skulle alla bilder vara publicerade i Aftonbladets 

sportbilaga Sportbladet (papperstidningen). 

 Färskhet. Eftersom vi ville undersöka hur samspelet mellan kön och etnicitet ser 

ut i dag, men ändå behövde ett omfattande empiriskt material, bestämde vi att 

bilderna skulle vara publicerade under de tre senaste åren. 

 Inga tävlingsbilder. Bilderna fick inte vara tagna i direkt anslutning till en 

tävling. Vid sådana tillfällen har fotografen nämligen inte samma möjligheter att 

påverka bildens utformning. I stället skulle alla bilder vara tagna under vad vi 

anser som “ordnade former” där fotografen har kunnat påverka exempelvis 

miljön och friidrottarens/friidrottarnas position. 

 Bildbyråers bilder. Även bilder tagna av bildbyråer men som blivit publicerade i 

Sportbladet fick ingå i undersökningen. Eftersom vi var intresserade av de bilder 

som Sveriges största kvällstidning presenterat för sina läsare var inte bara 

tidningens egna fotografers bilder intressanta för undersökningen. 

 Bildens storlek. För att kunna undersöka meningsfulla kontextuella, denotativa 

och konnotativa inslag i en bild ville vi kunna se detaljerna ordentligt. 

Sportbladet använder sig vanligtvis av sex spalter per sida och vi bestämde att 

bilderna i vår undersökning behövde sträcka sig över minst två av dem vilket 

alltså motsvarar en tredjedel av en sidas bredd. 

Förtydliganden: 

 Yttre kontext – tillåtet men inte analyserbart. Bilder där inredigerat material 

(exempelvis rubrik, ingress, brödtext, komplementbilder och/eller faktarutor) 

“låg i” bilden fick ingå i studien. Men eftersom vår studie enbart var inriktad på 

bilder och inte text analyserade vi bara “rena” bilder. 

 Mångfald. Vi hade inga krav på att en bild endast skulle föreställa friidrottare 

med samma kön och etnicitet. Tvärtom var bilder där flera friidrottare med olika 

kön och/eller etnicitet fanns respresenterade något vi uppskattade då vi antog att 

likheter och skillnader mellan friidrottarna kunde vara lättare att identifiera på 

den typen av bilder. 

 Inte bara friidrottsstjärnor. Vi hade heller inga krav på att bilderna bara fick 

porträttera friidrottsstjärnor. Personer som exempelvis tränare och andra 

friidrottare fick finnas med på bilderna.    
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5.4 Urvalsprocessen 
Vi fann vårt empiriska material genom sökmotorn Mediearkivet/Retriever. Sökningarna 

genomfördes den 23 november 2015 och under samtliga sökningar var rutan för 

Aftonbladet ikryssad och tidsperioden avsåg 23 november 2012 till 23 november 2015. 

För att organisera sökningarna inledde vi med att klargöra vilket kön och vilken etnicitet 

samtliga friidrottare hade (se Kön och etnicitet). Erika Kinsey bedömde vi ha ett 

västerländskt utseende men hennes efternamn skapade viss osäkerhet. Enligt Expressen 

(2015) är efternamnet taget från hennes amerikanske man och tränare och därmed 

ingick hon i gruppen etniskt svenska kvinnor. 

Vi inledde med att söka efter bilder av de friidrottsstjärnor (se Friidrottsstjärnor) som 

hade en icke-svensk etnicitet och som klarade vår kravbild (se Avgränsningar för 

bilderna). Friidrottarna och sökorden vi använde var således “Abeba Aregawi” (195 

träffar), “Meraf Bahta” (66 träffar), “Khaddi Sagnia” (43 träffar) och “Mustafa 

Mohamed” (20 träffar). 

Eftersom det i Mediearkivet/Retriever var omöjligt att söka på endast bilder fick vi 

mängder av träffar där namnen bara fanns med i en artikels text och/eller där bilden av 

friidrottaren/friidrottarna inte klarade våra uppsatta krav. Efter att ha gått igenom alla 

träffar identifierade vi 14 bilder som potentiellt sett skulle kunna ingå i vår 

undersökning. För att minska det empiriska materialet till en för studien mer passande 

omfattning utförde vi ett strategiskt urval. Det absolut viktigaste i den strategiska 

urvalsprocessen var att försöka bibehålla den ursprungliga sammansättningen och 

variationen av bilderna. Vi försökte alltså inte skapa ett vare sig överdrivet brett 

material eller ett material som i stor utsträckning var likriktat. När det strategiska urvalet 

var genomfört kvarstod sex bilder som utgjorde en del av vårt slutgiltiga empiriska 

material. På alla de sex bilderna porträtterades friidrottaren ensam. 

När proceduren med bilderna föreställande friidrottare med icke-svensk etnicitet var 

klar upprepade vi samma urvalsproceduren men denna gång med friidrottare med 

svensk etnicitet. De namn vi sökte på var “Andreas Almgren” (52 träffar), “Erica 

Jarder” (94 träffar), “Kim Amb” (59 träffar), “Daniel Ståhl” (43 träffar), “Emma Green” 

(162 träffar), “Charlotta Fougberg”(57 träffar), “Moa Hjelmer” (64 träffar), “Leif 

Arrhenius” (11), “Ebba Jungmark” (39 träffar), “Erika Kinsey” (38 träffar) “Sofi Flink” 

(22 träffar) “Andreas Otterling” (19 träffar), “Jonas Buud” (1 träff) och “Michaela 

Meijer” (33 träffar). Bilder som potentiellt skulle kunna ingå i undersökningen var 22. 
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Efter vårt strategiska urval återstod tio stycken. På fem av bilderna porträtterades en 

ensam manlig friidrottare och på fem av dem en ensam kvinnlig friidrottare. 

Under de båda urvalsprocesserna fann vi fem bilder där flera av studiens friidrottare var 

porträtterade på samma bild men där personerna hade olika etnicitet och/eller kön. Tre 

av dem ingick i vårt empiriska material. Vi hittade även två bilder där kvinnliga 

friidrottare fotograferades tillsammans med sina manliga tränare och båda bilderna 

ingick i studien. Totalt blev vårt empiriska underlag 21 bilder (se Bilagor) och 

föreställde tio olika svenska friidrottsstjärnor. 

5.5 Presentation av friidrottarna 

De tre friidrottsstjärnor som ingår i vår undersöknings bilder och som bedöms vara 

etniskt icke-svenska kvinnor är Abeba Aregawi, Meraf Bahta och Khaddi Sagnia. De 

fyra friidrottsstjärnor som ingår i vår undersöknings bilder och som bedöms vara etniskt 

svenska kvinnor är Emma Green, Charlotte Fougberg, Erika Kinsey och Erica Jarder. 

De tre friidrottsstjärnor som ingår i vår undersöknings bilder och som bedöms vara 

etniskt svenska män är Daniel Ståhl, Andreas Amb och Andreas Almgren. För att kort 

informera om vilka alla friidrottare är och vilken bakgrund de har presenteras de här 

under. 

Abeba Aregawi är en etiopisk-svensk medeldistanslöpare och klassas som en av 

Sveriges främsta friidrottare. Enligt Nationalencyklopedin (2015) flyttade den nu 25-

åriga friidrottaren till Sverige 2009 och tre år senare fick hon svenskt medborgarskap. 

Hon har tagit guld i bland annat VM, inomhus-EM, inomhus-VM och har två totalsegrar 

i Diamond League. 

Medel- och långdistanslöperskan Meraf Bahta föddes 1989 i den eritreanska staden 

Dekishahay, som då tillhörde Etiopien. Bahta flydde till Sverige som 19-åring efter att 

ha blivit inkallad till militärtjänstgöring i hemlandet. I december 2013 blev Meraf Bahta 

svensk medborgare. Hennes största idrottsliga framgång är EM-guldet i Zürich 2014 

(Johansson, 2010, 13 juli). 

Den nu 21-åriga längdhopperskan Khaddi Sagnia är född i den skånska staden 

Helsingborg och bodde där tills hon var fem år. Föräldrarna, båda från Gambia, skiljde 

sig och då flyttade Khaddi Sagnia, hennes mamma och två systar till Angered i 

Göteborg (Vasell, 2015, 28 juni). 2010 vann Sagnia guld i tresteg i ungdoms-OS. 
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Medeldistanslöperskan Charlotta Fougberg föddes i Göteborg 1985. (Björkman, 2013, 

26 februari). Meritlistan innehåller bland annat EM-silver 2014, fem raka SM-guld på 3 

000 meter hinder mellan 2010 och 2015 samt två SM-guld på 5 000 meter (Hilmersson, 

2015, 13 augusti).   

Höjdhopperskan Erika Kinsey föddes 1988 och är uppvuxen i Jämtland. 2007 vann hon 

guld på junior-EM men två år senare slutade hon med friidrott på grund av 

motivationsbrist. Våren 2015 gjorde hon comeback och hoppade 1,92, ett resultat som 

tangerade hennes sju år gamla personliga rekord. Under sommaren hoppade hon sedan 

1,97 på lag-EM i ryska Tjeboksary (Erika Kinsey, 2015, 6 juli). 

Längdhopperskan Erica Jarder föddes 1986 i Täby, norr om Stockholm. Hennes främsta 

merit är en bronsmedalj från inomhus-EM i Göteborg 2013 då hon hoppade 6,71 meter. 

Jarder har även fyra SM-guld och ett SM-silver (Erica Jarder, 2015, 16 november). 

Emma Green är en svensk höjdhopperska som föddes 1984 i Bergsjön utanför 

Göteborg. (Dahlén Persson, 2014, 6 juli). Hennes främsta meriter är VM-brons 2005, 

EM-silver 2010 och EM-brons 2012. Hennes personliga rekord är 2,01 meter (TT, 

2015, 21 november).   

Den 20-årige medeldistanslöparen Andreas Almgren är född och uppvuxen i Sollentuna, 

strax norr om Stockholm. Han fick sitt stora genombrott 2014 då han slog det svenska 

juniorrekordet på 800 meter. Senare samma år tog Almgren brons i junior-VM, slog sitt 

egna rekord och vann SM-guld. På utomhus-EM i Zürich blev han tia (Almgren, 2015). 

23-årige diskuskastaren Daniel Ståhl är född och uppvuxen i Järfälla, en förort till 

Stockholm. Det stora genombrottet kom 2014 när han drog i väg disken 66,89 meter, 

som då var det längsta diskuskastet i världen. (Holmberg, 2014, 14 maj). Ståhl har en 

femte plats på utomhus-VM i Peking 2015 som sitt bästa internationella 

mästerskapsresultat (Skött & Lundin, 2015, 29 augusti). 

Spjutkastaren Kim Amb föddes 1990 i Solna, Stockholm. Hans meritlista består bland 

annat av fyra guld och ett brons på SM, en sjunde plats i EM i Helsingfors 2012 och en 

tionde plats i VM i Moskva 2013. Det personliga rekordet, som ligger på 84,61, satte 

han vid World Challenge-galan i Zagreb 2013 (TT, 2015, 18 augusti). 
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5.6 Undersökningsschema 

Innan analysmomentet kunde börja utformade vi ett enkelt undersökningsschema. 

Schemat innebar att de 21 bilderna delades in i fyra grupper: 

 Etniskt icke-svenska kvinnor. Sex bilder. 

 Etniskt svenska kvinnor. Fem bilder. 

 Etniskt svenska män. Fem bilder. 

 En blandgrupp. Fem bilder. I gruppen placerades de tre bilderna där flera 

friidrottsstjärnor med olika kön och/eller etnicitet fanns med. Även de två 

bilderna där friidrottsstjärnorna och deras tränare med en annan etnicitet 

och/eller kön fanns med placerades i gruppen. 

Att en grupp innehållandes etniskt icke-svenska män saknades i schemat berodde på att 

det i vårt empiriska material saknades bilder föreställande friidrottare från den 

gruppen.   

5.7 Analysens procedur 

När metoden var operationaliserad, det empiriska materialet fastställt och 

undersökningsschemat skapat tog analysarbetet vid. Vi skrev ut alla sidor där de 21 

bilderna fanns med i färg. Anledningen till att vi skrev ut bilderna var att vissa av dem 

sträckte sig över två sidor vilket gjorde det omöjligt att se hela bilden på datorskärmen. 

Dessutom ansåg vi att vi fick en bättre överblick när vi hade bilderna framför oss och 

kunde därmed göra bättre och fler iakttagelser. 

Analysarbetet inleddes med att vi undersökte de två konstanta variablerna, avsändar- 

och mottagarkontext. Därefter övergick arbetet till att analysera bild för bild. Vi följde 

grupperna från undersökningsschemat och inledde med att analysera bilder från gruppen 

etniskt icke-svenska kvinnor och fortsatte sedan med bilderna i grupperna etniskt 

svenska kvinnor, etniskt svenska män och blandgruppen. Under hela analysprocessen 

förde vi gemensamma anteckningar över våra iakttagelser.   

I arbetets sista kapitel, Sammanfattning och diskussion, genomförde vi en analytisk 

generalisering av vårt resultat. Den analytiska generaliseringens mål är enligt Kvale 

(2007) inte att försöka sammanfatta en studies resultat och sedan generalisera och 

applicera det på material som inte ingått i undersökningen. I stället är målet att 
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reflektera över studiens resultat och fråga sig om ett liknande resultat hade uppnåtts i en 

annan forskningssituation.  

 

5.8 Metodkritik 

Våra omfattande avgränsningar och krav på bilderna i kombination med vår definition 

av icke-svensk etnicitet resulterade inte bara i ett extremt preciserat och aktuellt 

underlag. En stor, negativ nackdel blev att inte en enda bild av en manlig friidrottare 

med icke-svensk etnicitet ingick i undersökningen. Att gruppen etniskt icke-svenska 

män inte fanns representerade i det empiriska materialet renderade i att en viktig 

dimension i studiens resultat gått förlorad.  

Ytterligare en aspekt som berör det empiriska materialet, men som snarare är ett 

konstaterande än kritik, är att samtliga bilder föreställande etniskt icke-svenska 

friidrottare har afrikanskt ursprung. För studiens resultat hade det varit mer intressant 

om variationen mellan de personer som studien deifinierar som etniskt icke-svenska 

hade varit större.  

Precis som i alla kvalitativa studier påverkade våra (forskarnas) tolkningar resultatet – 

så även i vår. De slutsatser som presenteras i undersökningens resultatdel grundar sig på 

just våra iakttagelser, värderingar och tankar. Därför är det omöjligt att klassa 

resonemangen och tolkningarna som representativa för alla människor. Varje enskild 

person kan av flera olika orsaker uppfatta och tolka en och samma bild på ett 

annorlunda sätt och därmed även dra andra slutsatser.  

Vi är väl medvetna och beredda att hålla med Fogde (2010) i resonemanget om att alla 

vetenskapliga texter – ljud, bild och språk – står i nära relation till varandra och att 

kommunikationen ofta sker i samverkande former mellan de tre komponenterna. 

Eftersom vår undersökning bara behandlar bilder är det rimligt att anta att den har 

missat eller misstolkat aspekter som en kombination av både text- och bildanalys hade 

identifierat. 
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6 Forskningsetik 

Efter att ha gått igenom Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2015) finner vi 

inget i vår studie som kan stämplas som oetiskt. Vi är ändå fullt medvetna om att vår 

studies definition av begreppet etnicitet kan skilja sig från hur studiens läsare och de 

friidrottare som finns med på bilderna i undersökningen uppfattar begreppet och att det 

kan väcka känslor. Skulle sådana motsättningar existera finns det en risk att vi som 

forskare får utstå kritik. Vi är även införstådda med att eftersom vi klassar Aftonbladet 

som sändare av bilderna innebär det att tidningen, vid ett osmickrande resultat, får en 

viss mängd dålig publicitet. 

6.1 Validitet och reliabilitet 

För att nå en hög validitet i en kvalitativ studie poängterar Repstad (2007) vikten av att 

under hela arbetet bedöma hur väl fungerande studiens mätinstrument är. Det har 

inneburit att vi ständigt har funderat över, och om vi funnit det nödvändigt, justerat och 

finslipat delar av studien som har förbättrat dess precision och riktning. Enligt oss har 

det inneburit att studiens innersta kärna, frågeställningarna, är tydligt formulerade och 

förklarade. Dessutom är de på ett uppenbart sätt sammankopplade med undersökningens 

teoretiska perspektiv (intersektionaliteten) samtidigt som vi anser att valet av metod 

(den semiotiska bildanalysen) är det bäst lämpade för att besvara dem. Sättet vi har 

format begreppsdefinitioner, för att vara så verklighetsbaserade som möjligt, och hur vi 

har operationaliserat metoden till att besvara studiens frågeställning är för oss rationellt 

och ger både ett brett och djupt resultat. Sammantaget anser vi att resultatet i vår studie 

besvarar det vi vill undersöka och därför är validiteten och trovärdigheten hög. 

I ett försök att nå så hög reliabilitet som möjligt har vi genomgående eftersträvat 

maximal transparens och tydlighet. Exempelvis valde vi att skapa avsnittet 

Begreppsdefinitioner i kapitlet Syfte och frågeställningar då vi ansåg att det skulle bli 

alltför invecklat att införliva förklaringarna av begreppen i metodkapitlet. Att det just 

nämnda metodkapitlet dessutom har givits generöst med utrymme där vi i detalj 

redovisar avgränsningar, urval, undersökningsverktyg och hur vi gick till väga vid 

analysen ger läsaren av studien stor inblick i vårt arbete och resulterar i en hög grad av 

reproducerbarhet.   



  
 

27 

7 Resultat 

I kapitlet redovisas studiens resultat och det inleds med de två kontextuella 

undersökningsvariablerna som är beständiga för alla studiens bilder, sändar- och 

mottagarkontexten.  

I de efterföljande avsnitten analyseras bildernas denotativa inslag: semiotiska resurser, 

bakgrund, kamerans position, den avbildades kroppshållning/ansiktsuttryck och om den 

avbildade är aktiv/passiv. I samband med de denotativa inslagen presenterar vi vilka 

konnotativa associationer som har uppstått.  

Hela resultatdelen fokuserar på att belysa element där traditionell diskriminering finns 

men också lyfta fram exempel där inslagen motverkar en schablonmässig porträttering. 

7.1 Kontext 

7.1.1 Sändarkontext 

Kvällstidningen Aftonbladets sportbilaga Sportbladet är sändaren av alla bilder i 

studien. Att det är Sveriges största kvällstidning som står bakom bilderna anser vi bidrar 

till att betraktaren uppfattar dem som proffsiga och att man litar på att fotograferna, 

journalisterna och redigerarna tillhör de mest framstående i branschen. Precis som när 

det kommer till nyhetsrapportering i textform spelar en avsändares credability 

(trovärdighet) stor roll på hur ett budskap tas emot av publiken. Aftonbladet, som vi 

uppfattar har en lägre trovärdighet än exempelvis Dagens Nyheter, har helt andra 

möjligheter att i sina bilder vara lekfulla, mindre formella och kan experimentera. Bilder 

som exempelvis Green står på en stege, Ståhl visar spännvidd med ett måttband och 

Jarder, Sagnia och Kinsey hoppar är utformade på ett sådant sätt att de fungerar 

utmärkt i Sportbladet men i Dagens Nyheter hade publiken, på grund av den låga halten 

av seriositet, kunnat uppleva dem som aningen malplacé. 

En annan faktor som inbegrips inom sändarkontexten är den plattform som bilderna 

presenteras på. Att bilderna är publicerade i Aftonbladets papperstidning uppfattas av 

oss, och troligtvis av många andra, som en kvalitetsgaranti i jämförelse med om de hade 

varit publicerade på tidningens webbplats. På en tidnings webbplats anser vi att 

publiken accepterar att nyheterna kommer ut fort och att bilderna inte håller samma 

kvalitet som i papperstidningen. Det är därför rimligt att anta att publiken ägnar mer 

uppmärksamhet åt en bild i en papperstidning än på en webbplats. 
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7.1.2 Mottagarkontext 

I studien är vi mottagare av samtliga 21 bilder. Eftersom vi båda är heterosexuella män, 

kommer från samma land, har liknande uppväxter, är i ungefär samma ålder och har ett 

gediget sportintresse bör våra uppfattningar om de olika bilderna inte skilja sig särskilt 

mycket åt. Vi är överens om att våra likheter när det kommer till att uppfatta och tolka 

bilder troligtvis är betydligt fler än skillnaderna och det kollektiva språksystem som 

Fogde (2010) presenterar överensstämmer därmed i hög grad mellan oss. Följden av att 

våra bakgrundsfaktorer i stor utsträckning överensstämmer med varandra är att risken 

för att missa eller misstolka viktiga aspekter ökar. En mottagares bakgrundsfaktorer är 

nämligen helt avgörande för hur tolkningen av bilder ser ut (Hansson, Karlsson och 

Nordström, 2011). Om vi till exempel tittar på Jarder och Kinsey flankeras av sina 

manliga tränare ser vi, och säkert många andra med liknande bakgrund, en bild tagen i 

ett exotiskt land där sättet personerna står uppställda på för tankarna till ett cd-omslag 

för en ABBA-skiva. En mottagare med ett annat ursprung och med andra kulturella 

referensramar hade uppfattat bilden annorlunda och associerat till helt andra saker. 

Även situationen som vi befinner oss i när vi tolkar bilderna räknas in i 

mottagarkontexten. Att vi djupanalyserar bilderna som en del av vår kandidatuppsats 

och inte bara “läser tidingen” som den genomsnittliga Sportbladet-läsaren troligtvis gör, 

leder till att våra iakttaganden, reflektioner och känslor blir fler och starkare. Sagnia i 

Angered är ett exempel där flertalet av bildens betraktare kanske bara tittar aktivt på 

Khaddi Sagnia (motivet), ett fåtal uppfattar även höghuset (bakgrunden) och där vi 

reflekterar över en mörkhyad tjej från förorten (stereotyp). Denna nivåskillnad i 

“tittande” och reflekterande är det som ligger till grund för hela vår studie. Men det 

finns också en risk att vi, i vår ovana forskarsituation, analyserar oviktiga element och 

drar felaktiga slutsatser som inte har med studiens frågeställningen att göra. 

7.2 Bildanalys, grupp: etniskt icke-svenska kvinnor 

7.2.1 Bahta sopar banan 

På bilden är hela Bahta skarpt ljussatt och trots att hon inte upptar så mycket plats 

framträder hon som det klart viktigaste i bilden. Den stora, mörka arenan i bakgrunden 

ger känslan av att Bahta är ensam på en internationell scen – trots att det står en person 

till vänster. Hon står upp, har blicken fäst i kameran, skrattar och sopar bana 1 med en 

gammaldags kvast. Hennes leende kan bero på att hon har vunnit en tävling och hennes 

blick signalerar tillgänglighet. Klädseln består av blågula landslagskläder och över 
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axlarna har Bahta en stor svensk flagga som är en symbol (för Sverige som tydligt 

berättar för betraktaren vilket land hon tävlar för.   

 

Kvasten som Bahta håller i och sopar bana 1 med uppfattas som en symbol för 

ordspråket “att sopa banan med” och syftar på att hon är överlägsen sina motståndare. 

Sopandet och den gammelmodiga kvasten associerar vi även med städning – 

traditionellt sett en kvinnlig syssla. I samspel med Bahtas afrikanska ursprung kan 

kvasten förknippas med 1700- och 1800-talens slaveri.  

 

7.2.2 Aregawi i mörklagd arena 

I bilden är Abeba Aregawi centrerad och tillsammans med ljussättningen som sker 

genom en strålkastare framstår Abeba Aregawi som en världsstjärna. De korsade 

armarna, den stängda munnen och den fästa blicken in i kameralinsen, i kombination 

med att bilden är tagen ur ett kraftigt grodperspektiv med en stor, mörk arena som 

bakgrund, skapar en känsla av makt och kändisskap runt Aregawi. Hennes klädsel, som 

består av grå mjukisbyxor och en lilafärgad luvtröja signalerar att hon är idrottskvinna 

men klädseln vittnar inte om att hon är just friidrottare. På bilden poserar Aregawi 

passivt med tanke på att hon inte gör någon aktiv rörelse. 

 

Bilden presenterar Aregawi, genom främst perspektivet, ljussättningen och 

kroppshållningen, som en stor stjärna som kan hantera och njuter av att stå i publikens, 

mediernas och strålkastarljusets centrum. Den höjda blicken, den bredbenta stilen, 

armarna som ligger i kors och det kaxiga ansiktsuttrycket påminner mer om en 

rockstjärna än en friidrottare. I kombination med det tydliga grodperspektivet skapas en 

känsla av att det är Aregawis arena och att det är hon som har makten.  

 

7.2.3 Aregawi sitter i gräset 

På bilden sitter Abeba Aregawi i gräset på en takterrass. Bilden är tagen lätt ovanifrån 

och därför uppfattas hon som underordnad. Hela hennes kropp och ansikte är tydligt 

ljussatt och allt annat runtomkring är mörkt vilket ringar in att det är hon och hur hon 

ser ut som är det viktigaste i bilden. I bakgrunden syns konturerna av en storstad och 

känslan är att hon inte befinner sig i Sverige. Aregawi upptar inte särskilt mycket 

utrymme i förhållande till bildens totala storlek och det, i samspel med mörkret och 

kameravinkeln, får henne att framstå som liten och ensam. Aregawis kroppspråk är 

avslappnat och med sin ena hand håller hon tag i den andra handleden. Hon lutar sina 
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armar mot knäna och en stor del av hennes biceps blottas. Hon ler stort och ser ut att 

trivas. Hennes blick blickar ut till vänster i bilden och känslan är att hon är distanserad 

från betraktaren. Klädseln består av en gul landslagströja, en symbol som visar att hon 

tillhör svenska landslaget. Resten av klädseln består av ett par mjukisbyxor och ett par 

träningsskor vilket gör att Aregawi ger ett sportigt intryck.  

 

Placeringen och ljussättningen av Aregawi i gräset ger känslan av att hon sitter i sin 

egen trygga trädgård och räds den stora, okända världen utanför som gestaltas genom 

mörka byggnader och broar i bakgrunden. Däremot ger hennes avslappnade 

kroppshållning, stora leende och blick en helt annan känsla där hon påminner om en 

kaxig, självsäker och stark individ som inte alls räds det stora mörkret som omringar 

henne. 

 

7.2.4 Aregawi med kyrka i bakgrunden 

Här är en skarpt ljussatt och leende Abeba Aregawi placerad sittande på en bänk med en 

stor kyrkliknande byggnad i bakgrunden. Hon tittar rakt in i kameran, ler brett och 

klädseln består av ett helblått landslagsställ. Texten på t-shirten “Svensk friidrott” 

symboliserar att hon tillhör svenska landslaget. Hennes överkropp och ansikte samt 

kyrkan är tydligt ljussatt men allt annat, som till exempel bilar, fotgängare, träd och 

skyltar, är mörkt och ses inte som lika väsentligt. Aregawi ser dock ut att ha kommit till 

ro i sitt passiva poserande trots att det är mycket som händer runt omkring med 

förbipasserande bilar och fotgängare. Aregawi upptar en förhållandevis liten del av 

bildens totala storlek medan den blåa himlen och kyrkan tar upp störst utrymme.  

Den blåa himlen, som utstrålar positivism, och kyrkan förstärker tillsammans med 

ljussättningen och den förbipasserande mannen som kollar på henne känslan av 

Aregawis internationella storhet som idrottare. Samtidigt för kyrkan, som inte ser ut 

som en typisk svensk kyrka, de exotiska träden och reklamskylten tankarna till utlandet 

och därigenom skapas en geografisk distans till den svenska publiken. Ljussättningen, 

blickriktningen och friidrottarens passivitet tyder på en objektifiering där utseendet är 

viktigare än själva berättandet. 

  

7.2.5 Sagnia bakom trädet 

På bilden tittar Sagnia fram bakom en trädstam som hon ser ut att luta sig emot. Trädet 

och Sagnias ansikte är det enda i bilden som är i fokus och ingen tydlig rikting finns. 

Sagnia ler stort och tittar rakt in i kameran vilket ger en känsla av tillgänglighet. Hennes 
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långa hår är utsläppt och faller neråt. Lite av Sagnias gula tröja med en blå logga syns 

och fungerar som en symbol för att hon tillhör det svenska landslaget.  

 

Bilden ger en känsla av att Sagnia är ett glatt barn som är ute i naturen och leker. 

Sagnias leende och utsläppta hår i kombination med att hon tittar fram bakom 

trädstammen är inslag som resulterar i att hon känns naturlig och jordnära.  

7.2.6 Sagnia i Angered 

På bilden sitter Sagnia på en bänk utanför en stor hall-liknande byggnad och det finns 

ingen tydlig riktning i bilden. Fotot är taget från sidan av Sagnia men hon lutar sig snett 

fram mot kameran och tittar rakt in i kameran samtidigt som hon ler och lutar sitt 

ansikte mot högerhanden som vilar mot kinden. Att hon tittar in i kameran och rör vid 

sitt ansikte tyder på tillgänglighet och sexualisering. Sagnia har på sig en vinterjacka 

med stor pälskrage som är en symbol som visar att det är kallt. I bakgrunden syns ett 

grått höghus och flera träd utan löv. Himlen är grå och den skinande asfalten är en 

symbol för att det har regnat. 

Bildens bakgrund, ett höghus, kan tolkas som en metonymin (alltså en del av någonting 

större) till en förort i Sverige. Förort symboliserar i sin tur en massa saker som 

utanförskap, socioekonomisk kamp, brottslighet och otrygghet. Huset från det svenska 

miljonprogramet i kombination med den kalla, blöta, grå miljön ger en känsla av att 

Sagnia har haft en tuff uppväxt. Att Sagnia sitter vänd bort från höghuset, ler och är 

långt ifrån huset kan uppfattas som att hon har “lyckats” lämna det livet bakom sig.  

 

7.3 Bildanalys, grupp: etniskt svenska kvinnor 

 

7.3.1 Green i gul jacka 

Bilden är en närbild av Emma Greens ansikte och är tagen rakt framifrån. Green stirrar 

rakt in i kameran och har stängd mun vilket ger ett sammanbitet intryck och inte ger 

bilden någon riktning. Hennes hår faller ner på båda sidorna om ansiktet och hon har en 

luva över huvudet som tillhör en gul träningsjacka som tillsammans med ett blått tryck 

symboliserar svenska landslagets färger. Bakgrunden är grå, suddig och intetsägande 

vilket förstärker intrycket av att det är Green som är det viktiga. Färgerna i bilderna är 

starka och innebär att Green får ett orangefärgat ansikte. Tillsammans med den gula 

jackan framträder hon tydligt ur bakgrunden. 
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Emma Greens ansiktsuttryck väcker känslor som ensamhet, ilska och sorg. Det 

fladdrande håret, den grå bakgrunden och den uppdragna luvan gör att vind, höst och 

kyla upplevs som närvarande och är en metafor för hur Green känner sig inombords. De 

starka färgerna bidrar till att även ett visst hopp finns och förklarar för betraktaren att 

Emma Green kommer klara sig trots allt.  

 

7.3.2 Green står på en stege 

Bilden är tagen kraftigt underifrån och på den står Emma Green på en stege med en 

trasa i handen och försöker nå upp till tre stora, guldfärgade och kronliknande emblem 

som sitter på en tegelbyggnad. Att hon sträcker sig uppåt innebär att hon aktivt poserar 

och ger en svag känsla av en riktning uppåt. På marken står en okänd man och håller i 

stegen som Green står på. Mannen är vänd med ryggen mot kameran och kollar upp mot 

Green. Uppe till vänster syns en bit av himmeln som är blå och molnfri. Längst ner i 

bilden syns röda blommor. Mannen ser ut att ha arbetskläder på sig och verkar inte ha 

lika stor betydelse som Green som har kroppen vänd bort från kameran men där 

huvudet och ansiktet är vänt mot kameran med blicken fäst in i linsen. Hon ler, har en 

blå t-shirt på sig som symboliserar det svenska landslaget och jeans. Ljuset, som 

troligtvis kommer från solen, lyser upp baksidan av Green och mannen på marken. 

Totalt sett upptar Green väldigt lite av bildens storlek vilket innebär att ansiktsuttryck 

inte kan uppfattas och att han upplevs som mindre betydelsefull. 

 

Att Green försöker nå upp till de tre kronorna kan tolkas på olika sätt: Antingen 

symboliserar de tre kronorna Sverige, vilket de vanligtvis gör, och då försöker Green 

putsa sitt lands rykte – kanske genom att vinna en tävling. Eller är de tre kronorna en 

metafor för de tre medaljtyperna brons, silver och guld som Green redan har eller ska 

försöka vinna. Att Green har en trasa i handen, ett städredskap, talar för att hon försöker 

putsa Sveriges rykte. 

 

Trasan, jeansen och det faktum att Green står på en stege påminner om den bild som 

Anja Hirdman (2010) målar upp av svenska mediers bilder under 1950-talet där kvinnor 

ofta framställdes som goda makor vars huvudsakliga uppgift var att ansvara för städning 

och laga mat men där utseendet fortfarande var viktigt.  
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7.3.3 Fougberg står vid en vattengrav 

Charlotte Fougberg står lutad med båda händerna mot ett vattengravshinder. Hon är 

passivt poserande och ler. Hon porträtteras framifrån, tittar rakt in i kameran och tar upp 

en relativt stor del av bilden. Hon har löparskor, korta träningsshorts och en sporttopp 

på sig. Magen är blottad och muskulös vilket tyder på kraft och styrka. Ljuset kommer 

troligtvis från solen och riktas via en reflexskärm mot hennes ansikte och kropp. I 

bakgrunden syns löparbanor, vatten, staket och buskar vilket ger en känsla av träning. 

 

Avsaknaden av en innehållsrik bakgrund gör att Fougberg påminner mer om en 

bodybuilder-modell än en atlet. Det är tydligt att motivet är den centrala punkten och 

troligtvis har ingen eller en väldigt liten tanke ägnats åt vad som presenteras i 

bakgrunden. Hennes tillbakalutade stil i kombination med öppna armar skapar en känsla 

av öppenhet och tillgänglighet. 

 

7.3.4 Fougberg löper vid vattengraven 

I bilden löper Fougberg från ett vattenhinder som vattnet fortfarande stänker upp ifrån. I 

och med att Fougberg löper från vattenhindret är hon aktivt utövande och det finns en 

tydlig riktning i bilden. I bakgrunden syns en lövskog och en blå himmel med mycket 

moln. Fougberg har blöta ben och både magmusklerna och armmusklerna är tydligt 

spända samtidigt som ansiktsuttrycket är ansträngt. På kroppen bär Fougberg ett par 

träningsshorts för kvinnor, sporttopp på överkroppen och en pulsklocka. På fötterna har 

hon löparskor. Ljussättningen på henne är rakt framifrån och utgörs troligtvis av solen. 

Fotot är taget underifrån vilket innebär att Fougberg upplevs som större och mäktigare. 

 

Fougbergs aktiva rörelser, målinriktade blick, spända muskler, pulsklocka och 

ansträngda min innebär att det känns som man får hänga med på ett träningspass med en 

vältränad atlet. Vattnet som skvätter, de gröna träden och den blå himlen skapar även en 

känsla av friskhet och Fougberg framstår genom dem som en naturkraft.  

 

7.3.5 Green mot väggen 

På bilden har Emma Green porträtterats stående i anslutning till en trävägg och hon 

upptar stora delar av bilden. Bilden är tagen ur ett litet grodperspektiv där blicken är fäst 

in i kameran och minen är både sammanbiten och ansträngd. I bakgrunden syns endast 

träväggen och det resulterar att betraktarens blick fokuserar på Green. Green gör inte 
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någon aktiv rörelse, utan är i stället passivt poserande. På överkroppen bär hon en blå- 

och rödfärgad träningsoverallsjacka som visar att är atlet. 

 

Bilden, och framför allt Greens ansiktsuttryck, väcker en känsla av sorg och ensamhet. I 

det här fallet porträtteras Emma Green framför en intetsägande bakgrund, som påminner 

om väggen på en snabbmatsrestaurang, och hennes ansikte är uttryckslöst med blicken 

fäst in i kameran. Det blåa, kalla ljuset i högerkanten av bilden förstärker känslan av 

ensamhet. Greens passiva poserande för tankarna till Leaths och Lumpkins (1992) 

amerikanska studie som visar att en växande del av kvinnorna som porträtteras poserar 

passivt och uppfattades mer som modeller än atleter. Green mot väggen är ett exempel 

på hur kvinnornas passivitet på bild gestaltas.  

 

7.4 Bildanalys, grupp: etniskt svenska män 

7.4.1 Almgren sparkar vatten 

På bilden står Almgren i en grund pool på något som påminner om en takterrass. Med 

en fot sparkar Almgren i vattnet så att vattnet stänker mot kameran. Genom 

sparkrörelsen och de flygande vattendropparna är Almgren aktivt poserande och skapar 

en rörelse mot kameran och betraktaren. Samtidigt är Almgrens ögon fästa i kameran. 

Han ler inte och visar ingen glädje utan hans kropp och ansiktsuttryck visar i stället 

bestämdhet och fysisk styrka. Ljussättningen är stark och lyser upp hela Almgrens 

kropp men runtomkring honom är det mörkt. Fotot är taget från öga-mot-öga-

perspektivet och i bakgrunden syns en storstad med skyskrapor som skapar en känsla av 

att han befinner sig utomlands. På överkroppen bär Almgren en blå t-shirt och på en av 

handlederna sitter ett armbandsur. 

 

Almgrens kroppspråk, med den kraftfulla sparken och den bestämda blicken, indikerar 

på att han är redo för vad som komma skall – både fysiskt och mentalt. Att han är 

kraftigt upplyst och att det är mörkt runtomkring honom ger, i kombination med 

kroppen och ansiktsuttrycket en känsla av att han är fokuserad.   

 

7.4.2 Almgren ligger utmattad på löparbanan 

På bilden är Almgren porträtterad från midjan och uppåt. Han ligger på en blå löparbana 

med en uppåtpekande pil på som tillsammans med luft i överkanten av bilden skapar en 

riktning uppåt i bilden. Ljuskällan är troligtvis solen och den skapar skuggor på marken 

bredvid honom. Fotot är taget i höjd med Almgrens ögon men eftersom han ligger ner 
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på marken får betraktaren ett kraftigt maktövertag. Almgren har ingen tröja på sig och 

hans händer rör vid bröstkorgen vilket är ett tecken på sexualisering. Han kniper ihop 

sina ögon och har munnen öppen och ser därför plågad ut. 

 

Skuggorna i bilden, Almgrens nakna överkropp och plågade ansikte innebär att bilden 

kan uppfattas som att ett hårt träningspass under en varm sommareftermiddag precis har 

tagit slut. Det kan också skapa en känsla av att någon eller något vid fototillfället skadar 

Almgrens underkropp och att allt som presenteras för betraktaren är hur Almgren 

reagerar med överkroppen och ansiktet. Han liggande position gör att han presenteras 

som sårbar, underlägsen och försvarslös. Känslorna grundar sig i att Almgren är 

porträtterad ovanifrån, att hans ansiktsuttryck tyder på fysisk smärta och att han har bar 

överkropp. Det är som om någon gränslar över den oskyddade Almgren som befinner 

sig i kraftigt underläge. 

7.4.3 Amb framför en exklusiv bil i Monaco 

På bilden syns hela Amb, som står upp och är passivt poserande. Ingen tydlig riktning 

finns i bilden som är tagen från ett öga-mot-öga-perspektiv där ljuset troligtvis kommer 

från solen. I bakgrunden syns flera människor i rörelse, en vacker bil och stora fönster 

in till en byggnad. Till vänster om Amb syns en blänkande huv på ännu en exklusiv bil 

som förstärker känslan av att fotot är taget i en rik stad. Amb bär bruna skor, 

ankelstrumpor, gröna shorts, armbandsur, orange pikétröja och ett par mörka 

solglasögon på sig. Han tittar rakt in i kameran och ler. Ambs armar ligger korsade över 

bröstet och ger ett slutet intryck. Hans kroppspråk och solglasögon ger ett distanserat 

intryck. 

 

Bilden erbjuder starka semesterkänslor och en känsla av rikedom. Byggnaden till 

vänster kan uppfattas som ett hotell och Ambs outfit är både en symbol för att det är 

varmt i luften men solglasögonen, klockan och pikén symboliserar också pengar. 

Bilarna runt omkring Amb symboliserar ännu mer pengar och lyxliv men känslan är att 

Amb inte äger någon av dem då han tar lite avstånd och inte står så nära bilen. I och 

med att Amb ler brett i anslutning till allt som representerar pengar kan uppfattas som 

att han trivs i sammanhanget och att det kan tolkas som någonting typiskt manligt att 

sträva efter.   
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7.4.4 Amb står på en friidrottsplats och mycket himmel syns 

I den här bilden står Kim Amb och drömmer sig bort på en friidrottsplats. Han ser 

målmedveten ut och blickar snett uppåt vilket ger en känsla av riktning och 

distanstagande. Även det stora utrymme som himlen ges och mängden luft i 

blickriktningen, förstärker känslan av att bilden har en riktning. Han ler inte och får 

ingen större plats i bilden som har tagits från öga mot öga-perspektivet. I stället är det 

himlen i bakgrunden som tillåts mest utrymme. Med tanke på att bilden är tagen i en 

utomhusmiljö är det bara det befintliga ljuset som har tillämpats och den gula t-shirten 

och blåa tröjan symboliserar att han är en del av det svenska landslaget.   

 

Bilden skapar en känsla av en ung, lovande idrottare som har framtiden för sig och ser 

fram emot vad som komma skall.  

 

7.4.5 Ståhl visar sin spännvidd med ett måttband  

På bilden står Ståhl framför en intetsägande trävägg och spänner upp ett måttband 

mellan sina armar. Han är passivt poserande och fotot är taget i öga-mot-öga-perspektiv. 

Ljuset kommer från vänster och kan mycket väl skina in genom ett fönster. Ljuset 

skapar en skugga på Ståhls högra ansiktshalva men bilden har ingen tydlig riktning. 

Ståhls t-shirt är svart men har ett rektangulärt tryck i vitt och grått där det står “accept 

no limits”. De uppspärrade armarna är spända och musklerna är tydligt definierade. 

Ståhl tittar rakt in i kameran, vilket är ett tecken på tillgänglighet. Men samtidigt är hans 

haka lätt uppåtböjd och munnen är stängd vilket innebär att han kan uppfattas som 

aggressiv och kaxig. 

 

I bilden finns två symboler som förstärker intrycket av att Ståhls har en stor, stark kropp 

och ett starkt psyke. Måttbandet Ståhl spänner upp mellan armarna symboliserar 

kroppslig storlek och styrka - två traditionellt manliga attribut. Diskuskastarens tryckta 

text på t-shirten, “accept no limits”, presenterar för betraktaren att Ståhls har utvecklat 

sin kropp och styrka tack vare hans mentala inställning till träning.  
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7.5 Bildanalys, grupp: blandgruppen  

7.5.1 Aregawi och Green med sina manliga tränare på hotell  

På bilden syns Aregawi och Green med sina två manliga tränare i en miljö som 

påminner om en hotellobby. Ljuset kommer utifrån och bilden är tagen från ett öga-

mot-öga-perspektiv vilket kan tolkas som neutralt. Ingen av de fyra personerna tittar in i 

kamerna och ingen gemensam riktning finns i bilden. I bakgrunden syns en vägg med 

något som ser ut som upphängda certifikat och/eller regler. Männen står till vänster i 

bilden och upptar en större del av bilden och uppfattas därmed som viktigare än Green 

och Aregawi som upptar en mindre del och sitter och står till höger i bilden. Männen 

ler, är vända mot varandra och bläddrar i en tidning som de har blicken fästa i. Green 

sitter ner på golvet med ryggen mot hotelldisken och blickar ut till höger i bilden mot 

något som kan vara ett fönster. Hon har bredbenta ben och en flaska vatten står 

nedställd på golvet mellan dem. Hennes ansiktsuttryck är likgiltigt. Aregawi står snett 

bakom den sittande Green och håller med ena handen i hotelldisken. Aregawis blick är 

fäst snett nedåt på Green och hennes ansiktsuttryck är sammanbitet och munnen är 

stängd. Alla fyra personer på bilden har liknande blågula dresser och t-shirtar där 

trycket “svensk friidrott” syns och är en symbol för att de alla tillhör det svenska 

friidrottslandslaget. 

På grund av ansiktsuttrycken och de tydliga skillnaderna i grupperingen mellan kvinnor 

och män finns en känsla av att det har inträffat någonting som kvinnorna är upprörda 

över men som männen inte har uppmärksammat. Splittringen och den överhängande 

konflikten skapar en otrygg stämning som när som helst kan brisera i ett gräl. Männen 

ser ut att företräda avslappnade killar som inte tar allt på så stort allvar samtidigt som 

Aregawi och Green representerar klagande och krävande flickvänner/fruar som irriterar 

sig på bagateller. Uppdelningen och tilldelningen av egenskaper för könen skulle kunna 

vara hämtade från en amerikansk 90-tals-sitcom där männen är roliga och 

okomplicerade och kvinnorna aldrig är nöjda med sina makar. 

7.5.2 Sagnia (och Angelica Bengtsson) sitter på Ståhls axlar 

På bilden sitter Ståhl med ett knä i marken och lyfter upp Khaddi Sagnia och Angelica 

Bengtsson på sina axlar. Ljuset kommer tydligt framifrån och eftersom Ståhl lyftar upp 

tjejerna skapas en svag riktning uppåt. I och med lyftet är Ståhl aktivt poserande medan 

Sagnia och Bengtsson är passivt poserande vilket är något mer objektifiernade. I 

bakgrunden finns en mörkgrön häck och ovanför den syns ett tegeltak. Personerna på 
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bilden upptar alla lika mycket plats och uppfattas som lika viktiga. Ståhl har jeans-

shorts på sig och en blå pikétröja. Han håller armarna om Sagnias och Bengtssons lår så 

de inte ska falla av. Ståhl ler men har munnen stängd och hans ansiktsuttryck är 

ansträngt samtidigt som han tittar in i kameran och signalerar tillgänglighet. Sagnia har 

svarta träningsbyxor på sig och en blå t-shirt med trycket “svensk friidrott” på. 

Tillsammans med Ståhls blåa tröja fungerar den som en symbol för det svenska 

landslaget. Hon skrattar och lutar huvudet bakåt men har ändå blicken in i kameran och 

signalerar också tillgänglighet. 

 

Miljön som fotot är taget i, Ståhls och Sagnias klädsel och den barnsliga glädje som 

visas ger en känsla av att de är på något slags sommarläger eller möjligtvis team 

building. Att Ståhl lyfter tjejerna är en symbol för mäns fysiska styrka och att de 

skrattar och ler visar betraktaren att de tycker det är roligt och inte onormalt.  

 

7.5.3 Jarder, Sagnia och Kinsey hoppar 

Bilden är tagen på en stor altan, från grodperspektiv och har en tydlig riktning uppåt då 

alla fyra hoppar. Ljuset kommer från solen ovanifrån och skapar skuggor under 

friidrottarna som befinner sig i luften. Bakgrunden består av en blå himmel med lätta, 

vita moln. De fyra ges lika mycket utrymme och alla har blicken fäst in i kameran 

samtidigt som de ler eller skrattar. Jarder, till vänster i bilden, hoppar in mot de andra 

tjejerna, har rosa träningsskor, bara ben och korta shorts. På överkroppen har hon en blå 

tröja med ett gult oläsbart tryck på. Hennes hår fladdrar i vinden. Till höger om Jarder, i 

en av mittenplatserna, är Sagnia. Hon har sina underben “uppfällda” bakom sig i luften, 

bär korta shorts och en likadan blå tröja som Jarder där trycket är läsbart och lyder 

“svensk friidrott”. Sagnias navel är blottad och där syns en piercing. Hennes armar är 

böjda bakåt. Sagnias öppna kroppspråk och blickriktning signalerar tillgänglighet. 

Längst ut till höger är Kinsey. Hon bär orangea träningsskor, korta jeans-shorts och 

samma blå tröja som de andra. Hon har armarna utsträcka i luften och kroppspråket 

signalerar tillgänglighet. 

 

Genom hoppen, solen och leendena uttrycker bilden mycket glädje och känslan som 

presenteras kan liknas vid när ett tonårsgäng av tjejer drar till en medelhavsö för att 

festa. Den enhetliga klädseln kan uppfattas som att de alla tillhör samma lag/land men 

bilden gör gällande att glädjen sätts före själv tävlingsmomentet – “det viktigaste är inte 

att vinna, det är att ha kul”.    
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7.5.4 Sagnia och Jarder står mot tegelväggen  

På bilden står Sagnia och Jarder framför en tegelvägg. Bilden är tagen från ett öga-mot-

öga-perspektiv och fokuserar på Sagnias och Jarders överkroppar och ansikten. Båda 

poserar passivt och har blicken tydligt fäst in i kameran. Ljussättningen är kraftig, 

kommer framifrån och lyser upp Sagnias och Jarders ansikten vilket förklarar för 

betraktaren vad som är viktigt. Bakgrunden, tegelväggen, är monoton och tar inte någon 

uppmärksamhet från motiven. Sagnia står till vänster i bilden och upptar något mer av 

bildens storlek än Jarder som står till höger och framstår som den mindre viktiga av dem 

två. Sagnias och Jarders överkroppar är vända mot varandra och deras kroppsformer 

framgår tydligt. De står så nära att kropparna nästan nuddar vid varandra. Sagnia bär ett 

vitt linne med bara axlar och i örat sitter en vit pärla. Jarder har ett blått linne och ett 

halsband runt halsen. Både Sagnia och Jarder har utsläppt hår och Sagnia ler stort 

medan Jarder har munnen stängd och ögonen halvt slutna.  

Sagnia och Jarder står mot tegelväggen påminner om en bild tagen i en 

gymnasiekorridor innan sommarlovet där Sagnia och Jarder är två klasskamrater och 

bästa vänner. Bildens sammansättning, med blickriktningen in i kameran, positionen på 

kropparna och ljussättningen erbjuder inte betraktaren att i första hand tänka på friidrott 

eller längdhopp utan mer som en bild av två modeller, producerad för att försöka väcka 

ett intresse hos heterosexuella män (normen). Den iakttagelse som Hirdman (2000) 

identifierade i sin studie av bilder i svensk press under år 1925 – att kvinnorna 

framställdes som unga, vackra och modemedvetna modeller – lever alltså kvar än i dag 

– trots att över 80 år har passerat. 

 

7.5.5 Jarder och Kinsey flankeras av sina manliga tränare 

I bilden centreras kvinnorna, Jarder och Kinsey. Båda har blicken fäst in i kameran och 

lutar ryggarna mot varandra vilket gör att kroppsformerna tydligt framträder och 

kombinationen signalerar tillgänglighet och sexualisering. Männen flankerar Jarder och 

Kinsey på varsin sida och porträtteras rakt framifrån och har ingen kroppskontakt utan 

signalerar individualism. Deras blickar är riktade ovanför kameran och de uppfattas 

därför som distanserade. Jarder och Kinsey tillåts ta mer plats än männen på sidorna och 

framställs därför som viktigare. Alla fyra personerna på bilden är poserande och den 

saknar riktning. Kamerans position visar att bilden är tagen i ett neutralt öga mot öga-

perspektiv. Alla fyra är klädda i svenska landslagskläder vilket symboliserar att de 
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tillhör det svenska landslaget. Bakgrunden består av buskar och himmel vilket förklarar 

för betraktaren att det är motivet, personerna, som är det viktiga i bilden.  

Skillnaden mellan tillgänglighet kontra distans kan uppfattas som tydligt i bilden. 

Tjejerna poserar framför kameran, deras blickar och leenden möter och bjuder in 

betraktaren. Männen har däremot varken kroppskontakt eller blicken in i kameran och 

de kan uppfattas som mindre tillgängliga än Jarder och Kinsey. Bilden påminner om ett 

cd-omslag till en skiva från ett äldre musikband, exempelvis ABBA. Kvinnornas 

centrerade överkroppar i profil, deras blickar och något onaturliga leenden är inslag som 

till stor del försöker fånga den heterosexuelle mannens intresse och köpkraft. Männen i 

bakgrunden fyller en annan funktion. Genom att porträtteras rakt framifrån fokuserar 

bilden inte på männens kroppsformer, deras blickar signalerar inte tillgänglighet och 

deras leenden är betydligt mer diskreta. Männens roll i bilden är snarare att stå där, vara 

coola och inte ta plats från kvinnorna - eftersom det är deras utseende som ska sälja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Sammanfattning och diskussion 

Kapitlet inleds med en analytisk generalisering där vi reflekterar huruvida vårt resultat 

skulle nåtts i en annan, liknande, studie. Den analytiska generaliseringen sätts även i 

relation till frågeställningarna, tidigare forskning och framtida forskning. 
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Därefter följer ett mer personligt avsnitt där vi redovisar, bryter ner och reflekterar över 

de tankar och insikter som har uppstått under analysarbetets gång. Kapitlet avslutas 

sedan med ett avsnitt där vi föreslår hur framtida forskning inom ämnet bör utformas. 

8.1 Analytisk generalisering 

I resultatet av vår bildanalys av 21 bilder publicerade i Sportbladet går det att utläsa 

flera intressanta aspekter – både sådana som talar för att det i tidningens bilder finns 

diskriminerande mönster men också exempel som motverkar stereotypisering och 

schablonisering. På grund av studiens inriktning och ringa omfattning kan och ska inte 

resultatet generaliseras och appliceras på samtliga bilder i den svenska kvällspressen 

eller ens i Sportbaldet. Däremot kan den uppfattas som en försiktig fingervisning i rätt 

riktning mot hur porträtteringen av idrottsstjärnor troligtvis ser ut.  

Den tidigare forskning som har genomförts inom vårt undersökningsområde, den som 

Hirdman (xx) och Leath och Lumpkin (xx) har presenterat, är relativt olik vår när det 

kommer till aspekter som metod och empiriskt material. Trots det finns det tydliga 

likheter mellan  resultaten vilket innebär att styrkan i det vi konstaterar ändå växer. För 

att ge ytterligare kraft och trovärdighet skulle fler studier som når liknande resultat som 

våra behöva genomföras. Vi ser det som troligt att en studie med liknande teoretiskt 

perspektiv och empiriskt material som vi har använt oss av skulle nå fram till samma 

slutsatser som vi har gjort. Att jämföra en sådan studies resultat med vårt eget är något 

vi välkomnar och hoppas kommer bli möjligt. 

 

För att sätta studiens resultat i relation till våra frågeställningar anser vi att bredden på 

det empiriska materialet, 21 stycken bilder, har varit lämpligt och givit både djup men 

även bredd till svaren på det vi efterfrågar. 

 

8.2 Diskussion 

Under analysarbetet dök det vid flera tillfällen upp tankar och funderingar kring de 

bilder vi undersökte och de mönster vi identifierade. Aha-upplevelser, insikter och nya 

tankebanor i hur vi uppfattar och ser på bilder växte fram hos oss. Några av dem 

redogör vi för och diskuterar kring i detta avsnitt. 

Vi uppfattar som om Sportbladet oftare väljer att fotografera enskilda etniskt icke-

svenska kvinnliga friidrottare med blågula flaggor eller kläder än grupperna etniskt 

svenska män och etniskt svenska kvinnor. Vi undrar om Sportbladet gör det för att 
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framför allt Aregawi och Bahta är segerrika och att man då vill framhäva 

idrottsnationen Sverige eller om man gör det för att tydligt förklara för betraktaren att 

“Kolla här, trots det ovanliga namnet och den mörka hyn är hon svensk”. Oavsett 

anledning tror vi att det kan finnas en risk med att genomgående porträttera personer 

som i vår studie definieras som etniskt icke-svenskar tillsammans med mycket och 

många typiskt svenska symboler. På ett undermedvetet (eller i vissa fall medvetet) plan 

kan publiken inse att porträtteringen av personer från grupperna skiljer sig åt. I stället 

för att den etniskt icke-svenska friidrottaren, som alltid har den bågula landslagsdressen 

på sig på varje bild, inkluderas i begreppet svensk innebär själva skillnaden att personen 

uppfattas som annorlunda. Resultatet blir då kontraproduktivt och får motsatt effekt mot 

vad den förmodade initiala tanken var. 

Vi uppfattar även blågula kläder som en väldigt viktigt beståndsdel i bilder där flera 

friidrottare (oavsett etnicitet) porträtteras samtidigt. Känslan är att Sportbladet, genom 

den enhetliga klädseln som är en symbol för Sverige och Sveriges landslag, vill skapa 

en nationell samhörighet mellan friidrottarna och, med gestaltningsteorin som 

utgångspunkt, därmed även hos publiken. Trots att friidrott är en individuell idrott 

(stafett undantaget) poängteras alltså vikten av att individerna är en homogen grupp 

tävlandes för ett och samma land. 

I bildgruppen etniskt icke-svenska kvinnor ingår Abeba Aregawi, Meraf Bahta och 

Khaddi Sagnia. Av de tre friidrottarna är Khaddi Sagnia den enda som är uppvuxen i 

Sverige. Av studiens samtliga 21 bilder väljer Sportbladet att vid endast ett tillfälle 

fokusera på något som kan tolkas som friidrottares uppväxt – det är i Sagnia i Angered. 

Uppväxt- och bakgrundsvinkeln är inom de svenska medierna vanligt förekommande 

när det gäller porträtteringen av framgångsrika svenskar med annan etnicitet svensk. 

Zlatan Ibrahimovic, som får anses vara synonymt med stadsdelen Rosengård i Malmö, 

är det mest tydliga exemplet. Men samtidigt som Sportbladets bild står ut och 

exkluderar Sagnia från att uppfattas som “riktigt” svensk får den, i alla för oss, en helt 

annan betydelse om den sätts i relation till endast bilderna av Abeba Aregawi och Meraf 

Bahta. Isolerar vi de sex bilderna i gruppen och sedan analyserar dem framstår Sagnia 

plötsligt som den mest svenska av dem. Anledningen till det är miljön bilderna är tagna 

i. Aregawi och Bahta syns alltid i samband med fina arenor, maffiga hus eller stora 

städer – uteslutande i utlandet. I längden kan de ovana miljöerna skapa en känsla av 

geografisk distans mellan Aregawi och Bahta till publiken. I fallet med Sagnia i 
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Angered presenteras förvisso en förort som ska symbolisera utanförskap, men det är 

ändå en svensk förort som många svenskar känner igen och kan relatera till. Slutsatsen 

är alltså att när vi tittar på alla 21 bilderna upplever vi bilden Sagnia i Angred som 

särskilt exkluderande, stereotypisk och diskriminerande. Men tittar vi endast på de sex 

bilderna i gruppen etniskt icke-svenska kvinnor får vi en känsla av att hon är mest 

svensk av de alla. I vilken övergripande kontext en bild analyseras i, och beroende på 

det empiriska materialets sammansättning, avgör alltså för hur man uppfattar den. 

Innan vi bestämde oss för att genomföra den här studien och framför allt innan vi 

började analysera bilderna, hade vi en klar uppfattning om vad objektifiering och 

sexualisering i bilder innebar. Tack vare de olika processerna i arbetet har den bilden 

förändrats och numer förstår vi att begreppen inbegriper och undersöker så mycket mer 

än bara hur mycket hud en person visar eller vilka kroppsdelar som lyfts fram. Under 

analysen, där vi på djupet försökte förstå varför vi kände på ett visst sätt när vi tittade på 

en bild, upptäckte vi att aspekter som ljussättning och personens blick var helt 

avgörande för om vi uppfattade bilden som objektifierande och sensuell eller inte. Ett 

tydligt exempel på hur en lättklädd person kan porträtteras utan att bli sexuellt 

objektifierad och i stället få representera vad den faktiskt gör är Fougberg löper vid 

vattengrav. I bilden bär hinderlöperskan bara korta, tajta shorts och en sporttopp men 

farten, riktningen, ansiktsuttrycket och kroppshållningen övervinner den nakna hudens 

betydelse och i stället presenteras en hårt tränande atlet. Att inse att det är så mycket 

mer i en bild än det mest uppenbara som påverkar oss i en känslomässig riktning 

fungerade som en väckarklocka. Den insikten är något som vi i framtiden kommer att ha 

nytta av, inte bara när det kommer till att förstå bilder utan även då det inom vårt yrke är 

dags att ta egna bilder. 

Det finns tydliga mönster i hur de blågula färgerna används. I bilder där etniskt icke-

svenska kvinnor porträtteras är uppenbarligen de blågula färgerna i form av kläder och 

flaggor viktiga. Anledningen kan vara att påminna och tydliggöra för publiken att 

friidrottarna verkligen är svenskar. Något sådant behov går absolut inte att hitta när det 

gäller gruppen etniskt svenska kvinnor eller etniskt svenska män. När friidrottarna, 

oavsett etnicitet, fotograferas i grupp är de blågula färgerna återigen ett återkommande 

inslag. Trots att friidrott är en individuell idrott (stafett undantaget) vill Sportbladet 

tydligt poängtera vikten av att individerna är en homogen grupp tävlandes för Sverige. 
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8.3 Förslag på framtida forskning       

Det finns flera sätt att föra forskningsområdet vidare. Förutom att förändra variabler 

som medie, tidsperiod och typer av bilder, vore det intressant att kombinera en 

semiotisk bildanalys med en diskursanalys av den tillhörande skrivna texten och därmed 

undersöka samspelet mellan bild och artikel. Kombinationen av metoder skulle addera 

ytterligare en dimension till hur människor med olika etnicitet och kön framställs. Det 

finns också, tack vare intersektionalitetens mångsidighet, utrymme för att i en framtida 

undersökning utöka antalet socialt konstruerade kategorier. Under arbetets gång har vi 

exempelvis känt att kategorin ålder hade kunnat ingå och fungerat som ett komplement 

till kön och etnicitet. 
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Bilaga A Bilderna som ingick i vårt empiriska material  
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