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Abstract 
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This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female 

athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study 

also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen 

tabloid on which we conducted our study. We used a method triangulation and 

performed both a critical discourse analysis and a quantitative content analysis. The 

quantitative content analysis was made on strategically selected pictures inside the 

paper and the critical discourse analysis was made on the most significant article. The 

intention with a method triangulation was to provide both understanding in the big 

picture as well as on a deeper level. Our study shows that, not only do women receive a 

lot less coverage than men, but also that Sportbladet represented both men and women 

in a very gender stereotypical manner. An especially interesting finding we did was that 

women actually occurred in big pictures more often than men in terms of percentage. 

That is contrary to both our expectations and the rest of our results. 
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1 Inledning 

Inom sporten finns det maktstrukturer och manipulationer som är djupt rotade. Det 

handlar om att upprätthålla ett könsmönster där den manliga normen anses mer 

värdefull. Det är den mall som kvinnor måste förhålla sig till, jämföras med och 

bedömas utifrån. Det är så djupt rotat att det i många fall inte ens uppmärksammas. Det 

skriver Branting i tidningen idrottsforskning, en populärvetenskaplig tidning från 

Centrum för idrottsforskning (2016). I artikeln tas även upp att en förändring bör ske. 

Att det krävs ett förändringsarbete och först när könsfördelningen är jämn i 

medieinnehållet är man på rätt väg (Branting, 2016). 

Att det sker ett paradigmskifte inom porträtteringen av det manliga och kvinnliga könet 

är inget att förneka. Strävan efter jämlikhet står i fokus och något som uppmärksammas 

starkt i vår tid. Den feministiska rörelsen har fått fotfäste inom politiken och inom 

många områden i samhället ligger jämställdhet mellan könen på framkant. Men hänger 

idrottsvärlden med? eller har idrottsvärlden halkat efter? 

 
I sport och medier skriver Dahlén att den moderna tävlingsidrotten redan från början var 

en av samhällets mest mansdominerade och maskulina institutioner. Men att det under 

senare decennier skett en rörelse i riktning mot en mer jämställdhet inom idrotten, vilket 

bland annat visar sig i att kvinnliga idrottsutövare fått mer uppmärksamhet i medier än 

tidigare, men han menar det att idrotten fortfarande styrs i hög grad av män (Dahlén, 

2008). 

 
Gällande genus och idrott har det till viss del gjorts forskning som tyder på att 

porträtteringen av manliga och kvinnliga idrottare framställs olika och utifrån 

stereotypiska mönster, något som Stenberg tagit an, då hon i sin studie undersökt hur 

andra idrottsforskare framställer kvinnor och män (Stenberg, 2016). Stenberg slår fast 

att dessa stereotyper finns inom idrottsforskningen. Det blir tydligt, menar hon, att den 

idrottande mannen beskrivs som krigisk och hård, medan det hos idrottande kvinnor 

läggs ett större fokus på de eventuella skador som kan uppkomma för idrottande 

kvinnor (Stenberg, 2016). Det finns således en kunskapslucka som tidigare forskning 

lämnat öppen. Den luckan vill vi bidra till att fylla med hjälp av vår studie. 
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Dahlén menar att forskning om sport och medier länge varit eftersatt och dragits med 

låg akademisk status. Han skriver det att den fördomsfulla föreställningen om 

“sportfånar” ännu är vid god vigör, det vill säga den uppfattningen om 

idrottsintresserade människor är en särskild underförstått, socialt och kulturellt lägre 

stående. Att det så sent som på 2000‐talet gavs ut den första boken som på en generellt 

plan behandlar sport och medier (Dahlén, 2008). Han skriver vidare att förklaringen till 

att forskningsområdet inom sport länge varit ett undertryckt delfält måste bero på 

kultursociologiska förklaringar (Dahlén, 2008). Därför ses det som angeläget att strida 

mot dessa normer och vara med och bidra till forskningen inom sport och medier. Vi 

kommer ta oss an detta ämne men undersöka hur porträtteringen av manliga och 

kvinnliga idrottare framställs ur ett genusperspektiv, då vi anser att jämställdhet av det 

manliga och kvinnliga könet är ett ämne som är hetare än någonsin. 

 
Dahlén skriver att under senare decennier har porträtteringen blivit mer jämställd, men 

fortfarande styrs idrotten i hög grad av män, och i medierna är det först som sist en 

massiv dominans av herridrott framför damidrott. Han menar även att idrottens köns- 

eller genusordning karaktäriseras generellt av en påfallande ojämlik fördelning mellan 

makt, resurser, status och prestige mellan män och kvinnor (Dahlén, 2008). 

 
Med utgångspunkt ur genusteorin och gestaltningsteorin kommer vi besvara vår 

forskningsfråga som lyder: Hur porträtteras män och kvinnor i kvällspressens 

sportbilagor? Utifrån en journalistisk synvinkel är det högst relevant och intressant att 

undersöka hur kvinnliga och manliga idrottare porträtteras i kvällspressen. Dels i 

avseendet att det råder en stor ojämställdhet inom idrotten som institution, som i sin tur 

kan ses som ett samhällsproblem i sig. Och eftersom journalistiken har en stor 

bidragande effekt hur vi ser på samhället, anser vi att detta ämne i alla högsta grad är 

relevant och är ett viktigt forskningsområde. Som Shehata skriver bidrar journalistiken 

till hur vi människor ser på samhället och aktivt påverkar och skapar människors 

verklighetsbild (Shehata, 2015). 
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2 Syfte 

 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga och gestalta porträtteringen av män 

respektive kvinnor i kvällspressens sportjournalistik. Detta syfte undersöker vi 

empiriskt genom att analysera Sportbladets porträttering av män respektive kvinnor. 

Enligt Dahlén är kvällstidnigarnas sportbilagor ett område inom journalistiken som har 

en tydlig uppdelning i genus och som domineras av män. Att den sportjournalistik som 

produceras till stor del skrivs av män. Att bilderna som tas i idrottssammanhang till stor 

del tas av män. Och att texterna och bilderna presenterar till stor del män (Dahlén, 

2008). Detta gör det intressant för vår analys då jämställdhet mellan könen är en 

viktigare fråga än vad den någonsin varit i samhället. Det pågår en ständig politisk 

debatt om jämlikhet och är något som uppmärksammas stort i media. Därför är det 

relevant och intressant att undersöka hur långt jämställdheten kommit inom den så 

mansdominerade idrottsvärlden och hur porträtteringen skiljer sig mellan könen. 

 

 

2.1 Frågeställning 
 
Hur gestaltas män respektive kvinnor i Sportbladet? 

 
 

För att få svar på vår huvudfrågeställning har vi operationaliserat vår huvudfråga i ett 

flertal delfrågor som vi kommer använda oss av i en kvalitativ respektive kvantitativ 

undersökning. Dessa delfrågor kommer att ligga till grund vid utformandet av de 

diskurser vi ska undersöka och vid analys av vårt resultat. 

 
Q1. Hur mycket utrymme får kvinnor respektive män? 

Q2. Vilka likheter och skillnader finns i rubriker och ingresser som handlar om män 

respektive kvinnor? 

Q3. Hur vinklas rubrikerna och ingresserna? 

 
 

Q1 kommer vi att använda oss av i utformningen av variabler till vår kvantitativa 

innehållsanalys i delstudie 1. Q2 och Q3 kommer ligga till grund för vår kritiska 

diskursanalys i delstudie 2. 
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3 Bakgrund 

 
Nedan följer kort information om källan till vår empiri, det vill säga Aftonbladet och 

dess sportbilaga Sportbladet. 

 
Vårt empiriska material har vi hämtat från kvällstidningen Aftonbladets sportbilaga 

Sportbladet. Aftonbladet är rikstäckande och i upplaga räknat Sveriges största 

kvällstidning. Varje dag når Aftonbladet cirka 570 000 läsare i åldrarna 16 till 80 

(Orvesto, 2017). Aftonbladet ägs till 91% av den norska mediekoncernen Schibstedt och 

resterande 9% ägs av Landsorganisationen i Sverige (LO) och Aftonbladets politiska 

hemvist är obunden socialdemokratisk (TT, 2009). 

 
Som vi nämnde ovan kommer vi hämta vår empiri från Aftonbladets sportbilaga 

Sportbladet. Sedan våren 2000 ges den ut varje dag tillsammans med huvudtidningen 

och läses dagligen av cirka 360 000 personer, vilket gör den till sveriges största 

sportbilaga (Orvesto, 2017). Sportbladet har sedan starten legat i framkant när det 

kommer till utvecklandet av sportjournalistiken. Detta gäller såväl det journalistiska 

såsom ökad bevakning av idrott och mer resurser till sportjournalistiken. Men också när 

det kommer till kommersialisering och sätt att hitta vägar att tjäna pengar på 

sportjournalistik (Dahlén, 2008). 

 
Digitaliseringen av pressen har medfört att det är lättare att se för medieproducenterna, i 

detta fall Aftonbladet, vad deras läsare vill läsa om (Strömbäck, 2015). Det gör då att de 

kan producera nyheter som de vet läsarna vill ha och därmed tjäna pengar på. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel går vi igenom och redogör för de teoretiska utgångspunkter på vilka vi 

bygger vår studie. 

 

 

4.1 Gestaltningsteori 
 
Gestaltningsteorin, även kallat framing används som ett teoretiskt ramverk för att 

undersöka hur medier väljer att gestalta verkligheten, som i sin tur speglar hur 

mediekonsumenterna bildar sin uppfattning av verkligheten (Shehata, 2015). Genom att 

gestaltningsteorin undersöker mönster, hur media väljer ut, betonar och sållar tillgänglig 

information och hur nyheter sedan presenteras för publiken (Nilsson, 2015). Nilsson 

menar att gestaltningsteorin oftast används i kombination med andra teorier eftersom 

det handlar om den redaktionella processen som oftast är präglad av andra faktorer. 

Denna teori faller bra inom vår forskning då den öppnar upp för analys gällande hur 

män och kvinnor gestaltas, vilket är vår forskningsfråga. Vi kommer att använda oss av 

gestaltningsteorin som grund för att undersöka gestaltningar ur ett genusperspektiv. 

 
Framing är en böjning på det engelska ordet frame, som direkt översatt till svenska 

betyder ram eller struktur. Utifrån gestaltningsteorin är vårt mål att undersöka vilka 

former av gestaltning Sportbladet väljer att porträttera idrottsutövande män och kvinnor 

utifrån bild, rubrik och ingress. Identifiera gestaltande diskurser som används och 

återkommer. Vi kommer utifrån ett genusperspektiv undersöka hur gestaltningsteorin 

förankras och förmedlas till mediekonsumenterna. Genusteori är vår ramteori som vi 

senare kommer att återkomma till. 

 
Som Entman skriver så finns det bara en frame om vi är socialt och kulturellt 

överens om det (Entman, 1993). 

 
“Whatever its specific use, the concept of framing consistently offers a way to describe 

the power of a communicating text.” (Entman, 1993). 

 
Detta gör det intressant för oss att undersöka våra egna resultat med tidigare 

forskningsresultat. Undersöka om man kan hitta mönster av återkommande 
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gestaltningar i form av diskurser i porträtteringen ur ett genusperspektiv. Medielogik 

innebär de normer och bestämmelser som reglerar hur en nyhet ska presenteras 

(Shehata, 2015). Han skriver att generella gestaltningar kan förekomma i all typ av 

nyhetsrapportering, oavsett vad det handlar om. Att användningen av dessa 

gestaltningar är ett resultat av de journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som 

präglar det redaktionella arbetet på nyhetsorganisationer. Shehata poängterar att det 

kort sagt handlar om en viss medielogik som råder på nyhetsredaktionerna (Shehata, 

2015). 

 
Digitalisering, tabloidisering och kommersialisering är alla fenomen som i hög grad 

påverkar nyhetsurvalet. Strömbäck (2015) menar att digitaliseringen och dess möjlighet 

att se vad människor klickar på, delar vidare och rakt igenom intresserar sig av har lett 

till att nyhetsurvalet i allt större utsträckning bygger på vad människor vill ha, snarare 

än vad de kanske behöver. I samma veva som det sker, går digitaliseringen hand i hand 

med kommersialiseringen som i mångt och mycket bygger på att tidningarna måste 

tjäna pengar via annonser. Det leder till att medierna publicerar sådan som de vet ger 

klick och intresse, eftersom som klick och intresse betyder annonsintäkter. I just 

kvällstidningar är också tabloidisering en bidragande faktor i vad som publiceras. 

Delvis och mycket tack vare att den passar så bra in med digitaliseringen. Triviala och 

skandalartade nyheter är som klippta och skurna för den digitala mediemiljön (Nord, 

2015). Vidare att det också tack vare digitaliseringen så kan tabloider förlänga 

livslängden på en nyhet. Detta genom att publicera kommentarer, utspel, kritik och 

uppföljningar (Nord, 2015). Detta torde sålunda även synas i Sportbladet. 

 
4.1.1 Visuell gestaltning 

Gestaltningsteori är som vi ovan tydliggjort en grundbult för en stor del av 

journalistikforskningen. Det man skulle kunna kalla för en förgrening från 

gestaltningsteorin är teorin om visuell gestaltning. Precis som namnet antyder handlar 

det om det visuella, det vill säga bilder. Nilsson skriver att vi befinner oss mitt uppe i 

digitaliseringen i ett så kallat paradigmskifte med stora omväxlingar i mediebranschen. 

Dels handlar detta om visuell gestaltning i journalistiken, om bildens möjlighet och 

kapacitet att förstärka textens innehåll och eventuella ideologiska budskap (Nilsson, 

2015). Dels menar Nilsson att bilden har en unik position i journalistiken eftersom en 

bild kan förmedla budskap på både ett underförstått och ett uppenbart sätt. I delstudie 1 

kommer vi att analysera om en bild föreställer en man eller en kvinna. 
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Sammantaget ser vi att gestaltningsteorin är en lämplig utgångspunk för vår forskning, 

då den är en ledande teori som styr vår egna forskning kring journalistiska gestaltningar 

av manliga och kvinnliga idrottsutövare i Sportbladet. Med hjälp av gestaltningsteorin 

kommer vi att kunna identifiera frames och genomgående mönster i de journalistiska 

texter vi valt att analysera. 

 

 

4.2 Genusteori 
 
Vi använder oss av ett genusperspektiv som vår ramteori. Vi undersöker alltså vår 

forskningsfråga med genus som synsätt för att skönja eventuella skillnader mellan 

könens porträttering. Det kollektiva könskaraktäristiska företeelser som skapar 

systematisk ojämlikhet mellan könen. Begreppet kön och genus är två centrala begrepp 

inom genusforskning. Begreppet genus betecknar det sociala könet: föreställningen att 

könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner medan kön betyder 

det biologiska könet (Jarlbro, 2013). Connell skriver att genus är ett område där vi 

möter en hel del fördomar, myter och rena lögner där många tror att könen är varandras 

motsatser och att män exempelvis är smartare än kvinnor (Connell, 2009). Genom att 

sport överlag är ett mansdominerat område, där männen får mer uppmärksamhet, är det 

relevant för vår forskning att använda oss av genus som synsätt i vår forskning. Genom 

ett genusperspektiv blottlägger vi om det förekommer ojämlikheter i medias sätt att 

porträttera respektive kön, i antal bilder och gestaltningen i rubrik och ingress. Dahlén 

påpekar att idrotten redan från början var en av samhällets mest manligt dominerade och 

maskulina institutioner och att den fortfarande styrs i hög grad av män, men att det 

förvisso har skett en jämställdhet inom idrotten (Dahlén, 2008). Vi använder oss delvis 

av ett genusperspektiv som grundar sig i Hirdmans (2003) beskrivningar av 

konstruktionerna av manligt och kvinnligt och förhållandet emellan. Hirdman använder 

sig av tre modeller för att förklara dessa förhållanden. 

 
A - icke A = grundformeln 

Denna formel kallar Hirdman för grundformeln. Den illustrerar det antika tänkandet där 

kvinnan beskrivs som icke närvarande. Hon är inlåst och bortglömd. Där mannen är och 

kvinnan är något som inte är. Man icke man. Man använder sig av en enkönsmodell 
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som beskriver om man är en man eller inte. Här är kvinnan i samma klass som ett djur, 

det vill säga i detta samtal om det mänskliga inte värd något alls. 

 
A - a = jämförelsens formel 

Här ses A som den stora mannen och a som den lilla mannen. Gud skapade kvinnan av 

mannens revben och döpte henne till Maninna. Könen ses fortfarande enligt en 

enkönsmodell. Kvinnan är något som är men ses som en ofullständig liten man. Mannen 

är norm och kvinnan är en sämre version än mannen. Nu börjar man även jämföra 

könen emellan, dess kroppar, intelligens baserat på hjärnans storlek och så vidare. 

 
A - B = den normativa formeln 

Nu ses kvinnan som ett eget kön och som motsatt till mannen. Tvåkönsmodellen börjar 

ta form och människosorterna bygger på motsatser och kontraster mellan varandra. 

Mannen/form mot Kvinnan/formlöshet. Exempelvis ses mannen som liv och ljus medan 

kvinnan ses som död och mörker. Kvinnan ses inte bara som en sämre version av 

mannen utan nu helt annorlunda med helt egna egenskaper som mannen inte alls ville 

ha. Kvinnan ses som artskild från mannen och genus görs av isärhållning, av skillnaden. 

Kvinnan bär på säregna egenskaper som hyllas av mannen, att hon kan föda barn och 

föra släktet vidare (Hirdman, 2003). 

 
Denna teoretiska utgångspunkt bygger alltså på hur kvinnans utveckling sett ut från att 

inte betytt någonting till att blivit ett accepterat kön, ett eget kön. Med denna teoretiska 

utgångspunkt som grund kommer vi undersöka utvecklingen när det kommer till hur 

jämställdheten ser ut i porträtteringen av en man och kvinna. Kan man finna element i 

porträtteringen i Sportbladet som kopplas till någon av dess formler som denna teori 

poängterar ur ett historiskt perspektiv. Men även hur utvecklingen ser ut och vart vi 

befinner oss nu. Och genom att sport är ett mansdominerat område som vi tidigare 

upplyst blir det extra intressant att grunda sig i Hirdmans teori för att undersöka hur 

utvecklingen inom idrotten ser ut i förhållande till övriga samhället. Den formeln som 

hypotetiskt ligger närmast vår undersökning är formel A - B, då vi anser att den passar 

mest i tiden då utvecklingen gällande jämlikhet har kommit så pass långt, men att det 

fortfarande finns ojämlikheter och stereotypiserade åsikter mellan könen när man just 

kommer till sportområdet. I sport och medier skriver Dahlén om mannens idrottskropp, 

att den ska ska tåla smärta, tycka om att konkurrera och visa upp sin styrka och 
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överlägsenhet. Att uppföra sig som en “kärring” ger inga pluspoäng (Dahlén, 2008). 

Genom detta utdrag kan man tydligt läsa in att vara som en kvinna är något som 

mannen inte vill vara. 

 
Hirdman tar även upp det stereotypa genuskontraktet som vi kommer att använda oss av 

i vår forskning. Att den gamla banala urtexten om kvinnan och mannen har blivit ett 

grundkontrakt som visar det ideala inom manligt och kvinnligt och dess förhållande där 

emellan (Hirdman, 2003). Hon skriver även att kontraktet skapar förutsättningar för 

generella sätt som respektive kön förväntas bete sig på, vilket ständigt blir bekräftat av 

de rådande normerna i samhället. Ett kontrakt som vi undermedvetet skrivit under som 

är typiskt för våra kön och sedan beter sig utifrån det (Hirdman, 2003). Detta faller bra 

under vår undersökning då det öppnar upp för analys om resultaten bygger på rådande 

normer i samhället, det stereotypiska mönstret om kvinnligt och manligt. Är det något 

som sticker ut eller följer porträtteringen av det manliga och kvinnliga könet ett bestämt 

mönster? 

 
Enligt Hinton (2003) bygger definitionen stereotyp på tre viktiga komponenter: 

1. Att en grupp känns igen på vissa egenskaper, som kan vara alltifrån nationalitet, en 

religiös övertygelse, ålder, kön, med mera. Han menar att man kan genom denna 

identifikationsprocess skilja människor från mängden enbart baserat på dess egenskap. 

 
2. Därefter tillskrivs gruppen som helhet ytterligare egenskaper. Exempelvis betraktas 

rödhåriga som temperamentsfulla och engelsmän som traditionsbundna. Dessa 

egenskaper är oftast personlighetsdrag men behöver inte vara det. 

 
3. Slutligen, när man konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en 

grupp, tillskriver vi personen den stereotypa egenskaper. Drar slutsatsen att det är en 

engelsman och att alla engelsmän är förtjusta i traditioner (Hinton, 2003). 

 
Hinton (2003) menar att stereotypisering länge betraktats som felaktigt och något som 

leder till fördomar och diskriminering. Ändå är det något som samhället använder sig 

av dagligen. 
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Enligt Strömbäck är stereotyper en del av människors kognitiva scheman och att det ses 

som ett sätt för oss människor att skapa ordning i det informationsflöde som översköljer 

oss (Strömbäck, 2000). Vi kommer att undersöka stereotypiseringen ur ett 

genusperspektiv, stereotypiska mönster som råder mellan könen utifrån rubrik och 

ingress. Men även de stereotypiska mönster som finns inom just idrottsvärlden mellan 

könen för att sedan undersöka om porträtteringen stämmer med de rådande 

stereotyperna inom idrotten. 

 
De könsstereotyper som genomsyrar vår kultur bygger på traditionella sociala roller. De 

gör att det förväntas att män ska vara till exempel aggressiva och kvinnor mer 

omhändertagande (Hinton, 2003). Vi kommer att undersöka om dessa uppfattade 

sociala roller sipprar igenom in i journalistiken. 

 

 

4.3 Tidigare forskning 
 
Nedan presenterar vi tidigare forskning som har koppling till och ligger till grund för 

vår studie. 

 
4.3.1 Genusforskning 

Hur genus och idrott porträtteras kan framgå på andra ställen än journalistiken. 

Porträtteringar som sedan återges i massmedier. Stenberg (2016) har i sin studie 

undersökt hur andra idrottsforskare framställer kvinnor och män i vetenskapliga artiklar 

som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of medicine & 

science in sports. Till sitt empiriska material har Stenberg valt forskningsartiklar som i 

sin tur haft strategiska urval för sina studier, och därmed ett resonemang kring varför de 

gjort det urvalet som de har gjort. Totalt uppgick hennes urval till 142 artiklar 

(Stenberg, 2016). Som metod för att senare analysera detta har hon gjort en 

diskursanalys med genusperspektiv. I sin diskursanalys har Stenberg försökt finna vilka 

typer av ord som används för att motivera manligt eller kvinnligt urval (Stenberg, 

2016). 

 
Utifrån ett genusperspektiv är hennes fynd intressanta. Hennes studie visar på att fokus 

ligger på olika ställen när det kommer till kvinnor och män. Stenberg beskriver att man 

kan se det som att kvinnor och män beskrivs med “mjuka värden” eller “hårda 
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värden”. Kvinnor beskrivs oftare med ord som “disorder”, “eating” och “stress”. Medan 

män beskrivs med ord som “muscle”, “training” och “performance” (Stenberg, 2016). 

Det blir tydligt, menar hon, att den idrottande mannen beskrivs som krigisk och hård, 

medan det hos idrottande kvinnor läggs ett större fokus på de eventuella skador som kan 

uppkomma för idrottande kvinnor (Stenberg, 2016). Eftersom Stenberg slår fast att 

dessa stereotyper finns inom idrottsforskningen, är det nog troligt att det kommer 

återfinnas även inom sportjournalistiken. Således kan vår studie komma att ge 

kumulativitet åt forskningen även i det avseendet. 

 
Jesper Fundberg och Lars Lagergren har gjort en fälltstudie om formande, genus och 

reproduktion av ojämställd idrott i Sverige (Fundberg & Lagergren, 2015). Den idrott 

som valts att granska är den kategori fotboll som kallas flick- och damfotboll och då 

närmare bestämt dess formningsprocess, från barn/ungdomsfotboll till seniorfotboll. De 

har undersökt hur en verksamhet ser ut som formar de bästa utövarna, i detta fall har de 

använt sig av föreningen Ldb FC Malmö. För att samla in det empiriska materialet har 

forskarna intervjuat, observerat och undersökt tränare, spelare och spelarnas familj. 

Fundberg och Lagergren hade som huvudsyfte att undersöka hur kommunikationen i 

form av val av ord och meningar som tränare och spelarnas föräldrar använde sig av när 

de kommunicerade med de unga spelarna. 

 
Denna studie är relevant för vår forskning genom att de undersöker kvinnliga 

idrottsutövares position och makt inom idrott ur ett genusperspektiv, vilket kan bidra 

och öppna upp till diskussion om varför kvinnors porträttering och ställning inom 

Sportbladet ser ut som den gör. Fundberg och Lagergren skriver även att det är 

konstaterat att det heter Allsvenskan för herrar och Damallsvenskan för kvinnor. Vilket 

är de normer som skapar kategorier, vi och de. Tjejen blir den andre på fotbollsplanen, 

det vill säga tjejrollen är gestaltningen av en icke-norm (Fundberg & Lagergren, 2015). 

Men även genom deras metodval i form av en fältstudie där de har observerat och 

intervjuat spelare, ledare och föräldrar får man personliga uttalanden och synsätt som 

bidrar till en ytterligare infallsvinkel som kan stärka våra resultat och öppna upp till 

diskussion. 

 
Fundberg och Lagergren menar att framgång oftast mäts i de prestationer som 

utövarnas kroppar utför, enligt metoder och skalor som är mer eller mindre unika för 
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varje idrott vilket de helt har gjort annorlunda (Fundberg & Lagergren, 2015). De har 

inte mätt utan besvarat den inledande frågan genom användning av teorier om makt och 

genus. Vidare skriver forskarna att det är förståelse de var ute efter. Vad är det 

egentligen som sker och varför sker det som sker? Hur bemöts och formas de aktiva 

idrottarna? (Fundberg & Lagergren, 2015). Detta görs genom att undersöka det 

empiriska materialet ur ett maktperspektiv och diskutera formandet av kvinnliga 

idrottare inom föreningsidrott med elitambitioner som en genusskapande process. 

Studiens relevans för samhället är att få en djupare förklaring varför damfotbollsspelare 

kallas för tjejer och inte fotbollsspelare, och få inblick i den svenska damfotbollen ur 

ett makt- och genusperspektiv. 

 
Det resultat Fundberg och Lagergren har kommit fram till baserat på deras metod och 

teorier grundat på deras forskningsfråga visar att den kvinnliga fotbollsspelaren i 

Sverige primärt är tjej och sekundärt är fotbollsspelare. De menar att mansnormen är 

fortsatt stark inom fotbollen och att damfotbollsspelare kommer i andra hand (Fundberg 

& Lagergren, 2015). Detta resultat ger oss fog för att undersöka om det influerar 

sportjournalistiken. Om det råder normer generellt inom sportvärlden eller om det ser 

annorlunda ut hos idrottsutövarna kontra deras sätt att bli porträtterade i Sportbladet. 

 
4.3.2 Forskning om bildens betydelse 

Det har gjorts en del forskning på ämnet sportjournalistik, genus och bilder. Det är inte 

speciellt konstigt, idrottens värld har varit och är fortfarande männens värld. Jason 

Stanley går till och med så långt att han slår fast att kvinnor praktiskt taget utesluts ur 

vissa tidningars sportbilagor (Stanley, 2012). Denna forskning är relevant för vår studie 

eftersom det är en studie om bilder i journalistiken, vilka som finns med på bilder och i 

vilka delar av tidningen de är med. Den har också likt vår studie utgått från ett 

genusperspektiv. Eftersom svensk och amerikansk sport- och mediekultur är rätt 

snarlika är detta adekvat forskning även för vår studie. Det Stanley har gjort är en 

longitudinell studie som spänner över 40 år. Totalt har han analyserat 1252 nyhetsbilder 

från dagstidningarna New York Times och Daily News mellan åren 1966 och 2006. Att 

han valde just de två tidningarna beror dels på att de tillhör de allra mest lästa i USA 

men också för att de tillsammans lockar läsare från alla samhällsklasser. New York 

Times läsare har generellt sett högre utbildning än läsarna av Daily News (Stanley, 

2012). 
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Stanleys studie består av en kvantitativ innehållsanalys av bilderna i de båda 

tidningarna. Denna innehållsanalys är gjord i syfte att se hur mycket plats kvinnor får i 

tidningarna på bilder. Hans fokus är alltså inte på i vilket sammanhang personen i bilden 

är i, utan bara hur ofta kvinnor och män förekommer. Han tar emellertid med 

parametern i vilken del av tidningen som kvinnor och män förekommer. Hans idé med 

att göra en studie över tid grundar sig i att se om det blivit någon skillnad (Stanley, 

2012). Fortfarande är det så att bilder med män är det som dominerar. Det går dock att 

se en trend i att kvinnor får mer utrymme på bilder, i alla fall i New York Times, sett 

över tid. Stanley menar dock att det inte ska tolkas som att kvinnor får större plats på 

politik- eller ekonomisidorna. Utan snarare beror ökningen på att New York Times ökat 

bevakningen av nöjes-, mode- och livsstilsjournalistik (Stanley, 2012). 

 
Eftersom Stanley endast undersökt hur ofta kvinnor och män finns med på bilder, och 

endast med parametern i vilken del av tidningen just den bilden är med. Baserat på det 

är det relevant för oss att där ta vid med vår studie. Där vi inte bara kommer undersöka 

hur ofta kvinnor och män förekommer, utan också vilken storlek det är på bilden som de 

syns på. 

 
Att en bild säger mer än tusen ord är en rådande klyscha inom journalistiken. Bildens 

ställning inom pressen har inte alltid varit en viktig komponent utan något som vuxit 

sig starkare i takt med digitaliseringen (Nilsson & Wadbring, 2016). Vi har valt att 

använda oss av Nilssons & Wadbrings forskning om bildens betydelse och historia 

inom dagspressen från 1995 till 2013. 

 
Denna studie är relevant för vår forskning eftersom de tar upp bildens betydelse och 

position inom dagspressen, vilken betydelse bilden har för nyheten och hur 

utvecklingen sett ut. Vi studerar inte bildens betydelse i vår studie, men undersöker hur 

pass mycket utrymme män och kvinnor får sett till antal bilder. Denna studie ger oss en 

förklaring över bildens betydelse, och hur pass viktigt bild är i press. Denna studie är 

gjord på svensk dagspress vilket gör det relevant då vi kommer att undersöka svensk 

press, men i vårt fall kvällspress. Även fast det inte handlar om samma slags press, ger 

den oss bra forskning och grund för bildens generella betydelse för nyheten. Men 

studien stödjer även våra argument för varför vi valt just att undersöka bilder, då den tar 

upp hur visuellt samhället har blivit. 
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Nilsson och Wadbring har gjort en kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ bildanalys 

över bildjournalistikens förändring inom svensk dagspress från 1995 - 2013, en period 

som utmärks av digitalisering och paradigmatiska förändringar i mediebranschen. 

Argumentet för varför de valde en kombinerad metod var att de skulle få ut ett bredare 

resultat av bildjournalistikens historia, vilken de menar att de inte kan få av enbart en 

vald metod (Nilsson & Wadbring, 2016). Den kvantitativa bildanalysen har använts för 

den översiktliga kartläggningen (totalt 17,400 bilder), medan den kvalitativa 

innehållsanalysen har gjorts av tidningarnas förstasidor, i tryckt och digital form. Denna 

metoddesign kommer även vi använda oss av då vi kommer utföra både en kvantitativ 

metod och en kvalitativ metod. 

 
Det empiriska materialet som analyserades var från både papperstidning och 

webbtidning. Sammanlagt analyserades fyra tidningar; Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Kvällstidning, storstadsmorgontidningar 

samt en stor regiontidning representerade. Sedan gjordes ett strategiskt urval av de 

tidningar som valdes ut mellan åren. Studiens relevans för samhället är att få ökad 

kunskap om den journalistiska bildens förutsättningar att skildra skeenden i samtiden 

(Nilsson & Wadbring, 2016). Dessutom menar forskarna att det inte finns kunskap om 

förändringar över tid när det gäller vilken typ av bild som publiceras, och även om hur 

bildernas journalistiska innehåll förändrats, speciellt under de senaste decennierna. 

 
Deras studie är som tidigare nämnt en studie över tid där deras syfte var att ta reda på 

om den journalistiska bildens betydelse har ändrats. De kommer fram till att den har 

det. Samtidigt är de tydliga med att ökningen sett till alla undersökta tidningar inte är 

drastisk på något sätt. De menar också att det är föga förvånande att det är i 

kvällstidningen Aftonbladet som användandet av bilder ökat mest (Nilsson & 

Wadbring, 2016). 

 
Wadbring och Nilsson slår också fast att de som får synas är medelålders män. Barn, 

ungdomar och kvinnor lyser med sin frånvaro. Det gäller generellt sett i alla delar av 

alla tidningar, men i synnerhet på sportsidorna. De har försökt utröna hur genusbalansen 

ser ut i tidningarna eftersom de menar att det är något som värderas högt på 
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redaktionerna. Men som sagt kommer Nilsson och Wadbring fram till att det inte går 

speciellt fort framåt på den fronten, detta trots att stor fokus ligger på att försöka 

förändra detta (Nilsson & Wadbring, 2016). Om ovanstående även syns i våra analyser 

av Sportbladets artiklar 2017 blir intressant att se. 
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5 Metod och urval 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra valda metoder och motivera varför vi 

valt dessa. Vidare presenterar vi hur vi tillgodosåg oss med vårt empiriska material. 

Detta avsnitt innehåller också ett metodkritiskt resonemang och tankar kring 

undersökningens tillförlitlighet. 

 

 

5.1 Kvantitativ metod 

 
En kvantitativ metod kommer som mest till sin rätt när man är ute efter att bilda en så 

bred och tydlig bild som möjligt av ett fenomen (Eliasson, 2013). Med det i beaktande 

valde vi, som en del i vår undersökning, att göra en kvantitativ innehållsanalys av bilder 

i Sportbladet. Eftersom vårt syfte var att se hur mycket utrymme män och kvinnor får i 

bilder i kvällspressen, resonerade vi kring hur vi på bästa sätt kunde få ett så stort 

material att vi kunde göra generaliseringar utifrån det. Samtidigt var materialet tvunget 

att vara hanterbart för oss så att vi dels kunde samla in och hinna analysera under tiden 

för vår uppsats. Utifrån dessa premisser tog vi beslustet att använda oss av en 

kvantitativ innehållsanalys. I den kodade vi bilder utifrån om de föreställde en kvinna, 

en man, båda könen eller om det ej gick att definiera. Kodschemat för vår kvantitativa 

innehållsanalys finns som bilaga 1. 

 

 

5.2 Kvalitativ metod 

 
Den kritiska diskursanalysen CDA (Critical Discourse Analysis) härstammar från 

Norman Fairclough och har en samhälls‐ och maktkritisk ingång. Faircloughs metod 

utgår från att hur vi talar och skriver om saker påverkar andra sociala praktiker i 

samhället (Boréus & Bergström, 2012). Vi valde att applicera kritisk diskursanalys 

utifrån Faircloughs metod på våra valda rubriker och ingresser för att skönja dess 

diskurser som i sin tur har påverkan på samhället. Fairclough menar att diskurser 

påverkar hur vi uppfattar verkligheten och bidrar till hur vi förstår samhället (Boréus & 

Bergström, 2012). 

Fairclough använder sig av en tredimensionell modell för att beskriva den kritiska 

diskursanalysen där han inkluderar diskurs som text, som diskursiv praktik och som 
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social praktik. Diskursiv praktik menas med hur texten produceras, distribueras och 

konsumeras. När Fairclough integrerar den sociala praktiken i analysen sätts diskursen i 

ett större sammanhang. Diskurs relateras till både andra diskurser och till icke 

diskursiva områden, men handlar i stora drag om att undersöka hur relationerna ser ut 

mellan text och den diskursiva praktiken (Bergström & Boréus, 2012). Detta ansåg vi 

vara ett bra metodval då vi ville undersöka vad som skrevs i rubrik och ingress, varför 

det skrevs som det gjorde och vilken bild det speglar till konsumenterna. 

 
Faircloughs modell undersöker alltså hur relationerna ser ut mellan diskurser och 

sociala strukturer vilket vi ansåg var en bra grund som metodval för att kunna skönja 

diskursiva mönster i rubrik och ingress i Sportbladet. Genom att vi använde oss av ett 

genusperspektiv som ramteori, som vi ovan har redogjort för, tolkade vi rubrik och 

ingress kopplat till Faircloughs modell ur ett genusperspektiv. Faircloughs 

diskursanalysmodell gav oss en djupgående analys av språket, dess betydelse och 

budskap till konsumenterna. Modellen är ”kritisk” i avseendet att den har till uppgift att 

just klarlägga dessa företeelser som upprätthållare av sociala betydelser (Bergström & 

Boréus, 2012). 

 
Med utgångspunkt i Faircloughs tredimensionella modell ville vi i första hand skönja 

diskursiva mönster. Diskursiva mönster som styrde och stack ut grundat ur 

genusperspektiv. Språkliga val som journalisterna gjorde i porträtteringen av manliga 

och kvinnliga idrottare och vad effekterna av dessa blev. Bergström & Boréus skriver 

det att språket och porträtteringen är baserat på medvetna/omedvetna föreställningar om 

omvärlden (Bergström & Boréus, 2012). Detta gjorde rubrikerna och ingresserna till en 

ingång att analysera texten som diskurs. Bergström & Boréus skriver vidare att när 

meningsuppbyggnad är i fokus kan det exemplifieras med tre olika grammatiska 

tekniker: textens transitivitet, normalisering eller modalitet (Bergström & Boréus, 

2012). Den diskursiva praktiken i detta fall innefattade författaren (Sportbladet) samt 

läsaren och användningen av artikeln. Den sociala praktiken syftar på de eventuella 

konsekvenserna av artikeln så som exempelvis en orättvis bild av beskrivningen av 

manligt och kvinnligt till konsumenterna ur ett genusperspektiv. Social praktik är det 

större sammanhang diskurserna är del av. 
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I vårt fall undersökte vi generellt på meningsuppbyggnaden och fokuserade på att 

undersöka och blottlägga diskurser ur ett genusperspektiv. Vi kartlade även vad som 

påstods explicit och vad som underförstås. Vi kommer att ställa frågor till texten 

utifrån våra operationaliserade frågor där Q2 och Q3 kommer ligga till grund till vår 

delstudie 2. Utifrån Q2 kommer vi att undersöka rubrik och ingress för att se skillnader 

och likheter av hur respektive kön gestaltas. 

 
Utifrån Q2 kommer dessa frågor ställas: 

Används könsstereotypiska diskurser? 

Porträtteras respektive kön olika vid liknande händelser? 

 
 

Genom Q3 kommer vi att undersöka hur rubrikerna och ingresserna vinklas, där 

dessa frågor kommer ställas: 

Innehåller rubrikerna värdeladdade ord? 

Vad fokuserar rubriken och ingressen på? 

 
 

5.3 Urval och avgränsningar 

 
Som underlag för vår kvantitativa innehållsanalys valde vi två veckor, det vill säga 14 

nummer av tidningen Sportbladet. Vi valde aktivt att inte ha två veckor efter varandra 

utan valde att skilja dem åt. Efter att ha diskuterat vilka veckor som vore lämpliga, kom 

vi först och främst fram till att vi borda ha en analysvecka på vintern och en 

analysvecka på sommaren. Detta motiverar vi med att vissa idrotter är säsongsbetonade 

och två analysveckor under samma årstid hade kunnat ge en alltför ensidig empiri. När 

vi sedan fastslagit att vi skulle använda oss av en analysvecka på sommaren och en på 

vintern, började vi diskutera vilka veckor vi skulle använda. Efter att ha stött och blött 

några alternativ kom vi fram till att som analysvecka under vintern skulle bli vecka 4 

datumen 23 januari till och med 29 januari 2017. Som analysvecka under sommaren 

valdes vecka 32 datumen 7 augusti till och med 13 augusti 2017. 

 
Den kritiska diskursanalysen gjorde vi på varje nummers bärande artikel. Vi resonerade 

tillsammans fram till vilken vi ansåg var den bärande artikeln, baserat på om den 
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förekom på förstasidan och på storlek inne i tidningen. Exempelvis om förstasidan hade 

ett tillhörande uppslag inuti tidningen, var det en given bärande artikel. 

 
Tankarna om valet av analysvecka för sommaren gick så att vi inte ville välja en vecka i 

juli månad, eftersom vissa idrotter har sommaruppehåll och att det hade kunnat påverkat 

vårt resultat. Vi valde en vecka där så många sommaridrotter som möjligt är i säsong 

och startat igen efter det nämnda sommaruppehållet. Resonemanget kring valet av 

analysvecka under vinterhalvåret gick på ungefär samma sätt. Vi ville välja en vecka där 

så många vinteridrotter som möjligt är i säsong. Under vintern finns inga uppehåll på 

samma sätt som under sommaren, utan det enda som vi egentligen behövde ta hänsyn 

till var uppehållen kring jul och nyår. Därmed gick de sista veckorna i december bort. 

Vi ville också, precis som i valet av sommarveckan, försäkra oss om att så många 

idrotter som möjligt kommit igång efter eventuella uppehåll. Genom detta 

urvalsförfarande tror vi oss ha fått ett representativt och tillräckligt stort underlag för vår 

analys. Vilket torde höja den externa validiteten, det vill säga möjligheten att 

generalisera resultaten. 

 
För att tillgodose oss materialet använde vi oss av mediearkivet Retriever. Eftersom vi 

redan beslutat oss om vilka dagar vi ville använda för vår studie underlättade det vår 

sökning så till vida att vi inte sökte efter specifika artiklar utan hela nummer. Vi 

använde oss bara av sökordet “Sportbladet” och sökte på det datumet vi var ute efter. 

När vi samlat in alla nummer av Sportbladet vi ville ha, lokaliserade vi den bärande 

artikeln i varje nummer. Det är på den vi gör vår kritiska diskursanalys, på dess rubrik 

och ingress. Vi har därmed avgränsat materialet så vi inte analyserar hela den bärande 

artikeln utan endast rubrik och ingress. Detta eftersom rubrik och ingress förmedlar hela 

artikelns budskap och ska locka till läsning. 

 
Vi har därmed gjort avgränsningar i varje nummer. Vi resonerade oss fram till att 

avgränsa bort spel, resultatdel, reklam, notiser och artiklar kortare än två spalter. Det 

motiverar vi genom att spel, resultat och reklam i någon mån inte är journalistiskt 

innehåll och vad gäller notiser och kortare artiklar är dessa sällan bildsatta. Så för att 

slippa gränsfall i kodningen om det hade dykt upp en notis med en bild valde vi att 

avgränsa bort dessa helt och hållet. Skulle däremot en bild tillhörande en större artikel 

vara mindre än två spalter bred, kommer den ändå att räknas med eftersom den tillhör 

en större artikel. Dessutom ville vi lägga fokus på det som Sportbladets redaktion 
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anser som viktiga nyheter, det vill säga det innehåll som får stora artiklar och stora 

bilder. Vi valde också att koda in om bilden var stor eller liten sett i spaltbredd. En bild 

som var en till två spalter bred kodades som liten bild. Bilder som var tre spalter eller 

större kodades som stor bild. 

 

 

5.4 Metodkritik 

 
Den kritik som uppmärksammas mest mot kvantitativ innehållsanalys är att den är 

selektiv, det vill säga att forskarna själva väljer ut delar som intresserar dem mest vilket 

därmed sänker helhetsperspektivet och gör analysen smal (Nilsson, 2010). För att 

undvika selektivitet valde vi att analysera en vecka på vintern och en vecka på 

sommaren, allt för att förhindra att utesluta några idrotter och för att få med dem två 

viktigaste säsongerna inom idrott. Genom att vi utifrån den kvantitativa metoden enbart 

valde att räkna antalet bilder och storlek av bilder där en man eller kvinna förekom gav 

det inte oss någon stabil grund att dra slutsatser ifrån. Som komplettering tänkte vi först 

göra en semiotisk bildanalys, men vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med tid för hinna 

utföra ännu en analys. En annan kritik som främst kvalitativa forskare riktar mot 

kvantitativ metod är att man inte kan gå på djupet och inte tolka innehållet i en 

kvantitativ analys (Nilsson, 2010). Detta var vi medvetna om och därför bestämde vi oss 

från början att vi skulle använda oss av en metodtriangulering, det vill säga en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Kritik riktat mot kvalitativ metod 

generellt är att man utgår från sig själv när man analyserar sitt empiriska material 

(Berglez, 2010). Svårt att hålla sig objektiv då egna preferenser och bakomliggande 

faktorer såsom politiska opinioner kan spela roll när man tolkar sitt material. Detta var 

vi uppmärksamma på och medvetna om. Det bör tydliggöras att vår analys och dess 

resultat delvis är präglade av våra egna preferenser och om andra forskare hade utfört 

samma studie hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Ett problem som vi stötte på 

när vi utförde vår kvalitativa analys var skiljelinjen mellan vad som ansågs som diskurs 

och icke-diskurs. Detta eftersom det kan vara förenat med viss svårighet att definiera 

vad en diskurs är. Vi löste detta genom att ha en diskussion sinsemellan under hela 

processen. 
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5.5 Studiens tillförlitlighet 
 
För att få en så bred bild som möjligt av hur kvällspressens sportjournalistik porträtterar 

manliga respektive kvinnliga idrottare valde vi att göra en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ analys. Genom att det finns kritik mot dem båda metoderna valde vi att 

kombinera metoderna för att stärka våra resultat och för att vi skulle kunna dra generella 

slutsatser grundat utifrån vår forskningsfråga. Vi valde ut viktiga element som vi ansåg 

skulle kunna ge svar på vår forskningsfråga och sedan lät vi utifrån de två olika 

metoderna analysera våra viktiga beståndsdelar. 

 
För att säkerställa att vi höll hög validitet och reliabilitet genom hela studien arbetade vi 

mycket med, för den kvantitativa delstudiens del, att utforma så klara och tydliga 

kodinstruktioner som möjligt. Detta för att minimera risken för att vi skulle koda på 

olika sätt. Som förstärkning för att säkerställa att man har en hög reliabilitet kan ett 

reliabilitetstest utföras. Vi valde dock att inte genomföra ett sådant test eftersom vår 

kvantitativa delstudie inte var så omfattande, att vi ansåg att det var fullt tillräckligt med 

tydligt utformade kodinstruktioner. 

 
Vi menar att validiteten i vår studie är hög, tack vare att vi använt oss av en 

metodtriangulering. Två metoder angriper frågeställningen på ett bredare sätt, vilket 

minimerar risken för att man undersöker något annat än man avsett. 
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera våra resultat från den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen. Resultat från den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer redovisas med förklarande tabeller och efterföljas av 

förklaringar och analyser. 

 
 

6.1 Delstudie 1 Resulat och analys 

 
6.1.1 Könsfördelning på förstasidan 

Vi valde att som en del i vår kvantitativa innehållsanalys undersöka hur fördelningen av 

kvinnor och män ser ut på bild på förstasidan. Detta för att det som bekant är på 

förstasidan som tidningarna i regel väljer att skylta med sin för dagen viktigaste nyhet. 

Vi tänkte att detta kan ge oss en fingervisning om hur fördelningen också ser ut i resten 

av tidningen. Resultatet av den mätningen redovisas i tabell 1. 

 

 
 

Tabell 1. Andelen förstasida-bilder på män respektive 

kvinnor (angivet i antal och procent). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
Män 9 st 65% 

Kvinnor 3 st 21% 

Går ej att definiera 2 st 14% 

Båda könen 0 st 0% 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Summa 14 st 100% 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antal analyserade förstasidor 14 st 

 

 

 

Av de analyserade bilderna på förstasidorna fick män mest utrymme med nio bilder av 

de analyserade 14. Kvinnor fick däremot bara synas på tre och två av de analyserade 

förstasida-bilderna gick ej att definiera om de föreställde män eller kvinnor. Detta 

resultat är inte på något sätt förvånande. Det går i linje med såväl tidigare forskning som 
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med genusteorier. Stanley (2012) kommer i sin forskning fram till att det mycket riktigt 

är männen som tar mest plats. I tidningarna i allmänhet, men på sportsidorna i 

synnerhet. Dahlén (2011) menar att sportjournalistiken och arbetet på 

sportredaktionerna blivit mer jämställt. Vår undersökning av förstasidor visar dock att 

det finns en hel del kvar att göra. Det är på något sätt som att sportjournalistiken ligger 

kvar i den förlegade föreställningen om att mannen är överordnad kvinnan. Med hjälp 

av Connell (2009) kan vi få hjälp att förstå att genus i mångt och mycket handlar om 

föreställningar om att män och kvinnor är varandras motsatser. En sådan föreställning 

kan förklara att männens utrymme är så pass mycket större. En idé om olikheter ger 

också en öppning för att bedöma vilket kön som är överordnat det andra. Dessutom kan 

denna idé hjälpa oss att förstå varför det inte finns en enda bild där både män och 

kvinnor förekommer samtidigt på någon av våra undersökta förstasidor. Detta faktum 

skulle kunna förklaras av att kvinnor och män uppfattas som varandras motsatser och 

därmed hålls isär. 

 
6.1.2 Könsfördelning inuti tidningen 

Den största delen av vår kvantitativa innehållsanalys var att se hur könsfördelning på 

bilder mellan män och kvinnor såg ut inuti tidningen. Förstasidorna symboliserar 

visserligen hur “viktig” en nyhet är, men det är inne i tidningen man kanske se den 

absoluta majoriteten av bilder och se ännu tydligare hur fördelningen ser ut. Resultatet 

av den delen av den kvantitativa innehållsanalysen kommer att presenteras i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Könsfördelningen av bilder inuti tidningen 

(angivet i antal och procent). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
Män 343 st 75% 

Kvinnor 67 st 15% 

Går ej att definiera 25 st 6% 

Båda 17st 4% 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Summa 452 st 100% 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antal analyserade bilder 452 
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Här kan man se tydlig majoritet av bilder på män. Resultatet från analysen av bilder på 

första sidan går alltså igen även inne i tidningen. Det är till och med tydligare manlig 

dominans inuti tidningen än på förstasidan. Av 452 analyserade bilder föreställer 343, 

eller 75%, män. Nilsson och Wadbring (2016) fastslår i sin studie att män dominerar på 

bild. Med tanke på deras resultat är våra resultat inte speciellt förvånande. Det man 

däremot kan se är att våra resultat tydligt pekar på att män får ännu mer plats än 

kvinnor, än vad Nilsson och Wadbring kan slå fast i sin undersökning. Dahlén (2008) 

skriver att sportjournalistiken är oproportionerligt mansdominerad. Våra resultat pekar 

på att så fortfarande är fallet. 

 
Precis som i resultatet och analysen av tabell 1 ovan kan vi i tabell 2 se att bilder 

föreställande kvinnor är kraftigt underrepresenterade. I Hirdmans genusmodell 

beskriver hon hur samspelet mellan män och kvinnor ser ut nu och hur det har 

förändrats historiskt. Som en del av den modellen beskriver hon hur kvinnan ansågs 

vara en sämre version av en man, snarare än ett eget kön. Det man kan säga är att det i 

alla fall är som att mannen fortfarande skulle vara norm, och att kvinnan skulle vara en 

sämre version av den normen. Och att kvinnorna därmed inte förtjänar eller behöver lika 

mycket utrymme som männen. 

 
6.1.3 Könsfördelning på stora och små bilder 

Vår kvantitativa innehållsanalys innefattade också ett element där vi undersökte 

bildstorlek. Tanken med detta var att se i vilken utsträckning som kvinnor och män 

förekommer på stora och små bilder. Detta med tanken att ju större bild, desto viktigare 

nyhet. Resultatet av denna undersökning presenteras i tabell 3 och tabell 4. 

 

 

Tabell 3. Andelen stora och små bilder på män 

(angivet i antal och procent). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Små bilder 236 st 69% 

Stora bilder 107 st 31% 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Summa 343 st 100% 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antal analyserade bilder 343 
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Av de totalt 343 bilderna på män var 69% eller 236 små bilder (en eller två spalter 

bred) och resterande 31% eller 107 stora bilder (tre eller fler spalter bred). 

 

 

Tabell 4. Andelen stora och små bilder på kvinnor 

(angivet i antal och procent). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Små bilder 41 st 61% 

Stora bilder 26 st 39% 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Summa 67 st 100% 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antal analyserade bilder 67 st 

 

 

 

I tabell 4 kan vi alltså se att 61% av bilderna eller 41 var små bilder och resterande 26 

eller 39% var stora bilder. Om man jämför tabell 3 och tabell 4 kan man se att rent 

procentuellt får kvinnor mer utrymme på stora bilder än vad män får. Vi tycker att det är 

intressant. Det skulle kunna ses som att när kvinnliga idrottare gör något så pass bra att 

det platsar i Sportbladet, så är det så överraskande eller förvånande att det måste 

premieras med en stor bild. Fundberg och Lagergren (2015) för ett resonemang om att 

inom idrotten är mannen normen vilket per automatik placerar kvinnan i en position 

som icke-norm. Just det skulle kunna hjälpa oss att förstå de mekanismer som gör att det 

blir sensationellt överraskande när kvinnor presterar något bra. Hirdmans genusmodell, 

som vi nämnt ovan, kan också bidra till att förstå att det är på det sättet. 

 
6.1.4 Sammanfattning Delstudie 1 

Resultatet av delstudie 1 visar tydligt att män får mycket mer utrymme än kvinnor på 

bilder i Sportbladet. Både när det gäller utrymme inne i tidningen och på förstasidorna. 

Exempelvis kan man i tabell 1 se att män fanns på 65% av förstasidorna medan kvinnor 

endast återfanns på 21% av desamma. Detta är näppeligen överraskande utan går i linje 

med vad andra undersökningar visat. Det enda som är att betrakta som lite 

anmärkningsvärt är att kvinnor procentuellt sett förekommer på fler stora bilder än män. 
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Av alla bilder på kvinnor är 39% stora bilder. Jämfört med män där istället 31% av alla 

bilder är stora. 

 

 

6.2 Delstudie 2 - Resultat och analys 

 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat från den kvalitativa innehållsanalys i 

form av de diskurser som vi har blottlagt när vi har analyserat vårt material och vilka 

anknytningar de har till de teorier och den tidigare forskning vi använt oss av. Vi 

använder oss av utdrag från rubriker och ingresser ur artiklarna för att redogöra för vårt 

resultat och analys. Varje analyserad artikel finns länkad i bilaga 2. 

 
6.2.1 Den mentalt starka mannen 

Genomgående för vårt empiriska material är att den idrottande mannen framställs som 

en människa med krigarinstinkt och någon som aldrig ger sig. Att enbart utgå från 

rubrikerna kan man tydligt skönja diskursiva mönster där journalisterna väljer att 

framställa mannen med en stark mentalitet och strävan efter att bli bäst är huvudmålet. 

 

 

“Vägrar att vara nöjd”. (Sportbladet (2017-08-09) Vägrar att vara nöjd) 

 
 

“‘Nu ska vi bli bäst’”. (Sportbladet (2017-01-25) Nu ska vi bli bäst) 

 
 

“Nu ska vi krascha festen”. (Sportbladet (2017-01-23) Nu ska vi krascha festen) 

 
 

 

Korta rubriker med laddade ord får stå för porträtteringen av mannen. Alla dessa tre 

rubriker har inga oklarheter i sin porträttering och vi tolkar det som att journalisterna vill 

framställa mannen för läsaren som en tävlingsinriktad idrottare med ett högt 

självförtroende. I vissa fall benämner journalisten själva mannen som tävlingsinriktad 

och mentalt stark. I andra fall får intervjupersonerna själva berätta det i ett citat i 

ingresserna som journalisterna väljer att ha med. 

 
 

“Utslagna ur VM‐kvartsfinalen. Men med en stor tro på framtiden. ‘Det låter bra att ta ett 

guld i Sverige och ett guld i Tokyo då’”. (Sportbladet (2017-01-25) Nu ska vi bli bäst) 
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I ingressen ovan har handbollslaget precis förlorat en viktig match, men istället för att 

skriva om förlusten väljer journalisten att framställa förlusten åt det positiva hållet 

genom att lyfta herrarna och skriva om vad som komma skall. Stenberg (2016) skriver 

att männen oftast beskrivs med ord som “muscle”, “training” och “performance”. Att 

den idrottande mannen beskrivs som krigisk och hård. Genom Stenbergs forskning om 

det stereotypiska mönstret som beskriver mannen passar våra fynd av vår tolkade 

diskurs in med hennes forskning. Vi kan skönja hur journalister följer ett stereotypiskt 

mönster i porträttering av den idrottande mannen som en mentalt stark idrottare. Som 

Dahlén (2015) skriver om mannens idrottskropp, den ska den tåla smärta, tycka om att 

konkurrera och han ska visa upp sin styrka och överlägsenhet. Här kan man tydligt se 

diskursiva mönster som följer Dahléns sätt att skriva om mannens idrottskropp då ord 

som styrka, mentalitet, vinst, och oslagbar används flitigt av journalisterna generellt när 

de beskriver mannen. Följande ingress ger en tydlig bild över journalistens sätt att 

porträttera den idrottande mannen som besittande av stor vinnarmentalitet. 

 
 
 

“Imponerande kross i åttondelsfinalen. Nu tänker Sverige krascha den franska VM 

festen”.  (Sportbladet (2017-01-23). Nu ska vi krascha festen) 

 

 

 
Ovanstående ingress bygger även här på laddade och metaforiska ord. Vi tolkar det som 

att journalisten lyfter och hyllar mannen och ger läsarna budskapet att mannen är en 

stark tävlingsmänniska. Genomgående använder journalisten destruktiva värdeladdade 

ord som i sin mening tuffar till och förstärker budskapet. Som exempelvis detta utdrag 

där kross och krascha används. Som Shehata poängterar handlar det mycket om 

medielogiken som råder på nyhetsredaktionerna, alltså de normer och bestämmelser 

som reglerar hur en nyhet ska presenteras (Shehata, 2016). Med detta som synsätt tolkar 

vi att det är en mall som journalisterna följer när de porträtterar män. Ordval och sätt att 

skriva på som används på just den redaktionen och som i sin tur ligger till grund för 

dess porträttering. Ur ett genusperspektiv ser vi stereotypiska diskursiva mönster som 

används för just porträtteringen av mannen. Återkommande ord och sätt att skriva som 

håller en tydlig linje. Som Strömbäck skriver är stereotyper en del av människors 
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kognitiva scheman och det ses som ett sätt för oss människor att skapa ordning i det 

informationsflöde som översköljer oss (Strömbäck, 2000). Vilket i vår mening ger oss 

tolkningen att porträtteringen av mannen är ett förlegat sätt som alltid sett ut som det 

gör. Att vi människor är vana vid dessa ordval och sätt att porträttera idrottsmannen i 

text. 

 
6.2.2 Den utsatta kvinnan 

Följande diskurs behandlar sättet att porträttera den idrottande kvinnan som en osäker 

och timid idrottare och som i vår tolkning framställs i viss mån som någon man ska 

tycka synd om. Sammantaget finner vi diskursiva mönster som tyder på att den 

idrottande kvinnan porträtteras med förklaringar till sin framgång eller varför det gått 

som det gått. Journalisterna vinklar rubriker och ingresser om nyheter där segern är 

erhållen till förklaring varför det kunnat bli så. Medan porträtteringen av den manliga 

idrottaren som vi tidigare nämnt istället spär på vinsten och snabbt blickar framåt. 

 

 

“En superfällning avgjorde. Var det en slump? Inte alls. Stina Nilsson tränade fällningar 

under unga år. ‘Jag körde det väldigt mycket på skidgymnasiet med en kompis’”. 

(Sportbladet (2017-01-29) Tjuvtränade i gymnasiet) 

 

 

 
Här blir det tydligt att vinsten beror på att hon tränat mycket istället för att lyfta hennes 

skicklighet. Även i rubriken väljer journalisten här hitta en orsak till Nilssons seger. 

 
 

“‘Tjuvtränade i gymnasiet´”. (Sportbladet (2017-01-29) Tjuvtränade i gymnasiet) 

 

 

 

Här kan vi tydligt skönja ojämlika sätt att porträttera mannen och kvinnan vid liknande 

situationer. Det håller inte samma linje som mannens porträttering vid vinst utan här 

sätts förklaring till vinst i första hand. Som vi tidigare poängterat i delstudie 1 dominerar 

männens utrymme på bilder. Där hela 75% av tidningens innehåll är bilder på män. 

Utifrån det kvantitativa resultatet med utgångspunkt i Hirdmans genusmodell kan vi dra 

paralleller med Stina Nilssons och handbollslagets porträttering i rubrik och bild. Här 

kan man tydligt skönja att mannen är norm och kvinnan skulle vara en sämre version av 

den 
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normen som Hirdmans genusmodell bygger på. Hirdmans genusmodell beskriver som 

tidigare nämnt hur samspelet mellan män och kvinnor förändrats historiskt sätt 

(Hirdman, 2003). I detta fall bygger det på en sensationell händelse i form av 

porträtteringen av vinst för respektive kön och här kan man tydligt urskilja att könen 

gestaltas olika. Genom dess olika diskurser vinklas vinsten helt olika och det är som att 

mannen är norm och kvinnan därmed inte förtjänar eller behöver lika mycket utrymme. 

 
När skandaler gestaltas för den kvinnliga idrottaren hamnar hon, utifrån våra funna 

diskurser, i en underordnad position och man får känslan att vi ska tycka synd om 

henne. Vi har funnit ett genomgående mönster som bygger på denna tolkning. Med 

utgångspunkt i gestaltningsteorin med ett genussynsätt finner vi att kvinnan förminskas 

i sin porträttering och vänder sig till mannen för att finna stöd vid en skandalartad 

situation. Ett explicit exempel är Therese Johaugs anklagelse för dopingfusk som tar 

upp ett flertal tidningar. 

 

 
 

“Therese Johaug förstod inte vad som hade hänt när telefonen ringde i höstas. I panik 

ringde hon längdchefen Vidar Löfshus för att försäkra sig om att ingen i hennes familj 

var skadad. ‘Jag bara skrek i telefonen att han måste säga vad som hade skett, 

om någon hade dött’”. (Sportbladet (2017-01-26) Skrek i telefonen) 

 

 

 

Sammantaget finner vi många intressanta diskurser i denna ingress med utgångspunkt ur 

våra valda teorier. Vi tolkar att journalisten förminskar Johaug genom sin användning 

av värdeladdade diskurser. Ord som panik, förstod inte, försäkra, skrek, är bara några 

diskurser som enligt genusteorin används flitigt i koppling till kvinnan. Stenberg (2016) 

skriver i sin forskning att kvinnor ofta beskrivs med ord som “disorder”, “eating” och 

“stress”. Osäkra betingade ord där fokus på ett svagt mentalt psyke och sjukdom ligger i 

fokus (Stenberg, 2016). Stenberg slår fast att dessa stereotyper finns inom 

idrottsforskningen vilket vi även hittar i vår forskning. Detta sätt att lägga upp, i form av 

ordval och styra text, tolkar vi utifrån genusteori att det följer den könsstereotypiska 

mallen. Vi tolkar det som att Johaug målas upp som en osäker och ointelligent kvinna 

som behöver vända sig till mannen för att få svar på vad som händer. Just att 

journalisten väljer att gestalta händelsen med att hon behövde ringa sin manliga 

längdchef, alltså behöver vända sig till en man som vi kan, utifrån vårt teorival, koppla 

till 
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genuskontraktet som Hirdman skriver om. Ett förlegat uttryck som Connell tar upp är 

att mannen är smartare än kvinnan (Connell, 2009). Hirdman menar det att den gamla 

banala urtexten om kvinnan och mannen har blivit ett grundkontrakt som visar det 

ideala inom manligt och kvinnligt och dess förhållande emellan (Hirdman, 2003). 

Generella förutsättningar som styr vilka sätt som respektive kön förväntas bete sig på, 

vilket ständigt blir bekräftat av de rådande normerna i samhället. I Aftonbladets 

gestaltning av denna händelse hittar vi kopplingar till det rådande genuskontraktet som 

vi alla människor undermedvetet skrivit under som är typiskt för våra kön och som 

Hirdman menar att vi sedan beter oss utifrån (Hirdman, 2003). Händelsen startar även 

med en intressant rubrik som följer samma mönster som ovanstående. 

 

 
 

“‘Skrek i telefonen’”. (Sportbladet (2017-01-26) Skrek i telefon) 

 

 

 

6.2.3 Den normbrytande kvinnan 

Vi har också hittat diskurser som bryter mot den norm som vi tidigare påpekat finns i 

Sportbladet. Återigen lutar vi oss på Hirdmans genusmodell när vi analyserar 

diskurserna, och som vi varit inne på beskriver hon mannen som norm och kvinnan som 

icke-norm. Ovan nämnda exempel tyder också på att så är fallet. Vi har dock funnit 

diskurser som bryter mot detta om att kvinnan skulle vara icke normen. 

 
 
 

“‘Kör alltid så mycket som kroppen tål’”. (Sportbladet (2017-08-10) Kör alltid så mycket 

som kroppen tål) 

 

 

 
Detta är en rubrik där Sportbladet citerar längdskidåkaren Stina Nilsson under hennes 

sommarträning inför säsongen. Stenberg skriver i sin forskning att det ofta är manliga 

idrottare som beskrivs som hårda och krigiska (Stenberg, 2012). Det vi ser prov på här 

visar på motsatsen. Normen är att det är mannen som använder sin kropp och utsätter 

den för så mycket den tål. Mannen ska vara den krigiska och tåla smärta och vara 

heroisk. Att Sportbladet gestaltar Stina Nilsson på detta sättet blir alltså normbrytande. 
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De traditionella sociala roller som finns i samhället berättar för oss att mannen är den 

stereotypt aggressiva och kvinnan är mer omhändertagande (Hinton, 2013). Kopplat till 

den föreställningen bryts även den stereotypen av sättet som Stina Nilsson framställs i 

rubriken ovan. Samma artikel har också denna ingress: 

 

 
 

“Norge har GPS-hjälmar, Finland har syrgasmasker och Kina kan ha tidernas mest 

extrema satsning. Stina Nilsson har ett metallrör och två dieseldunkar ‘Det är back to 

basics, säger hon’”. (Sportbladet (2017-08-10) Kör alltid så mycket som kroppen tål) 

 

 

 
Samma diskurser går alltså igen även i ingressen. Den berättar för oss att Stina Nilsson 

inte behöver någon komplicerad teknik för att träna. Hon säger också att det är back to 

basics, alltså att hon arbetar med det som finns till hands, utan att gnälla. I det avseendet 

gestaltas hon på ett stereotypt manligt sätt. Män är överlevare, krigare och kämpar utan 

att ge upp trots att oddsen är dåliga. Att Stina Nilsson beskrivs och gestaltas på detta sätt 

bryter mot Hirdmans (2003) genuskontrakt. Hennes idé och genuskontrakt innebär att 

män och kvinnor förväntas bete och vara på ett visst sätt. Dessa sätt blir också som en 

självuppfyllande profetia som befäster dessa normer av sig själv varje gång de uppfylls 

(Hirdman, 2003). Stereotyper är ett sätt för oss människor att skapa ordning i 

informationsflödet (Strömbäck, 2000). Det som händer när Stina Nilsson gestaltas och 

porträtteras på detta sätt är att det bryter mot normen och därmed skapar oordning. Som 

vi tidigare kommit fram till i delstudie 1 får kvinnor procentuellt sett mer utrymme på 

stora bilder än män. Det tolkade vi som att när den kvinnliga idrottaren gör något 

förvånande eller normbrytande, så till vida att det är överraskande, så belönas kvinnan 

ofta med att bli porträtterad på en större bild. Detta resultat från vår kvantitativa analys 

kan vi dra paralleller med Stina Nilssons gestaltning där vi utifrån tolkade diskurser får 

en bild över att kvinnan är normbrytande. Stina Nilsson gör här något överraskande och 

det märks i sättet hon gestaltas på. 



32  

6.2.4 Den tappra mannen och den ursäktande kvinnan 

Något som är genomgående i vårt empiriska material är porträtteringen av den 

idrottande mannen. Gestaltningarna följer samma mönster och mannen får bilden som 

den tappra idrottaren där vi blottlagt diskurser som tävlingsinstinkt, vinst och styrka i 

flertal artiklar. Mannen tolkar vi som normen, och tillsammans med de kvantitativa 

resultaten angående mannen respektive kvinnans utrymme får mannen stå som “ansiktet 

utåt” i Sportbladet. Dahlén skriver som sagt att idrotten styrs i hög grad av män, och i 

medierna är det först som sist en massiv dominans av herridrott framför damidrott 

(Dahlén, 2008). En tydlig diskurs som vi identifierat är hur mannen porträtteras som 

målinriktad och någon som aldrig ger sig. 

 

 

“Från ifrågasatt och bänkad till en firad matchhjälte. Först klev Olivier Giroud fram och 

fullbordade Arsenals makalösa vändning i premiären mot Leicester ‐ sedan bekräftade 

Arséne Wenger att fransmannen stannar”. (Sportbladet (2017-08-12) Lyfter direkt) 

 

 

 
Baserat på denna ingress tolkar vi att Sportbladet gestaltar den idrottande mannen som 

viljestark och fokuserad. Vi får bilden utifrån våra blottlagda diskurser att Giroud är en 

idrottare som aldrig ger sig och har sitt mål i fokus genom att han gick från att vara 

bänkad till att bli en firad matchhjälte. Sportbladet valde här att framställa hans nyblivna 

kontrakt med laget och hans väg dit, som i sin gestaltning verkar varit en tuff väg. Som 

Hinton (2013) benämner förväntas männen utifrån den rådande stereotypiseringen att 

agera med järgarinstinkt, sträva efter det bästa och aldrig ge sig (Hinton, 2013). Detta är 

något som vi tydligt kan skönja ur denna porträttering, jägarinstinkten där mannen 

aldrig gav sig. Sportbladet väljer här att falla för stereotypiseringen, som är en typ av 

berättarteknik som kan användas för att locka till läsning (Strömbäck, 2015). 

 

 

“‘Väldigt irriterad’”. (Sportbladet (2017-08-08) Väldigt irriterad) 

 

 

 

Sammantaget finner vi även diskurser där vi tolkar att kvinnan porträtteras med en 

negativ klang. Som vi tidigare nämnt har vi funnit gestaltningar som tyder på att 

kvinnan behöver ett skäl till varför det blivit som det blivit. Alltså en porträttering som 



33  

skiljer sig helt från mannens sätt att gestaltas. Mannen porträtteras som en krigare som 

aldrig ger upp, oavsett motstånd och förutsättningar. Sportbladet väljer att porträttera 

mannen med framtidstro utan inslag av negativa diskurser som vi däremot funnit vid 

kvinnans porträttering. Ingressen som tar an på rubriken ovan lyder: 

 

 
 

“Meraf Bahta blev trängd av Jennifer Simpson och slutade nia i VM-finalen i 1500 meter. 

Efteråt ville svenskan protestera – men så blir det inte. ‘Jag är väldigt irriterad på att hon 

knuffade mig, säger Bahta.’” (Sportbladet (2017-08-08) Väldigt irriterad) 

 

 

 
Sammantaget kan vi utifrån denna ingress finna diskurser som går i linje med Hintons 

(2013) förklaring om normen som säger att kvinnan är mer känslomässigt styrd. Hinton 

beskriver kvinnan som omhändertagande, försiktig och mer styrd av sina känslor i sitt 

handlande (Hinton, 2013). Här blir det tydligt att Sportbladet väljer att porträttera Bahta 

ur ett känslomässigt perspektiv. Istället för att gestalta henne utifrån henne insats och 

placering, vinklar sportbladet hela artikeln till att beskriva hennes besvikelse och 

irritation. Som vi tidigare nämnt har vi funnit diskurser som pekar på att kvinnan oftast 

porträtteras med orsaker till händelsen, vilket vi tydligt kan se i denna artikel. 

 

 

6.3 Sammanfattning Delstudie 1 och 2 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att män får mer utrymme än kvinnor i 

Sportbladet. Resultatet från vår kvantitativa analys visar på att män syns på bild i 

Sportbladet betydligt oftare än kvinnor. Att det skulle vara så var vi ganska på det klara 

med, inte minst med tanke på vad andra undersökningar kommit fram till. Som vi kunde 

slå fast i avsnittet innehållande resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen att män 

syns på 75% av bilderna i Sportbladet och endast 15% av bilderna i Sportbladet 

föreställde kvinnor. 

 
Vår kvalitativa analys gav resultatet att kvinnor och män framställs olika. Vi fann att 

kvinnor ofta framställs på ett sätt som gör att läsaren ska tycka synd om dem. 

Dels det, men också att kvinnliga framgångar behövde förklaras för att bli förståeliga. 

Det räckte inte med att hon hade gjort en bra prestation, utan bakgrunden till 
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prestationen var tvungen att förklaras. Män å andra sidan gestaltas som krigiska, 

heroiska och tappra. Inte bara kroppsligt betraktat utan också mentalt. Männen 

gestaltades ofta som revanschlystna och hungriga på vedergällning, snarare än 

nedslagna efter en motgång. 
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7 Slutsats och diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att besvara de forskningsfrågor som vi presenterade i kapitlet 

om syfte och frågeställningar. Vi kommer att besvara och diskutera forskningsfrågorna 

grundat på vår studies resultat, samt sätta det vi kommer fram till i en journalistisk och 

samhällelig kontext. Kapitlet kommer att avslutas med ett resonemang kring vad för 

vidare forskning som kan vara av godo för forskningsfältet. 

 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur Sportbladet gestaltar män respektive 

kvinnor, eventuella olikheter i framställningen av en manlig respektive kvinnlig 

idrottare. Vårt empiriska material undersöktes huvudsakligen ur ett genusteoretiskt 

synsätt men även grundat ur gestaltningsteorin och våra operationaliserade frågor 

anpassades utifrån våra valda metoder. Sammantaget utifrån dessa ovan nämnda 

premisser drar vi slutsatsen att män får betydligt mycket mer utrymme än kvinnor i 

Sportbladet. Vi finner även diskurser utifrån vårt empiriska material som pekar på att 

idrottarens kön har betydelse för hur dess framställning ser ut. Sportbladet följer ett 

tydligt förlegat könsstereotypiskt mönster och om man sätter in dess porträttering i en 

samhällelig kontext kan vi dra slutsatsen att Sportbladet inte hänger med i övriga 

samhällets strävan för jämställdhet. Vi anser att det blir uppenbart att Sportbladet har 

halkat efter.  

 
Utifrån resultaten som vår kvantitativa metod gav kan vi utifrån fråga Q1 tydligt fastslå 

att män får betydligt mycket mer utrymme än kvinnor. Utifrån genus som synsätt finner 

vi stora ojämlikheter mellan det manliga och kvinnliga könet. Med utgångspunkt i de 

stora procentuella skillnaderna vi kom fram till kan vi tydligt tolka att mannen är 

normen och kvinnan är icke-norm inom idrottsvärlden. Att Sportbladet har denna 

märkbara uppdelning skulle bidra till att befästa den bild om att idrottsvärlden är 

mannens värld. Som Shehata (2015) beskriver gestaltningsteorin så återspeglas 

journalistikens sätt att beskriva världen i människors sätt att uppfatta den. Sportbladets 

sätt att porträttera kan hjälpa till att bibehålla den norm som gör att fotbollsallsvenskan 

för herrar bara heter Allsvenskan, medan damernas dito heter Damallsvenskan. Om man 
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jämför med den pågående strävan efter ett jämställt samhälle i stort kan vi utifrån våra 

kvantitativa resultat se att jämställdheten inom sportjournalistiken inte uppnår samma 

ambition till ett jämställt samhälle. 

 
I delstudie 2 där frågorna Q2 och Q3 ingår kan vi utifrån våra funna diskurser ge svar på 

dessa frågor. Med hjälp av Faircloughs modell kunde vi blottlägga de i vårt tycke mest 

framträdande diskurserna i det empiriska materialet. Det resulterade i dessa diskurser: 

Den mentalt starke mannen, Den utsatta kvinnan, Den normbrytande kvinnan, Den 

tappra mannen och den ursäktande kvinnan. 

 
Vår andra frågeställning (Q2) handlar om vilka skillnader som finns i rubriker och 

ingresser som handlar om män respektive kvinnor. Ovan nämnda diskurser besvarar den 

frågan mycket tydligt. Vi kan fastslå att det finns både likheter och skillnader, även om 

det i större uträckning rör sig om skillnader i porträtteringen av det manliga respektive 

kvinnliga könet. Likheter finns så till vida att vi har hittat diskurser där kvinnor gestaltas 

på samma sätt som män, men endast några enstaka fall. Dessa har vi då betraktat som 

normbrytande mot hur Sportbladet gestaltat kvinnor i vårt empiriska material. Kvinnan 

framställs i mångt och mycket på samma sätt som gestaltningen av män i Sportbladet. 

Journalisten använder sig av manligt könsstereotypiska diskurser som vi i viss mån 

uppfattar som överdrivna. Det hade dock varit intressant om vi funnit att en man blivit 

gestaltad på ett kvinnligt könsstereotypiskt sätt. Men det har vi som sagt inte gjort. Vi 

tycker att det är anmärkningsvärt att när normerna väl bryts, så bryts de så till vida att en 

kvinna gestaltas som om hon vore en man. Ungefär som att det vore något 

eftersträvansvärt. Vi tolkar det som att detta befäster mannens ställning som norm och 

går i linje med Hirdmans (2003) historiska beskrivning om mannens och kvinnans 

förhållande gentemot varandra. Där mannen ses som norm och där kvinnan strävar efter 

att få samma värdighet som mannen. 

 
De skillnader som finns följer de könsstereotypiska föreställningarna om hur kvinnor 

och män borde vara. Vi kan genomgående hitta kopplingar som följer samma mönster 

som Hintons (2003) beskrivning av stereotypiska mönster, där han menar att mannen 

förväntas vara mer aggressiv och kvinnan mer styrd av sina känslor i sitt handlande. Det 

blir tydligt att Sportbladet följer dessa stereotypiska mönster i sin porträttering och 

håller isär sättet att porträttera respektive kön. Man kan nästan direkt utifrån att enbart 
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studera på rubriken ana vilket kön som artikeln kommer att handla om. Vår 

spekulation till varför det ser ut så här tror vi kan grunda sig i att idrott är en 

mansinstitution. 

Sportjournalistiken skrivs i mångt och mycket av män, styrs av män och konsumeras av 

män. Vi tror att medielogiken har en stor betydelse här. Rådande normer och 

bestämmelser som styr vad som blir en nyhet. Enligt Shehata (2015) är användningen 

av dessa gestaltningar ett resultat av journalisternas egna värderingar, rutiner som 

präglar det redaktionella arbetet. Därför är vi inte överraskade över att vi tydligt kunde 

skönja stereotypiska mönster i gestaltningarna av könen och en dominans av utrymme 

av män. Journalistiken ska spegla verkligheten, och genom att majoriteten av idrotten 

utövas av män är det inte förvånande eller ens konstigt att män får mer utrymme. Vi tror 

emellertid att Sportbladets sätt att rapportera inte speglar verkligheten, utan ger sken av 

att idrottsvärlden är mer mansdominerad än den egentligen är. Samtidigt ska man 

komma ihåg att det inte är Sportbladets yttersta ansvar att arbeta för jämställdhet inom 

idrottsvärlden. Med detta i åtanke kan vi dock konstatera att Sportbladets sätt att 

gestalta kvinnor och män, både när det gäller utrymme i tidningen och i porträttering i 

tidningen, inte hjälper jämställdheten framåt. 

 
När det kommer till vinklingar av rubrik och ingress som Q3 syftar på har vi funnit i 

våra resultat att Sportbladet tydligt utgår från respektive kön i dess vinklingar av rubrik 

och ingress. Som tidigare nämnts om skillnader och likheter i porträtteringen finner vi 

även här diskurser som pekar åt samma framställning. Utifrån våra valda teman kan vi 

tydligt finna genomgående mönster som journalisterna skriver på utifrån vem artikeln 

handlar om. Könen hålls isär och användningen av laddade ord som grundar sig i 

stereotypiska mönster används. Kvinnorna framställs mer som osäkra och mer benägna 

att ha orsak till händelsen medan mannen vinklas som krigisk och självsäker. Detta 

återkopplar till teorin om genuskontraktet som Hirdman (2003) skriver om. Kontraktet 

visar det ideal om manligt och kvinnligt och dess förhållande emellan och skapar 

förutsättningar för hur en man respektive kvinna förväntas bete sig på. Ett kontrakt som 

vi omedvetet har skrivit under och följer vilket kan bekräftas av de rådande normer, 

vilket vi kan se att journalisterna använder sig av här. En spekulation från vår sida är att 

en stor del av dessa slags gestaltningar sker undermedvetet av sportjournalisterna. Vi 

tror inte journalisterna medvetet lyfter mannens självförtroende eller sänker kvinnan 

utan snarare beror det på bakomliggande orsaker av kulturella uppfattningar och sociala 

strukturer. 

Rådande normer i samhället som man undermedvetet använder sig av, som Hirdman 
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poängterar. Men även här har det redaktionella arbetet och den mansdominerade 

idrottsvärlden betydelse. 

 
Att vår studie så tydligt pekar på en fortsatt mansdominerad sportjournalistik skulle 

förhoppningsvis kunna innebära att sportjournalister noterar problematiken i sin 

yrkesutövning. Och börjar ifrågasätta sina egna och sina redaktioners invanda mönster. 

 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 
Vidare forskning skulle med fördel kunna göras på ett större urval tidningsartiklar av 

Sportbladet men även ur ett bredare tidsspektrum där jämförelse över år skulle ge en 

intressant studie ur ett genusperspektiv. Hur jämställdheten av respektive kön utvecklats 

över år. Sådan forskning skulle kunna stärka eller tillbakavisa de resultat som 

framkommit i vår studie. Som vi tidigare nämnt i vår metodkritik skulle det vara 

intressant att göra en semiotisk bildanalys på sportjournalistikens porträttering av 

respektive kön. Det skulle kunna ge en mer djupgående analys över hur det manliga och 

kvinnliga idrottarna porträtteras ur ett gestaltnings- och genusperspektiv. 

 
Vidare finns intressanta aspekter i vår studie av hur det redaktionella arbetet ser ut på 

redaktionerna som öppnar upp att forska om. Där genus som teoriingång skulle kunna 

ge intressant analys över hur könsfördelningen ser ut på redaktionerna. Gå djupare in på 

grunden över varför porträtteringen ser ut som den gör. 

 
Ett annat förslag till vidare forskning på kombinationen genus, gestaltning och 

sportjournalistik skulle kunna var en komparativ studie av exempelvis en dagstidning 

och kvällstidning. Undersöka om eventuella skillnader av porträttering av det manliga 

och kvinnliga idrottare ser olika ut beroende på om det är en kvälls‐ eller en 

dagstidning. Även här skulle det vara intressant att jämföra Sveriges sportjournalistik 

med utländsk sportjournalistik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kodinstruktioner för kvantitativ innehållsanalys 

1. Kodnummer 

Varje tidning har ett nummer där Sportbladet vinter får ASV-01 och Sportbladet 

sommar får ASS-01. 

 
2. Datum 

Vilket datum som tidningen publicerades. ÅÅMMDD, exempel: 170822. 

 
 

3. Bilder på första sidan 

Kodas efter premissen om den föreställer en kvinna, en man, båda könen eller går ej att 

definiera. 

Skulle det finnas en ytterligare mindre puffbild på första sidan kommer den att kodas på 

samma sätt som om den funnits inuti tidningen. 

 
4. Bilder i tidningen 

Bilder inuti tidningen kodas efter om det föreställer en man, kvinna, båda könen eller 

går ej att definiera. Dessutom kommer de att kodas efter storlek. 

 
5. Kön 

Man - Bilden kodas under kategorin “man” om bilden föreställer en eller flera män. 

Kvinna - Bilden kodas under kategorin “kvinna” om bilden föreställer en eller flera 

kvinnor. 

Båda - Bilden kodas under kategorin “båda” om både kvinnor och män förekommer på 

bilden. Oavsett antal eller majoritet av något kön. 

Går ej att definiera - Bilden kodas under kategorin “går ej att definiera” om bilden inte 

går att placera in under något annat alternativ. 

 
6. Bildstorlek 

Bilderna kodas in efter storlek. 

1-2 spaltbredd kodas som liten bild. 

3 spaltbredd och större kodas som stor bild. 



II  

Bilaga 2 – Atriklar från Sportbladet 

 
1. 2017-01-23 Nu ska vi krascha festen 

http://web.retriever- 

info.com/services/archive/displayPDF?method=&pdfUrl=%2FproxyTest%2F%3Fid%3 

D057349201701231ro8Ds41Qxtj2LzYiE28l28w000402010400%26x%3D7d364f171e4 

9307d1ee2ab7ccbf66c90&documentId=0573492017012340310361ce28b236d231dadf2 

be943d4&serviceId=2 

http://web.retriever- 

info.com/services/archive/displayPDF?method=&pdfUrl=%2FproxyTest%2F%3Fid%3 

D057349201701231ro8Ds41Qxtj2LzYiE28l28w000402010500%26x%3D0db8390552 

b25c8b0775e5eb6de91e45&documentId=0573492017012340310361ce28b236d231dad 

f2be943d4&serviceId=2 

 
2. 2017-01-24 Ge oss en skräll 

http://web.retriever- 

info.com/services/archive/displayPDF?method=&pdfUrl=%2FproxyTest%2F%3Fid%3 

D0573492017012432Vq0T1Lrr423XdS3o2cceGo000402010200%26x%3D56e941681 

1b962a25ce974a8adc3c6bf&documentId=0573492017012452b13fc9cac5a08b7b48e75 

c15a507bb&serviceId=2 

http://web.retriever- 

info.com/services/archive/displayPDF?method=&pdfUrl=%2FproxyTest%2F%3Fid%3 

D0573492017012432Vq0T1Lrr423XdS3o2cceGo000402010300%26x%3D7849790c0 

2ee9e9b9f303352049837d9&documentId=0573492017012452b13fc9cac5a08b7b48e75 

c15a507bb&serviceId=2 

 
3. 2017-01-25 Nu ska vi bli bäst 

http://web.retriever- 

info.com/services/archive/displayPDF?method=&pdfUrl=%2FproxyTest%2F%3Fid%3 

D057349201701252jH6Cj0gUhJ43tETmS4x47xP000402010200%26x%3D6f847ae13a 

63ec1c6bbb10ac2e30341a&documentId=05734920170125726aaa92812efe325f62e96c 

eadfb2cf&serviceId=2 
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