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Abstract 

The purpose for this study is to investigate if the American newspapers’ online editions are 

sexist in their reporting of the Olympics 2016? For the study, the two sports chosen, 

swimming and tracks, have been chosen by using Metheny’s definition, which refers to sports 

that are gender neutral, meaning sports that are viewed in America as socially acceptable for 

both genders. The chosen media is the online newspapers: USA Today, Miami Herald, Daily 

Mail, CNN, Washington Post and a few other American online newspapers that is sorted into 

category “other”. The methods used for the study is a quantitative content analysis and a mass 

media rhetoric analysis also known as massmedieretorik. This study, utilizing a total of 86 

articles - five of which were chosen for a more thorough analysis - showed that it is more 

common for articles about women to prioritize facts that does not concern their athletic 

achievements. It is also more common for articles about medal winning females to be about 

something else, rather than their achievements, for articles about men this phenomenon was 

much less common.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att utreda om amerikanska tidningars nätupplagor är sexistiska 

i nyhetsrapporteringen från OS 2016? För undersökningen har två sporter, simning och 

löpning, valts ut. Genom att använda Methenys definition av vilka sporter som anses vara 

könsneutrala, det vill säga sporter som i USA anses vara socialt acceptabla för både kvinnor 

och män att utöva. 1. Artiklarna som valdes ut kommer från följande tidningars webbsidor: 

USA Today, Miami Herald, Daily Mail, CNN, Washington Post samt ytterligare några 

amerikanska nättidningar som har sorterats som ”andra” i undersökningen. Metoderna för 

denna undersökning är en omfattande kvantitativ innehållsanalys av 86 artiklar och en 

massmedieretorisk analys av fem artiklar som valts ut från de 86 artiklar som analyserats i den 

kvantitativa delen. Analysen visade att det är vanligare att artiklar om kvinnor prioriterar fakta 

som inte har med deras idrottsprestation att göra. Det är även vanligare att artiklar om 

medaljtagande kvinnor handlar om något annat än deras prestation, 18 procent av artiklarna 

om kvinnor handlade inte om sporten utan om dem som person för män var motsvarande 

andel artiklar fyra procent.  

 

Nyckelord: nyhetsrapportering, OS, sexism, simning, löpning, sportjournalistik, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Brenda A. Riemer och Michelle V. Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification. 
Research Quarterly for Exercise and Sport, 74(2), 2003, s. 200. 
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1. Inledning 

De olympiska spelen, OS, är en internationell idrottstävling som arrangeras vart fjärde år..2 De 

tävlande delas de upp så att kvinnor tävlar mot kvinnor och män mot män, de två grupperna 

tävlar inte mot varandra.3 Genom att benämna det som herrsport och damsport specificeras 

det vilket kön de tävlande har. I USA sänds damsport nästintill alltid i redigerat format 

och/eller mitt i natten när alla sover, herrsporten däremot prioriteras ofta med de bästa 

sändningstiderna. 4 Damsporter får större täckning inom de individuella sporterna om dessa 

inte involverar kroppskontakt, våld eller större fysisk ansträngning, dessa sporter kan i 

enlighet med Metheny's Classification definieras som feminina sporter.5 Det här ett 

amerikanskt synsätt och baserar på en studie som gjordes 2003 i USA. Studien undersökte 

amerikaners åsikt om vilka sporter som de ansåg kvinnor och män kunde utöva.6  

 

Undersökningen fokuserar på sporterna simning och löpning, sporter där både kvinnor och 

män anses kunna utöva sporten, och under en period där de två könen ges ungefär samma 

täckning. I vanliga fall är täckningen av damsporterna mycket sämre än herrsporterna men 

under tidigare OS har undersökningar visat på att täckningen är jämställd under denna 

period.7 Artiklarna i denna undersökning begränsas till perioden för OS 2016 och kommer 

från de amerikanska webbtidningarna USA Today, Miami Herald, Daily Mail, CNN, 

Washington Post. Tolv av artiklarna kommer från andra tidningar och har benämnts som 

”andra” i undersökningen. C-uppsatsen ska undersöka om kvinnors prestationer i en sport som 

både män och kvinnor tävlar i på liknande villkor får samma uppmärksamhet som männens 

eller om deras insatser hamnar i skymundan.8  

 

Även om kvinnor och män tävlar separat i simning är distanserna de samma i alla grenar utom 

frisim där distansen är 1 500 meter för män och 800 meter för kvinnor. Vanligaste argumentet 

                                                 
2 Ove Karlsson och Ture Widlund. Olympiska Spelen. Nationalencyklopedin, 2016, 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/olympiska-spelen,  
(hämtad 2017-01-12). 
3 Anders Nilsson. Kvinnors väg till OS. Forskning och framsteg, 2016, 
http://fof.se/tidning/2016/7/artikel/kvinnornas-vag-till-os, (hämtad 2017-01-02). 
4 Terry Adams och C. A. Tuggle. ESPN's SportsCenter and Coverage of Women's Athletics: "It's a Boys' Club. Mass 
Communication Society, 7(2), 2009, s. 238-239. 
5 Riemer och Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification, s. 200.  
6 Ibid, s. 200.   
7 Helena Tolvhed. ‘Sweden”’, i Toni Bruce, Jorid Hovden och Pirkko Markula (red.), Sportswomen at the Olympics, 
Rotterdam, Sense Publishers, 2010, s. 66-67. 
8 Jennifer L. Knight och Traci A. Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-
Stereotypical Portrayals of Male and Female Athletes. Sex Roles, A Journal of research, 45, 2001, s. 225. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/olympiska-spelen
http://fof.se/tidning/2016/7/artikel/kvinnornas-vag-till-os
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för längdskillnaden är att kvinnor inte skulle orka simma 1 500 meter.9 Kvinnor tilläts tävla i 

simning för första gången i OS 1912, USA tillät dock inte kvinnor att ställa upp i simning 

detta år.10 Friidrott, där löpning är med som en gren, hade också sin första tävling där kvinnor 

tilläts delta i OS 1928.11 

 

I den här undersökningen kommer amerikanska tidningsartiklar analyseras. Anledning till 

detta val är dels den kritik som riktats mot deras rapportering på nätet, bland annat i artikeln 

“Women make history and their husbands get the credit. How infuriating is that?”12 

publicerad på den amerikanska tidningens Washington Posts nätsida den 8 augusti 2016. 

Artikeln lyfter den fråga som ligger till grund för denna undersökning: Är 

nyhetsrapporteringen av OS sexistisk? I artikeln kan man bland annat läsa att en kommentator 

ger den ungerska simmerskan Katinka Hosszus make äran för hennes guldmedalj i 400 meter 

individuell medley, en delsport inom simning.13 Undersökningen kommer inte kunna tala om 

det finns sexism i den svenska nyhetsrapporteringen, men för många är det inte enbart de 

svenska medierna som man får sina nyheter ifrån. Sverige är ett av de länder i världen som är 

bäst på engelska som andra språk14 och 40 procent av den allmänlitteratur som köps i Sverige 

är på engelska.15 Det som skrivs på webben på engelska når troligen den svenska 

befolkningen om nyheten blir tillräckligt stor och lär påverka den del av den svenska 

befolkningen som har goda kunskaper i engelska och tillgång till internet. I boken Det blågula 

stjärnbarneret skriven av Erik Åsard skriver han om Sveriges intresse om vad USA gör. 

Åsard skriver att Sverige befolkning blir i mer eller mindre hög grad påverkade av 

amerikanska idéer.16 Sveriges intresse för USA har gjort Sverige till ett av de mest 

                                                 
9 Aaron Peirsol. Olympians weigh in: why don’t women swim the 1500m? Excelle sports, 2016 august 8 
http://www.excellesports.com/news/women-ledecky-800-1500-swimming/ (hämtad 2016-11-26).  
10 Simsportens olympiska historia. Sverige Olympiska Kommité, 2016, http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-
simsportens-olympiska-historia.html, (hämtad 2017-12-01).   
11 Friidrottens olympiska historia. Sverige Olympiska Kommité, 2016, http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-
friidrottens-olympiska-historia.html, (hämtad 2017-12-01).   
12 Petula Dvorak. Women make history and their husbands gets the credit how infuriating is that. Washington 
Post, 2016 augusti 8, https://www.washingtonpost.com/local/women-make-history-and-their-husbands-get-the-
credit-how-infuriating-is-that/2016/08/08/192df022-5d70-11e6-af8e-54aa2e849447_story.html (hämtad 2016-
11-26). 
13 Petula Dvorak, Women make history and their husbands gets the credit how infuriating is that. 
14 The world’s largest ranking of countries by English skills. Education First, 2016, http://www.ef.se/epi/, (hämtad 
2016-10-18). 
15 Important import. Svensk bokhandel, u.å. http://www.svb.se/important-import (hämtad 2016-10-18). 
16 Erik Åsard. USA- landet vi älskar att älska och hata, s. 11-67, i Erik Åsard (red.), Dag Blanck, Ulf Jonas Björk och 
Wilhelm Agrell. Det blågula stjärnbarneret: Usa:s närvaro och inflytande i Sverige, Stockholm, Carlsson, 2016, s. 
27. 

http://www.excellesports.com/news/women-ledecky-800-1500-swimming/
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-simsportens-olympiska-historia.html
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-simsportens-olympiska-historia.html
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-friidrottens-olympiska-historia.html
http://sok.se/arkiv-for-artiklar/2015-01-01-friidrottens-olympiska-historia.html
https://www.washingtonpost.com/local/women-make-history-and-their-husbands-get-the-credit-how-infuriating-is-that/2016/08/08/192df022-5d70-11e6-af8e-54aa2e849447_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/women-make-history-and-their-husbands-get-the-credit-how-infuriating-is-that/2016/08/08/192df022-5d70-11e6-af8e-54aa2e849447_story.html
http://www.ef.se/epi/
http://www.svb.se/important-import


8 
 

amerikaniserade länderna i världen.17 Boken konstaterar att USA har ett stort inflyttande i 

Sverige även om vi inte accepterar hela deras kultur är vi intresserade av den. Som det 

tidigare nämnts är täckningen av män och kvinnor inom sporten endast jämställd under OS 

eller andra stora tävlingar, därför kommer artiklarna som analyseras endast vara artiklar som 

rör medaljtagare i OS 2016 i Rio de Janeiro. 

 

Skillnaderna mellan dam- och herrsport uppstår redan på nyhetsredaktionerna. Det finns 

många undersökningar om hur könsfördelningen bland personalen på sportredaktioner ser ut, 

ungefär 11 procent av medarbetarna är kvinnor. Det finns även studier som tar upp hur 

jämställd nyhetsrapporteringen är mellan damsporter och herrsporter. CNN, till exempel, 

ägnar endast fem procent av sin sändningstid till damsporter.18 Vad som inte tas upp i lika hög 

grad är tonfall och ordval i artiklar som handlar om kvinnliga respektive manliga idrottsmän. 

Finns det en skillnad i tonfall och ordval beroende på vilket kön idrottspersonen har?  

  

Jag hoppas på att med min undersökning kunna visa på skillnaderna i hur mäns och kvinnors 

idrottsprestationer skildras i media. Vad som skrivs och inte skrivs.  

2. Centrala begrepp  

Det här kapitlet tar upp några centrala begrepp för undersökningen. Begreppen kommer ge en 

förståelse för den amerikanska synen på könen inom sport.19 Samt förklara sexism och hur 

sexism tar sig uttryck i text,20 även begreppen feminism21 och belysning av kön förklaras.  

2.1 Könsneutrala sporter 

En studie gjord 2003 i USA undersökte vilka sporter som anses vara passande för kvinnor 

respektive män att utöva.22 Studien inkluderade bland annat den individuella sporten simning, 

lagsporterna volleyboll och basketboll och kontaktsporten boxning,23 totalt undersöktes 15 

olika sporter. En sport kunde kategoriseras som feminin, maskulin eller neutral. En neutral 

sport ansågs kunna utövas av både män och kvinnor.24. Studien baserades på teorin Metheny's 

Classification som skrevs 1965 och handlade om vad som klassificeras som opassande för 

                                                 
17 Åsard. USA- landet vi älskar att älska och hata, s. 26.  
18 Adams och Tuggle. ESPN's SportsCenter and Coverage of Women's Athletics: "It's a Boys' Club, s. 238.   
19 Riemer och Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification, s. 200. 
20Janet B. Parks och Mary Ann Roberton. Development and Validation of an Instrument to Measure Attitudes 
Toward Sexist/Nonsexist Language. Sex Roles, A Journal of research, s. 415. 
21 Politiska ideologier. So-rummet. 
22 Riemer och Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification, s. 200. 
23 Ibid, s. 200. 
24 Ibid, s. 200.  
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kvinnor inom sport.25 Det visade sig att simning enligt studien, Gender Typing of Sports: An 

Investigation of Metheny's Classification, Research Quarterly for Exercise and Sport,26 är en 

neutral sport. Eftersom löpning och simning har ett antal gemensamma faktorer så som att de, 

inte kräver tunga lyft, undviker kroppskontakt och de tävlande är indelade i separata ”banor” 

som i simning markeras av banlinor27 och i löpning av löpbanornas vita markeringar, kan 

också löpning anses vara en neutral sport. 

2.2 Sexism 

Med sexism avses nedvärderingar som sker på grund av en persons kön.28  

En mer beskrivande förklaring av vad det innebär att bli nedvärderad på grund av sitt kön kan 

förklaras med detta översatta citat: ”Ord, fraser, och uttryck som saknar betydelse för 

sammanhanget och gör skillnad på kvinnor och män eller exkluderar, trivialiserar eller 

förminskar det ena eller andra könet”29 beskriver vad som är sexism.  

 

Med sexistisk nyhetsrapportering menas att det dyker upp ord, fraser och/eller uttryck som 

gör skillnad på män och kvinnor. Till exempel är det att utmärka en idrottsperson som kvinna 

först istället för att utmärka henne som en tävlande,30 det kallas för gender-spotlightning31 

eller på svenska: belysning av kön. En annan sak som sker är att likna kvinnors prestationer 

vid mäns. I artikeln “Why we should frame Katie Ledecky's dominance in terms of women's 

sports - not men's” skrivs det om hur en del sportkommentatorer under OS, liknar den 

simteknik Katie Ledecky har bemästrat som ett manligt sätt att simma på.32  

2.3 Feminism 

Första gången feminism nämndes i Sverige var 1903.33  Idag strävar feminismen efter 

jämställdhet i de politiska, ekonomiska och sociala rummen; utgångspunkten är 

                                                 
25 Eleanor Metheny. Connotations of movement in sport and dance: a collection of speeches about sport and 
dance as significant forms of human behavior, W. C. Brown Co, 1965. 
26 Riemer och Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification, s. 197. 
27 Banlinor. Enwa, 2015, http://www.enwa.se/badanlaeggningar/offentliga-
badanlaeggningar/produkter/bassaengutrustning/banlinor, (hämtad 2016-11-27).   
28 Sexism. Nationalencyklopedin, 2016, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexism, (hämtad 2016-
11-27). 
29 Parks och Roberton. Development and Validation of an Instrument to Measure Attitudes Toward 
Sexist/Nonsexist Language, s. 415.  
30 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 213. 
31 Lisa A. Mcloughlin. Spotlighting: Emergent Gender Bias in Undergraduate. Journal of Engineering Education, 
94(4), 2005, s. 373. 
32 Kavitha A. Davidson. Why we should frame Katie Ledecky's dominance in terms of women's sports -- not 
men's. ESPN, 2016 augusti 9, http://www.espn.com/why-frame-katie-ledecky-dominance-terms-women-sports-
not-mens, (hämtad 2016-11-27). 
33  Feminism. Nationalencyklopedin, 2016, http://www.ne.se./uppslagsverk/ang/feminism, (hämtad 2016-11-27). 

http://www.enwa.se/badanlaeggningar/offentliga-badanlaeggningar/produkter/bassaengutrustning/banlinor
http://www.enwa.se/badanlaeggningar/offentliga-badanlaeggningar/produkter/bassaengutrustning/banlinor
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexism
http://www.espn.com/espnw/voices/article/17251015/why-frame-katie-ledecky-dominance-terms-women-sports-not-mens
http://www.espn.com/espnw/voices/article/17251015/why-frame-katie-ledecky-dominance-terms-women-sports-not-mens
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feminism
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kvinnoförtryck och hur man ska förbättra kvinnornas situation.34 Idag finns det också en 

rörelse startad av UN Women som heter HeForShe. Rörelsen arbetar för jämställdhet mellan 

könen och handlar om hur sexism och förtryck inte bara drabbar kvinnor utan också män. 

Kampanjen uppmuntrar män att ta upp kampen om jämställdhet.35   

 

Sexism begränsar både kvinnor och män, men inom sport rent allmänt är det kvinnor som 

begränsas. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är ett exempel, kvinnor som lägger ner 

lika mycket tid på sin sport som sina manliga motsvaranden betalas mindre.36  Även medierna 

ger intrycket att damsport inte är lika seriös som herrsporten.  Det må vara jämställt sett till 

hur många artiklar det skrivs om de båda könen under OS, men det är inte jämställt i hur 

många bilder och vilken längd artiklarna har. 37  

2.4 Belysning av kön 

Belysning av kön, på engelska ”gender-spotlightning”, är ett begrepp som förklarar när 

kvinnor systematiskt beskrivs efter eller som sitt kön.38 Det finns tre olika anledningar till 

varför belysning av könet sker. Den första anledningen är att könet belyses med en direkt 

sexistisk avsikt. Andra anledningen är indirekt sexism, den är inte riktad med avsikt men 

upprätthåller de systematiska system som förtrycker kvinnor, personen i fråga belyser inte 

könet i illvilja men försöker heller inte ändra det sexistiska systemet. Den tredje anledningen 

är när könet belyses med flit för att hjälpa kvinnor och motverka sexismen.39 När könet 

förtydligas utan att det är nödvändigt ses som belysning av kön i den här undersökningen.  

3. Publicistregler  

Det här kapitlet är menat att sätta den svenska och amerikanska journalistikens etik mot 

varandra. Valet av svenska medier känns naturligt då svenska medier är de medier vi i Sverige 

har lättats tillgång till. Etik är läran om god moral.40  Både Sverige och USA har 

                                                 
34 Politiska ideologier. So-rummet, 2011, http://www.so-rummet.se/politiska-ideologier/feminism, (hämtad 
2016-11-27). 
35 In Brief. Heforshe, 2016, http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/heforshe_overview_brief.pdf, (hämtad 
2016-11-27). 
36 Malin Sandberg. 2015 maj 27, Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll, Nationella sekretariatet för 
genusforskning, http://www.genus.se/nyhet/strukturell-orattvisa-accepteras-inom-fotboll/, hämtad (2016-11-
28). 
37 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 218.   
38 Mcloughlin. Spotlighting: Emergent Gender Bias in Undergraduate Engineering, s. 374. 
39 Ibid, s. 374-375. 
40 Etik. Nationalencyklopedin, 2016, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etik, (hämtad 2016-12-
22). 

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/feminism
http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/heforshe_overview_brief.pdf
http://www.genus.se/nyhet/strukturell-orattvisa-accepteras-inom-fotboll/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etik
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publicistregler. Reglerna är till som vägvisare för hur en journalist ska agera och skriva. Dessa 

regler skiljer sig åt mellan länderna, vad som kan ses som övertramp av reglerna i det ena 

landet är enbart en del av berättandets dramatik i det andra. Etiken kan hjälpa till att förklara 

varför sexism i amerikansk nyhetsrapportering fortfarande finns i och med vilka regler 

journalister måste följa. Reglerna är en del av det amerikanska samhället och amerikaner har 

ett mer traditionellt synsätt på kvinnan än svenskar.41  

 

Det finns flera olika sorters regler men de som tas upp här är de etiska reglerna. Reglerna är 

etiska ställningstaganden som den svenska och amerikanska journalistiken har antagit. Dessa 

ställningstaganden är baserade på normer eller värderingar och fakta. Etik är ett samhälles 

föreställningar om vads som anses vara god moral.42 

På det Svenska Journalistförbundets hemsidas sjf.se kan man läsa om de etiska 

publicistreglerna som gäller i Sverige. Så här lyder den tionde regeln: ”Framhäv inte berörda 

personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning 

eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”43  

I USA är de etiska publicistreglerna inte lika tydliga utan sträcker sig till att information som 

kan skada eller orsaka obehag ska undvikas om informationen inte är nödvändig,44 vilket går 

att läsa på Society of Professional Journalists hemsida. Enligt den regeln kan information som 

i Sverige anses som onödigt tas med i artikeln vilket medför att den amerikanska journalisten 

har lite större svängrum än sin svenska kollega. Synen på hur en journalist ska behandla fakta 

skiljer sig åt och det kan vara en förklarande faktor till varför amerikanska journalistik ser ut 

som den gör. 

4. Syfte och frågeställning  

Syftet med analysen är att besvara frågan om det förkommer sexism i den amerikanska 

nyhetsrapporteringen av simning och löpning, det vill säga om kvinnor beskrivs på ett 

nedvärderande sätt eller objektifieras.45 Undersökning ska kunna visa på skillnaderna i hur 

                                                 
41 Online Data Analysis. World Value Survey, u.å. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (hämtad 
2016-12-29).  
42 Etik. Nationalencyklopedin. 
43 Publicistregler. Svenska Journalistförbundet, 2013, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-
press-radio-och-tv/publicitetsregler, (hämtad 2016-09-27). 
44 Ethicscode. Society of Professional Journalists, 2016, http://www.spj.org/ethicscode.asp, (hämtad 2016-11-
27). 
45 Sexism. Nationalencyklopedin. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
http://www.spj.org/ethicscode.asp
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mäns och kvinnors idrottsprestationer skildras i medierna och om det finns några skillnader 

till att börja med. Vad som skrivs och vad som inte skrivs.  

1) Är nyhetsrapporteringen i amerikanska tidningars nätupplagor av OS 2016 sexistisk? 

a. Är det likvärdiga artiklar av båda könen eller får ett kön mer uppmärksamhet 

med längre artiklar? 

b. Får något av könen fler artiklar som inte handlar om deras idrottsprestation?  

c. Skiljer sig ordvalet beroende på medaljtagarens kön? 

2) Beror nyhetsrapporteringens vinkling på privatlivet, om en sådan vinkel finns, av 

medaljtagarens kön eller finns det andra orsaker som gör det till en prioriterad nyhet?  

5. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om sportjournalistiken som bland annat tar upp huruvida det finns 

en likvärdig representation av manliga och kvinnliga reportrar och hur mycket utrymme som 

ges i medierna till dam- respektive herrsport. Till exempel Hans C. Schmidts forskning från 

2015 som tar upp hur ojämnställt det är på många redaktioner än idag, 11 procent av 

sportjournalisterna utgörs av kvinnor.46 Mönstret av brist på kvinnor inom sportjournalistiken 

finns även på redaktioner för universitetstidningar. Resultatet av studien visar på att 

sportredaktionerna är mansdominerade även bland yngre generationer. Det diskuteras att 

medierna förstärker den redan existerande manskulturen runt sport vilket leder till att det är 

färre kvinnor på sportredaktioner. 

 

Forskningen är en uppföljning av en annan forskning som gjordes 2004 av Terry Adams och 

C. A. Tuggle. Deras forskning tar upp hur liten täckning damsport får av den amerikanska 

kanalen ESPN, det är fem procent av hela deras sändningstid som tilldelas damsport.47 Adams 

och Tuggles forskning tog också upp täckningen av damsport angående de två amerikanska 

tidningarna The New York Times och USA Today. Deras forskning visade att båda tidningar 

var bättre på att skriva om damsport och att USA Today vad bäst, den tilldelade 13 procent av 

utrymmet till damsport.48   

 

Nathalie Koivula gjorde en storskalig studie om hur tre svenska tv-kanaler täcker dam- 

respektive herrsport och om täckningen ser annorlunda ut beroende på om sporten anses var 

                                                 
46 Hans C. Schmidt. Still a Boys Club: Perspectives on Female Sports and Sports Reporters in University Student 
Newspapers. Qualitative Research Reports in Communication, 16, 2015, s. 66. 
47Adams och Tuggle. ESPN's SportsCenter and Coverage of Women's Athletics: "It's a Boys' Club, s. 237.   
48Ibid, s. 239. 
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maskulin eller feminin.49 Artikeln om studien ”Gender Stereotyping in Televised Media Sport 

Coverage” skrevs 1999 och dess mål var att undersöka om de stereotypiska åsikterna om 

dessa sporter ändrades med tiden och vilken betydelse televisionen kan ha haft för den 

svenska befolkningens åsikter om just sporter som anses vara typiskt feminina eller 

maskulina. Studien undersökte också i vilken mån sporter som betecknades vara feminina, 

maskulina och neutrala som dam- eller herrsport för att förtydliga vad som rapporterades. 

Koivulas forskning visade att kvinnor särskiljs i maskulina och neutrala sporter samt i 

feminina sporter.50  

 

En annan forskning som granskade televisionen hade som mål att ta reda på hur journalistiken 

porträtterade kvinnor i sporterna tennis och basket, om beskrivningarna hade en mer neutral 

vinkel eller feminin vinkel beroende på vilken sport det var. Artikeln som skrevs om studien 

“Pretty Versus Powerful in the Sports Pages” publicerades i Journal of Sport and Social Issue 

1999. 51  Det visade sig i Ray Jones, Audrey J. Murrey, och Jennifer Jacksons resultat att det 

var vanligare att beskriva en kvinnas prestation i en maskulin sport genom liknelser till män, 

det var också vanligare att beskriva kvinnor i maskulina sporter ut efter deras utseende och 

andra aspekter än just deras prestation som professionell idrottare.52  

 

Ytterligare en studie som undersöker konsekvenserna av att beskriva idrottspersoner utefter 

deras utseende istället för deras prestation presenteras i artikeln “He’s a Laker; She’s a 

“Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of Male and Female 

Athletes by the Print Media” och gjordes i USA år 2002.53 Undersökningen ville ta reda på 

om detta leder till att läsaren ser idrottspersonen som en sämre idrottare vilket gäller för både 

män och kvinnor när de beskrivs i en nyhetsartikel.54 Media måste bli uppmärksam på den 

effekt deras marginaliserande och trivialiserande av kvinnliga idrottare har och att detta 

kanske inte är vad allmänheten vill ha. 55Anledningen till varför journalistiken fortsätter med 

att beskriva kvinnor inom idrotten på detta vis trots att det ger en negativ syn på personens 

                                                 
49 Nathalie Koivula. Gender Stereotyping in Televised Media Sport Coverage. Sex Roles, A Journal of Research, 
41(7), 1999, s. 589–604. 
50 Ibid, s. 596. 
51 Ray Jones, Audrey J. Murrey, och Jennifer Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media 
Coverage of U.S. Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams. Journal of Sport and Social Issues, 23(2), 1999.  
52 Ibid, s. 190.  
53 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 225. 
54 Ibid, s. 225. 
55 Ibid, s. 227. 
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professionalitet, kan vara för att medierna är rädda för att publiken ska visa ointresse för 

artiklar som inte målar upp kvinnor som feminina. 56  

5.1 Sammanfattning 

Sportredaktionerna i USA utgörs till större delen av manliga sportjournalister och redaktörer, 

detta på grund av att sportvärlden i stort är mansdominerat enligt Hans C. Schmidt. 

Sportkanalen ESPN ägnar endast 5 procent av sin sändningstid till damsport. 13 procent av 

innehållet i USA Today handlar om damsport visar studien som gjordes av Adams och Tuggle. 

Koivula visade i sin studie att om sporten är utförd av kvinnor markeras det genom att belysa 

kvinnans kön i majoriteten av nyhetsrapporteringen till skillnad från nyhetsrapportering om 

män som utför samma sport inte förekommer i samma utsträckning. Det fastställdes att det 

spelar ingen roll om det ena könet utför sporten mer än det andra könet det är alltid män som 

utgör normen i alla sporter. I en studie gjorde av Jones, Murrey och Jackson har det 

konstaterats att sportjournalister framhäver kvinnornas feminina aspekter så som utseende och 

relations status för att göra det mer intressant att läsa om, om en kvinna har presterat riktigt 

bra liknas hennes prestation vid en mans. Till sist har Giuliano och Knight gjort en studie på 

vad som anses vara en feminin sport och vad som anses vara en maskulin sport och vilka 

sporter som faller mellan dessa två och gör sporten socialt acceptabel för båda könen att 

utföra, studien baserades på åsikter från 2001. Den här undersökningen, sexism i 

nyhetsrapporteringen i amerikanska medier under OS perioden 2016, kommer bidra med en 

djupare förståelse för hur ofta sexism i nyhetsrapporteringen faktiskt förekommer och i vilken 

form den kommer i. Tidigare forskning har konstaterat att damsport får mindre täckning, 

sämre televisions tider och plats i tidningen. Damsporter får kortare inslag och kortare artiklar 

om sig själva. Kvinnor inom sportvärlden blir belysta som kvinnor. Vad vi inte vet är hur ofta 

sexism i just sportjournalistiken förekommer. Det är vad den här undersökningen kommer att 

ta reda på. 

6. Teorier 

Undersökningen baseras på två teorier, genusteori och gestaltningsteori. Genusteorin är 

relevant för att förklara vilken påverkan medierna har på allmänheten och hur medier och 

allmänhet missar mycket av den sexism som finns i vardagen. Gestaltningsteorin är relevant 

                                                 
56 Schmidt. Still a Boys Club: Perspectives on Female Sports and Sports Reporters in University Student 
Newspapers, s. 66. 
 



15 
 

för att förklara hur en journalist har valt, medvetet eller omedvetet, att skriva en artikel på ett 

visst sätt.  

6.1 Genusteori 

Genus är ett svenskt ord som kommer från engelskans gender, det är Yvonne Hirdman som 

myntade termen i sin studie av vad hon kallar genusteori.57 Genus är den sociala 

konstruktionen av vad som ses vara manligt och kvinnligt.58 Genus ska inte förväxlas med 

kön, kön är vilket könsorgan man föds med.59 Hirdman beskriver ordningen i samhället 

mellan män och kvinnor genom ett genussystem, kvinnan underordnas mannen genom att 

manlighet är eftersträvansvärt och att beskrivas som en kvinna är undermåligt. Genom 

särhållning av vad som är kvinnligt och manligt tvingas de två könen ifrån varandra och det är 

allt från kommersialiseringen av leksaker till färguppdelning med mera.60 Enligt R. W. 

Connell and James W. Messerschmidt förstärks inte bara ordningen i samhället mellan könen 

genom hur kvinnor behandlas utan även hur män behandlar varandra, så som att kalla 

varandra ”sissy” (mesig på engelska61).62 Genom att bli medveten om de fördomar som finns 

om kvinnor och män och ifrågasätta vad som är manligt och kvinnligt kan genussystemet 

ändras och könen bli jämställda.63 Det finns två fenomen som förstärker genussystemet enligt 

Hirdman:  

Dikotomi som innebär särhållning av män och kvinnor. 64 Dikotomi sker genom att manliga 

och kvinnliga egenskaper ses som motsatser, hur barnen ska leka och vad de leker särar på 

könen tidigt. Det syns också i vilka sysslor, egenskaper och positioner könen tilldelas.65 Även 

inom journalistiken sker det en uppdelning av könen i vem som skriver vad, detta är en del av 

genuslogiken skriver Djerf-Pierre, artiklar som är upplysande för hela allmänheten skrivs av 

män och vardagsnyheter tilldelas kvinnor.66  

                                                 
57 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Tidskrift för 
Genusvetenskap, (3), 1988, s. 50-62, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303, (hämtad 
2017-1-12). 
58 Ulla Manns och Yvonne Hirdman. Genus. nationalencyklopedin, 2016, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus, (hämtad 2017-01-17). 
59 Hirdman.  Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 50-51.  
60 Ibid, s. 51. 
61 Sissy. Synonymer, 2016, http://www.synonymer.se/?query=sissy&lang=engsve, (hämtad 2017-01-12). 
62 R. W. Connell och James W. Messerschmidt. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender and 
Society, 19(6), 2005, s. 844, http://www.jstor.org/stable/27640853, (Hämtad 2017-01-12). 
63 Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 50. 
64 Ibid, s. 50. 
65 Ibid, s. 50. 
66 Monika Djerf-Pierre. Fältets struktur och logik under 1900-talet. Tidskrift för genusvetenskap, 2(3), 2003, s. 45, 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2283/2038, (hämtad 2017-01.12). 

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus
http://www.synonymer.se/?query=sissy&lang=engsve
http://www.jstor.org/stable/27640853
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2283/2038
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Hierarkin innebär i det här sammanhanget att män anses vara normen i samhället och kvinnan 

det som är annorlunda.67 Hirdman skriver att hierarkin lyfter fram manliga egenskaper och de 

värderas högre än kvinnliga egenskaper. Att ”springa som en tjej” eller att beskriva en pojke 

som ”flickaktig” är nedvärderande medan att beskriva eller likna en kvinna vid manliga 

egenskaper eller kända män är något som ska ses som smickrande. 68 Vilka områden inom 

journalistiken som anses vara kvinnliga respektive manliga varierar över tid beroende på 

vilken status området har konstaterar Djerf-Pierre i sin studie. Utrikes nyheter, till exempel, 

rapporteras i huvudsak av män idag men i början på 1900-talet när området inte hade så hög 

status rapporterades det av kvinnliga journalister. 69 

Alla i samhället skapar genusordningen, både män och kvinnor, för det mesta är det helt 

omedvetet. Det är att hålla kvar i det som känns normalt och stöta bort det som känns 

onaturligt. 70 Den manliga dominansen som är genusordningen är ett historiskt fenomen enligt 

R. W. Connell and James W. Messerschmidt, det innebär att det inte är medfött utan något 

som skapas.71  

 

Hirdmans genusteori kommer att användas för att se om mönstret av dikotomi och hierarki 

finns även i nyhetsrapporteringen av sport. 

6.2 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin, även känd som ”framing theory” där det engelska ordet ”framing” betyder 

ram på svenska, gestaltning innebär att journalisten, medvetet eller omedvetet, ramar in en 

nyhet.72 Enligt Van Gorp är gestaltning ett verktyg som journalisten använder för att bygga 

upp nyheter. Genom att sätta in personer i artikeln ges nyheten en struktur och genom att göra 

personerna till stereotyper kan deras karaktär simplifieras och förklaras.73 Detta är en del av 

den journalistiska processen och är till för att kontextualisera en text. Berättarstrukturen kan 

bjuda in läsaren till att tolka nyheten och problemet på ett visst sätt, ramarna (gestaltningarna) 

gör att nyheten kommer att läsas ur ett visst perspektiv74. Gestaltning sker genom medvetna 

                                                 
67 Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 51.  
68 Genus. Jämställd skola och förskola, 2010, http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-
genusteori.shtml, (hämtad 2016-11-26). 
69 Djerf-Pierre. Fältets struktur och logik under 1900-talet, s. 44.  
70 Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 49. 
71 Connell och Messerschmidt. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, s. 844. 
72 Jesper Strömbäck. Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt, Stockholm, 
SNS Förlag, 2004, s. 41.   
73 Baldwin Van Gorp. Strategies to Take Subjectivity out of Framing Analysis, s. 84-109, i Paul D’Angelo och Jim A. 
Kuypers (red.). Doing News Framing Analysis, New York, Taylor and Francis, 2010, s. 85. 
74 Åsa Nilsson. Kvantitativ innehållsanalys, s. 119-147, i Mats Ekström och Larsåke Larsson (red.). Metoder i 
kommunikationsvetenskap, Lund, studentlitteratur, 2010, s. 140. 

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml
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och omedvetna val, så som att välja vilka citat som ska tas med (och inte tas med), vilka 

personer som citeras (och inte citeras), val av värdeladdade ord och hur de används.75 I den 

här undersökningen kommer ord inom nyheter som anses vara maskulina att undersökas.76 

Genom att journalisten spelar på vissa känslor, värderingar och idéer hos läsaren kan 

journalisten få läsaren att tolka en nyhet väldigt olika beroende på vilka medier läsaren 

konsumerar.77  

Gestaltning sker i all nyhetsrapportering även inom sportjournalistiken och kan vara ett 

resultat av medvetna val eller rutiner, hur redaktionens rutiner ser ut påverkar gestaltningen. 

Annat som påverkar gestaltning är vad som uppfattas vara kommersiellt gångbart.78 I första 

stycket nämndes det att gestaltning kan ske genom medvetna eller omedvetna val. Många av 

de val som görs, görs av rutin.  Valen uppfattas inte som val utan som självklarheter i hur 

nyhetsproduktionen ska se ut.79 Ett exempel på detta är när en journalist menar på att man kan 

känna igen en nyhet samtidigt som journalisten inte kan beskriva vad som gör något till en 

nyhet.80  

Det har visat sig att yttre omständigheter kan styra vinklingen av artiklar, i boken skriver Van 

Gorp att under vintern är det troligare att artiklar om hemlösa visar sympati och oro medan de 

i artiklar skrivna under sommaren beskrivs som ett störningsmoment för turister.81 Att 

vinklingen av artikeln blir så annorlunda beroende på väder visar hur lättpåverkade människor 

är, i det här fallet kan gestaltningen varit omedveten för att det var yttre faktorer som hade 

inflytande över innehållet. Gestaltningen av en historia påverkas inte bara av miljön nyheten 

tar plats i utan även av samhällets åsikter under tidsperioden för nyheten.82  

                                                 
75 Van Gorp. Strategies to Take Subjectivity out of Framing Analysis, s. 87. 
76 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 222. 
77 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt, s. 43. 
78 Ibid, s. 45. 
79 Ibid, s. 45. 
80 Ibid, s. 41. 
81 Van Gorp. Strategies to Take Subjectivity out of Framing Analysis, s. 86.   
82 Ibid s. 86.  
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Figur 1. Figuren illustrera hur gestaltningsteorin fungera i samhället, alla involverade blir påverkade och 

påverkar i sin tur en annan83.  

Gestaltningar är socialt delade principer och principerna är varaktiga över en tid, gestaltningar 

hjälper till att strukturera verkligheten runt dessa principer. I figur 2 visas hur 

gestaltningsteorin fungerar i samhället.  Gestaltningsteorin är intressant för denna 

undersökning då teorin förklarar hur omedvetna och medvetna val av journalisten hjälper till 

att bidra med läsarens åsikter.84  

6.3 Sammanfattning 

I den här undersökningen är genusteori grunden för frågeställningen: hur syns den dikotomi 

och hierarki som styr samhället i nyhetsrapporteringen? I kapitlet Tidigare forskning har det 

konstaterats att flera av de punkter som genusteorin tar upp i det här kapitlet existerar. 

Damsport prioriteras inte i etermedia och får sämre tider,85 detta är för att kvinnor 

underordnas män inom sport, vilket är vad genusteorin menar med hierarki. Mäns egenskaper 

och prestationer värderas högre än kvinnors. Jones, Murrey och Jackson gjorde en studie 1999 

som visade på att i lagsporter och maskulina sporter var det vanligare att likna idrottarens 

prestationer vid manliga förebilder.86 Slutligen visar en studie som gjordes 2002 att dikotomi 

                                                 
83 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt. s. 42. 
84 Ibid, s. 39.  
85 Adams och Tuggle. ESPN's SportsCenter and Coverage of Women's Athletics: "It's a Boys' Club, s. 237. 
86 Jones, Murrey, och Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media Coverage of U.S. 
Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams, s. 183. 
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existerar inom sportjournalistiken. Genom att tilldela en person kvinnliga egenskaper inom ett 

sportsammanhang har artikelns innehåll en negativ påverkan läsaren.87  

Den här undersökningen ska undersöka hur sportjournalister väljer att porträttera sport genom 

både de medvetna och omedvetna valen som de gör. Gestaltningsteorin förklarar hur 

journalisten valt att skriva artikeln, vilka som kommer till tals, vinkeln på artikeln och ordval. 

Genusteorin visar hur sexismen tar sig i uttryck i texten genom att det kvinnliga lyfts fram 

som negativt och det manliga som positivt. Genusteorin har också format frågeställningen för 

den här undersökningen och gör att frågorna är anpassade för att söka efter sexism i 

gestaltningen.  

7. Metod 

Uppsatsen grundar sig på en kvantitativ innehållsanalys av amerikanska nyhetsmedier på 

nätet. Detta är för att det är den metod som passar bäst för frågeställningen, att undersöka om 

könet är avgörande för vad som får mest utrymme i en artikel, då man för att kunna undersöka 

detta behöver gå igenom ett stort antal artiklar. Artiklarna som valts ut handlar om 

medaljtagare i idrotterna simning och löpning under OS i Rio de Janeiro, som ägde rum 

mellan den femte och den 22 augusti 2016, artiklarna har valts ut från samma tidsperiod. 88 De 

86 artiklarna handlar om 24 män och 30 kvinnor. Utöver detta har en kvalitativ 

innehållsanalys av fem av dem sammanlagt 86 utvalda artiklarna gjorts.   

7.1 Avgränsning 

Simning och löpning är de valda sporterna för den här undersökningen på grund av att dessa 

sporter i enlighet med tidigare forskning ses som könsneutrala i USA.89 Det som utmärkte 

simning till en könsneutral sport var att det är en sport som ger minimal kroppskontakt mellan 

de tävlande samt att inga yttre verktyg (som i till exempel tyngdlyftning) används i sporten 

och detta gäller även för löpning. Sporter som har stereotyper har en större chans att bli 

vinklade.90                                  

Simning har 17 olika grenar löpning har nio olika grenar för båda könen. Artiklarna som valts 

ut handlar uteslutande om medaljtagare. Antalet medaljtagare för de olika könen ser 

annorlunda av flera anledningar. Dels för att samma idrottsperson kan ha tagit flera medaljer i 

                                                 
87 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 219. 
88 Se bilaga 3. 
89 Riemer och Visio. Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification, s. 197 och s. 199. 
90 Jones, Murrey, och Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media Coverage of U.S. 
Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams, s. 185. 
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olika grenar. Dels för att i vissa grenar har det funnits två som delar på en medalj, de kom på 

delad medaljplats.  

 

Amerikanska nyhetsmedier valdes därför att deras rapportering av OS 2016 diskuterats flitigt 

på sociala medier och beskyllts för att vara sexistisk. En artikel av Telegraph har 

sammanfattat tio stycken tweets om sexistisk nyhetsrapportering.91 

7.1.1 Urval 

För att leta fram artiklarna har sök mediet Retriever använts. Retriever är ett digitalt 

sökmedium med en mediebank som innehåller artiklar från allt ifrån världens största 

dagstidningar till små lokaltidningar. De artiklar som valdes ut för att undersökas innehöll 

minst ett namn på en person som tagit medalj i antingen simning eller löpning under OS-

spelen 2016. Först sorterades alla artiklar som inte var på engelska bort genom de förval som 

Retriever erbjuder därefter matades de sökord som användes in, det vill säga namnet på de 

medaljtagare som valts ut. Vissa namn och ord exkluderades för att lättare kunna navigera 

bort från artiklar som handlade om något annat, dessa namn var Simona Biles, Michael Phelps 

och Usain Bolt samt ordet golf. De två sist nämnda namnen, Phelps och Bolt, är medaljtagare 

som är med i undersökningen men deras popularitet i media gjorde att de var med i varandras 

artiklar, därför exkluderades deras namn momentärt.  

 

Medaljtagarnas namn hämtades i både simning och löpning från Wikipedia där det fanns en 

detaljerad lista som angav alla medaljtagares namn, medalj, kategori och landet de 

representerade under OS.92  

 

Urvalet av artiklar från Retriver skedde genom tillgänglighetsurvalet också känt som non-

probablity sample på engelska. Tillgänglighetsurvalsmetoden är inte en vanlig metod att 

använda men var nödvändig i den här undersökningen för att andelen artiklar som inte var 

relevanta för undersökningen inte skulle bli för många. Risken finns dock att artiklar som är 

relevanta för undersökningen inte kommer med då det är artikelrubriken som styr om artikeln 

väljs ut eller inte93.  

                                                 
91 Mark Molloy. The most sexist moments at the Olympics summed up in 10 tweets, Telegraph, 2016 augusti 22, 
http://www.telegraph.co.uk/women/life/the-most-sexist-moments-at-the-olympics--summed-up-in-10-tweets/, 
(hämtad 2016-11-06).  
92 Simning vid olympiska sommarspelen 2016. Wikipedia, 2016, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_at_the_2016_Summer_Olympics, (hämtad 2016-11-18). 
93 Nonprobablity Sampling. The Research Methods Knowledge Base, 2006, 
http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php hämtad (2016-12-07). 

http://www.telegraph.co.uk/women/life/the-most-sexist-moments-at-the-olympics--summed-up-in-10-tweets/
https://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_at_the_2016_Summer_Olympics
http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php
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Det finns en metod inom tillgänglighetsurvalet som på engelska heter ”Heterogeneity 

Sampling” vilket betyder att man aktivt söker efter det som passar undersökningen och att det 

material som väljs ut ska på så vis vara unikt, heterogent94. Artiklarna som väljs ut för denna 

undersökning är artiklar från amerikanska tidningar. Det är den tidning som har flest artiklar 

om en nyhet som väljs ut och därefter väljs den artikel som ser mest aktuell ut.  

 

Washington Post CNN Annan Daily mail Miami Herald USA Today 

2 7 12 20 21 24 
Tabell 1. Tabellen visar hur många artiklar vardera tidning hade med i undersökningen. 

 

De tre mest återkommande tidningar som hade många artiklar om OS under samma tidsperiod 

var Miami Herald, USA Today och Daily Mail. Tillsamman är det tre fjärdedelar av alla 

artiklar som kommer från deras webbtidningar.  

 

Miami Herald har en lång historia och hette till en början The Miami Evening Record. Miami 

Heralds läsare är i huvudsak från Södra Florida, Karibien och Latinamerika. På webben når 

tidningen ut till många fler och de får läsare från hela världen. 95Miami Herald skriver om 

lokala nyheter, sport, väder, jobb, ekonomi och mycket mer. Miami Heralds sportredaktör 

heter Jorge Rojas.96  

USA Today är en yngre tidning som bildades 1982 och var snabb med att komma ut på 

webben, redan 1995 hade de en webbsida. Tidningen siktar på att vara en multiplattform för 

nyheter. Läsarna är spridda över hela USA och webbtidningen är inte riktad till en viss stat. I 

juni hade webbsidan rekordmånga besökare, 88 miljoner.97 Redaktören för deras digitala 

plattform är Patty Michalski.98  

Mail Online är den mest besökta webbtidningen i USA efter The New York Times.99 Mail 

Online ägs av den brittiska tidningen Daily Mail men har en separat sida för amerikanska 

nyheter.100  

                                                 
94 Ibid. 
95 About Us. Miami Herald, 2015, http://www.miamiherald.com/customer-service/about-us/, 
(hämtad 2016-12-07). 
96 Ibid. 
97 About. USA Today, u.å. http://marketing.usatoday.com/about, (hämtad 2016-12-07). 
98 Ibid. 
99 Michael Sebastian. Ten Surprising facts about MailOnine, the Site that Ate the News. Advertising age 2013 
september 5, http://adage.com/article/media/ten-facts-mailonline-site-ate-news/243920/, (hämtad 2016-12-
22). 
100 Mail Online. Wikipedia, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_Online, (2016-12-22). 

http://www.miamiherald.com/customer-service/about-us/
http://marketing.usatoday.com/about
http://adage.com/article/media/ten-facts-mailonline-site-ate-news/243920/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_Online
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Under genomgången av alla artiklarna föll sju artiklar bort, detta på grund av att tidningen var 

publicerad i Asien eller Afrika och översatt till engelska. 

För den massmedieretoriska analysen har fem av 86 artiklar valts ut genom obundet 

slumpmässigt urval (OSU).101 Artiklarna som valdes ut var “The Latest: Simone Manuel get 

silver, Blume gold in 50m free” (Miami Herald), “Usain Bolt, Wayde van Niekerk should 

meet in the middle: 300 meters” (USA Today), “Andre De Grasse: I wanted to wear Usain 

Bolt out in 200 semis” (USA Today), “Katie Ledecky wins gold in women's 400 free, breaks 

her own world record” (USA Today) och “New mom Dana Vollmer wins bronze in women's 

100 fly” (USA Today)  

 

Urvalet skedde utefter tillgänglighetsprincipen, det innebär att den tidning som hade flest 

artiklar efter att ha sökt på en medaljtagare var den tidning som valdes, sedan valdes den 

artikel som var mest relevant utifrån kriteriet att en medaljtagares namn fanns med i både 

rubriken och ingressen.102 Tre av artiklarna handlar om simning och två handlar om löpning. 

Artiklarna handlar om tre kvinnor och två män.   

7.2 Kvantitativ Innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys introducerades i USA under tidiga 1900-talet och har sedan vuxit i 

användningsområde. Det är en effektiv metod för att kunna täcka ett större material än vad 

som annars skulle vara möjligt. Den kvantitativa innehållsanalysen är en metod där man 

genom att använda sig av ett antal variabler kan dra slutsatser ur ett större material. Berelson’s 

definition av metoden, citerad i Samhällsvetenskapliga metoder, är: ”Innehållsanalys är ett 

forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest 

kommunikationsinnehåll”.103  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen grundar sig på fyra begrepp: objektivitet, systematik, 

kvantitet och manifest innehåll. Objektivitet innebär att analysen ska kunna utföras av vem 

som helst och ändå ge samma resultat det vill säga kodschemat och resultatet ska vara 

replikerbara. Systematik innebär att man är konsekvent och har gått metodiskt tillväga och i 

förväg tydligt redogjort för vad som ska ingå i analysen. Kvantitet innebär att man ska kunna 

                                                 
101 Probablity Sampling. The Research Methods Knowledge Base. 
102 Nonprobablity Sampling, The Research Methods Knowledge Base. 
103 Nilsson. Kvantitativ innehållsanalys, s. 121. 
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säga i vilken utsträckning de variabler som ingår i analysen förkommer. Manifest innehåll är 

det som uttryckligen står i texten.104 

 

Genom att gå igenom ett stort omfång artiklar kan man se om vissa ord och/eller mönster 

förekommer i en större omfattning i nyhetsrapporteringen. Resultatet matas in i tabeller i 

Excel och analysen görs sedan i ett program som heter SPSS. Programmet mäter hur ofta ord 

och benämningar förekommer och om dessa skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 

För att möjliggöra användningen av denna metod behövs det att forskningsfrågorna översätts 

till variabler som kan kvantifieras, mätas. Metoden undersöker hur ofta någonting 

förekommer, eller inte förekommer.105 Viktigt med denna metod är att frågeställningen är 

tydlig, den får inte vara otydlig eller kunna tolkas på flera sätt.  

 

Det finns två olika former av frågeställningar som kan användas i en kvantitativ 

innehållsanalys, beskrivande (deskriptiv) och förklarande (explanativ), frågeställningen i 

denna uppsats är av en deskriptiv karaktär. Det är innehållet som ska studeras och 

frågeställningen är specifikt inriktad på amerikanska nyhetsmedier som rapporterade om OS i 

Rio. Det kommer inte ett ske någon jämförelse mellan länder även om det skulle vara en 

intressant undersökning i sig. Denna undersökning kommer däremot visa på om det kan 

finnas ett intresse att jämföra USA med ett annat land.   

 

Frågeställningen anpassas till den kvantitativa analysen genom att göra variabler utefter 

kodschemat som Räihä gjort för sin kvantitativa analys.106 Ett kodschema består av variabler, 

så som vilken tidning publicerades denna artikel i? svaren (till exempel den publicerades i 

USA Today) är variabelvärden och sifferkodas. Alla artiklar kodas utefter kodschemat och 

siffrorna kallas för data.107   

                                                 
104 Ibid, s. 135-36. 
105 Ibid, s. 122-123. 
106 Elin Räihä. När det oförklarliga sker och sorgen breder ut sig i tre svenska orter. En kvantitativ och kvalitativ 
studie om hur pressen rapporterar om mordfall på barn. Masteruppsats, Gävle Högskola, 2016, s. 73-75. 
107 Nilsson. Kvantitativ innehållsanalys, s. 147. 
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7.3 Kodning 

Kodschemat108 är inspirerat av Räihä med modifikationer för att anpassa det till 

frågeställningen. 109  Totalt lästes 93 artiklar igenom och 86 av dessa kodades. Bortfallet på 

sju artiklar berodde på att de vid en närmare granskning inte passade för undersökningen. 

 

Samtliga artiklars data sammanställs i programmet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) som är ett vanligt statistikprogram inom samhällsvetenskaplig forskning.110 

Därefter har frekvensfördelningen av alla variabler tagits fram för att upptäcka möjliga 

kodningsfel. Eventuella fel justeras så att analys av data kan genomföras. Kodandet 

prioriterade det som kom först i en artikel om en artikel uppfyllde flera variabelvärden. 

 

Variabel ett är numret på artikeln (artiklarna numrerades efter den ordning de lästes), variabel 

två är könet på medaljtagaren och variabel tre är huvudpersonen i artikeln. Variabel fyra i 

kodschemat har tre olika variabelvärden. Feminina, maskulina och om inga sådana ord kan 

finnas kategoriseras texten som neutral.111 

Förslag på feminina och maskulina ord har tagits ur forskningen av Knight och Giuliano. 

Feminina ord på engelska är förslagsvis: tender, cheerful, affectionate, sympathetic, gentle, 

compassionate, warm, emotional. Orden kan också vara synonymer av dessa. När artikeln 

ägnade mycket tid på just känslor kategoriserades den som feminin112. Att en medaljtagare 

beskrevs som glad eller nöjd kvalificerades inte som en förekomst av feminina ord. För att en 

text skulle definieras som maskulin skulle den innehålla de maskulina orden: respectable, 

ambitious, athletic, competitive, aggressive, dominant, and forceful.113 Det fanns även andra 

ord så som talented, good-role model, a representive for the country som kategoriserades som 

maskulina men i forskningen Sportswomen at the Olympics114 så visar det sig att under OS 

blir även kvinnor inkluderade som en del av landets nationella stolthet. Därför valdes dessa 

ord bort och ansågs vara neutrala i sin beskrivning.  

Variabel fem är artikelns handling, variabel sex är artikelns längd, variabel sju är genre, 

                                                 
108 Se bilaga 1. 
109 Räihä. När det oförklarliga sker och sorgen breder ut sig i tre svenska orter. En kvantitativ och kvalitativ studie 
om hur pressen rapporterar om mordfall på barn, s. 73-75. 
110 Nilsson. Kvantitativ innehållsanalys, s. 147. 
111 Se bilaga 1. 
112 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 221. 
113 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 211. 
114 Tolvhed. Sportswomen at the Olympics, s. 66-67. 



25 
 

variabel åtta är journalistens kön och variabel nio är vilken tidning artikeln är skriven i. 

Variabel tio frågade om rubriken kunde ses som sensationell eller informativ. Sensationell 

betyder enligt nationalencyklopedin: ord som väcker sensation, en ~ nyhet; en ~ seger för 

nykomlingen.115 Därför faller rubriker som talade om saker som hänt för första gången, en ny 

hjälte, nytt världsrekord som inte förväntats eller liknande som sensationella. Rubriker som 

räknas som informativa är artiklar som informerar vem som vann eller om någon förlorade. 

Nationalencyklopedin definierar informativ som: ord som ger nyttig information: en mycket ~ 

liten broschyr för att understryka frånvaro av värderingar.116 

 

Variablerna elva till tretton har alla samma variabelvärden men tittar på olika delar av texten, 

rubriken, ingressen och till sists brödtexten. Här var det relevant att ha en metod för hur 

kodningen av variabler skulle ske. En text kan använda sig av flera värden men det är det 

första värdet som noteras. Guiliano & Knights forskning visar på att det är vanligare att 

använda nedvärderande ord om kvinnor. Orden young, newcomer, experienced, old valdes för 

att de ibland är synonymer. En person som har hållit på länge är erfaren, antigen beskriver 

man då personen som gammal eller erfaren. Erfaren har en positivare klang som inte 

fokuserar på åldern. Samma för young och newcomer, de fungerar ofta som synonymer men 

ung fokuserar på åldern framför medaljtagarens expertis. Orden valdes ut i och med att 

kvinnor ofta beskrivs utifrån sitt utseende (ålder) framför sin roll som idrottare.117 

Variabelvärdena man och woman/female valdes för att Knight i sin forskning har kommit 

fram till att i en majoritet av fallen förtydligas det att en nyhet handlar om en kvinna, det görs 

det sällan med en man. 118 Därför finns dessa variabler med för att se hur ofta nyheten 

informerar om att det är en kvinna det handlar om, man är med för att kunna bevisa 

motsatsen. Värdena ”name”, ”other” och ”nothing” användes i fall då enbart namnet 

användes, om medaljtagaren beskrevs som sitt lands kämpe eller nothing då rubriken, 

ingressen eller brödtexten kanske inte handlar om medaljtagaren i fråga.  

                                                 
115 Sensationell. Nationalencyklopedin, 2016, 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sensationell, (hämtad 2016-12-07).  
116 Informativ. Nationalencyklopedin, 2016, 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/informativ, (hämtad 2016-12-07). 
117 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 213. 
118 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 227. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sensationell
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/informativ
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7.4 Massmedieretoriskanalys 

Den valda kvalitativa innehållsanalysen är massmedieretorisk innehållsanalys. 

Massmedieretorisk innehållsanalys är nödvändig för att kunna göra en djupare analys. Den 

kvantitativa undersökningen kommer att tillföra tabeller och diagram, det är genom tidigare 

forskning, teorier och en kvalitativ analys som frågeställningen kommer besvaras helt och 

hållet.  

 

Den massmedieretoriska innehållsanalysen fokuserar på den enskilda texten. Det är en analys 

av språk, berättarstruktur och faktaurval. 119 Analysen ger utrymme för att kunna diskutera hur 

en journalist ordval och metod att uttrycka sig kan ändra en texts innebörd och hur den tolkas. 

Massmedieretorik är en del av hermeneutiken, hermeneutik härstammar från grekiskan och 

står för läran om tolkning. Massmedieretorik är just en sådan analysmodell som försöker 

uttyda, förklara och tolka vad journalisten har skrivit.120 

 

Denna kvalitativa innehållsanalys tar in att varje text är unik och att två journalister aldrig 

skriver identiska texter även om informationen de utgår från är densamma. Mallen som 

används för denna massmedieretoriska analys kommer från boken Nyheter- att läsa 

nyhetstext.121 Massmedieretorisk analys utgår från samma princip som används för att skriva 

ett bra tal, analysen kommer att ge en fördjupad förståelse av texten.122 

För den här undersökningen är massmedieretoriska analysmodellen bra på grund av dess 

flexibilitet men ändå tydliga riktlinjer. Analysmodellens tillvägagångsätt förklaras i 

delkapitlet 7.4.1. Artiklarna som ska analyseras i denna undersökning är alla sportartiklar men 

längden och innehållet kan skilja sig åt. Det är inte en undersökning som jämför hur olika 

tidningar skildrar en persons prestation utan en undersökning i hur skrivandet ser ut. Därför är 

artiklarna som valts ut med OSU väldigt olika varandra förutom de gemensamma faktorerna: 

tidsperioden (som är under OS 2016), sporterna som granskas (simning och löpning) och att 

det är vinnande deltagare som valts ut. Den massmedieretoriska modellen är menad till att 

granska språket och skillnaderna mellan artiklarnas ordval med mera.  

                                                 
119 Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén.  Nyheter- att läsa tidningstext, Stockholm, ordfront förlag, 
1999, s. 53. 
120 Hermeneutik. Nationalencyklopedin, 2016, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik, (hämtad 2016-11-27). 
121 Lundgren, Ney och Thurén. Nyheter- att läsa tidningstext, s. 54. 
122 Ibid, s. 54.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik
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7.4.1Analysmodell 

För att den här undersökningen ska kunna återupprepas används den schematiska modellen 

som finns bland annat finns beskriven i boken ”Nyheter - Att läsa tidningstext” av Kristina 

Lundgren.123 Punktlistan är en förenklad version av den man kan finna i boken och beskriver 

dels vad Lundgren angav att man skulle titta efter men också en mer preciserad vinkling för 

den här undersökningen.  

 

1. Var, när och hur är artikeln publicerad?  

Svaren för den här punkten är redan besvarad i den kvantitativa innehållsanalysen. Om 

analysen hade gjorts av artiklar i tryckta tidningar hade en längre analys om var i 

tidningen artiklarna publicerats samt rubrik formatet utseende gjorts.  

2. Vad handlar artikeln om? 

Vad vill journalisten ha sagt med artikeln och hur har journalisten gått till väga för att 

uttrycka det? Finns det citat och/eller liknelser, till exempel liknas kvinnors 

prestationer vid mäns124.  

3. Hur materialet är disponerat och hur det är vinklat? 

Vilka kommer till tals och hur förs deras talan. Finns det ett tendensiöst urval av 

etnicitet, ålder och status. Är urvalet positivt eller negativt granskas i den här punkten.   

4. Framförandet och den språkliga gestaltningen 

Tittar på ordvalet, finns det ord som betecknas som maskulina eller feminina125 och 

hur är tonen i texten. Bjuder texten in till egna tolkningar eller är slutsatsen tydlig.   

5. Använder journalisten direkt eller indirekt anföring? Är verben neutrala eller mer 

beskrivande? Används aktiv- och passivkonstruktioner?  

Hur är citaten skrivna, är yttrandeverben neutrala eller mer beskrivande som till 

exempel påstår, insisterar eller avslöjar istället för säger och berättar.  

6. Miljö?  

Ska artikelns innehåll uppfattas som dramatiskt, idylliskt eller hoppfullt, finns det en 

återgiven miljö eller inte.  

7. Dramatiseras händelsen?  

                                                 
123 Lundgren, Ney och Thurén, Nyheter- att läsa tidningstext, s. 54. 
124 Se delkapitel 6.1 Genusteori. 
125 Se delkapitel 7.2 Kodning.  
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Hur ser rollerna ut i artikeln, vem får huvudrollen, birollen och finns det en 

motståndare som dramatiserar händelsen, sker det en personifiering av artikeln. Tas 

deras roll som man eller kvinna upp eller inte.  

8. Vilka retoriska grepp används och förenklas händelsen?  

Finns det jämförelser126 och värdeladdade ord127, är jämförelserna positiva, negativa 

eller missvisande.  

9. Hur är bildspråket uppbyggt, finns det stereotyper?  

Finns det stereotyper, liknelser128 och hur beskrivs kvinnor och män i artikeln.  

10. Var i artikeln befinner sig journalisten?  

Finns journalisten med i artikeln eller är journalisten osynlig, är berättaren neutral eller 

inte, finns det en skillnad i hur en journalist skildrar en historia beroende på artikelns 

huvudperson och journalistens kön?  

11. Bjuds läsaren in till ett ställningstagande? 

Den här punkten går väl ihop med punkt fyra, finns det en tydlig slutsats eller lämnas 

texten öppen? Finns det en dold argumentation, förespråkar journalisten enbart ena 

parten i artiklar med två parter?  

Till sist ska man tänka på om sanning, relevans och saklig argumentation finns med i texten. I 

och med att det är sportartiklar som ska analyseras är vissa punkter mer eller mindre 

relevanta.  

7.5 Metoddiskussion 

Den här undersökningen använder sig av två analyser. Undersökningen gör en närmare 

granskning av hur journalister rapporterar om dam- och herrsport samt fokuserar på hur 

journalisterna skriver artiklarna.  

För att kunna göra ett bra kodschema måste variablerna först testas i en mindre undersökning 

innan själva analysen börjar på riktigt, det är för att se att kodschemat fungerar. En text kan 

innehålla flera värden för en variabel och därför måste kodaren alltid vara konsekvent i hur 

kodschemat ska användas och kryssas i. När man endast analyserar 86 artiklar blir det svårt 

att kunna visa på ett faktiskt mönster då varje artikel utgör lite mer än en procent. Resultatet 

kan visa på att en procent av artiklarna belyser kvinnors kön men i den här undersökningen 

kan ett sådant lågt resultat vara en tillfällighet. 

 

                                                 
126 Se kapitel 5 Tidigare forskning, artikeln om ”Pretty versus powerful”.  
127 Se delkapitel 7.3 Kodning. 
128 Ibid. 
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I det digitala sökmediet Retriever kan man söka bland alla artiklar som publicerats på nätet. 

Genom att mata in mellan vilka datum artiklarna ska vara skrivna, medaljtagarens namn samt 

att källan ska vara engelskspråkig får man fram ett antal artiklar skrivna på engelska. Därefter 

kan man specificera datum samt välja vilken tidning man vill hämta artikeln ur. Eftersom 

undersökningen gällde amerikanska medier valdes amerikanska tidningar ut. Fördelen med 

Retriever är att alla artiklar finns samlade på ett ställe nackdelen är att förfarandet måste 

upprepas för varje sökord när man inte söker efter artiklar skrivna i svenska medier. 

Ett problem var att alla utvalda medaljtagare inte finns med i undersökningen; detta är för att 

det inte skrevs några artiklar om dem som uppfyllde urvalskriterierna. De tre medaljtagare 

som detta gäller är Sarah Sjöström, Pernille Blume och Dmitriy Baladin. Dmitriy Baladin, 

tävlande för Kazakhstan, vann landets första guld i simning under OS i Rio. Tidningen Los 

Angeles Times publicerade en artikel om det den 27 augusti, fem dagar efter att OS slutat. På 

Retriever dök det inte upp några artiklar som handlade om Dmitriy Baladin inom 

tidsgränsen.129     

8. Kvantitativ metod: resultat och analys 

Målet var att ta reda på om nyhetsrapporteringen från OS 2016 är sexistisk. Detta har gjorts 

genom att analysera 86 artiklar genom kodning som fördes in i programmet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) för att därefter redovisa resultatet i diagramform med hjälp 

av programmet Excel.  

8.1 Resultat: kvantitativ metod 

Den kvantitativa delen involverade 30 kvinnor och 24 män som tog medalj i simning eller 

löpning och fanns med i artiklar skrivna av amerikanska medier. Artiklarna var publicerade 

inom den aktuella tidsperioden den 4 augusti 2016 till den 21 augusti 2016. Totalt valdes 86 

artiklar ut och för analysen. Analysen visar att 44 artiklar handlade om kvinnor och 42 artiklar 

handlade om män. Analysen utgick från ett kodschema med 19 variabler, dessa variablers 

värden är beskrivna mer utförligt i kapitel 7.3. 

Variablerna 11 till 13 hade flera värden. Två av dessa värden var ”female/woman” och 

”male/man”. Det visade sig att female/woman användes sju gånger totalt i de 86 artiklarna, 

det innebär att 16 procent av artiklarna om kvinnor förtydligade utöver medaljtagarens namn 

                                                 
129 Micheal Sohn. Dmitriy Balandin gives Kazakhstan its first swimming medal, and it's golden. Los Angeles Times, 
2016 augusti 27, http://www.latimes.com/sports/olympics/la-sp-oly-rio-2016-dmitriy-balandin-gives-kazakhstan-
its-1470880995-htmlstory.html (hämtad 2016-12-08). 

file:///C:/Users/christina.larsson/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TFD5BVHH/.%20Los%20Angeles%20Times,%202016%20augusti%2027,%20http:/www.latimes.com/sports/olympics/la-sp-oly-rio-2016-dmitriy-balandin-gives-kazakhstan-its-1470880995-htmlstory.html
file:///C:/Users/christina.larsson/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TFD5BVHH/.%20Los%20Angeles%20Times,%202016%20augusti%2027,%20http:/www.latimes.com/sports/olympics/la-sp-oly-rio-2016-dmitriy-balandin-gives-kazakhstan-its-1470880995-htmlstory.html
file:///C:/Users/christina.larsson/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TFD5BVHH/.%20Los%20Angeles%20Times,%202016%20augusti%2027,%20http:/www.latimes.com/sports/olympics/la-sp-oly-rio-2016-dmitriy-balandin-gives-kazakhstan-its-1470880995-htmlstory.html
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att det handlade om en kvinna, det vill säga deras kön belystes. Värdet ”male/man” används 

en gång, vilket utgör två procent av artiklarna om män. 

 

Variabel tre i kodandet var vem som var huvudpersonen i artikeln.130 Det visade sig att i 

artiklarna om männen var det vanligare att artikeln handlade om en annan tävlande än den 

som analyserades.131  

 

Variabel sex132 tog reda på hur lång en artikel var, genom att ta variabel sex i ett korsschema 

tillsammans med medaljtagarens kön (kvinna eller man) visade figur 2133 att kvinnor har fler 

artiklar skrivna som har över 2 000 tecken än män. Artiklar om män ligger mellan 1 300 och 

upp till 2 000 tecken. En normallång artikel i en tidning brukar inte överskrida 2 000 

tecken.134 En artikel som ligger på över 2 000 tecken är en väldigt lång artikel.  

 

 

Figur 12. Figuren illustrerar de tre tidningar som hade flest artiklar med i analysen och hur långa deras artiklar 

var.  

 

                                                 
130 Se kodschema, variabel 3 i bilaga 1. 
131 Se figur 1 i bilaga 2, se delkapitel avvikande värden för mer om figur 1. 
132 Se kodschema, variabel 6 i bilaga 1.  
133 Se figur 2 i bilaga 2. 
134 Nyhetsartikel. Mediekompass, 2013, http://www.mediekompass.se/wp-
content/uploads/2014/09/Nyhetsartikel.pdf, (hämtad 2016-12-29). 
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Det finns ett sammanband mellan de nyhetsartiklar som ligger på över 2000 tecken som inte 

finns med i figur 3. Majoriteten av artiklar som ligger på över 2000 tecken skrevs av Daily 

Mail och Miami Herald. Miami Heralds artiklar på över 2000 tecken angav ofta 

medaljtagaren som analyserades i rubrik eller ingress, i brödtexten handlade det sedan inte om 

medaljtagaren i fråga. Det är fler kvinnor än män som fanns med i denna kategori, 27 artiklar 

om kvinnor och 18 artiklar om män. Se bilaga fyras artikel ”The Latest: Simone Manuel get 

silver, Blume gold in 50m free” för att se ett exempel på en artikel på över 2000 tecken från 

Miami Herald.  

 

 

Figur 6. Skalan gå upp till 50 och visar vad artikelns fokus är i sitt berättande för respektive kön.  

 

Variabel fem kategoriserade artikelns fokus, eller vinkeln för nyheten. 135  Figur 6 är en 

korstabell som illustrerar vad vinkeln är för en artikel och vilket kön det är artiklarna handlar 

om. Figuren visar att artiklar om kvinnor handlar i större mån om annat än själva sporten 

medan för män handlar artiklarna mer sällan om annat än själva sporten. Vinst, förlust och 

även framtid handlade om sport medan privatliv, familjeroll och annat handlade inte om sport. 

Det visade sig att 18 procent av artiklarna om kvinnor inte handlade om sporten utan om deras 

privatliv, detta hände i fyra procent av artiklarna om män. 

 

Variabel fyra var ”förekommer det feminina eller maskulina ord i artikeln?”. Det fanns tre 

variabelvärden: feminina, maskulina och neutrala. Neutrala var om det inte gick att hitta något 

av de andra värdena. Neutrala ord var det vanligaste för både män och kvinnors artiklar. Det 

var mer än hälften av artiklarna som använde sig av ett neutralt språk. Av de artiklar som inte 

                                                 
135 Se kodschema, variabel 5 i bilaga 1. 
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använde sig av neutralt språk använde de sig av antigen maskulina eller feminina ordval. För 

artiklar som handlade om kvinnor och där neutrala artiklar räknats bort så att endast artiklarna 

som hade motpolerna maskulina och feminina ordval var kvar, var det i 70 procent av fallen 

som feminina ordval användes och i 30 procent maskulina ordval. För artiklarna om män var 

siffrorna de omvända, 70 procent av artiklarna använde maskulina ordaval och 30 procent av 

artiklarna feminina.136 

 

Kodschemat hade variabel 8137 som tog reda på om journalisten var en man eller kvinna. Det 

fanns en stor andel artiklar som inte hade med journalistens namn (64 procent hade namn på 

journalisten medan 36 procent var okända). Variabel 8 gjorde det möjligt att undersöka om 

sexismen i nyhetsrapporteringen hade någon koppling till vilket kön själva journalisten hade 

eller inte. Det visade sig att det är vanligare att kvinnliga journalister skriver om kvinnor än 

att de skriver om män. Manliga journalister skriver ungefär lika mycket om både könen, 

enbart två artiklar mer om män än om kvinnor. Kvinnor skrev dubbelt så många artiklar om 

kvinnor som om män (15 artiklar om kvinnor av totalt 22 artiklar).138  

 

 

Figur 9. Figuren illustrerar vilket kön som skriver längre artiklar och vilket som skriver kortare artiklar.  

 

Variabel 8 lades i ett korsschema tillsammans med variabel 9 för att se hur fördelningen av 

artikelängd var mellan kvinnliga och manliga journalister. I figur 9 ovan syns en tydlig 

                                                 
136 Se figur 7 i bilaga 2. 
137 Se kodschema, variabel 8 i bilaga 1. 
138 Se figur 7 i bilaga 2. 
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skillnad i hur fördelningen såg ut. Majoriteten av de långa artiklarna är skrivna av män och 

kvinnorna skriver i huvudsak kortare artiklar eller notiser. För en mer enhetlig bild finns även 

figur 10 (inkluderade i bilagor) som visar hur det ser ut när man räknar in antalet okända 

journalister.139 Antalet okända journalister är som flest inom artikellängden fler än 2000 

tecken samt de två lägsta, 450 till 800 tecken samt 900 till 1200 tecken. I värdena 1600- 2000 

tecken finns det endast 2 okända och i 1300 – 1500 tecken finns det inga okända. I dessa två 

intervall kan man se att över 60 procent av artiklarna är skrivna av män men på grund av 

osäkerheten som de två okända journalisterna i intervallet 1600- 2000 tecken ger så är 

skillnaden som högst 50 procent och som lägst 20 procent. I nuläget är det drygt 40 procents 

skillnad i hur många fler längre artiklar som är skrivna av män.  

 

Journalistens kön fick ett korsschema med variablerna 11 och 13140 som undersökte vilka 

adjektiv som används för att beskriva medaljtagaren. Variabel 12141 visade på att det inte 

förekom några sexixtiska eller nedvärderande beskrivningar av medaljtagaren i ingressen och 

inkluderas därför inte i korsschemat. Nedan syns en sammanfattande tabell av variabel 8, 

journalistens kön, och variabel 11 och 13. 

 

 

                                                 
139 Se figur 9 i bilaga 2. 
140 Se kodschema, variabel 11 och 13 i bilaga 1. 
141 Se kodschema, variabel 12 i bilaga 1. 
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Figur 13. Figuren illustrerar hur ofta journalisterna beskrev medaljtagarna med namn och när de beskrev 

medaljtagarna på ett annat sätt. Skalan går upp till 100 då den slår ihop alla artiklars värden för variablerna 11 

och 13.  

Det visade sig att tio procent av fallen när journalisten belyste en kvinnlig medaljtagares kön 

var artikeln skriven av en kvinna och i nio procent av fallen var artikeln skriven av en man142. 

Procenten är tagen av den totala mängden artiklar som analyserades, 86 artiklar och mängden 

artiklar som gjorde det (16 procent) för att få fram att det är tio procent av alla kvinnliga 

journalister i undersökningen och nio procent av de manliga journalisterna som gör det här.  

Manliga journalister beskrev också en deltagare som ”boy” och i en annan artikel som ”new 

comer” och det var en manlig journalist som skrev om en deltagare där han beskrev en manlig 

deltagare med man/male 143.  

8.2 Analys: kvantitativ metod 

För att besvara frågan om det finns sexism i nyhetsrapporteringen av OS användes ett 

kodschema där alla nyhetsartiklars data fördes in. Analysen kommer att ta upp olika delar av 

det resultat som har kommit fram. Underrubrikernas innehåll kommer att bidra till att en 

slutsats kommer att kunna dras om frågeställningens frågor kommer ge ett positivt eller 

negativt svar. 

8.2.1 Belysning av det kvinnliga könet 

Kvinnor sattes in i sammanhang där deras kön belystes i totalt 16 procent av artiklarna. Det 

kan tyckas vara en liten siffra, speciellt när undersökningen består av 86 artiklar. Det när man 

jämför med artiklar skrivna om männen som siffran sticker ut, bara två procent av artiklarna 

om män belyste deras kön. Den här variabelns resultat liknar resultatet från den forskning som 

gjordes av Ray Jones, Audrey J. Murrey och Jennifer Jackson. Resultaten från deras 

undersökning kan relateras till de som finns här om nyhetsrapporteringen i OS i Rio de 

Janeiro144. Deras undersökning visade på att vare sig det är en feminin, neutral eller maskulin 

sport så särskiljs kvinnor i artiklarna genom att det lyfts fram att det är kvinnor som tävlar, 

detta sällan sker för män. Även i artiklar om feminina sporter är det vanligare att kvinnor i blir 

särskilda än män.  

 

Journalistens kön spelar däremot mindre roll för om medaljtagarens kön belyses, tio procent 

av journalisterna som belyste könet var kvinnor och nio procent var män. Manliga journalister 

                                                 
142 Se figur 10 och figur 11 i bilaga 2. 
143 Ibid. 
144 Jones, Murrey, och Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media Coverage of U.S. 
Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams, s. 189. 
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har också beskrivit manliga medaljtagare som ”boy” och ”new comer”. Det var också en 

manlig journalist som beskrev en manlig medaljtagare som ”male”145. 

Undersökningens kodschema tog reda på om en artikel använde feminina, maskulina eller 

neutrala ord för att beskriva medaljtagaren. Det visade sig att i hälften av fallen beskrevs 

medaljtagarna neutralt. Kvinnor beskrevs oftast som feminina och män oftast som maskulina 

men det skedde undantag i båda kategorier. Feminina ord beskriver inte idrottarens prestation 

och förekommer oftast i artiklar som inte beskriver mycket av vad som har hänt146. När en 

artikel sätter en idrottspersons prestation i andra hand och i första hand prioriterar utseende 

och känslor leder det ofta till ett negativt intryck om personens idrottsförmåga enligt 

forskningen som gjordes av Jennifer L. Knight and Traci A. Giuliano 147.  I 70 procent av 

artiklarna användes de feminina orden i artiklar om kvinnor och de maskulina i artiklar om 

män. I 30 procent av artiklarna användes de feminina orden om män och de maskulina om 

kvinnor. Knight och Giulianos forskning visade på att inte bara kvinnor blir negativt 

påverkade av denna typ av beskrivning utan även män drabbas om de blir beskrivna på 

samma sätt, däremot som siffrorna i denna undersökning visar var 70 procent av alla feminina 

artiklar riktade mot kvinnor och bara 30 procent riktade mot män. Den här typen av skrivande 

drabbar kvinnor hårdare än män inte för att läsaren nödvändigtvis dömer en kvinnlig idrottare 

hårdare än en manlig utan för att den här typen av skrivande oftare är riktad mot kvinnliga 

idrottare148.  

8.2.2 Skillnad i artikelinnehåll 

I figur 6 syntes ett tydligt mönster av att artiklar som handlade om män oftare hade fokus på 

deras vinst medan hos kvinnor kunde fokus ligga någon annanstans. För männen var det totalt 

32 artiklar av 42 artiklar som handlade om vinst medan de andra tio kunde handla om 

framtiden, förlust eller som i två fall om privat livet. För kvinnor, som hade två artiklar fler än 

männen, handlade 26 artiklar om vinst medan de andra 18 artiklarna handlade om framtid, 

privatlivet, förlust, annat och i ett fall familjerollen. Det är vanligare att artiklar om kvinnor 

tar upp saker utan för sporten. Det visar Ray Jones, Audrey J. Murrey och Jennifer Jacksons 

forskning också på, enligt dem är det vanligare att sätta en kvinna utanför relevansen av 

hennes prestation inom sporten149. Enligt data som har framkommit i denna undersökning är 

                                                 
145 Ibid, s. 189. 
146 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 218. 
147 Ibid, s.218. 
148 Ibid, s. 225. 
149 Jones, Murrey, och Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media Coverage of U.S. 
Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams, s. 184. 
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18 procent av artiklarna om kvinnor kopplade till privatliv, familjeroll och annat medan i 

männens fall är det fyra procent.  

Både det Adam & Tuggle och Guiliano & Knight beskriver, är att journalisterna gestaltar 

historien om damsport på ett annat sätt än herrsport. Damsporten gestaltas med att spela på 

dess feminina aspekter något som visar sig sänka läsarens/tittaren uppfattning om idrottarens 

prestation. Damsport gestaltas också på ett sätt som gör att deras prestationer inte anses vara 

viktiga. Kortare artiklar med färre kolumner och färre bilder gör att läsaren inte prioriterar 

nyheten som en viktig nyhet150. 

 

Värdet ”other” i variablerna 11-13 innebar ofta att medaljtagaren beskrevs som sitt land. Här 

ett exempel på en rubrik som kategoriserades som ”other” ”Spanish swimmer Mireia 

Belmonte finally gets Olympic gold”. 

8.2.3 Skillnad i artikellängd 

Enligt Hans C Shimdt får männen mer plats i media och har även bättre sändningstider inom 

televisionen151. I Knights och Giulianos forskning kan man läsa att artiklar om kvinnor får 

färre kolumner och färre bilder än artiklar om män152. Den här undersökningen täckte 

visserligen inte etermedia men den visade inte bara på att männen får längre artiklar utan även 

att det är om männen det skrivs reportage, fem av fyra reportage var om män153. Majoriteten 

av artiklar som ligger på över 2000 tecken skrevs av Miami Herald och har ingen angiven 

journalist. Artiklarna tar inte bara upp en medaljtagare eller en sport, de tar upp allt som 

händer inom OS och är mer som en lista på händelser. Dessa artiklars rubriker börjar med ”the 

latest” och sedan det som senaste hänt, toppnyheten prioriteras inte utefter var deltagaren har 

gjort eller presterat utan det som är närmast i tid154.   

 

Om man bortser från kategorin artiklar som överskrider 2000 tecken och istället tittar på de 

andra kategorierna så ser man att det finns 17 artiklar om kvinnor och 24 artiklar om män 

kvar. Tolv av artiklarna om män var på en artikellängd mellan 1600 – 2000 tecken och sex av 

kvinnornas. I Knights och Giulianos forskning kan man läsa om hur kortare artiklar och färre 

                                                 
150 Se delkapitel 6.2 Gestaltningsteori. 
151 Schmidt. “Still a Boys Club”: Perspectives on Female Sports and Sports Reporters in University Student 
Newspapers, s. 64. 
152 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 218. 
153 Se figur 2 och figur 3 i bilaga 2. 
154 Se bilaga 4.  
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bilder påverkar hur människor ser på damsport och att det har en negativ påverkan som leder 

till att människor inte värderar damsport lika högt som herrsport155. 

8.2.4 Journalister i sitt skrivande 

Det fanns intressanta värden i korscheman med journalisternas kön istället för medaljtagarnas. 

Det visar sig att kvinnliga journalister får mindre utrymme för sina artiklar än män. 

Majoriteten av artiklar som är 1300 tecken eller längre är skrivna av män. Artiklar som ligger 

på 450 tecken till 1200 tecken skrivs av kvinnliga journalister. Det som komplicerar siffrorna 

är antalet okända, när de inte räknas in ser man en tydlig uppdelning av vem som får skriva 

vad. Eftersom antalet okända journalister utgör lite mer än en tredjedel kan siffrorna kan 

verkligheten se väldigt annorlunda ut för en del av värdena. I värdet 1600- 2000 tecken finns 

det tio artiklar skrivna av män och sex stycken av kvinnor. Men på grund av de två artiklarna 

med okänd skribent finns en osäkerhet i hur stor skillnaden faktiskt är. Skillnaden är som 

högst 50 procent och som lägst 20 procent. I nuläget är det drygt 40 procents skillnad i hur 

många fler längre artiklar som är skrivna av män i detta värde. I värdet 1300 – 1500 tecken 

finns det inga okända och över 60 procent av artiklarna är skrivna av män. I det högsta värdet 

2000 tecken är 20 artiklar skrivna av män, 14 artiklar är okända och 11 artiklar är skrivna av 

kvinnor. Det som kan noteras är att en stor del av just detta värde består av artiklar från Miami 

Herald som är väldigt opersonliga och saknar citat och beskrivningar.  

 

Det är vanligare att kvinnor skriver om kvinnor, totalt skrevs 22 artiklar av kvinnor och 15 av 

dessa handlade om kvinnor, 7 artiklar handlade om män156. 33 artiklar skrivna av män, 18 

stycken handlar om män och 15 handlar om kvinnor. Då varje artikel står för tre procent ger 

detta en skillnad på nio procent. Den här undersökningen har visat på att kvinnliga 

medaljtagare får kortare artiklar än manliga och kvinnliga journalister får skriva kortare 

artiklar än vad manliga journalister får. Både kvinnliga och manliga journalister har ett 

sexistiskt språk i nyhetsrapporteringen, kvinnliga idrottare ses som sämre idrottare och 

journalistiken kan spela en viss roll i det. Beroende på hur journalister målar upp idrottaren 

kommer läsaren att tolka idrottspersonens prestation. Därför är det viktigt att journalister inser 

den makt de har i att styra hur damsport ses av allmänheten.  

 

                                                 
155 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 218. 
156 Se tabell 2 i bilaga 2.  
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I Adam och Tuggles undersökning och den uppföljande studie som gjordes av Hans C. 

Schmidt intervjuades journalister och redaktörer om deras syn på avsaknaden av 

rapporteringen av damsporter. Båda undersökningarna visade på att journalister anser att det 

är publikens intresse som styr vad som skrivs. Om publikens intresse för damsport ökar 

kommer de börja rapportera mer från damsporter. Alla anser att det är publiken, allmänhetens, 

ansvar att visa vad de vill ha. Att förklara varför det inte skrivs eller sänds mer om damsport 

med att det inte finns intresse för den sortens sport borde ha att göra med det Knight och 

Giuliano kommit fram till i sin undersökning. En dålig porträttering av kvinnor gör att 

allmänheten tar avstånd från damsporter.  

8.2.5 Avvikande värden 

Variabel tre i kodandet var vem som artikeln handlar om 157. I vissa fall kunde en artikel 

handla om en medaljtagare och hens åsikt om en annan medaljtagare. Huvudpersonen kunde 

då klassificeras som den andra medaljtagaren. Det visade sig att i artiklar om män skedde det 

här oftare än i artiklar om kvinnor. För männen var det tio artiklar som huvudkaraktären, den 

som analyserades i den här undersökningen inte var den person artikeln handlade om. I 

kvinnornas fall skedde det tre gånger. Det är svårt att hitta ett samband till varför detta har 

hänt, ett fel i kodningen kanske eller så kan det ha att göra med något annat. För både löpning 

och simning har män två stora medaljtagare, Michael Phelps och Usain Bolt. En hypotes 

skulle kunna vara att deras namn fungerar som en intresseväckande rubrik. En form av 

gestaltning från journalistens sida, att måla upp nyheten via en känd idrottare namn och 

uttalande blir fler intresserade158. Den enda kvinnliga simmaren som kunde mäta sig med 

dessa mäns influens över respektive sport är Katie Ledecky. Trots att det hade valts ut 30 

kvinnliga medaljörer och 24 manliga medaljörer, männen hade alltså åttio procent 

medaljtagare gentemot det kvinnor hade i denna undersökning. Detta är dels på grund av att 

artiklar om en medaljtagare som inte hade en artikel med dem i fokus inte togs med samt att 

en del medaljtagare tog flera medaljer i olika kategorier samt en del fick delad plats på 

prispallen. Trots det var tjugo procent fler kvinnor var det bara fem procents skillnad i 

mängden artiklar av män och kvinnor som valdes  

9. Massmedieretorisk metod: resultat och analys 

Det här kapitlet handlar om de fem artiklar som har granskats närmare med den 

massmedieretoriska delen. Underrubrikerna för den här delen är dels de fem personerna som 

                                                 
157 Se kodschema, variabel 3. 
158 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet och makt. s. 43. 
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de fem artiklarna handlade om. Underrubrikerna är ordnade utefter listan av artiklarna som 

finns inkluderade i resultat delens första stycke.  

9.1 Resultat: massmedieretorisk metod 

Fem artiklar granskades totalt, tre artiklar handlar om kvinnliga medaljtagare och två handlar 

om manliga medaljtagare. Artiklarna är: 

 Usain Bolt, Wayde van Niekerk should meet in the middle: 300 meters (USA 

Today).159  

 Andre De Grasse: I wanted to wear Usain Bolt out in 200 semis (USA Today).160  

 New mom Dana Vollmer wins bronze in women's 100 fly (USA Today).161 

 Katie Ledecky wins gold in women's 400 free, breaks her own world record (USA 

Today). 162 

 The Latest: Simone Manuel get silver, Blume gold in 50m free (Miami Herald).163 

 

Artikeln The Latest: Simone Manuel get silver, Blume gold in 50m free saknar helt citat och 

summerar allt kort och rakt på sak. Formuleringarna är så enkla att journalisten inte behöver 

ha varit på plats utan kan enbart hållit sig uppdaterad genom annan media. Rubriken The 

Latest: Simone Manuel get silver, Blume gold in 50m free är en förkortad version av ingressen 

som lyder ”Pernille Blume of Denmark wins gold in women's 50-meter freestyle. Simone 

Manuel of the United States takes silver.” Det är allt som nämns om Simone Manuel och 

Pernille Blume, brödtexten har liknande rapporteringar om andra sporter och deltagare. 

Den här typen av artikel dök upp ett antal gången från Miami Herald och journalisten finns 

inte heller med. Totalt är det 15 artiklar som följer samma mönster.  

                                                 
159 Paul Myerberg. Usain Bolt, Wayde van Niekerk should meet in the middle: 300 meters. USA Today, 2016 
augusti 15, http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/15/usain-bolt-wayde-van-
niekerk-match-race-300-meters/88800238/, (hämtad 2017-01-21). 
160  Martin Rodgers. Andre De Grasse: I wanted to wear Usain Bolt out in 200 semis. Usa Today, 2016 augusti 18, 
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/17/andre-de-grasse-usain-bolt-taunt-200-
meters-track/88932470/, (hämtad 2017-01-21).  
161 Nicole Auerbach .New mom Dana Vollmer wins bronze in women's 100 fly. USA Today, 2016 augusti 7, 
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/dana-vollmer-swimming-womens-
100m-butterfly-final-result/88378314/, (hämtad 2017-01-21). 
162 Nicole Auerbach. Katie Ledecky wins gold in women's 400 free, breaks her own world record. USA Today, 
2017 augusti 8, http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/katie-ledecky-
swimming-women-400-freestyle-final-result/88377638/, (hämtad 2017-01-21).  
163 The Latest: Simone Manuel get silver, Blume gold in 50m free. Miami Herald, 2016 augusti 14, 
http://www.miamiherald.com/entertainment/celebrities/article95482817.html, artikeln borttagen, (hämtades 
från retriever 2017-01-21).  

http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/15/usain-bolt-wayde-van-niekerk-match-race-300-meters/88800238/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/15/usain-bolt-wayde-van-niekerk-match-race-300-meters/88800238/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/17/andre-de-grasse-usain-bolt-taunt-200-meters-track/88932470/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/17/andre-de-grasse-usain-bolt-taunt-200-meters-track/88932470/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/dana-vollmer-swimming-womens-100m-butterfly-final-result/88378314/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/dana-vollmer-swimming-womens-100m-butterfly-final-result/88378314/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/katie-ledecky-swimming-women-400-freestyle-final-result/88377638/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/katie-ledecky-swimming-women-400-freestyle-final-result/88377638/
http://www.miamiherald.com/entertainment/celebrities/article95482817.html
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9.1.1 Usain Bolt 

Artikeln ”Usain Bolt, Wayde van Niekerk should meet in the middle: 300 meters” 

publicerades på USA Todays sportsida på webben och är skriven av journalisten Paul 

Myerberg. Artikeln handlar om OS-medaljörerna i löpning Usain Bolt och Wayde van 

Nierkerk. Båda deltagarna framställs som världens snabbaste man på sina sträckor, Bolt på 

100 och 200 meter och van Nierkerk på 400 meter. Nyheten är att Bolt skulle vilja att de båda 

möts på mitten och tävlar på 300 meter för att se vem som är snabbast av de båda. 

Artikeln börjar med att beskriva Usain Bolt som just har lagt ännu en medalj till sin samling 

genom att vinna guld i kategorin 100 meter. Artikeln fortsätter sedan med att beskriva Wayde 

van Niekerk som mannen som förutom vann guld även slog världsrekord på sin sträcka, 400 

meter. Så här lyder det i artikeln: “He added a world record to his gold medal in the 400 

meters, taking down Michael Johnson's 17-year-old mark.” Meningen är neutral, den 

informerar publiken om att Wayde van Niekerk har vunnit guld, I vilken kategori och att han 

har slagit ett nytt 17 år gammalt världsrekord. Om orden ”taking down” hade varit 

”smashing” eller ”destroying” till exempel skulle det varit ett maskulint ordval. Genom att ha 

valt frasen taking down” samt de ord som finns i resten i artikeln följer samma tema är 

artikeln helt neutral i sitt ordval. Båda deltagare framställs alltså som världens snabbaste man, 

brödtexten fortsätter med “Now Bolt has the 24-year-old South African in his sights”. I 

meningen presenteras Bolts utmaning till van Niekerk, även denna mening visar på 

journalistens neutrala ton i texten. Det visas tydligt att Bolt är tävlingsinriktad, om det var 

personerna i texten som skulle analyseras skulle Bolt beskrivas som maskulin i och med hans 

tävlingsinstinkt. Nu är det däremot texten och den lägger enbart fram fakta och är därmed inte 

maskulin.   

 

Wayde van Niekreks säger att han inte kommer att låta sig begränsas efter det han 

åstadkommit (artikeln syftar på hans världsrekord). Bådas förmåga att kunna nå nya nivåer 

framhävs av journalisten. Alla citat är neutrala i att de inte har några laddade värdeord vilket 

får artikeln att framstå som mer objektiv. Det kan också vara för att journalisten själv inte 

närvarande när citaten gjordes som gör att den är neutral i sitt beskrivande.  Artikeln är 

skriven under tiden OS 2016, det finns ingenting som talar om när intervjuerna ägt rum men 

som Kristina Lundgren skriver kan journalisten sätta artikeln i en föreställningsvärld genom 

det ordval som görs då detta spelar en stor roll för hur läsaren tolkar artikeln. Här sätts två 

deltagare i OS mot varandra och frågan är vem som är snabbast på banan. Då artikeln saknar 



41 
 

en verklig återgiven miljö kan läsaren mycket väl föreställa sig just löpbanor som man 

relaterar till sporten löpning.  

9.1.2 Andre De Grasse 

Artikeln handlar om löparna Andre De Grasse och Usain Bolt och publicerades i USA Today 

och är skriven av Martin Rogers. Artikeln fokuserar på Andre de Grasse och hur han jagat 

Usain Bolt i de två senaste tävlingarna, finalen på 100 meter och därefter i semifinalen på 200 

meter. Andre de Grasse motiverar sin plötsliga slutspurt i semifinalen med att han som den 

yngre av de båda kommer att kunna återhämta sig bättre till finalen, artikeln fortsätter sedan 

med att kort informera om Grasses ålder med enbart siffrorna inom kommatecken, 21, för att 

därefter gå in på Bolts ålder med meningen ”Bolt is hardly ancient at 29,…” journalisten vill 

få fram en poäng här och är inte neutral i sitt skrivande, utan använder värdeladdade ord. 

Åldersskillnaden på åtta år kan både ses som liten och som stor. Journalisten poängterar i sitt 

citat att Usain Bolt inte är gammal genom at skriva ordet ”hardly” vilket i det här 

sammanhanget skulle kunna översättas till order ”knappast”. Det är ett starkt ordval för en 

nyhetsartikel. Åtta år är ändå en rätt stor skillnad kanske men den jämförelsen görs inte av 

journalisten utan genom tvärtom görs till något som verkar vara pyttsan. Artikeln om Usain 

Bolt och Andre De Grasse är något kritisk till Andre De Grasse vilket syns i detta citat:  

“…finished third in the 100 meters on Sunday and insisted the additional effort he had forced 

Bolt to use up might hinder the Jamaican in Thursday’s final.” Ordet ”insisted” är ett 

värdeladdat ord, journalisten skulle lika gärna kunnat valt att skriva ”said” istället. Att 

insistera på något betyder att man envisas med att hävda en sak. Ordet ”forced” är maskulint i 

och med att det betyder ”tvinga” och kunde bytts ut till ett ord så som ”compell” om man 

söker ett mer neutralt ordval.  På tre olika ställen beskrivs Andre De Grasse som ett hot: ”fast-

emerging rival”,”suprise emergence” och ”chief rival” är hur journalisten har valt att beskriva 

Andre de Grasse. Texten använder citattecken och uttalandena är neutrala men journalistens 

val av ord är inte neutrala, de är aggressiva. Texten är maskulin. 

9.1.3 New mom Dana Vollmer 

Artikeln ”The Latest: Simone Manuel get silver, Blume gold in 50m free” från Miami Herald 

visade sig inte vara så mycket av en artikel som en rapportering av det senaste som hänt. En 

kortare analys gjordes på denna artikel. För att kompensera bortfallet valdes artikeln ”New 

mom Dana Vollmer wins bronze in women's 100 fly.” 

 

Artikeln handlar om Dana Vollmer och hur hon tog brons i damernas 100 meter fjärilssim och 

är skriven av Nicole Auerbach, Rubriken inleder med att introducera henne som en nybliven 
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mamma innan hennes namn och innan hennes prestation nämns. Ingressen inleder med hennes 

namn för att sedan informera vilket land hon simmar för (USA) och till sist informeras läsaren 

om att Dana Vollmer, den nyblivna mamman, vann brons i damernas 100 meter fjärilsim. 

Artikeln belyser Dana Vollmers kön, det märks i detta citat: “Vollmer joins Dara Torres as 

just the second American woman to medal after giving birth.” Meningen beskriver henne som 

amerikan och kvinna, det kan ses som överflödigt att göra det i samma mening när det enda 

som behövdes var att informerar att hon är från USA. Meningen gör det tydligt att det måste 

vara en person som har en livmoder, informationen kan utläsas av att meningen avslutar med 

att skriva ”after giving birth”. Meningen lyfter fram Dana Vollmers vinst men i samband med 

att hon har fött barn och hennes prestation beskrivs som beundransvärd på grund av just detta. 

Dana Vollmer jämförs med en annan simmerska i meningen för att båda fött barn och vunnit 

medalj i OS efter det.  

 

Artikelns vinkel är tydlig, det som gör hennes vinst speciell är att hon tävlade som nybliven 

mamma. Så här inleds brödtexten: “Dana Vollmer did something this week that’s easier said 

than done: She won two Olympic medals just 17 months after the birth of her son”. Sedan 

fortsätter artikeln med att informera att den tävling hon idag tog brons i var samma tävling 

som hon för fyra år i OS i London tog guld i. Artikeln avrundar med att Dana Vollmer har nu 

tagit medalj i OS för sjätte gången, en mening som i bisatsen talar om att hennes son Arlen 

och maken är hemma i USA. I Knight och Giulianos forskning konstaterades det att artiklar 

som inte beskriver en idrottsperson prestation utan fokuserar på annat som oprofessionella. 

Det kan vara att artikeln beskriver personens utseende eller i andra fall kvinnliga aspekter och 

roller. Ordvalet i artikeln är neutralt och har inga värdeladdade ord i sig, texten saknar citat. 

9.1.4 Katie Ledecky 

”Katie Ledecky wins gold in women's 400 free, breaks her own world record” är en artikel 

skriven av Nicole Auerbach, den lades ut på USA Todays sportsida och handlar om att Katie 

Ledecky har slagit sitt tidigare rekord i frisim och därmed också satt ett nytt världsrekord.  

I artikeln skrivs det så här:”The challenge when she swims those events here? To beat her 

past, slower self.” Ordet “challenge” och “beat” är båda maskulina ordval. Meningen är också 

riktad mot hennes tidigare idrottsprestationer och ger henne fiktiv rival. Meningen använder 

sig av en eufemism när journalisten skriver ”To beat her past, slower self.” Istället för att 

skriva ”to improve her time record” artikeln blir dramatiserad genom att ge Ledecky en fiktiv 

motståndare. Artikelns rubrik tar upp hennes senaste vinst i OS. Ingressen informerar att hon 

slog sitt förra record med nästan 2 sekunder och tillägger sedan: “At this point, all that’s left 
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for Katie Ledecky to chase is history. So she does.” Meningen gör journalisten synlig, om inte 

i en uppenbar närvaro har journalisten en egen uppfattning. Meningen antyder på att ingen 

annan bland de tävlande är någon hon behöver tävla mot. Även tidigare omnämnda mening 

när journalisten skriver ”to beat her past, slower self” antyder journalisten på att den enda som 

kan ses som Katie Ledeckys like är hon själv och tidigare världsrekord. Det finns ett dold 

meddelande i texten, journalisten kommer inte rakt ut och säger det men genom att inte lyfta 

fram någon annan som rival eller motståndare än Ledecky själv är det tydligt. 

Artikeln saknar citat från Ledecky själv och diskuterar allt från att Katie just slog nytt 

världsrekord till att hon kommer kunna bli den nya Debbie Meyers. Journalisten presenterar 

Katie Ledecky som en potential vinnare till hela fem medaljer något som inte hänt sedan 

1968.  

 

Ordvalet för att beskriva Ledecky är maskulint, ett exempel är: ”To beat her past, slower self” 

som är en typisk beskrivning för den här artikeln. Ordet ”beat” är aggressivt och gör det 

därmed till ett maskulint ordval. Andra ord som används är ”challange” och ”knocking”. 

Artikeln avslutas med ett citat av Michael Phelps där han uttalar sig om Katie Ledeckys 

idrottsprestationer: “Every time she gets in the water, it’s like a world record. So she is 

improving so much and I think she is just trying to push that barrier, and I think it’s pretty 

exciting to watch her do that.” Artikeln fokuserar helt på hennes vinster och prestation, 

hennes utseende, privatliv eller ålder används inte som synonymer för hennes namn. Det är en 

artikel som handlar om Ledeckys som simmerska, inget förtydligande utöver hennes namn 

och pronomen när journalisten skriver om henne. 

9.2 Analys: massmedieretorisk metod 

En av de fem utvalda artiklarna var inte relevant för en djupare analys. Artikeln som var från 

Miami Herald visade sig inte vara så mycket av en artikel utan mer en rapportering av det 

senaste som hänt. Den längsta artikel var den som handlade om Usain Bolt och hans utmaning 

till Wayde van Niekrek och den kortaste var den om Dana Vollmer. Katie Ledeckys artikel 

var jämnlång med Andre De Grasses artikel. Det här följer mönstret om att män får längre 

artiklar medan kvinnor får kortare artiklar 

9.2.1 Andre de Grasse och Usain Bolt 

Artikeln om Andre de Grasse och artikeln om Usain Bolt var de två artiklarna som handlade 

om män. Båda artiklarna lyfte fram två tävlingsinriktade medaljtagare. Båda artiklarna hade 

det gemensamt att Usain Bolt var med, i den ena som en bikaraktär och den andra som 

huvudroll. I kapitlet analys: kvantitativ metod och i delen avvikande värden, visade analysen 
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på att i tio fall handlade artiklarna om män inte om huvudpersonen utan om någon annan. Det 

är artiklar som dessa två som skulle kunna förklara det till en viss del. Bland de två artiklarna 

om herrsport var det vanligare att lyfta fram konkurrens mellan tävlande än i artiklarna om 

damsporten, där lyftes konkurrens aldrig som ett ämne. Det här är en form av gestaltning, ett 

val av hur personer ska portärttreras i artiklar, i det här fallet gestaltas de två männen utifrån 

den manliga egenskap competitive164. Att det artiklarna om män gestaltas genom maskulina 

egenskaper är en bidragande faktor till hur genusordningen skapas165.  

 

Artikeln om Usain Bolt använder sig av ett neutralt ordval. Artikeln handlar om vem som är 

den snabbaste mannen och lyfter fram bådes sidor, artikeln lämnar det öppet vem av de två 

som artikeln handlar om är den snabbaste mannen. I artikeln om Andre de Grasse och artikeln 

om Katie Ledecky, var båda artiklar neutrala i sitt ordval sett till att det inte var maskulint 

eller feminint. Journalisten hade i båda fall en dold agenda. Andre de Grasse porträtterades 

som fiende mot Usain Bolt. Journalistens värdeladdade ord om Bolts ålder fick Andre de 

Grasses citat om just Bolts ålder att inte verka som ett bra argument för varför han skulle 

kunna vinna mot Bolt. Genom att journalisten motsatte sig Andre de Grasse uttalande har 

artikeln vinklats till Bolts fördel. I artikeln om Katie Ledecky var journalisten också vinklad i 

förmån för huvudpersonen i artikeln. Artikeln är positivt inställd till Ledecky och hennes 

framgångar, hennes seger lyfts fram i artikeln genom citat och eufemismer. Artikeln är inte 

negativt inställd utan positiv och journalistens åsikt märks i texten.   

9.2.2 Katie Ledecky och Dana Vollmer  

Artikeln om Katie Ledecky liknar artiklarna om Usain Bolt och Wayde van Niekerk. Artikeln 

fokuserar helt på Ledeckys vinster och prestation. Hennes utseende, privatliv och ålder 

används inte som synonymer för hennes namn. Inget förtydligande sker utöver hennes namn 

och pronomen om hennes kön. Artikeln jämförde även Katie Ledecky vid Debbie Meyers, en 

annan kvinnlig simmerska. I vanliga fall brukar kvinnor bli jämförda med män166. Ordvalet i 

artikeln är maskulint, mycket få artiklar (30 procent av 70 procent) om kvinnor beskrevs med 

ordval som var maskulina.   

 

                                                 
164 Tolvhed. Sportswomen at the Olympics, s. 66-67. 
165 Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 50-51. 
166 Jones, Murrey, och Jackson. Pretty Versus Powerful in the Sports Pages: Print Media Coverage of U.S. 
Women’s Olympic Gold Medal Winning Teams, s. 190.  
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Dana Vollmers artikel som var den kortaste var också den artikel som skiljde sig mest från de 

andra. Medan de andra artiklarna handlade om antingen en vinst i form av guld eller i form av 

en rivalitet så handlade Dana Vollmers artikel om att hon som nybliven mamma tagit brons. 

Dana Vollmers privatliv och familjerelation fungerade som infallsvinkel för artikeln, detta var 

även ingång och avrundning av artikeln. Artikeln om Dana Vollmer informerar om hennes 

brons men är den enda av artiklarna som tar upp andra ämnen än idrottarens prestation. De 

andra artiklarna lyfter fram rivaliteter mellan deltagare och världsrekord och deras kommande 

tävlingar. Artikeln om Dana Vollmer belyser hennes kön ett antal gånger. Rubriken börjar 

med ”New mom Dana Vollmer wins bronze…” och lägger sedan till ” in women's ” innan de 

annonserar vilken kategori det är, fjärilssim. Artikeln har även en bild på henne i poolen. 

Hennes kön har markerats fyra gånger i rubrik och bild. I Sverige skulle den här 

informationen om att det är damernas simning efter att ha haft både bild och namn, troligen 

ses som onödig och tas bort i och med den svenska publicist regeln som lyder följande: 

”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke… om det saknar 

betydelse i sammanhanget och är missaktande.”167 Den här sortens artikel är i USA okej att 

publicera sett från deras publicistregler. I USA skyddar de etiska publicistreglerna till att 

information som kan skada eller orsaka obehag ska undvikas om informationen inte är 

nödvändig168. Journalisten har valt att gestalta Dana Vollmer som en mamma och kvinna 

genom att lyfta fram det här i texten och undvika att säga andra saker. Knight och Giuliano 

konstaterade i sin forskning att i artiklar som inte beskriver en idrottares prestation utan 

fokuserar på annat uppfattas inte idrottaren som lika professionell av läsaren169.  

 

Artiklarna om Dana Vollmer och Katie Ledecky är skilda i hur de beskrivs och artiklarnas 

infallsvinkel. Båda artiklar är skrivna av samma journalist, Nicole Auerbach, och de 

publicerades samma dag på USA Todays webb. I Ledeckys artikel används hennes nya 

världsrekord som en infallsvinkel på samma sätt som Vollmers moderskap görs i hennes 

artikel, skillnaden är att Ledeckys artikeln avslutar inte med det, den slutar med att Michael 

Phelps uttalar sig om att det alltid är spännande att se henne simma. Dana Vollmers artikel 

avslutar med att hennes familj är hemma i USA. 

 

                                                 
167 Publicistregler. Svenska Journalistförbundet. 
168 Ethicscode. Society of Professional Journalists. 
169 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 224.  
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9.2.3 Sammanfattning  

Alla fyra artiklar som granskades närmare hade i gemensamt att de publicerades i USA Today.  

Endast en artikel av fyra uppfyllde alla tre nedanstående negerande punkter, artikeln hade: 

 Ingen belysning av kön  

 Inga värdeladdade ord  

 Ingen dold argumentation 

Det var artikeln och Usain Bolt. De andra artiklarna uppfyllde inte alla tre punkter. I artiklarna 

om männen som var med i den massmedieretoriska analysen förtydligades det inte att det 

handlade om herrsport. I en av artiklarna om kvinnor förtydligades det att det handlade om 

damsport, artikeln om Dana Vollmers, detta följer mönster från tidigare forskning. Att 

damsport oftare än herrsport förtydligas om att det handlar om just det ena könet170.  Ett 

feminint ordval användes en gång och det var i artikeln om Dana Vollmer. Värdeladdade ord 

användes i artikeln om Andre de Grasse. Artikeln om Andre de Grasse och i artikeln om Katie 

Ledecky hade en dold argumentation och var därför inte neutral i sitt berättande.  

10. Slutsats 

Utifrån det material jag har samlat in och analyserat genom en kvantitativ analys och en 

massmedieretorisk analys har frågeställningen för den här undersökningen besvarats.  

 

Är nyhetsrapporteringen i amerikanska tidningars nätupplagor av OS 2016 sexistisk? 

Det finns amerikanska sportartiklar som är sexistiska i sitt ordval och val av fakta men det 

förkommer inte i alla sportartiklar. Det var vanligare att belysa kvinnor för deras kön än det 

var att belysa män efter deras kön. Som sportvärlden ser ut idag är sporten mansdominerad 

och kvinnor underordnas männen171. I följande stycken redogörs mer i detalj vad i 

nyhetsrapporteringen om OS skiljer sig åt mellan könen och gör att den blir sexistisk.  

 

Är det likvärdiga artiklar av båda kön eller får ett kön mer uppmärksamhet med längre 

artiklar? 

                                                 
170 Knight och Giuliano. He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of 
Male and Female Athletes, s. 225. 
171 Sandberg. Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll. 
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Det finns långa artiklar om båda könen och det finns gott om artiklar om båda könen men män 

får mer uppmärksamhet både vad det gäller längden av artiklar och mängden av artiklar. Det 

var svårt att hitta artiklar om medaljtagare som inte kom från ett stort land eller som inte var 

en väldigt känd idrottsperson. Därför gick det inte att hitta artiklar om Sarah Sjöström, 

Pernille Blume och Dmitiy Baladin. Två av tre är kvinnliga medaljtagare och bara en var 

manlig. Analysen omfattade totalt 86 artiklar där 30 kvinnliga medaljtagare och 24 manliga 

medaljtagares namn användes som sökord. I sökningen ingick 25 procent fler kvinnliga 

medaljtagares namn men när alla artiklar valts ut handlade bara 5 procent fler av artiklarna om 

kvinnor. Detta tyder på att även om det skrevs fler artiklar om kvinnor under OS så utgör 

artiklar om kvinnliga medaljtagare en lägre andel av antalet artiklar. Om andelen artiklar varit 

densamma för män och kvinnor hade antalet artiklar om kvinnor varit tio stycken fler än 

antalet om män. Undersökningen visade också på att det skrevs flera långa artiklar om män än 

det skrevs om kvinnor. 

 

Får ett kön fler artiklar som inte handlar om deras idrottsprestation?  

Kvinnor inom sporten får oftare artiklar skrivna om sig själva som inte handlar om deras 

idrottsprestation än män. För kvinnor visade undersökningen att det skedde i 18 procent av 

fallen medan för männen skedde det i fyra procent av fallen.  Ett konkret exempel som 

kommer från den kvalitativa delen av undersökningen är artikeln som handlade om Dana 

Vollmer i den skrevs det både om hennes relationsstatus och om hennes föräldraroll. I 

Vollmers artikel är att hon är mamma den enda återkommande faktorn. Genom att presentera 

Dana Vollmer som en mamma istället för en sexfaldig medaljtagare i OS får läsaren en annan 

syn på henne. Genom upprepningen om att hon är mamma blir hennes roll som mamma det 

som är viktigt. 

 

Skiljer sig ordavalet åt beroende på medaljtagarens kön? 

Den kvantitativa undersökningen undersökte om ordvalet varierade beroende på kön. Det 

fanns tre kategorier av ordval som kunde finnas i en text, feminint, maskulint eller neutralt. 

Ett feminint ordval ses inte som något positivt inom den mansdominerade sportvärlden. I 

majoritet var ett neutralt ordval vanligast men både feminina och maskulina ordval fanns i en 

del artiklar. Av de artiklar som använde ett feminint ordval var det i 70 procent av fallen en 

artikel om en eller flera kvinnor, för männen skedde det 30 procent av fallen att ett feminint 

ordval användes. 
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Beror nyhetsrapporteringens vinkling till privatlivet, om en sådan vinkel finns, på 

medaljtagarens kön eller finns det andra orsaker som gör det till en prioriterad nyhet och i så 

fall vilka?  

Svaret på den sista frågan som är speciellt riktad till den massmedieretoriska analysen är ja. 

När en artikel har en infallsvinkel till privatlivet beror det på medaljtagarens kön. Artikeln om 

Dana Vollmer inleder med att hon är en nybliven mamma vilket kunde ha varit helt okej om 

det vore så att artikeln tog upp anledningen till varför det är så imponerande för en kvinna 

som nyligen fött barn att ta brons. Om journalisten lyft fram vilken prestation det är att 

samtidigt som man väntar barn träna på elitnivå och att återhämtningsperioden för kroppen 

efter graviditeten kan har påverkat Dana Vollmers fysik negativt skulle artikeln framstått som 

mindre sexistisk, inget av detta lyfts dock fram i artikeln.  

11. Diskussion 

Den här undersökningen har fokuserat på nyhetsrapporteringen av OS. Ämnet är avsmalnat 

och undersökningen täcker endast en liten del av hela mediavärlden.  Undersökningen visade 

på att sexism finns inom sportjournalistiken men det är inte bara inom sportvärlden som det 

förekommer. Inom all media porträtteras kvinnor fyra gånger oftare än män utifrån sin 

familjestatus enligt WMTN:s (Who Makes the News?) undersökning från 2010.172 Jämför man 

siffrorna med resultaten från tidigare undersökningar av WMTN ser man att inom en del 

områden har det blivit bättre. Det är till och med vanligare att kvinnor blir citerade än män (52 

procent av kvinnorna och 50 procent av männen).173 Denna undersökning visade på att det är 

vanligare för kvinnliga medaljtagare att få föra sin egen talan än det är för manliga, att 

kvinnor får uttala sig oftare än män är intressant för just min undersökning.   

 

Valet av tidsperiod för undersökningen gjordes för att ge en jämnare fördelning av antalet 

artiklar om kvinnor och män. Trots att det fanns fler kvinnliga medaljtagare än manliga 

medaljtagare med i undersökningen var det lättare att hitta artiklar om manliga medaljtagare. 

Att det var svårt att hitta artiklar om de kvinnliga medaljtagarna trots att jag sökte på deras 

namn kan vara en indikation på att även om det skrivs om kvinnliga medaljtagare så är det de 

manliga medaljtagarna som får stå i strålkastarljuset. Som jag nämnde ovan så är det vanligare 

                                                 
172 Global Media Monitoring Project. Who Makes the News? 2017,http://whomakesthenews.org/, (hämtad 2017-
01-21), s. 10. 
173 Ibid, s. 10. 

http://whomakesthenews.org/
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att kvinnor får föra sin egen talan än män men det som inte tas upp i de undersökningarna är 

att endast 26 procent av alla nyheter i världens media handlar om kvinnor.174 Kvinnor får 

sålunda oftare föra sin egen talan men får mindre plats i media än män. På det stora hela, inte 

bara inom sportjournalistik och mera specifikt OS, är det männen och deras bedrifter som får 

ta plats framför kvinnornas. Trots att kvinnor och män tävlar under likartade villkor i simning 

och löpning så verkar det vara en större nyhet när det är män som tävlar än när det är kvinnor.  

Om media ger männens bedrifter och framgångar större rubriker och mer utrymme än 

kvinnors sänder det en signal till allmänheten att män är viktigare än kvinnor.  

 

Det finns inte bara en anledning till varför det skrivs färre nyheter om damsport och varför 

damsport nedprioriteras. Att säga att skillnaderna beror enbart på att journalister är sexistiska 

är missvisande men sexismen hos vissa journalister är en bidragande faktor och ett problem. 

På grund av att kvinnor inte tilläts att tävla i OS från början, vilket i sig var sexistiskt, har 

kvinnor inte tävlat lika länge som män vilket medför att männen har en mycket längre historia 

inom OS. Män har haft lång tid på sig att förfina sporten och sätta världsrekord om och om 

igen. För att göra nyhetsrapporteringen mer jämställd skulle man inte bara behöva komma 

tillrätta med sexismen utan även behöva lyfta fram kvinnors prestationer framför mäns då och 

då. Kvinnor har saknat mycket av det stöd i form av sponsoravtal och lönenivåer som män har 

haft i åratal och därför inte haft samma möjligheter att ägna sig åt sin sport på heltid.175 

Männens försprång är något som inte kommer att försvinna över en natt, även om sexismen 

inom nyhetsrapporteringen skulle försvinna idag skulle männen fortfarande få många av de 

största rubrikerna och längsta artiklarna. 

 

Det är inte bara inom media som det måste ske förändringar för att det ska bli jämtällt. Media 

kan peka på orättvisorna men inte fysiskt ändra på dem. Enligt min mening borde man se över 

den könsuppdelning och de regler vi har idag. Att hålla fast vid gamla regler som idag har 

påvisats inte stämma, till exempel att kvinnor inte skulle orka simma 1500 meter och därför 

simmar 800 meter istället samtidigt som kvinnor tävlar i kategorin 10 000 meter över öppet 

vatten.176 Att uppdelningen i män och kvinnor inte räcker är bland annat den omskrivna 

Semenya Caster ett exempel på. Hon visade sig vara intersexuell och hade tre gånger högre 

                                                 
174 Ibid, s. 10. 
175 Sandberg, Strukturella orättvisa accepteras inom fotboll.  
176 Peirsol. Olympians weigh in: why don’t women swim the 1500m? 
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testosteron nivå än andra kvinnor.177 Hon tvingades ändra sina hormonnivåer genom en 

medicin som hindrade hennes hormonproduktion för att få tävla. Ett manligt exempel är 

Michael Phelps som genom att han producerar under hälften av den mängd mjölksyra som en 

vanlig idrottare gör har ett genetiskt övertag.178 Mjölksyra är en syra som bildas i cellerna vid 

stora fysiska ansträngningar, det är en biprodukt som ökar surheten i musklerna och orsakar 

muskeltrötthet.179 Semenya Caster och Michael Phelps är två idrottare som har ett genetiskt 

övertag över sina medtävlande men detta har bemötts olika. Semenya Casters rätt till att tävla 

har blivit ifrågasatt medan Michael Phelps beskrivits som överlägsen och hans segrar hyllats.  

Den enda tävlande kritiseras för sitt genetiska övertag och den andra prisas. Alla har olika 

förutsättningar utifrån fysik och träningsinsats, kanske borde uppdelningen göras utifrån fler 

parametrar än bara kön för att alla ska kunna tävla på lika villkor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Reiss Smith, Who is Caster Semenya? Should the ‘intersex’ athlete be ALLOWED to compete as a woman? 
Express, 2016 augusti 19, http://www.express.co.uk/sport/olympics/700091/rio-2016-olympics-caster-semenya-
intersex-runner-gender, (hämtad 2017-01-21). 
178 Valerie Siebert, Michael Phelps: The man who was built to be a swimmer. Telegraph, 2016 april 25, 
 http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/swimming/10768083/Michael-Phelps-The-man-who-was-built-to-
be-a-swimmer.html, (hämtad 2017-01-21). 
179 Mjölksyra. Nationalencyklopedin, 2017, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mjölksyra, (hämtad 
2017-01-21). 

http://www.express.co.uk/sport/olympics/700091/rio-2016-olympics-caster-semenya-intersex-runner-gender
http://www.express.co.uk/sport/olympics/700091/rio-2016-olympics-caster-semenya-intersex-runner-gender
http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/swimming/10768083/Michael-Phelps-The-man-who-was-built-to-be-a-swimmer.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/swimming/10768083/Michael-Phelps-The-man-who-was-built-to-be-a-swimmer.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mjölksyra
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Bilaga 2  

 
Figur 1. Figuren illustrera hur gestaltningsteorin fungera i samhället, alla involverade blir påverkade och 

påverkar i sin tur en annan.  

 

Figur 2. Visar den procentuella skillnaden mellan män och kvinnor i frågan vem är huvudpersonen? Skalan går 

upp till 50 procent.  

 

Figur 3. Visar att den vanligaste artikellängden är på över 2000 tecken och att kvinnor har flest artiklar i detta 

variabelvärde. Skalan går upp till 50.  



58 
 

 

Figur 4. Visar att den vanligaste artikel typen för båda könen är nyhetsartiklar, det skrevs fler reportage om män 

än kvinnor. Det fanns endast en intervju bland alla artiklar och den handlade om en kvinna. Skalan går upp till 

50.  

 

Figur 5. Korstabellen visar att det är Daily Mail och Miami Herald som har flest artiklar i värdet >2000 tecken i 

artikellängd. Skalan går upp till 30 artiklar. För att se exakt antal artiklar/tidning se tabell 1.  

 

Figur 6. Skalan gå upp till 50 och visar vad artikelns fokus är i sitt berättande för respektive kön.  
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Figur 7. Skalan går upp till 30 och visar hur ofta det användes ett feminint eller maskulint ordval. Skalan går upp 

till 30. 

 

Figur 8. Figuren visar vem den manliga och den kvinnliga journalisten skriver om. Skalan går upp till 50.  

 

 

Figur 9. Figuren illustrerar vilket kön som skriver längre artiklar och vilket som skriver kortare artiklar.  
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Figur 10. Visar vilket kön inklusive okända journalister som skriver olika artikeltyper. Skalan går upp till 30. 

 

Figur 11. Figuren illustrerar hur ofta journalisterna beskrev medaljtagarna med namn och när de beskrev 

medaljtagarna på ett annat sätt. Skalan går upp till 30 

 

Figur 12. Figuren illustrerar på vilka olika sätt medaljtagarna beskrevs i de tre tidningar som hade flest artiklar 

med i analysen och hur långa deras artiklar var.  
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Figur 13. Figuren illustrerar hur ofta journalisterna beskrev medaljtagarna med namn och när de beskrev 

medaljtagarna på ett annat sätt. Skalan går upp till 100 då den slår ihop alla artiklars värden för variablerna 11 

och 13. 

 

Washington Post CNN Annan Daily mail Miami Herald USA Today 

2 7 12 20 21 24 
Tabell 1. Tabellen visar hur många artiklar vardera tidningen hade med i undersökningen.  

     

Vem skriver om vem 
Manlig 
medaljtagare 

Kvinnlig 
medaljtagare 

Manlig journalist 18 15 

Kvinnlig journalist 7 15 

Okänt 17 14 
Tabell 2. Korstabell av journalistens kön och medaljtagarens kön för att se vilket kön skriver om kvinnliga 

respektive manliga medaljtagare.  
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