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Sammanfattning 

I denna uppsats genomförs både en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning av sport-

bilagorna i tre av de största svenska dagstidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten, med syfte att utröna hur stort utrymme kvinnliga respektive manliga 

idrottare tilldelas på sportsidorna, samt hur idrottskvinnorna och männen framställs i texten.   

Den kvantitativa studiens ansats var att mäta den marginalisering kvinnliga idrottare utsätts 

för i de undersökta medierna. Den kvalitativa textanalysen genomfördes för att urskilja och 

uppmärksamma tendenser till en könsstereotyp framställning av idrottarna genom språkliga 

formuleringar. Det vill säga fall där den journalistiska texten, medvetet eller ej, förstärker 

redan befintliga föreställningar och fördomar om hur kvinnor och män ska vara. 

Resultaten av den kvantitativa undersökningen visar att utrymmet tillägnat kvinnliga idrottare 

fortfarande år 2010 är oproportionerligt litet i jämförelse med manliga idrottares, och bara har 

ökat marginellt sedan en liknande undersökning publicerades i boken Sporten i spalterna av 

Ulf Wallin för snart 13 år sedan. Som vår undersökning visar uppmärksammas kvinnliga 

idrottare fortfarande i ett färre antal artiklar, i till storleken mindre artiklar och illustrerade 

med färre antal bilder än de artiklar som handlar om idrottsmän.   

Den kvalitativa analysen visar på att ett språkbruk som befäster en könshierarki inom 

idrottsvärlden fortfarande används. Exempel tagna ur de undersökta artiklarna redovisar fall 

av språkliga formuleringar som framställer kvinnliga idrottare på ett könsstereotypt vis.  
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1 Inledning och bakgrund 

Under vår utbildning på Södertörns högskola har vi uppmuntrats till att låta människor av alla 

slag delta och komma till tals i media oavsett kön, etnicitet, ålder, social status eller sexuell 

läggning. På den offentliga arena som massmedier utgör, där debatter skapar opinion och 

nyheter skildrar verkligheten är strävan efter jämlikhet inom alla grenar inom journalistiken 

väsentligt. Denna strävan har präglat vårt intresse av att undersöka just sportjournalistiken 

som tycks ligga till grund för en ständig debatt om just jämlikhet och en rättvisare 

rapportering. 

I en intervjuserie som sändes i Sveriges radio P1 13 november 2009 där Gudrun Schyman 

ställer frågor till representanter från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet presenteras ett sätt att tänka som journalist, som för journaliststudenter inte är 

överensstämmande med vad som undervisas vad gäller nyhetsvärdering. En filosofi som tycks 

genomsyra sportredaktioner på de rikstäckande tidningarna verkar vara att tidningarna själva 

inte har något ansvar för den skeva fördelningen av kvinnor och män i rapporteringen. I en 

intervju säger Pontus Carlgren på Aftonbladet att han inte ser det som sportredaktionernas 

uppgift att bygga intresse i första hand. Att det inte heller finns något intresse för damidrott. 

Påståendet att det inte finns något intresse för damidrott, och då framför allt lagidrott, tycks 

taget ur luften eftersom ingen av tidningarna faktiskt skriver om damidrott i någon vidare 

utsträckning. De intervjuade sportjournalisterna hänvisar till publiksiffror och tittarsiffror, 

men den jämförelsen är svår att se som logisk då lagidrott för damer inte heller tv-sänds i 

samma omfattning som för herrar. 

Detta speglar ett tydligt glapp mellan vad vi fått lära oss på vår utbildning om 

mediebevakning och redaktionernas syn på arbetssätt. Sport växte fram till 1990-talet fram till 

att bli den största enskilda medieavdelningen inom svensk media (Wallin, 1998) och det är 

därför i allra högsta grad väsentligt att den grenen inom media granskas. 
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1.1 Teoretisk bakgrund 

Massmedierna beskrivs av Jostein Gripsrud (2002:16-18) som den institution som kanske är 

viktigast för den sekundära socialisationen, de processer som försiggår utanför familjen och 

som formar vår identitet som medborgare i ett samhälle. Liksom förskolan, skolan, kyrkan 

eller arbetsplatsen påverkar medierna oss. De definierar verkligheten runt omkring oss, vilka 

vi är och vad vi förväntas göra, samt bidrar till att skapa vår självuppfattning och därigenom 

vår identitet. Därför är det av vikt att närmare undersöka vilken bild medier väljer att sända ut. 

Med utgångspunkt i detta perspektiv där mediernas budskap och innehåll påverkar människor 

har journalister ett ansvar att spegla verkligheten och ge en rättvis bild av det de rapporterar. 

För sportjournalister innebär detta ansvar att inte ytterligare förstärka könsstereotypa normer 

inom idrottsvärlden genom att beskriva manlig idrott som det normala och kvinnligt 

idrottande som något avvikande. Enligt Lars Nord och Jesper Strömbäck är det ett rimligt 

krav att journalistiskt medieinnehåll inte ska ”anspela på allmänt hållna stereotyper och 

fördomar på ett sätt som bidrar till att de sprids och förstärks” (2004:20). Den världsbild våra 

utvalda dagstidningar sänder ut glimtar fram med hjälp av både vår undersökning om hur 

utrymmet fördelas på sportsidorna och i analysen av hur kvinnliga idrottare gestaltas i text 

jämfört med manliga. 

Sportjournalistiken är en del av journalistiken som i många debatter har kritiserats för att ha 

en skev könsfördelning både på redaktionerna och i rapporteringen, något som många 

sportredaktioner säger sig arbeta med att förändra. Ulf Wallin (1998) har utforskat sport-

journalistikens utveckling i sju svenska dagstidningar under en period på 100 år mellan 1895-

1995 och kom i en av sina många iakttagelser fram till att kvinnliga idrottare genom tiderna 

inte bara fått mindre utrymme i tidningarna utan också sexualiserades genom att sport-

journalister fokuserade mer på deras utseende än på deras idrottsliga prestationer. Sedan 

1960-talet har kvinnliga idrottare fått mer och mer plats i spalterna, men utvecklingen mot en 

mer jämställd sportrapportering har skett långsamt och manlig idrott tog 1995 fortfarande upp 

en överväldigande stor del av utrymmet. Ramen för den undersökningens metod ligger till 

grund för vår kvantitativa undersökning, som påbörjas ungefär vid den tid Wallins tar slut. 

För att återvända till Gripsrud menar han att ”mediernas representation av vissa grupper eller 

delar av befolkningen kan provocera fram mycket starka känslor /.../ kön och etnisk bakgrund 
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hör till de mest centrala gruppkategorierna på detta område” (2002:27). Han skriver att 

invändningar ofta finns mot hur kvinnor framställs i medierna och påpekar att det till exempel 

är förbjudet att i reklam göra kvinnor till objekt eller framställa dem som mindre begåvade. 

Detta har relevans för oss då vår analys av sportjournalistiska texter bevisar att just detta 

pågår i svenska dagstidningar år 2010. Eller som Gripsrud uttrycker det: 

”Representationen betraktas som en så viktig samhällsfråga att det införts begränsningar i den 

grundlagsbestämda yttrandefriheten när det gäller hur vissa grupper får framställas offentligt, 

inte minst i massmedia.” (Gripsrud, 2002:27) 

Den socialpsykologiska undersökningen Gender in sport av Nathalie Koivula (1999) påpekar 

att massmedia influerar människors attityder, värderingar och övertygelse. Att media trots 

detta rapporterar om idrottsmän i långt större utsträckning än om idrottskvinnor är därför 

beklagligt. Koivula menar också att mediernas sätt att rapportera om kvinnor tyder på ett 

könsstereotypt språkbruk där kvinnor som idrottar inte bara marginaliseras utan även 

trivialiseras genom hur deras bedrifter beskrivs, samt vilken diskurs som styr artiklarna. 

Koivulas metoder för att analysera text har varit till stor hjälp i denna undersökning. 

1.2 Kvinnornas sporthistoria 

Vid de första olympiska spelen 1896 var kvinnor inte tillåtna. Kvinnor ansågs vara för svaga 

och bräckliga för att klara av att friidrotta, vilket också sågs som alltför maskulint att syssel-

sätta sig med som kvinna. Att idrotta kunde för kvinnor innebära minskad fertilitet, minskad 

kvinnlighet och fysiska skador. Inte heller uppmuntrades tävling inom mjukare sporter som 

simning och gymnastik eftersom det kvinnliga psyket i sig inte ansågs vara tävlingsinriktat 

(Dahlén, 2008; Larsson, 2003; Wallin, 1998). 

Kvinnors idrottande uppfattades som ett hot mot den överordning och de privilegier som män 

hade. Männens fysiska övertag förklarade varför de hade sociala privilegier och fick be-

stämma, och därför sågs kvinnor som idrottade utmana hela den rådande maktordningen när 

de visade prov på fysisk styrka. I förlängningen kunde kvinnors nya intresse för de manliga 

territorierna också innebära att de tappade fotfästet helt och även slutade bry sig om sina 

traditionella ansvarsområden som hem och barn (Tolvhed, 2008). 
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År 1928 tilläts kvinnor tävla i OS för första gången. En av grenarna var 800 meter löpning. 

När många av de kvinnliga deltagarna rasade ihop efter att ha sprungit över mållinjen blev 

publiken så illa berörd att man genast tog bort 800 meter för kvinnliga deltagare. Man var 

rädd att den kvinnliga kroppen inte klarade av så hård fysisk ansträngning och det uppfattades 

som obehagligt att se kvinnor pressa sina kroppar så hårt. Inför OS 1984 beslutade man efter 

mycket debatt om kvinnor skulle klara av det, att införa maraton även för kvinnor i 

programmet (Tolvhed, 2008). 

Under slutet av 1960-talet gjorde kvinnorna sitt intåg på fotbollsarenan. Damfotbollen föddes, 

och med den följde nytt motstånd till kvinnligt idrottande. Damfotbollen kritiserades hårt och 

kritikerna menade att bristande resurser förklarade dålig bollteknik och speluppfattning. 

Argument som än idag, 30 år senare, får förklara varför kvinnor spelar sämre än män.  

I Eva Olofssons avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen 

och kvinnorna under 1900-talet (1989) påstår också ledare och spelare inom damfotbollen att 

män och kvinnors inställning till tävling och idrott skilde sig åt. För kvinnor ansågs det 

sociala motivet komma främst, medan herrarna var mer inriktade på prestationen. Med andra 

ord fanns en föreställning om att kvinnors motivation till idrottande skulle vara att i huvudsak 

ha roligt, medan männens motivation är att vinna. 

Medievetaren Gripsrud (2002:29-33) problematiserar kring mediernas sätt att reproducera 

verkligheten och förstärkningarna av exempelvis vad som anses vara manligt och kvinnligt, 

eftersom vi omedvetet identifierar oss med den mediala bilden. Idrottande ungdomar imiterar 

sina idoler, trots att dessa idoler kan både reagera fel i konfliktsituationer eller ha dålig 

inställning till det andra könet. Till exempel har otaliga skandaler med involverade idrottsmän 

inträffat med droger, alkohol, misshandelsfall eller besök hos prostituerade. 

Håkan Larssons avhandling Iscensättning av kön i idrott (2001) visar på en tillbakagång från 

1970-talets jämställdhetsplaner och krav på lika villkor inom idrottens värld för kvinnor och 

män. Han finner ett särartstänkande som uppkommit och skapar nya ramar för jämställdhet 

inom idrott som utgår från att man ska anpassa idrotten efter de olikheter som könen antas ha. 

Fysiska förutsättningar till exempel är en grund för de regler som sätts upp för dam- och 

herrklasser inom idrottsgrenar.  
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Ett konkret exempel på detta oliktänkande för jämställdhet, där kvinnor tävlar på sitt köns 

villkor och män på sitt köns villkor, är inom hockeyn, där manliga hockeyspelare tillåts 

kroppstackla varandra från 12 år och uppåt, medan man har infört ett förbud för tacklingar 

inom hockey som spelas av kvinnor. Förbudet motiveras av att det inom damhockeyn är så 

stora fysiska skillnader mellan spelarna både inom och mellan lagen att tacklingar kan orsaka 

skador på spelarna. Den fysiska storleksskillnaden mellan ej färdigväxta pojkar i puberteten 

som spelar hockey motiverar dock inte något förbud för tacklingar där. 

1.3 Sport i medierna 

Sport i medier uppkom under slutet av 1800-talet och ökade kraftigt till mitten av 1960-talet. 

Efter 1960-talet har utrymmet för sportsidorna fått ta allt större plats, men antalet artiklar har 

samtidigt minskat något. Rent layoutmässigt betyder det att bilder och rubriker blivit större. 

Innehållsmässigt innebär det att tidningarna väljer ut färre nyheter som publiceras. Därmed 

blir även färre sporter representerade, och med kommersialisering kommer även krav på 

publikintresse vilket för med sig en fördelning av representerade idrotter som är ganska snäv 

(Wallin, 1998). För de idrottare vars sporter är i minoritet innebär detta i förlängningen att 

inget publikintresse heller skapas för sporten genom medierna. 

Sportjournalistiken ansågs även länge som ett område inte värt att forska i när det gäller 

medieforskning, eftersom den ansetts betydelselös till skillnad från annan journalistik såsom 

nyhetsjournalistik. När forskningen inom sportmedier tog fart visade många studier att 

kvinnors idrottande ofta trivialiserades, och att artiklar ofta fokuserade på privatliv istället för 

deras idrottsliga bedrifter (Tolvhed, 2008). 

Tidigare forskning om nyhetsvärdering visar också att sportredaktionerna prioriterar nyheter 

om manliga elitidrottare, baserat på redaktionernas egna föreställningar om publikintresse. De 

flesta sportredaktionerna har en övervikt av män och representationen av manliga elitidrottare 

i de rikstäckande dagstidningarnas sportbilagor är större än i lokala medier (Wallin, 1998). 

De idrotter som kräver egenskaper som överensstämmer med förutfattade definitioner av vad 

som är manligt är ofta de sporter som uppmärksammas mest i pressen (Berczes, 2006). Det 

betyder i praktiken att traditionellt manliga idrotter blir norm och kvinnliga det avvikande. 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utrymmet fördelas mellan manliga och kvinnliga 

idrottare i tre utvalda dagstidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. 

Syftet är även att undersöka hur kvinnliga respektive manliga idrottare framställs i texter i 

svensk dagspress.  

Med utgångspunkt i Ulf Wallins undersökning Sporten i spalterna: sportjournalistikens 

utveckling i svensk dagspress under 100 år (1998), är syftet att göra en liknande kvantitativ 

studie för att undersöka hur stort utrymme som tilldelats kvinnliga respektive manliga 

idrottare sedan dess.  

I Wallins undersökning framkommer av ett stort antal analyserade artiklar att idrottskvinnor 

marginaliseras och får mycket lite utrymme jämfört med idrottsmännen. Vår kvantitativa 

undersökning kan ses som en fortsatt studie med syfte att möjliggöra jämförelser med Ulf 

Wallins analys och utröna eventuella trender som uppkommit under de senaste 15 åren.  

Som underlag till den kvalitativa textstudie om hur manliga och kvinnliga idrottare framställs 

har boken Gender in sports av Nathalie Koivula (1999) använts. Koivula redovisar där hur 

könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga idrottare ser ut i tv-medier. Hon använder sig 

av en kvalitativ analys där hon i studien redovisar språkliga skillnader som uppträder i 

artiklarna om kvinnor och män.  

Judith Berczes (2006) har också gjort en studie av hur kvinnliga och manliga idrottare skildras 

i lokalpress på sportsidorna med en liknande kvalitativ analys. Även denna studie påvisar 

språkliga skillnader i diskurs samt ordval mellan artiklarna.  

Frågeställningar inför arbetet är följande: 

Hur stort utrymme får kvinnliga idrottsutövare i jämförelse med manliga på sportsidorna? 

Frågan handlar om hur fördelningen av antalet sportartiklar och illustrationer ser ut mellan 

manliga respektive kvinnliga idrottare, men också att analysera hur mycket medieutrymme 

som ges till stereotypt maskulint klassade, stereotypt kvinnligt klassade, och genusneutrala 

idrottsgrenar (Koivula, 1999). Alltså grenar som kan sägas vara traditionellt manliga eller 
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kvinnliga. Främst avses fördelning av utrymme vad gäller artikelantal, artikelstorlek och vilka 

olika idrottsgrenar som omskrivs. 

Finns skillnader i format och ämnesval i artiklar om manliga respektive kvinnliga idrottare? 

Finns det olikheter i sportreportrarnas val av artikeltyp och ämnesområden när artiklar om 

manliga och kvinnliga idrottare jämförs. 

Hur skildras kvinnliga idrottsutövare jämfört med manliga idrottsutövare i texterna? 

Kvinnligt respektive manligt kan ur genusperspektiv gestaltas olika på sportsidorna. Utgångs-

punkten är att vissa stereotypa mönster att skildra kvinnor och män inom medier tar sig 

uttryck i språklig variation. Exempel på detta kan vara diskursen, personbeskrivningar samt 

epitet journalisten tillskriver manliga respektive kvinnliga idrottare.  

Varför går utvecklingen för jämställdhet inom sportjournalistiken så långsamt? I diskussions-

avsnittet förs ett resonemang angående den långsamma utvecklingen för jämställdhet inom 

sportjournalistiken, med fokus på vad som presenteras. 
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Metod 

En kvantitativ studie har genomförts för att undersöka hur mycket utrymme manliga och 

kvinnliga idrottare får i dagspressen. En kvalitativ studie har också genomförts för att studera 

om någon språklig marginalisering av idrottskvinnor sker i artiklarna. Eftersom uppsatsen 

bygger på både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning bör analysen av resultaten ha 

lett till slutsatser med större tillförlitlighet än om endast en av undersökningsmetoderna hade 

använts. Motivet bakom valet av undersökningsmetod var att kunna ta reda på både hur man 

skriver om kvinnlig idrott och hur mycket som skrivs. Urvalsprocesserna genomfördes på 

olika vis varvid metoddelen uppdelats. Först förklaras den kvantitativa innehållsanalysens 

metod och sedan redovisas den kvalitativa studiens metod. 

1.5 Kvantitativ metod 

För att undersöka hur utrymmet som tillägnas sportrapportering i svenska dagstidningar 

fördelas mellan manlig och kvinnlig idrottsutövning gjordes en kvantitativ innehållsanalys av 

tre utvalda dagstidningar som samtliga sett till sina upplagor dominerar antalet prenumera-

tioner alternativt lösnummersförsäljningen i sina respektive utgivningsområden.  

Tillvägagångssättet utformades som sagt med en tidigare undersökning, som studerat sju 

dagstidningars sportrapportering 1895-1995 (Wallin, 1998) som utgångspunkt, i syfte att 

möjliggöra jämförelser med denna tidigare forskning. Innehållsanalysen av materialet gjordes 

på Kungliga biblioteket i Stockholm där gamla nummer av svenska dags- och kvällstidningar 

finns sparade på mikrofilm. 

Samtliga artiklar kategoriserade som sport undersöktes enligt sammanlagt 17 variabler, i syfte 

att bedöma artikelns genre och ämnesområde, nivå - det vill säga om den handlar om manlig 

eller kvinnlig elit, eller något annat som amatör- eller ungdomsidrott, idrottsgren, geografiskt 

område, artikelns ursprung, antal bilder och kön på personer på bild. I sorteringen av de olika 
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variablerna räknades nivåfördelningen, alltså utövarnas kön, för att utröna skillnader inte bara 

i antalet artiklar utan också om det till exempel är skillnad på ämnesområden eller på 

artikelstorlek beroende av om artikeln handlar om män eller kvinnor.  

De olika kategorier av till exempel hur artikeltyper kan klassificeras har genomförts på 

samma sätt som i den tidigare undersökningen (Wallin, 1998). Tillägg i kategorierna har 

gjorts där det varit relevant för denna undersökning och variabler utan relevans för denna 

genusbaserade undersökning har i sin tur tagits bort. Exempelvis har de idrottsgrenar som inte 

registrerats under undersöknings-perioden inte tagits med i den slutliga resultatrapporten. 

1.5.1 Undersökningsperiod 

Nedslag gjordes under tre årtal: 1997, 2005, 2010, för att få ett jämnt fördelat underlag som 

gav hög aktualitet och samtidigt passade denna undersöknings omfång och tidsram. 

Utgångspunkten 1997 valdes för att uppnå ett resultat mer jämförbart med tidigare forskning, 

2005 för att undvika snedvridning av materialet på grund av olympiska spel eller stora 

världsmästerskap i fotboll. År 2010 prioriterades aktualiteten, då de olympiska vinterspelen i 

Vancouver påbörjades i februari och kan ha gett marginellt högre andel artiklar där både 

manliga och kvinnliga idrottare nämns.  

Eftersom idrottsgrenar varierar under året beroende av säsong valde vi att göra tre nedslag 

under varje undersökt år, 1-2 september, 12-13 februari och 25-27 juli. I varje nedslag under-

söktes samma datum under sammanlagt en vecka per år, två dagar i september, två i februari 

och tre i juli. Valet av datum gjordes strategiskt innan undersökningen påbörjades och på så 

sätt representerades varje år alla veckodagar i undersökningen. Detta för att i så god mån som 

möjligt få med de variationer som kan finnas i vilka idrottsgrenar som förekommer, inte bara 

under olika säsonger men också på olika veckodagar. 

Till exempel pågår den allsvenska fotbollssäsongen mellan mars och november medan 

elitserien i ishockey påbörjas i september och avslutas i mars. När det handlar om sport med 

individuella utövare pågår till exempel utomhussäsongen i friidrott mellan maj och september, 

medan vintersporter som exempelvis alpin utförsåkning och längdskidåkning inleds från 

september-oktober och pågår även de till mars. 
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1.6 Urval 

Som nämnt i sammanfattningen ovan inkluderades tre dagstidningar i den kvantitativa 

innehållsanalysen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Samtliga ingick i den 

tidigare undersökningen, (Wallin, 1998) vilket möjliggör jämförelser med den historiska 

utvecklingen. Gemensamt för samtliga undersökta tidningar är att de har en lång historia med 

tidiga satsningar på sportnyheter.  I och med detta urval kunde jämförelser göras mellan olika 

typer av tidningar, både geografiskt och vad gäller ekonomiska förutsättningar.  

Aftonbladet är som lösnummerförsåld kvällstidning den enda tidning i denna undersökning 

som kan kallas rikstäckande. Den utkommer numera tidigare på dagen men vi har valt att 

ändå kalla den kvällstidning på grund av att dess innehåll ofta skiljer sig mot de traditionella 

morgontidningarnas. Sedan år 2000 har tidningen gett ut Sportbladet som bilaga.  

Dagens Nyheter var först i Sverige med en daglig sportsida och Göteborgs-Posten har länge 

varit känd för sin sportbevakning (Wallin, 1998). Deras prenumererade upplagor dominerar 

främst sina respektive storstadsregioner, Stockholm och Göteborg, och kan därmed visa på 

eventuella geografiska skillnader. TS upplagor för dagspress 2009 redovisade följande 

upplagor per utgivningsdag: Aftonbladet 358 600, Dagens Nyheter 316 200 och Göteborgs-

Posten 236 400.  

De tre tidningarna har också olika ägarförhållanden och politisk färg. Aftonbladet ägs till 91 

procent av norska mediekoncernen Schibsted, medan Landsorganisationen i Sverige (LO) 

äger resterande aktier, varpå tidningen betecknar sig som oberoende socialdemokratisk. 

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen och har en oberoende liberal ledarsida, medan 

Göteborgs-Posten, i sin tur ägs av mediekoncernen Stampen och betecknar sig som liberal 

(Hadenius & Weibull, 2008). 

1.6.1 Materialets omfattning  

Analysenheterna som undersökningen baserades på är uteslutande sportartiklar och de 

uppgick till 1650 stycken efter att totalt 63 nummer undersökts, varav 21 var kvällstidningar 

och resterande 42 morgontidningar då samtliga tidningar utkom sju dagar i veckan. Antalet 
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analysenheter uppgick till 506 i Dagens Nyheter, 528 i Göteborgs-Posten och 616 i 

Aftonbladet.  

För att klassificera en artikel som sportartikel var en förutsättning först och främst att artikeln 

placerats på en tidningssida rubricerad som sport eller i en eventuell bilaga med samma typ av 

rubricering. Av den anledningen har därför exempelvis bilagor samt sidor rubricerade som 

spel eller tips till övervägande del uteslutits, med undantag för de artiklar som placerats där 

men vars innehåll tydligt handlat om idrottsutövare eller tävlingar utan direkt koppling till 

spel eller tips.  

Exkluderades gjordes även artiklar vars syfte enbart var att informera om tider för tv-

sändningar samt resultatbörser innehållande tabeller och resultat, med undantag för de bilder, 

bildtexter eller puffar som kan förekomma i samband med dessa. Det sammanlagda antalet 

artiklar innehållande ur genusperspektiv kodbara illustrationer uppgick till 865 med totalt 

1748 bilder. 

1.7 Kvalitativ metod 

Metoden som har använts till att synliggöra olika sätt som sportjournalister beskriver 

idrottskvinnor och idrottsmän på i tryckt media är en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysen syftar i första hand till att redogöra för hur kvinnliga respektive manliga idrottare 

beskrivs i dagstidningarnas sportbilagor i relation till varandra. Fokus har legat på att belysa 

de diskurser och språkliga könsstereotypa framställningar som återfinns i sportmedier. 

Genom att ur genussynpunkt granska texterna med utgångspunkt i Nathalie Koivulas bok 

Gender in sports (1999) har diskurser samt könsstereotypa språkliga framställningar kommit 

fram i resultatet av undersökningen. Tre olika språkliga särdrag har studerats som förekommit 

i tidigare forskning inom samma ämnesområde (Koivula, 1999; Dahlén, 2008): Trivialisering, 

infantilisering samt ambivalens. 

Begreppet trivialisering innebär att en persons bedrifter trivialiseras och undervärderas med 

olika språkliga framställningar. Det kan vara en bedrift som personen har utfört som undermi-

neras av journalisten med en bortförklaring. Till exempel att en idrottare vann guld för att 

vädret var bra den dagen. 
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Begreppet infantilisering innebär att den omskrivna personen framställs som yngre än vad den 

egentligen är, med ordval som gör att läsaren associerar till en yngre människa. Till exempel 

kan en vuxen kvinna beskrivas som tjej. 

Ambivalens innebär att man i texten beskriver personen med motsägelsefulla ord, som gör att 

läsaren mellan raderna inte tar till sig det positiva som skrivs. En positiv beskrivning kan föl-

jas av en direkt negativ beskrivning av personens egenskaper. Till exempel kan en idrottare 

beskrivas som stark, men liten till växten (Koivula, 1999). 

1.8 Kvalitativt urval 

Ett strategiskt urval har gjorts bland artiklar i det kvantitativa urvalets helgutgåvor. Det 

strategiska urvalet är grundat på urvalsmetoder från Metodpraktikan (Esaiasson/Gilljam, 

2007). För att belysa givna konkreta fall har ett fåtal artiklar av liknande karaktär valts ut och 

fått illustrera vilka metoder som används i sportjournalisternas språk för att beskriva 

idrottskvinnor och män. 

Urvalet är baserat på en teori om att finna så homogena artiklar som möjligt för att sedan 

kunna jämföra dem rättvist. Förutom idrottarens kön har därför så många faktorer som möjligt 

varit detsamma. 

Faktorerna som ligger till grund för den homogena utgångspunkten är: 

• Vilken idrott, artikelns omfattning i textutrymme, ämnesområde, årtal, om möjligt 

även vilken tidning artikeln har blivit publicerad i samt artikeltyp. 

Artiklar som handlar om lagidrott har ej ingått i urvalet då dessa artiklar sällan innehåller 

beskrivningar av en enda spelare i stort, utan ett lag som helhet och därför belyser andra sidor 

av idrotten än personbeskrivningar och epitet som riktas mot en spelare. 

Vissa helger har urvalet inte kunnat genomföras eftersom det helt enkelt inte funnits artiklar i 

annat format än notiser, eller på grund av att det inte funnits artiklar i något format 

överhuvudtaget med kvinnliga idrottare i dessa utgåvor. 
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Även en kvalitativ genomgång av artiklar, där kvinnliga idrottare figurerar, tagna från det 

kvantitativa urvalet år 2010 har genomförts. Detta för att studera om marginalisering genom 

olika språkliga berättargrepp förekommer frekvent i publikationerna. 49 artiklar har utgjort 

urvalet, där artiklar under 2000 tecken ej har ingått, på grund av att artiklar i mindre storlek 

sällan innehåller beskrivningar av idrottarna, eller pratminus, som utgör de rent språktekniska 

delar av texten som analyserats.  

Många notiser kommer från telegrambyråer, främst TT, och texten är då producerad av en 

annan källa än de tre tidningar som ingår i analysen. Pratminus ingår i analysen eftersom de i 

sammanhanget står för ett uttalande som reportern har valt ut att ha med i sin text. Pratminus 

är inte heller citat, och måste därför anses vara reporterns egen tolkning av den intervjuades 

svar på en fråga. Med detta som utgångspunkt blir även ett pratminus reporterns sätt att 

framställa en idrottare och bör därför ingå i analysen. Vidare analys om reporterns frågor i sig 

kan ligga till grund för de olika svaren kommer inte att genomföras då frågorna mycket sällan 

är utskrivna i artiklarna. 
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2 Resultat kvantitativ undersökning 

Av den kvantitativa innehållsanalysens sammanlagt 1650 undersökta artiklar från åren 1997, 

2005 och 2010 handlade nästan tre av fyra om manliga elitidrottare. Något mer än var tionde 

berörde kvinnlig elit och nästan lika många handlade om både manliga och kvinnliga idrottare 

i samma artikel. För att jämföra med tidigare forskning ökade andelen artiklar om kvinnliga 

elitidrottare från 2 till 13 procent 1960-1995 (Wallin, 1998). I figuren nedan redovisas i 

procent fördelningen i tidningarnas totala sportrapportering under undersökningsperioden: 

DIAGRAM 2.1: Procentuell fördelning av undersökta artiklar om manlig respektive 

kvinnlig idrott i de olika dagstidningarna från 1997, 2005 och 2010. 

Denna kvantitativa innehållsanalys visade nu på en ökning till närmare 17 procent år 2010, 

från under 9 procent 1997. Samtidigt sjönk andelen artiklar om manliga elitidrottare från 

nästan 83 till 72 procent under samma period. För att möjliggöra jämförelsen räknades bara 

artiklar innehållande manliga och kvinnliga elitidrottare med, vilket gav något högre andelar 

än om breddidrott, övriga och ej kodbara artiklar ingått, även om de kategorierna tillsammans 

upptog mindre än 5 procent av det totala antalet analysenheter.  

Artiklar som samtidigt tar upp både manliga och kvinnliga elitidrottare har sedan 1997 ökat 

marginellt från under 9 till över 11 procent, att jämföra med 7 procent år 1995 (Wallin, 1998). 

Däremot visar inte denna undersökning hur stor del av dessa artiklar som huvudsakligen 

handlar om män eller kvinnor.  
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Störst skillnad i antal var det i Aftonbladet där andelen artiklar om manliga elitidrottare inte 

förrän i mätningen 2010 sjönk till 79 procent, att jämföra med Göteborgs-Posten där mot-

svarande andel då var 60 procent. Högst andel artiklar om kvinnliga elitidrottare har samtliga 

tidningar år 2010, Dagens Nyheter med 18 procent vilket är toppnoteringen i studien, följt av 

Göteborgs-Posten och Aftonbladet med 16 respektive 15 procent av utrymmet. Aftonbladet 

publicerade i undersökningsperioden 69 artiklar om kvinnlig elit, vilket är flest av de 

undersökta tidningarna. Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten publicerade båda 60 artiklar 

om kvinnlig elit och deras jämfört med Aftonbladet högre procentandel förklaras av det 

sammanlagt färre antalet artiklar.  

Den högsta noteringen för andelen manlig elit var i Aftonbladet 2005 med över 85 procent av 

artiklarna, samtidigt som 9 procent handlade om kvinnlig elit. Breddidrott eller amatöridrott 

utgjorde en ganska liten del av det undersökta materialet, och ungdomsidrott förekom ännu 

mer sällan. När posterna lades ihop utgjorde de inte ens 3 procent av undersökningens 

artiklar. 

2.1 Artikeltyp och förstasidan 

Undersökningen visar att nyhetsartiklar om manliga idrottare är den absolut vanligaste 

artikeltypen eller genren. Nästan varannan artikel klassades som nyhetsartikel och handlade 

om män medan 7 procent handlade om kvinnliga idrottare. Den näst vanligaste artikeltypen 

var referat som omfattade nästan var tionde artikel i undersökningen, men bara lite över en 

hundradel handlade om kvinnlig idrott medan referat om fotbollsallsvenskan eller elitserien i 

ishockey för herrar i princip publicerades dagligen.  

Många referatliknande artiklar klassades som nyhetsartiklar eftersom studiens definition av 

referat var att artikeln skulle sakna uttalanden från aktiva och endast vara reporterns 

kommentarer om matchen. Andra artikeltyper som får anses vanliga är intervjuer och 

förhandsartiklar, men även där är den kvinnliga representationen sällsynt.  

Uppföljningar av utmärkande händelser, exempelvis bråk eller svåra skador, under en match 

eller tävling är mycket mer sällsynt än förhandsartiklar om samma match eller tävling. 

Kommentarer eller krönikor utgjorde cirka 6 procent av artiklarna, mest för att nästan var 
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tionde artikel i Aftonbladet mer eller mindre baserades på journalistens åsikt. När det gällde 

den typen av artiklar var också ungefär var tionde om kvinnlig idrott. De genrer som förekom 

i allra minst omfattning var personporträtt, reportage, bildreportage och debattartiklar. 

I undersökningen förekom 58 artiklar på något vis på tidningens förstasida och endast tre 

gånger som huvudnyhet varav ingen var renodlat manlig i sitt innehåll. När sport förekom på 

förstasidan var det oftast korta texter, så kallade puffar, med syfte att väcka intresse för en 

eller flera artiklar i sportsidorna. Totalt nämndes eller förekom 114 artiklar, eller cirka 7 

procent, av samtliga 1650 sportartiklar på förstasidan eller på sportbilagans förstasida, varav 

20 handlade om kvinnliga idrottare och lika många om både manliga och kvinnliga. 

2.2 Artikelstorlek och ämnesområden 

Artiklarna delades in i fem kategorier: uppslag, helsidor, a-artiklar, b-artiklar och notiser. A-

artiklar kallades de som uppskattades innehålla över 2500 tecken och b-artiklar de med under 

2500 tecken men som inte räknades som notiser. Notisen var den vanligaste typen och 

utgjorde över 45 procent av det totala antalet artiklar, något fler än a- och b-artiklarna 

tillsammans.  

Uppslag förekom väldigt sällan och helsidor i cirka 6 procent av artiklarna. I jämförelse av 

manlig och kvinnlig förekomst handlade 27 av 40 uppslag och 71 av 97 helsidor om manliga 

idrottare och 5 respektive 6 om kvinnliga. Av det totala antalet artiklar var 34 procent manliga 

a- eller b-artiklar och 35 procent notiser om manliga idrottare. Kvinnliga idrottare fick 5 till 6 

procent av utrymmet i de kategorierna. Slutsatsen är att kvinnliga idrottare får ungefär var 

tjugonde notis samt a- eller b-artikel, och därtill bara en bråkdel av uppslag och helsidor.  

Det största ämnesområdet är tävlingar och matcher och utgjorde 32 procent av alla artiklar. 

Den näst vanligaste artikeln handlade om kontrakt och övergångar och utgjorde över 12 

procent av artiklarna. Tre kategorier om aktivas kommentarer, artiklar med personfakta eller 

om privatliv samt artiklar om skador, olyckor eller dödsfall utgjorde över 5 procent vardera. 

Artiklar om kvinnliga idrottare handlade oftare om tävlingar eller matcher, och mer sällan om 

kontrakt och övergångar än artiklar om manliga idrottare. Dessutom var ämnesområdet 
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personfakta och privatliv något vanligare när det handlade om kvinnliga idrottare, liksom när 

artiklar handlade om skador och olyckor. 

2.3 Idrottsgrenar 

Fotboll, ishockey och friidrott var med klart över hälften av det totala antalet artiklar de tre 

idrotter som i undersökningen förekom oftast på sportsidorna, följt av golf, tennis, alpin 

utförsåkning och bilsport. Den stora fokuseringen på fotboll och ishockey var mest påtaglig i 

Aftonbladet, medan Dagens Nyheter skrev mer om friidrott än om ishockey och nästan lika 

många artiklar om golf som de två andra tidningarna tillsammans. Fotboll och ishockey 

dominerade dock rapporteringen över lag i samtliga tidningar.  

Regionalt kunde ett större medialt intresse för fotboll och handboll skönjas i Göteborgs-

Posten, medan Stockholmsbaserade Dagens Nyheter oftare rapporterade om friidrott och golf. 

Göteborgs-Posten var den tidning som var mest varierande i sin rapportering på så vis att 

undersökningsmaterial därifrån innehöll 42 av de 48 i studien förekommande grenar, jämfört 

med 36 i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet. 

Kvinnliga idrottare förekom oftare än manliga när det handlade om idrotterna skidskytte, 

orientering, ridsport, rodd, simning och utförsåkning, men endast när det rörde skidskytte var 

skillnaden markant. I de övriga just nämnda grenarna var skillnaden i den rent kvantitativa 

rapporteringen marginell och relativt jämnt fördelad mellan könen. 

Grenar vars utrymme dominerades av manliga idrottare var främst lagidrotter som fotboll, 

ishockey, bandy, basket och handboll, extremt konditionskrävande sporter som cykel och 

skridsko, samt motorsporter och trav.  

Talande för hela undersökningen är den dominans som fotboll har i sportrapporteringen, med 

nästan 40 procent av det totala antalet artiklar. En tabell på nästa sida visar fördelningen av 

antalet artiklar om manliga respektive kvinnliga idrottare och de olika idrottsgrenar som 

förekom i undersökningen. 
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TABELL 2.1: Fördelning av totalt antal artiklar efter idrottsgren och idrottarnas kön. 

Idrottsgren Manligt Kvinnligt Blandat Övrigt Totalt 
Amerikansk fotboll 3 0 0 0 3 

Badminton 1 0 0 0 1 

Bandy 17 0 0 0 17 

Baseball 3 0 0 0 3 

Basket 28 1 0 1 30 

Bobsleigh/rodel 8 1 0 0 9 

Bordtennis 2 0 0 0 2 

Bowling 1 0 0 0 1 

Boxning 15 0 0 0 15 

Bågskytte 1 0 0 0 1 

Cricket 1 0 0 0 1 

Cykel 25 3 1 0 29 

Fotboll 598 31 5 11 645 

Friidrott 53 39 35 2 129 

Galopp 1 0 1 0 2 

Golf 58 14 2 0 74 

Gymnastik 2 0 0 0 2 

Handboll 17 6 2 4 29 

Innebandy 6 1 1 0 8 

Ishockey 173 5 0 3 181 

Kampsport 1 0 0 0 1 

Kanot 3 0 0 0 3 

Bilsport 51 0 2 0 53 

Motorcykelsport 24 1 0 0 25 

Motorbåt 6 0 0 1 7 

Orientering 6 7 10 0 23 

Ridsport 2 3 2 3 10 

Rodd 0 1 2 0 3 

Segling 7 0 0 2 9 

Simning 5 8 7 0 20 

Skidor 7 6 6 0 19 

Skidskytte 1 14 4 0 19 

Utförsåkning 22 25 8 2 57 

Skridsko 6 0 0 2 8 

Konståkning 1 1 0 0 2 

Tennis 42 20 1 0 63 

Trav 26 0 4 14 44 

Tyngdlyftning 0 0 1 0 1 

Handikappidrott 1 0 1 0 2 

Blandat 9 1 68 6 84 

Övrigt 4 4 6 1 15 

Totalt 1237 192 169 52 1650 
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2.4 Geografi och ursprung 

Totalt handlade cirka 39 procent av studiens artiklar, eller analysenheter, om nationell sport 

och nästan 58 procent om internationell. Alltså var rapporteringen från utlandet något 

vanligare än den om idrottare och idrottsevenemang i Sverige. Undersökningen visade också 

att skillnaden är ännu större i de undersökta tidningarna när det gäller fördelningen mellan 

nationell och internationell kvinnlig elit.  

Över 77 procent av artiklarna om kvinnliga idrottare handlar om internationell elit, att jämföra 

med att motsvarande siffra för manliga idrottare är jämnare fördelad med mer fokus på idrott i 

Sverige. Med undersökningens samtliga analysenheter inräknade handlade sammanlagt under 

3 procent om nationell kvinnlig elit eller internationella elittävlingar för damer i Sverige. 

Artiklar innehållande både manliga och kvinnliga idrottade hade en fördelning mitt emellan, 

med 35 procent som handlade om nationell idrott och 65 procent om internationell. 

Fördelningen gällande manlig och kvinnlig idrott tydliggörs med cirkeldiagram nedan. 

DIAGRAM 2.2: Procentuell fördelning mellan nationell och internationell idrott för 

manliga respektive kvinnliga idrottare 1997, 2005 och 2010. 

När det gäller artiklarnas ursprung har drygt 63 procent producerats av dagstidningarnas egna 

medarbetare, korrespondenter eller utsända. TT eller andra nyhetsbyråer stod för 31 procent 

av undersökningens artiklar medan andra skribenter eller artiklar med oklart ursprung stod för 

resterande 6 procent. Av redaktionernas eget material handlade 75 procent av artiklarna om 

manliga idrottare, medan kvinnliga idrottare och blandat utgjorde 12 respektive 9 procent av 

artiklarna. Av nyhetsbyråernas material, där TT var den absolut största producenten, var 

andelen manligt 76 procent medan kvinnligt och blandat fick 11 respektive 10 procent.  
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Ingen stor skillnad mellan eget material och nyhetsbyråmaterial sett över lag, men däremot 

mellan Aftonbladet och de två andra dagstidningarna på så sätt att andelen manliga artiklar i 

Aftonbladet, både från egna medarbetare och nyhetsbyråer, var över 80 procent men 70 

procent i de övriga, med undantag för Dagens Nyheters byråmaterial som var i nivå med 

Aftonbladets. 

2.5 Bilder 

De tre undersökta tidningarna publicerades under undersökningsperioden i 865 artiklar 

sammanlagt 1748 bilder på sportsidorna: 276 i Dagens Nyheter, 274 i Göteborgs-Posten och 

1198 i Aftonbladet. Av dessa var 1223, eller 70 procent av det totala antalet illustrationer, 

fotografier på män. Antalet bilder på kvinnor var 183 eller just över 10 procent och antalet 

bilder på både kvinnor och män var 309 eller närmare 18 procent.  

Det var också oftare fler bilder i artikeln när det handlade om manliga idrottare. Av artiklarna 

om män innehållande bilder var antalet bilder 50 procent högre än antalet artiklar, medan 

bilderna i artiklar om kvinnor bara var 30 procent högre. Resultaten skiljer sig också mellan 

tidningarna, mycket på grund av Aftonbladets större antal bilder. Aftonbladet har publicerat 

fler bilder på kvinnor än de två andra dagstidningarna, men däremot med procentuellt lägre 

andel. I Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten var andelen män på bild 2010 runt 40 procent 

och i Aftonbladet 77 procent.  

Antalet bilder på kvinnor har liksom bilder med både män och kvinnor ökat i tidningarna fram 

till 2010, men det har även bilderna på enbart män. Då framför allt i Aftonbladet där antalet 

bilder på män har mer än fördubblats sedan 1997. 
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2.6 Kvantitativ analys 

Studien visar att utvecklingen för ökad jämställdhet mellan könen i de undersökta dags-

tidningarna gått långsamt sedan 1997 och att kvinnliga idrottare fortfarande tilldelas en liten 

del av utrymmet både när det handlar om antalet artiklar, artiklarnas storlek och antalet bilder. 

Men mellan 2005 och 2010 har utvecklingen tagit fart på så sätt att en större andel av det 

totala antalet artiklar om sport handlat om kvinnliga elitidrottare, samtidigt som andelen 

artiklar som handlat om manliga elitidrottare har sjunkit.  

En förklaring till det är att antalet artiklar som innehåller idrottare av båda könen också har 

ökat. Det kan bero på att tidningarna oftare i samma artikel redovisar tävlingsresultat för både 

herrar och damer, och i förhandsartiklar tar upp förutsättningar inför både herr- och 

damtävlingen. Tydligast är detta i Göteborgs-Posten där andelen artiklar om både manliga och 

kvinnliga elitidrottare 2010 stigit till närmare 20 procent. Även där ligger Aftonbladet lägst 

med 5 procents andel. 

Detta tyder på att redaktioner numera inkluderar kvinnor i redovisning av tävlingsresultat 

samt tar upp förutsättningar för både dam- och herrklassen i många idrotter. Kvinnorna 

tilldelas dock inte eget utrymme i artiklarna i någon vidare utsträckning jämfört med tidigare 

år vilket också är en indikation på att jämställdhetsarbetet går långsamt. Snarare tyder 

inkluderingen av kvinnor i artiklar där män också är omskrivna på att redaktionerna 

uppmärksammats av debatten om den skeva könsfördelningen och låter kvinnorna vara med, 

men normalt inte ta mer plats än herrarna. Att de inte satsar mer på artiklar som enbart 

fokuserar på de kvinnliga idrottarna kan bero på att den främsta prioriteringen fortfarande 

ligger på att rapportera om idrottsmännen. Som undersökningen av idrottsgrenarna visar får 

manliga lagsporter som fotboll och ishockey överlägset mest utrymme medan fördelningen 

ser jämnare ut i individuella grenar som friidrott och utförsåkning. 

Sportnyheter förekommer inte ofta stort på förstasidorna och kan därför tolkas vara mindre 

viktiga än andra sorters nyheter, med ett undantag för nyheter om svenska framgångar i stora 

tävlingar. Nyhetsartiklar om kvinnliga idrottare är också underrepresenterade och handlar 

oftare om privatliv eller skador och mer sällan om pengar, kontrakt eller övergångar.  
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Nyhetsvärderingen tycks främst vara styrd med utgångspunkt i en föreställning om 

publikintresse, som enligt den kvantitativa analysen fokuseras på herrfotboll. Det tyder på en 

nyhetsvärdering som skiljer sig något från den man tillämpar på nyhetsredaktionerna. Den 

som Bengt Johansson (Nord & Strömbäck, 2004:223-229), ibland annat Walter Lippman och 

Johan Galtungs anda, menar styrs av kriterier som graden av igenkänning och identifikation, 

hur oväntad en händelse är, konflikter, geografiskt avstånd och aktualitet. 

Amatöridrott utgjorde tillsammans med ungdomsidrott en ganska obefintlig del av sport-

journalisternas representation av sportvärlden, en indikation på en elitfixering i nyhets-

värderingen där personer med makt, kunskap eller kändisskap kommer till tals oftare än 

vanligt folk (Nord & Strömbäck, 2004:226). Den tidiga sportjournalistikens intresse för 

folkidrott (Wallin, 1998) har nästan helt övergått till rapportering om den numera allt mer 

omfattande eliten.  

Det görs också skillnad mellan nationell elit och svensk internationell elit, åtminstone när det 

handlar om kvinnor. Kvinnlig nationell elit fick inte ens en fjärdedel av utrymmet som täcker 

kvinnlig idrott medan nationell manlig elit fick nästan hälften av utrymmet för manlig idrott.  

En anledning till skillnaden kan vara det stora antalet artiklar som handlar om traditionellt 

manliga sporter som fotboll och ishockey, att tidningarna täcker Allsvenskan och Elitserien 

för herrar i långt större grad än kvinnornas motsvarande ligor. Att så stor fokus sätts på de 

traditionellt manliga sporterna är en tydlig indikation på en fortsatt genushierarki där dessa 

sporter står högst i rang. Kanske antyder detta också en medveten nedprioritering av kvinnlig 

idrott i Sverige, genom en föreställning om att den inte är intressant för publiken. Men det kan 

förstås bara en publikundersökning tala om. 
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3 Resultat kvalitativ undersökning 

Framställningen av kvinnliga idrottare i media präglas av en skev rapportering där kvinnor i 

första hand marginaliseras genom det låga antal artiklar de medverkar i. I det kvalitativt 

undersökta materialet har återkommande språkliga grepp som handlar om framställningen av 

idrottarna upptäckts. Liknande studier har gjorts av bland andra Judith Bérczes (2006), men 

då endast i utvalda lokaltidningar, samt av Nathalie Koivula (1999), men i studier av 

sportrapportering i tv. Amerikanska studier har också gjorts av Leah R. Vande Berg och Sarah 

Projansky om tv och den muntliga framställningen av idrottare ur genusaspekt. 

Genom att knyta an till tidigare forskning inom området genus och sport i medierna visar 

resultaten av denna kvalitativa textanalys att man i svenska dagstidningar marginaliserar de 

kvinnliga idrottarna med olika tekniker som kan anses vara en återkommande tendens då de 

återfinns i samtliga tidningar och i ett urval av artiklar från årtalen 1997, 2005 samt 2010. 

Resultatet av den kvalitativa studien visar att de ordval och den diskurs i vilken man 

framställer kvinnliga och manliga idrottare skiljer sig åt. 

Viktigt att påpeka är däremot att den sexualisering av kvinnliga idrottare som tidigare 

debatterats flitigt i media och uppmärksammats i tidigare svensk medieforskning (Wallin, 

1998) tycks ha försvunnit nästan helt, i urvalet av artiklar som ingått i denna kvalitativa studie 

har inte ett enda fall av sexualisering återfunnits. Däremot bör också nämnas att det vid 

läsning av vissa krönikörers texter och kommentatorers texter finns en tendens till 

sexualisering som språkligt stilgrepp, möjligen för att provocera läsaren. Med en viss ironi 

kan en krönikör framställa en kvinnlig idrottare genom att beskriva hennes fysiska attribut. 

Krönikor har dock inte ingått i detta kvalitativa urval av artiklar och kommer inte att vidare 

diskuteras i analysavsnittet. 

Genomgången av artiklar från 2010 års kvantitativa urval visade att endast 49 av dessa 

fokuserade på enbart kvinnor. Artiklar där båda könen figurerar har inte ingått i den kvali-

tativa analysen, då många av dessa artiklar fördelar utrymmet ojämnt, ofta med en manlig 

idrottare i fokus som artikeln handlar om och en kvinnlig idrottare vars tävlingsresultat 
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redovisas i slutet av artikeln. Dessa kortare texter har då inte ansetts vara tillräckligt långa för 

att kunna analysera överhuvudtaget.  

I åtta av de 49 artiklar som studerades påträffades marginalisering av kvinnliga idrottare i 

kontexten. Den språktekniska framställningen har i dessa artiklar framträtt i löpande brödtext, 

rubriker samt pratminus. Marginaliseringen som påträffats har tagit sig olika uttryck, och 

varierat mellan att vara språkligt trivialiserande, ej idrottsrelaterad diskurs, ambivalenta 

beskrivningar samt infantiliserande ordval. 

I denna kvalitativa analys har en jämförande textanalys ur genusperspektiv mellan sex artiklar 

gjorts. Det jämförande perspektivet syftar till att tydliggöra språkliga skillnader i fram-

ställningen av idrottsmän och idrottskvinnor. 

Exempel i citatform från artiklar tagna från år 2010 redovisas också och analyseras för att visa 

på att de språkliga diskurserna är frekventa teman. Ett återkommande framställande av id-

rottskvinnor och män som könsstereotyper i samtliga undersökta tidningar visar på en hierarki 

inom sportvärlden mellan kvinnor och män som tidningarna förmedlar genom språkbruket.  

I de undersökta artiklarna återfinns en del diskurser bland de artiklar som handlar om idrotts-

kvinnor som skiljer sig från de artiklar där en idrottsman omskrivs. Återkommande tema är att 

de kvinnliga idrottarnas idrottsprestationer presenteras i relation till privatliv, såsom arbete 

och hemmaliv till skillnad från männens prestationer. 

De språktekniska framställningarna som presenteras vidare i analysdelen är följande: 

 

• Infantilisering 

• Trivialisering 

• Ambivalens 
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3.1 Kvalitativ analys 

Frågeställningen hur skildras kvinnliga idrottsutövare jämfört med manliga i texterna? ska 

försöka besvaras i den kvalitativa analysen, som består av tre jämförande analyser samt 

exempel på språkliga framställningar som skiljer sig åt i artiklar som handlar om manliga 

respektive kvinnliga idrottare. 

3.1.1 Infantilisering 

Begreppet infantilisering innebär att journalistens ordval förminskar och föryngrar idrottaren 

på ett sådant sätt att hennes bedrifter som beskrivs förlorar betydelsefullhet. Infantilisering 

kännetecknas av att en kvinnlig idrottare framställs som yngre än hon egentligen är, ofta 

genom att skribenten väljer att benämna henne som tjej/flicka istället för kvinna. Göteborgs-

Posten skrev om en kvinnlig stavhoppare som just vunnit Junior-VM och valde rubriken 

”Angelica Bengtsson är femte flickan genom tiderna” (Göteborgs-Posten, 2010-07-25). 

Idrottaren Angelica Bengtsson är då artikeln skrevs 17 år gammal och kan åldersmässigt sett 

tillhöra kategorin tjej. Tidningen har trots detta valt att benämna henne som flicka, som för 

tankarna till en betydligt yngre människa av kvinnligt kön. Med ordvalet sker en negativ 

värdering av idrottaren i fråga. I vissa sammanhang kan låg ålder vara en positiv värdering, då 

texten speglar en viss imponering av att en ung idrottare har lyckats med en bedrift. I detta fall 

konnoterar dock rubriken att tävlingen är till för flickor, inte kvinnor och inte tonårstjejer.  

Infantilisering kan också förekomma i form av förnamnspublicering. Idrottare som är väl-

kända för svenska folket i medier och blivit till en företrädare för sin sport får ofta smeknamn 

av medierna, eller omskrivs med enbart förnamn. Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic är ett 

typexempel på detta. Det markerar snarare ett vänskapligt band mellan idrottaren, medierna 

och publiken. I vissa fall används även en idrottares förnamn när detta vänskapsband istället 

grundat i en viss grad av popularitet och framgång inte ännu uppnåtts. 

Maratonlöperskan Isabellah Andersson omskrivs i en personorienterad artikel där journalisten 

genom hela artikeln använder enbart hennes förnamn (Medalj vore perfekt, Dagens Nyheter, 

2010-07-26). I en liknande personorienterad artikel ur samma tidning, bara tre dagar tidigare, 

omskrivs skidskytten Björn Ferry med förnamn och efternamn konsekvent genom hela 

artikeln (Storumans superstjärna har tagit över sitt eget liv, Dagens Nyheter, 2010-07-23). 
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Utan att lägga någon vidare värdering i kändisskap och publikpopularitet så är Ferry mer 

omskriven, hans sport visas i direktsändning i svensk tv och får därmed mer uppmärksamhet 

än Anderssons sport maratonlöpning. Därmed får Ferry anses vara mer välkänd än Andersson, 

men ändå är det den kvinnliga idrottaren som får sitt förnamn utskrivet i artikeln. 

Dagens Nyheter gör på detta sätt en könsstereotyp värdering, där en rangordning med manliga 

idrottare högst upp tydliggörs. Den med högst rang tilltalas och omskrivs sällan eller aldrig 

enligt journalistiska skrivregler, som anses vara kutym på redaktioner, med enbart förnamn. 

Infantiliseringen bidrar till mediers sätt att konstruera en bild av manliga och kvinnliga 

idrottare där männen framstår som vuxna och kvinnor som underordnade barn. En köns-

hierarki som reproduceras i medierna genom infantiliseringen av idrottskvinnor. 

3.1.2 Trivialisering 

Trivialisering sker på två nivåer. Dels genom att idrottskvinnornas bedrifter inte får lika stort 

utrymme som de manliga, om de överhuvudtaget presenteras i medier. Och dels genom ett 

språkbruk som betonar att kvinnor tävlar av andra orsaker än att vinna, till exempel för att det 

är roligt att idrotta eller på grund av gemenskapen med lagkamrater. Frågan varför en person 

idrottar ställs sällan i artiklar om män, då det uppfattas som självklart att män tycker om att 

idrotta och tävla, som en medfödd egenskap.  

I uppfattningen om kvinnors medfödda egenskaper ingår dock inte sinne för tävling eller id-

rott och ifrågasätts därför oftare. Vår könsstereotypa uppfattning om vilka egenskaper en man 

och kvinna har ligger till grund för detta ifrågasättande av kvinnliga idrottare och tillskriver 

dessa idrottare egenskaper där diskursen i artiklarna blir att ha roligt i första hand, och tävla i 

andra hand. Denna diskurs, i vilken texterna framhäver idrottandet främst som ett nöje för de 

kvinnliga deltagarna framkommer i flera av de undersökta artiklarna. I Göteborgs-Posten rap-

porteras tennisspelaren Johanna Larssons förlust i WTA-finalen:  

”Som den tävlingsmänniska hon är var hon förbannad efter förlusten. Men om hon kunde känna 

nöjdhet? Absolut.”  

- Det har varit en helt fantastisk vecka, säger hon. (Förlust för Larsson i första WTA-finalen, 

Göteborgs-Posten, 2010-07-26) 
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En trivialisering av Larssons tävlingsinstinkt framkommer i texten, där hennes kommentar om 

sin positiva upplevelse av tävlingen står i kontrast till hennes besvikelse över förlusten. 

Artikeln förmedlar att den kvinnliga idrottaren trots förlusten är nöjd och har haft roligt ändå. 

Hennes egenskaper som tävlingsidrottare är underprioriterade och nedvärderade den glädje 

hon känner för idrotten. Detta förmedlar en stereotyp bild av kvinnors avsaknad av tävlings-

instinkt, som är en stereotyp manlig egenskap. 

Göteborgs-Posten skrev en artikel inför OS om Anna Carin Olofsson Zidek som skulle tävla 

skidskytte. Samma språkliga trivialisering av fokuseringen på tävling återfanns där: 

”Olofsson Zidek har på sätt och vis roligare nu än för fyra år sedan, även om hon vann då. 

- Det är skönt att kunna bo ihop några stycken, tycker hon.” (Guldpressen påverkar inte Jons-

son, Göteborgs-Posten, 2010-02-13) 

Skidskyttetävlaren Olofsson Zidek påstås ha roligare detta vinter-OS, trots vinsten fyra år 

tidigare. Och i Göteborgs-Posten uttalar sig längdskidåkaren Chandra Crawford inför OS:  

- Men jag ska njuta... 

- Nu ska vi ha roligt... (Vann i Turin, helt chanslös på hemmaplan, Göteborgs-Posten, 2010-02-

12) 

I denna artikel återfinns även en form av ambivalens som framkommer i hur journalisten 

beskriver skidåkarens chanser inför OS-loppet:  

”…men att Chandra skulle upprepa sin sensationella triumf i sprintskidåkning för 4 år sedan är 

praktiskt taget omöjligt. Den gången vann hon i fristil och nu är det klassiskt. Chandra kunde 

lika gärna ha ställt upp i backhoppning.” (Guldpressen påverkar inte Jonsson, Göteborgs-

Posten, 2010-02-13) 

Tidigare studier har visat att idrottande kvinnor oftare än män beskrivs i negativa ordalag 

(Koivula, 1999), ofta när det gäller motgångar. En mans motgång kan alltid förklaras med 

rådande omständigheter, som i Dagens Nyheter under rapporteringen av vinter-OS 2010 där 

Björn Ferrys förlust fick rubriken ”Väderkaos fällde Ferry” (Dagens Nyheter, 2010-02-15). 

Helena Jonsson som tävlade i damklassen i samma sport och kom på tolfteplats omskrevs 
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dagen före med rubriken ”Skotten satt. Men allt föll platt i OS-premiären” (Dagens Nyheter, 

2010-02-14). 

Ferrys förlust gick att skylla på vädret, medan Jonssons förlust var hennes eget fel. En syn på 

kvinnliga idrottare som får skylla sig själva om de förlorar, eftersom de då helt enkelt inte är 

tillräckligt bra, medan den manlige idrottaren omskrivs positivt och inte behöver lida för 

förlusten som kan skyllas på vädret framgår av dessa rubriker. I förlängningen blir det köns-

stereotypa budskapet att kvinnor inte klarar av idrotten ifråga, och den manliga idrottarens 

underprestation i tävlingen trivialiseras och bortförklaras med utomstående element. 

Den kvalitativa studien visar att trivialisering är det mest förekommande sättet genom vilket 

idrottskvinnor marginaliseras. Ofta genom pratminus, där idrottarna uttrycker sig med en viss 

jargong som skiljer sig åt markant mellan kvinnor och män. Idrottsmännen framstår som 

självsäkra och orädda inför tävlingar. Kvinnorna framställs med att huvudsyftet med tävlingar 

är att ha roligt, och uttalar sig ofta med viss ödmjukhet om sina egna insatser. 

3.1.3 Ambivalens 

Ambivalens framträder när reporten väljer att beskriva idrottaren med ord som i sig är 

motsättningar, eller får motsatt effekt när de ställs i relation till varandra. Man beskriver 

styrka - ett positivt värdeladdat ord, i samband med svaghet - ett negativt värdeladdat ord. 

Stark idrottstjej är ett exempel, där ordet stark i idrottssammanhang är ett positivt värdeladdat 

ord, medan epitetet idrottstjej är en infantilisering och trivialisering av idrottaren i fråga. 

 De två orden utgör en kontrast som uttrycker en svårighet att se en idrottande kvinna som 

stark, eftersom det är en könsstereotypisk manlig egenskap och av tradition därför tillskrivs 

män. I idrottssammanhang där fysisk styrka ofta utgör det främsta attributet för en skicklig 

idrottare blir en beskrivning av en idrottskvinna som enbart stark därför svårhanterligt. 

Genom att lägga till ett ord som tjej tappar ordet stark sin betydelse och balansen bibehålls 

mellan vad som är kvinnligt och manligt i kontexten. 
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3.2 Jämförande analys 1 – Dagens Nyheter 1997 

Artikel från Dagens Nyheter 1997, lördag 26 juli: 

Artikeln handlar om segrarna i Orienteringsmästerskapet O-ringen. Artikeln är uppdelad i två 

delar, med en manlig vinnare under rubriken ”Mårtensson för tredje gången” och en kvinnlig 

vinnare under rubriken ”Suveränt, Katta” (Dagens Nyheter, 1997-07-26).  

Redan i rubriken visar skribenten på ett språkbruk som pekar på vissa tendenser vad gäller 

ordval och beskrivningar. I den första artikeln där vinnaren Jörgen Mårtensson intervjuas har 

man valt att skriva ut enbart idrottarens efternamn, vilket ur journalistisk synvinkel pekar på 

status, och att den omskrivna är en auktoritet av något slag. Man är inte personlig med honom 

när man använder hans efternamn. 

I rubriken tillhörande artikeln om den kvinnliga segraren i O-ringen, Katarina Borg, skrivs 

inte efternamnet ut. Journalisten har här valt att använda sig av ett smeknamn för Katarina, 

”Katta”. Ur journalistisk synvinkel visar detta på att den omskrivna i artikeln har lägre rang än 

en auktoritet, smeknamn skrivs mycket sällan ut i nyhetssammanhang. Det finns undantag, 

ofta inom sport- eller nöjesjournalistik, där smeknamn får symbolisera att den omskrivne fått 

en viss status och erkännande som offentlig person. Att bli ”Zlatan” med hela svenska folket 

tyder på högt publik- samt läsarintresse.  

När en okänd person som Katarina Borg blir omnämnd som ”Katta” tyder det snarare på en 

personlig värdering från journalistens sida. En ambivalens framträder också i rubriken 

”Suveränt, Katta”, där idrottaren trivialiseras genom att journalisten använder ett icke 

vedertaget smeknamn direkt efter en uppmuntrande kommentar. Journalistens ambition kan 

här ha varit att skriva om idrottaren på ett sådant sätt att publiken tar till sig den suveräna 

insats hon bidragit med i tävlingen, men genom att lägga in en personlig värdering i form av 

ordet suveränt i rubriken blir journalisten automatiskt en värderande kraft som dessutom 

döper om idrottaren och därmed infantiliserar henne. 

Innehållet samt storlek på artiklarna skiljer sig också åt. Mårtensson får fem hela spalter 

tillägnad enbart sig själv och insatsen i tävlingen. Borg får tre spalter varav hälften handlar 

om hennes insats i tävlingen och resterande halva beskriver SJ:s dåvarande chef Stig Larssons 

intresse för orientering, samt hans roll som sponsor för tävlingen O-ringen. Även detta i 
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kontrast till artikeln om Mårtensson är en marginalisering av idrottaren. Utrymmet Borg 

tilldelas är mindre än häften av det som Mårtensson fått. När dessutom halva artikeln tilldelas 

tävlingens sponsor trivialiseras idrottaren ytterligare. Den kvinnliga vinnaren av O-ringen är 

inte tillräckligt intressant att skriva en hel artikel om, utan en man vars bolag sponsrar 

tävlingen får figurera i samma artikel för att fylla ut utrymmet.  

De delar av artiklarna som faktiskt handlar om idrottarna själva är dock båda person-

orienterade och både Mårtensson och Borg beskrivs med positiva adjektiv. Mårtensson 

omskrivs som ”världens bäste” och ”det stora individuella hoppet inför VM” (Mårtensson för 

tredje gången, Dagens Nyheter, 1997-07-26). Borg omskrivs positivt med formuleringarna 

”nyvunnen stabilitet och framstår som det främsta damhoppet inför VM”, ”gått ned i tempo, 

är kallare och klarar alla skogens stressmoment bättre än tidigare” (Suveränt, Katta, Dagens 

Nyheter, 1997-07-26). 

Men även i de positiva formuleringarna finns skillnader i hur de beskrivs. Mårtensson 

tillskrivs enbart positivt, medan Borgs positiva egenskaper skrivs om i relation till negativa 

egenskaper. Hon har en nyvunnen stabilitet, vilket syftar på att hon tidigare inte varit stabil. 

Hon är inte ett självklart hopp inför VM som Mårtensson, utan framstår som det främsta 

damhoppet inför VM. 

Att omskriva Borg positivt men även ta med negativa egenskaper är en ambivalent 

beskrivning där man som läsare förstår att hon fortfarande arbetar på att bli bättre, medan 

Mårtensson redan är där, färdig elitidrottare som kan beskrivas som världens bäste. I artikeln 

om Borg tas även hennes privatliv upp. Hon ”VM-laddar med en veckas ordinarie arbete som 

sjukgymnast inom äldreomsorgen i Ronna utanför Södertälje” (Suveränt, Katta, Dagens 

Nyheter, 1997-07-26).  

I pratminusen som återfinns i Borgs artikel finns en annan jargong än den Mårtensson 

använder för att svara på reporterns frågor. Att analysera idrottarnas kommentarer utan att 

veta vilka frågor reportern har ställt medför en del problem. Men de pratminus som återfinns i 

artiklarna kan analyseras med utgångspunkt i att journalisten är den som tolkat idrottarnas 

uttalande och valt ut vilka av dessa svar som skall ingå i artikeln.  
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Borgs pratminus är de som följer: 

1. - Jag har varit otroligt noggrann och haft ”myrfart” in till kontrollerna. Det var rätt taktik. 

2. - Jag har mognat som människa, och orienterare. Det här är min bästa säsong, och ”flytet” får 

gärna hålla i sig i några veckor. 

3. - Jag vågar ta det lugnt, tidigare rusade jag bara på. 

4. - Jag hade gärna haft andra VM-förberedelser men jag har redan varit borta så mycket från 

jobbet. Jag skulle få dåligt samvete om jag begärde ytterligare ledighet. (Suveränt, Katta, 

Dagens Nyheter, 1997-07-26) 

I Borgs pratminus återfinns en viss osäkerhet inför sin egen kapacitet, när Borg i pratminus 

nummer 2 uttrycker en önskan om att flytet gärna får hålla i sig några veckor. Borg tar det inte 

som självklart att det är i egenskap av skicklig idrottare som hon tagit sig till VM, utan att 

även ett visst mått tur är inblandat. Denna inställning stämmer överens med vad som uppfattas 

som kvinnliga respektive manliga egenskaper. Att som Borg visa på ödmjukhet är ett sätt att 

presentera sin könsidentitet i ett traditionellt manligt sammanhang som idrott. Hon utvärderar 

även sig själv i relation till tidigare prestationer i pratminus nummer 1, 2 och 3, vilket är ett 

återkommande fenomen genom artikeln eftersom även journalisten själv satt hennes presta-

tioner i relation till tidigare negativa sådana. 

I pratminus nummer 4 återkommer temat privatliv och även ödmjukhet när Borg uppger att 

hon skulle få dåligt samvete om jag begärde ytterligare ledighet. 

Hon uttrycker därmed en önskan om att vilja ta ledigt från jobbet men att arbetet vid sidan om 

orienteringen måste prioriteras, eller att hon inte beviljats ledighet för träning inför VM. 

Detta är en vanlig diskurs inom artiklar som handlar om kvinnliga idrottare, där kvinnornas 

privatliv med arbete, hem och familj går före satsningen på idrott i den journalistiska 

framställningen. Ur genusaspekt blir detta ett sätt att påvisa att Borg fortfarande har andra 

prioriteringar än sport och tävling, hennes prioriteringar är stereotypt kvinnliga sådana. Varför 

detta är viktigt att påvisa i en artikel är för att bibehålla en bild av vad som är kvinnligt och 

manligt inom en mansdominerad arena. Borgs kvinnlighet befästs sålunda med stereotypa 

föreställningar av vad kvinnor skall göra för att inte skrida över könsgränserna. 
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Om kvinnors prioriteringar skulle ändras och bli samma som männens i idrottssammanhang, 

det vill säga att tävling och träning kommer i första hand och hus och hem i andra, skulle 

könsmaktsordningen rubbas och kvinnor utgöra ett hot mot könsstereotyperna utifrån vilka vi 

definierar oss själva. 

Mårtenssons pratminus berör inte ämnet privatliv, utan handlar om hans prestation i tävlingen, 

samt kommentarer inför VM: 

1. - Jag var rädd för Håkans spurtstyrka så jag ville gärna avgöra före upploppet. 

2. - Jag känner stor trygghet inför VM. Nu får jag två veckor för återhämtning och lätt träning. 

Perfekt. 

3.  - Det går inte alltid att spekulera, jag tror inte på den teorin. Här i Umeå har jag fått de svar 

jag behöver för att kunna åka till VM med orubbat självförtroende. Nu känns det bara skönt att 

kunna lägga O-ringen åt sidan, och rikta all koncentration på VM. (Mårtensson för tredje 

gången, Dagens Nyheter, 1997-07-26) 

I Mårtenssons pratminus nummer 2 kommenterar han sina egna känslor inför stundande VM. 

Han visar upp en bild av sig själv som självsäker och trygg, och ingen ödmjukhet finns att 

läsa in i pratminuset. Även i pratminus nummer 3 svarar Mårtensson med självsäkerhet på 

reporterns fråga. Han slår ifrån sig ett påstående som journalisten kommit med i första 

meningen, vilket vi av Mårtenssons svar att döma kan anta var ett negativt sådant.  

Mårtenssons sätt att svara på frågorna visar också upp en könsstereotyp bild av manlig 

idrottare, som en självsäker symbol med tävlingsinstinkt som riktar all koncentration på VM, 

till skillnad från Borg som prioriterar sitt privata arbete utanför orienteringen. Mårtenssons 

artikel fokuserar på det rent idrottsliga, och han framställs i relation till sitt idrottsutövande, 

medan Borgs idrottande på elitnivå trivialiseras genom att journalisten fokuserar på hennes 

privatliv, vilket i detta fall är hennes arbete. 
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3.3 Jämförande analys 2 – Aftonbladet 2005 

Artiklar från Aftonbladet, 2005, 2 september. 

Här återfinns två artiklar med tema skador, som fått utgöra grunden för en jämförande analys 

av hur tidningen valt att rapportera om idrottsmän och kvinnor inom temat skador. 

Den första artikeln har rubriken ”KNAAAAAK! – Damtennisen bryts ner, skador tvingar 

stjärnorna att sluta i förtid” (Aftonbladet, 2005-09-02) och beskriver hur den kvinnliga 

tenniseliten med Kim Clijster som exempel i artikeln påverkas av tennisrelaterade skador. 

Den andra artikeln har rubriken ”Titta, Freddie – här är dina 22 skador” (Aftonbladet, 2005-

09-02) och beskriver fotbollsspelaren Fredrik Ljungbergs fotbollsrelaterade skador. I den 

första artikeln beskrivs tenniskvinnorna som offer för skador. Artikeln handlar enbart om 

damtennis och nämner inte några skador hos manliga tennispelare. 

Till grund för artikeln ligger ett uttalande av Clijster där hon berättat att hon tänker lägga ner 

sin tenniskarriär, på grund av skador. På detta uttalande av en enskild tennisspelare har sedan 

journalisten byggt artikeln och använt Clijster som en symbol för kvinnliga tennisspelare. 

Detta är ett exempel på en negativ särbehandling av en minoritet, där en enstaka individ blir 

till en stereotyp symbol, och får stå till svars för hela gruppen. I detta fall en kvinnas 

skaderelaterade avhopp antas vara något som i förlängningen kommer att påverka hela 

gruppen tennisspelande kvinnor.  

Idrottskvinnor som omskrivs i sportmedia är mer synliga än idrottsmännen eftersom de utgör 

en minoritet, och får i detta fall representera hela gruppen kvinnlig tenniselit. Att tillskriva en 

hel grupp egenskaper baserat på en individs sådana är ett känt fenomen i sociologiska och 

kulturella sammanhang. Ofta sker det i maktstrukturer där majoriteten mer eller mindre 

medvetet använder sig av tillskrivande av symboler för att bibehålla rådande maktordning.  

På så sätt får majoriteten en identitet som makthavare, och minoriteten tillskrivs en identitet 

och rangordning som är lätt att förfoga över eftersom dess symboliska identitet är skapad av 

majoriteten. I förlängningen innebär det också att minoriteten lever upp till sin tillskrivna roll 

för att blidka majoriteten/makthavarna och för att inte hamna i en identitetskris som kan 

äventyra rollen inom minoritetsgruppen (Koivula, 1999). 
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I fallet med artikeln om kvinnliga tennisspelare fungerar agerar Per Renström auktoritetsfigur 

och expert när han uttalar sig. Tennisspelarna Serena Williams och Martina Navratilova 

uttalar sig också i varsitt pratminus. Samtliga meningar, inklusive pratminus i denna artikel är 

negativt laddade. Williams säger ”spelet har blivit så fysiskt krävande och det visar sig såhär. 

Jag har ont lite överallt men fotleden är värst och jag kan inte röra mig till hundra procent” 

medan Martina Navratilova säger ”det är inte acceptabelt att så många toppspelare inte är 

friska. Jag fick dra mig ur tävlingar och tacka nej till, typ, tre under hela min karriär. Idag 

tvingas toppspelarna dra sig ur fem-sex tävlingar varje år” (KNAAAAAK! – Damtennisen 

bryts ner, skador tvingar stjärnorna att sluta i förtid, Aftonbladet, 2005-09-02). 

I både Williams och Navratilovas pratminus framstår de båda som offer för skador, och även 

offer för själva sporten tennis. Journalisten visar med denna framställning att de kvinnliga 

tennisspelarna inte klarar av sporten. Deras kroppar är för svaga för att klara av tennisen. Att 

anmärka på kvinnors fysiska svaghet är en seglivad trend inom sportjournalistik och idrotts-

historia överhuvudtaget. Det är en marginalisering där kvinnor stängs ute från idrottande 

genom att skylla på en bräcklig fysik (Dahlén, 2008). För att ytterligare understryka hur 

påverkade kvinnor blir av att spela tennis får tennisläkaren Per Renström komma till tals: 

1. - Det är skrämmande. 

2. - Det får tjejer ofta. De har inte tillräckligt ”muskelskydd” kring handleden för att toppa sla-

gen som herrarna gör. Tjejerna ska spela den tennis de klarar av. Som Davenport – hon spelar 

inte så krävande längre, är inte ute i alla hörn och slår hårt bara när hon behöver. 

3. - Tjejer i 22-årsåldern är lika utnötta som killar i 27-årsåldern. 

4. - De borde lyssna mer på medicinsk expertis. 

5. - Vi medicinare försöker korta ner damernas säsong. (KNAAAAAK! – Damtennisen bryts 

ner, skador tvingar stjärnorna att sluta i förtid, Aftonbladet, 2005-09-02) 

I samtliga pratminus uttalar sig läkaren, i roll som expert, negativt om tennisens påverkan på 

de kvinnliga spelarnas kroppar. Det nämns dock inte om sporten och de medföljande skadorna 

påverkar kvinnornas psyke. I pratminus 2 säger Renström att tjejerna ska spela den tennis de 

klarar av och i pratminus 4 säger Renström att medicinarna försöker korta ner damernas 

säsong, i sammanhanget som en följd av de skador som spelarna drabbas av. 
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Samtliga pratminus präglas av ett uttryck av marginalisering där de kvinnliga spelarnas fysik 

står i fokus och används som förklaring till varför kvinnor inte ska spela den sortens elittennis 

de nu spelar. 

Detta står i kontrast mot till exempel damfotboll som av många kritiseras för att inte vara lika 

bra som herrfotboll, eftersom damerna inte ännu nått till den höga nivå tekniskt som männen 

spelar på. Tennis är en sport där damer och herrar sägs vara lika tekniskt kunniga, då sporten 

varit öppen för båda könen under många år. Den är ur könsstereotyp synpunkt nästintill 

könsneutral och har inga egenskaper som är direkt tillskrivna enbart kvinnor eller män 

(Koivula, 1999). Denna könsneutrala idrott blir dock i och med läkaren per Renströms 

pratminus i artikeln en idrott som inte är anpassad för kvinnor. 

Även den löpande texten är präglad av negativitet. Meningar som börjar med en positiv 

iakttagelse av sportens utveckling för kvinnor slås ner i nästa mening med ett negativt 

påstående. Det blir en ambivalent beskrivning av kvinnornas framsteg i sporten, som 

genomgående tolkas som negativa och bidrar till ytterligare marginalisering: 

”Bredden har blivit mycket bättre. Idag är det tuffa matcher redan i första omgången för de 

bästa. /.../ Pengarna och pressen på de stora stjärnorna att ställa upp blir bara större. De unga 

världsstjärnorna har svårt att stå emot lockelserna. /.../ Damerna slår igenom i oerhört ung ålder: 

15-16 år. Och de är inte mogna varken fysiskt eller psykiskt för att spela och resa så mycket 

då.” (KNAAAAAK! – Damtennisen bryts ner, skador tvingar stjärnorna att sluta i förtid, 

Aftonbladet, 2005-09-02) 

I inledningen av citatet väljer reportern att omskriva damtennisens bredd som positiv, men 

vänder den positivt värdeladdade meningen till någonting negativt i nästa mening. Nästa sak 

reportern lyfter fram är att kvinnorna inom elittennisen tjänar mer pengar, vilket enligt 

journalisten leder till mer press på idrottarna. Sedan konstaterar han även att extremt unga 

spelare slår igenom som elitidrottare inom tennisen, men menar det som någonting negativt 

eftersom de inte är mogna varken fysiskt eller psykiskt. 

Tidigare medieforskning inom sportjournalistik har visat att det inom rapporteringar om 

kvinnliga idrottare oftare rapporteras i negativa ordalag (Koivula, 1999). I den analyserade 

artikeln skedde den negativa beskrivningen i tre moment: 
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• Genom att ambivalent beskriva kvinnornas framgångar. 

• Genom att i diskursen uppmåla de kvinnliga tennisspelarna som offer för sporten. 

• Genom att ge tyngd åt den negativa bilden reportern uppmålat med negativa uttalan-

den av en expert. 

Artikel nummer två med rubriken ”Titta, Freddie – här är dina 22 skador” (Aftonbladet, 2005-

09-02) som är tagen ur samma nummer av tidningen beskriver fotbollsspelaren Fredrik 

Ljungbergs samtliga skador som han haft i sin idrottskarriär. Här uttalar sig enbart Ljungberg 

själv och artikeln har en genomgående positiv framställning av honom och skadorna. 

Ljungberg får uttala sig i fem pratminus: 

1.      - Nej, jag minns inte alla. 

2.      - Jag tror jag kan spela mot Bulgarien. Det känns jättebra idag. 

3.      - Det har varit lite brutna revben och sånt, men det tar bara någon vecka att läka. Jag har ju 

aldrig slitit av något korsband eller liknande, och det får man vara tacksam för. 

4.      - Att spela med brutna ben i handen, det var inte det skönaste jag upplevt. 

5.      - Det är klart att man lärt sig en del men när jag lägger skorna på hyllan ska jag nog lägga 

ner det där med skador också. (Titta, Freddie – här är dina 22 skador, Aftonbladet, 2005-09-02) 

Ljungbergs uttalanden är präglade av positivitet och en lättsam ton där han i det enda 

pratminuset där negativitet kan uppfattas skämtar genom att konstatera att spela med brutna 

ben i handen inte är det skönaste han upplevt. Hans skador och attityd till dem ifrågasätts inte 

av vare sig reportern eller någon expert. Det är Ljungberg själv som får fungera som får svara 

om sina egna skador, men till skillnad från de två kvinnliga tennisspelarnas pratminus målas 

han inte upp som ett offer för sportens hårda spel. 

Inte heller ifrågasätts om fotboll är för fysiskt krävande eller för hårt eftersom Ljungberg 

genom karriären ådragit sig 22 skador till följd av sitt fotbollsspelande. Eftersom han tillhör 

den manliga majoriteten ifrågasätts inte hans idrottsutövande trots alla skador. Han framställer 

inte heller sig själv som vek i något avseende utan behåller en positiv attityd. I de båda 

exemplen av artiklar där kvinnor figurerar har de i pratminus ifrågasatt sin egen förmåga och 

även blivit ifrågasatta i journalistens löpande text. Att kvinnors idrottande ifrågasätts inom 

olika diskurser har tidigare forskning inom sportjournalistik visat. 
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Kvinnors intresse för idrott beskrivs ofta som ett nedärvt sådant, en familjemedlem som fått in 

kvinnan på tennis till exempel. Likaså ifrågasätts idrottande kvinnors förmåga att idrotta trots 

skador och sjukdomar, till skillnad från männens idrottande som alltid är självklart och genom 

det framställs som normalt (Koivula, 1999; Berczes 2006). Att idrotta trots 22 skador är alltså 

normalt för en man, men onaturligt för en kvinna som då skador framträder helst bör sluta 

idrotta. Vidare i artikeln om Fredrik Ljungberg trivialiseras hans skador i den löpande texten 

av reportern som skriver ”Fredrik Ljungberg har haft väldigt många lindriga skador, men få 

allvarliga” och ”den senaste skadan har precis läkt..” (Titta, Freddie – här är dina 22 skador, 

Aftonbladet, 2005-09-02). 

I de första citaten från texten uppträder en slags omvänd ambivalent beskrivning, där det 

negativa, skadan, omskrivs som positivt i nästa mening. Detta står i klar kontrast mot artikeln 

om de kvinnliga spelarna där journalisten använde sig av ambivalenta beskrivningar i negativ 

bemärkelse. I texten om damtennisen återfinns även fler målande negativa beskrivningar: 

”Damtennisen håller på att knäckas av skador /.../ Tennisens damtour, WTA, håller på att gräva 

sin egen grav /.../ I helgen fick vi en av de ödesdigra konsekvenserna: Kim Clijsters tänker lägga 

av 2007 –  24 år gammal /.../ Clijsters missade nästan hela året på grund av en handledsskada 

/.../ Inför US Open drogs nästan samtliga av storstjärnorna med skador och ett tag i augusti var 

sju spelare på topp – 11 ur spel på grund av skador eller sjukdomar /.../ Samtidigt som damten-

nisen blivit mer fysiskt krävande har inte fysträningen hunnit med alltid. Den nya generationen 

herrar är oerhört vältränade men damerna har inte hängt med.” (KNAAAAAK! – Damtennisen 

bryts ner, skador tvingar stjärnorna att sluta i förtid, Aftonbladet, 2005-09-02) 

 I artikeln om Fredrik Ljungberg återfinns inga negativa kommentarer överhuvudtaget. 

Reportern målar upp en bild av honom som en tålig spelare, som trots skador fortsätter spela. 

En stereotyp manlig bild med styrka som främsta egenskap framträder i texten. Positiva 

beskrivningar av Ljungberg stärker bilden, han beskrivs som frisk, elitspelare och spelklar. 

3.4 Jämförande analys 3 – Dagens Nyheter 2010 

Till grund för denna analys ligger diskursen i två artiklar, varav den ena med rubriken 

”Skotten satt. Men allt föll platt i OS-premiären” (Dagens Nyheter, 2010-02-14) som handlar 

om damernas skidskyttetävling i vinter OS 2010, med fokus på Helena Jonsson. Den andra 

med rubriken ”Väderkaos fällde Ferry” (Dagens Nyheter, 2010-02-15) som handlar om 
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skidskytten Björn Ferrys tävling i herrarnas skidskytte. Bakgrunden till de svenska skid-

skyttarnas dåliga tävlingsresultat beskrivs olika i artiklarna. I Ferrys artikel förklaras förlusten 

med dåligt väder, och i Jonssons artikel präglas förklaringarna av en del förvirring. Reportern 

ställer sig frågan varför Jonsson åkte så sakta, och inte hamnade på prispallen trots att hon 

sköt fullt. Jonssons dåliga resultat ifrågasätts alltså, trots att dåliga väderomständigheter rådde 

även under den dagen hon tävlade. I Jonssons artikel finns även flera negativa beskrivningar 

av de kvinnliga skidskyttarnas prestationer: 

”OS-premiären slutade i besvikelse för Helena Jonsson och Sverige /.../ Anastazia Kuzmina från 

Slovakien tog en sensationell seger och det svenska guldhoppet fick nöja sig med en tolfteplats 

/.../ Det var bäddat för medaljer men svenska skidskyttedamernas OS-premiär slutade i 

besvikelse och förvirring /.../ De båda svenskorna som dominerat i världscupen gjorde en av 

säsongens sämsta insatser när det gällde som mest och ingen kunde direkt efter målgången 

förklara vad det vad som gått snett /.../ De sköt bra, men åkte för långsamt.” (Skotten satt. Men 

allt föll platt i OS-premiären, Dagens Nyheter, 2010-02-14) 

Artikeln är ett exempel på en negativ beskrivning av kvinnliga idrottares prestationer som 

ifrågasätts. De positiva prestationerna beskrivs också ambivalent slutet av citatet. 

I Björn Ferrys artikel beskrivs herrarnas misslyckande med meningen ”Carl Johan Bergman, 

som också drabbades av ovädret, hamnade föst på 42:a plats och led med kollegan Ferry” 

(Väderkaos fällde Ferry, Dagens Nyheter, 2010-02-15). Meningen präglas av medlidande för 

Ferry och Bergman som båda beskrivs som offer för den dåliga väderleken. Inga ambivalenta 

eller negativa beskrivningar återfinns i artikeln. Reportern ifrågasätter inte varför herrarna 

åkte dåligt och låter Ferry komma till tals i pratminus där han själv också skyller på vädret: 

- Jag kan inte göra mer, den här skiten kan inte jag påverka. 

- Uppförsbackarna kändes dubbelt så tunga, det kändes som att åka på pingisgummi. 

- De som startade bland de första 15 idag har dragit vinstlotten, så enkelt är det. 

- Vi visste att det här (snön) skulle komma, det var därför jag valde första startgrupp, men det 

gick inte att säga exakt när. 

- Det är en hel del inte så starka namn före mig, så det finns en bra chans att jag kan åka upp 

mig. (Väderkaos fällde Ferry, Dagens Nyheter, 2010-02-15). 
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Diskursen i Ferrys artikel handlar om vädret, och diskursen i Jonssons artikel handlar om 

hennes dåliga prestation. Tidigare forskning har visat att idrottsmän som presterar dåligt ofta 

omskrivs positivt trots detta, medan idrottskvinnor får stå till svars för underprestationer och 

förklara sig (Koivula, 1999; Berczes, 2006). 

I Jonssons pratminus återfinns en oförståelse samt osäkerhet inför hennes egen prestation i 

loppet, men väderleken omnämns inte, varken av henne själv eller av reportern i artikeln: 

- Jag förstår ingenting, jag tyckte jag gjorde ett bra lopp. 

- Jag tyckte det kändes som att det gick fort i spåret så jag är förvånad över att jag är så långt 

efter. 

- Wolfgang sa att jag låg nia, då tänkte man, fan. Det trodde jag inte. 

- Just nu vill jag bara hem och deppa, sedan är det bara att komma igen. 

- Skönt att det var min ”sämsta” chans i dag. (Skotten satt. Men allt föll platt i OS-premiären, 

Dagens Nyheter, 2010-02-14) 

Ferry framstår i sina pratminus som en besviken idrottare, men besvikelsen fokuseras på 

utomstående krafter, inte hans egna misslyckanden. I Jonssons pratminus fokuseras allt på 

hennes egna prestationer och oförståelsen inför varför hon åkte så sakta förklaras inte av 

reportern som en konsekvens av dåligt väder, varken i den färdiga artikeln, eller att döma av 

hennes pratminus, för henne personligen då intervjun utfördes. 

I dessa två olika vinklar av idrottarnas förluster finns en underliggande stereotyp som handlar 

om kvinnor och mäns olika förutsättningar för att idrotta. Kvinnors idrottande ifrågasätts, som 

tidigare nämnt eftersom de inte av naturen anses vara atletiska, och deras fysik är svagare än 

männens (Tolvhed, 2008; Koivula, 1999; Dahlén, 2008). Idrottande män däremot behöver 

inte ifrågasättas eftersom de av naturen har en god fysik och klarar av påfrestningar som 

skidskytte. När det däremot går dåligt för en idrottande man kritiseras inte hans personliga 

insats, utan de omständigheter som gjorde att han inte kunde prestera till 100 procent. 

Detta underliggande stereotypa tänkande reproducerar en bild av den ofelbara mannen och 

misslyckade kvinnan i idrottssammanhang. Att läsare sedan anser att tillexempel damfotboll 
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är dålig, och herrfotboll är bra ifrågasätts inte eftersom bilden av kvinnors misslyckanden 

redan är skapad. 

Att den kvinnliga idrottarens prestationer ifrågasätts här beror på att en idrottande kvinna 

avviker från ett ideal som är traditionellt manligt inom idrotten. Den stereotypa manligheten  

som står högst i hierarkin utesluter en kvinnas prestationer eftersom hon har stereotypa 

kvinnliga egenskaper tillskrivna sig. Hon kan därför inte bära på manliga egenskaper fullt ut, , 

eftersom det vore för okvinnligt. Idrottsmännen tillskrivs det högsta värdet i hierarkin av 

manliga könsroller.  
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4 Diskussion 

Mediernas rapportering om idrottssammanhang och idrottare är enligt resultaten av vår 

undersökning och som vi redan i resultaten påpekat fortfarande tydligt fokuserad på manliga 

idrottsutövare framför kvinnliga. Detta gäller främst lagsporter som fotboll och ishockey med 

argumentet publikintresse, men som vår tabell över idrottsgrenar visar även i sporter som 

friidrott och golf där damerna varit lika eller mer framstående än deras manliga kollegor. 

Rapporteringen är också relativt jämnt fördelat mellan könen i sporter där de svenska damerna 

i åratal varit avsevärt mer framgångsrika än herrarna. 

Till exempel får man när det gäller utförsåkning resa tillbaka till Ingemar Stenmarks tid för att 

hitta en manlig storstjärna. Samtidigt har damerna, Pernilla Wiberg och Anja Pärson för att 

nämna ett par, varit pålitliga medaljörer i VM och OS sedan det tidiga 90-talet. Även när det 

gäller simning har damerna varit mer framgångsrika på mästerskap under 2000-talet. En 

förklaring till den jämna fördelningen kan vara att mästerskapen går samtidigt för herrar och 

damer vilket inte de stora mästerskapen i fotboll och ishockey gör. Däremot går det att 

diskutera om kanske skillnaden ändå borde vara större i damernas favör, då medierna enligt 

nyhetsvärderingens regler torde vilja följa de mer framgångsrika idrottarna under resten av 

året, då det inte är mästerskap. 

Positivt ur genusperspektiv är att undersökningen visar att andelen artiklar om kvinnlig idrott 

ökat sedan 1997, vilket i sin tur pekar på en eventuell ökad medvetenhet om genus på 

sportredaktionerna. Till exempel nämns både manliga och kvinnliga idrottare oftare i samma 

artikel numera, där de kvinnliga prestationerna tidigare kanske inte hade uppmärksammats 

överhuvudtaget.  

Vad gäller innehållet i tidningen så är sportjournalistiken en stor del i konstruktionen av kön, 

genom sitt språkbruk och de diskurser som används i artiklar om kvinnor och män. Att 

komma ifrån föreställningar om kön som projiceras på oss från kulturella och sociala miljöer 

ända från förskoleålder är givetvis svårt i vilket sammanhang föreställningarna än gör sig 
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gällande. Men medier, som har en så stor roll i vår uppfattning om världen runt om oss, och 

därigenom även oss själva, har ett stort ansvar i att arbeta aktivt med att motverka 

rapporteringar grundade i förlegade ideal där mannen är norm och kvinnan avvikande.  

Hur redaktionerna väljer att göra detta är upp till dem själva. Klart är att kvinnliga idrottare 

bör få mer plats i medierna till att börja med. Det är en banbrytande attityd till kvinnliga 

idrottsutövare som behövs, och kan ändras i grunden genom att medierna tar första steget, och 

på så sätt har en stor möjlighet att vinna en helt ny publik, utan att behöva förlora den gamla. 

Den kvalitativa undersökningen visar tydliga språkliga tendenser där kvinnliga idrottare 

marginaliseras genom ordval och framställningar, och männen omskrivs positivt. Detta tyder 

på en sedan länge djupt rotad bild av kvinnor som det svaga könet, som inte bör idrotta. När 

de väl gör det producerar journalister stereotypa texter där kvinnornas medverkan begränsas 

till en stereotyp roll som i första hand kvinna, och i andra hand idrottare. Rollen som kvinna 

medför de könsstereotypiska egenskaper som journalisterna väljer att förmedla.  

Detta språkbruk innebär att läsarnas bild av idrottskvinnor och idrottsmän förblir stereotyp. 

Tidningarna reproducerar bilden och läsarna tar till sig den. I förlängningen innebär det också 

att idrottsföreningar och intresseorganisationer som är till för att fördela resurser till 

idrottsorganisationer också grundar sina beslut på den vedertagna bilden. När kvinnliga 

idrottsutövare genomgående marginaliseras i medierna och detta leder till dåligt 

publikintresse, samt bibehåller synen på kvinnlig idrott som något trivialt, genomsyrar detta 

även idrottsklubbar och föreningar vilket ger idrottande kvinnor dåliga resurser och 

förutsättningar för att idrotta. 

 I fråga om varför rapporteringen är så skevt fördelad mellan kvinnor och män finns olika 

synpunkter att diskutera. Den första är publikintresse, som medierna själva ofta hänvisar till i 

debatten om jämställdhet på sportsidorna. Högst publikintresse i Sverige finns för manlig 

fotboll på elitnivå påstås det. Detta argument är hållbart enbart till en viss gräns, eftersom 

medierna själva har ett ansvar i att ta fasta på kriterier för nyhetsvärdering, där inte enbart 

publikintresse spelar in. Medierna har även en roll i att skapa publikintresse, som de själva 

erkänner, men ogärna vill stå till svars för.  

Vad gäller mediernas ansvar att spegla verkligheten objektivt finns obesvarade frågor när det 

gäller rapporteringen av sportsammanhang. Idag finns både manliga och kvinnliga 
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elitidrottare inom alla sporter, och speglingen av denna verklighet är uppenbarligen inte 

korrekt. 

Bakomliggande orsaker till varför redaktionerna väljer att fortsätta sin ojämställda 

rapportering tycks snarare bero på rent redaktionella mönster, som i sig kan vara grundade på 

stereotypa mönster och maktordningar som skapats sedan sportredaktionerna tillkom. De 

flesta sportredaktionerna är manligt dominerade, och i en manlig hierarki kan utfallet 

självklart bli att intresset hos redaktionsmedlemmarna är fokuserat på manliga idrottare, och 

detta blir vad som sedan återges i tryck. 

Att antalet kvinnliga reportrar är få på sportredaktionerna är alltså en bidragande faktor i den 

skeva rapporteringen. De kvinnor som arbetar på redaktionerna verkar också följa 

redaktionens arbetssätt, och det kvinnliga inflytandet uteblir. 

Med detta menat att inom sportredaktionerna ligger intresset för att bevaka manlig idrott, och 

då främst lagidrotten med fotboll i spetsen, djupt rotat och är svårt att rubba. Ser man på 

samhället i stort så är det fortfarande en patriarkalisk hierarki som styr på samtliga offentliga 

arenor, som politik, styrelser för stora bolag och massmedier. Kvinnor är en minoritet inom 

den offentliga arenan och därför ses mannen som norm, medan kvinnan blir avvikande från 

normen. 

Att skapa intresse för andra sporter, och ur jämställdhetssynpunkt rapportera om sporter som 

kvinnor utövar, torde också ligga i tidningarnas egna vinstintressen. Att vinna ny publik är 

något som alla dagstidningar idag kämpar med, och sportredaktionerna har en helt ny 

målgrupp att erövra som inte finner någon annanstans att läsa om kvinnliga elitidrottsutövare. 

Om redaktionerna är rädda att förlora läsare på grund av rapportering om kvinnliga idrottare 

tyder detta ur genussynpunkt väldigt starkt på en förlegad syn där de uppenbarligen värderar 

den manlige atletens roll högre än kvinnans, och antar att publiken också gör det. 

Om redaktionerna fortsätter att beskylla sin publik för att vara ointresserad av att läsa om 

kvinnliga idrottare och inte gör något åt detta i sin erkända roll som skapare av publikintresse 

befäster de likväl fördomar och är en aktiv del i ett ojämställt samhälle som förtrycker en del 

av befolkningen på en offentlig arena som tidigare nämnts är en stark skapare av vår identitet.  
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Nyhetsvärderingen på sportredaktionerna är snäv och skev. Det är svårt att tänka sig en 

acceptans gällande liknande ojämställdhet inom något annat område idag, oavsett 

hänvisningar till publikintresse och kommersiella krafter. 

4.1 Förslag om framtida forskning 

Framtida forskning inom området genus och sport i medier anser vi bör gå vidare med att 

undersöka bakomliggande orsaker till den skeva rapporteringen, gärna med förklarande 

ambitioner, att försöka svara på varför det ser ut som det gör. Detta kan och bör lämpligen 

göras på olika sätt. 

En redaktionell studie av könsfördelning samt maktordning på sportredaktionerna kan ge svar 

på om balansen av kvinnor och män bland de redaktionellt anställda på tidningarna spelar 

någon roll över hur utrymmet fördelas i tidningen. Skriver män mer om män och skriver 

kvinnor mer om kvinnor? 

En undersökning av publikens intresse för olika sporter ur genussynpunkt vore också ett sätt 

att svara på om tidningarna faktiskt arbetar utefter läsarintresse, eller om redaktionernas syn 

på vad som är publikintresse skiljer sig från vad folket egentligen vill läsa om. En sådan 

undersökning skulle bidra till att belysa vilka krafter som styr en tidning, hur stor makt 

redaktionen tilldelar sig själv och dess syn på sina läsare. Att döma av Gudrun Schymans 

intervjuer med dagstidningarnas representanter är det vanligt att förklara den skeva köns-

fördelningen med argumentet att det är publikintresset som bestämmer. Finns verkligen inget 

intresse att läsa om damfotboll som vissa redaktioner påstår? Och är verkligen så många 

intresserade av att läsa om fotboll i 4 av 10 sportartiklar? 

En fortsättning på den Ulf Wallin-inspirerade kvantitativa studien kan också utföras om 

ytterligare några år för att följa upp utvecklingen in i 2010-talet och vidare. Likaså kan en 

liknande kvalitativ studie som i denna uppsats göras för att urskilja förändring i språklig 

gestaltning. Lika viktigt som det är att forska om varför könsfördelningen är skev och kvinnor 

marginaliseras i medier är det att forska i om någon förändring sker, och även att försöka ge 

en förklaring till denna förändring. 
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Diagram  

2.1. Procentuell fördelning av undersökta artiklar om manlig respektive kvinnlig idrott i de olika dags-

tidningarna från 1997, 2005 och 2010. 

2.2. Procentuell fördelning mellan nationell och internationell idrott för manliga respektive kvinnliga 

idrottare 1997, 2005 och 2010. 

 

Tabeller 

2.1. Fördelning av totalt antal artiklar efter idrottsgren och idrottarnas kön. 


