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Sammanfattning/Abstract 

 

Det här är en studie i hur män och kvinnor avbildas och beskrivs i bilder på sportsidorna under tre 

olympiska spel, OS i Amsterdam 1928, OS i Melbourne 1956 och OS i Los Angeles 1984, mot 

bakgrund av Anja Hirdmans uppsats Male Norms and Female Forms. Hon har i sin studie endast 

studerat nyhetsplats och inte idrottssidor och den här uppsatsen är ett försök att problematisera hennes 

resultat. 

I uppsatsen har vi valt att studera de båda svenska dagstidningarna Dagens nyheter och 

Idrottsbladet genom att använda semiotisk bildanalys och textanalys. 

Vi kan visa att det råder en dikotomi i beskrivningen och avbildningen av män och kvinnor men att 

resultaten skiljer sig i detaljer mot Hirdmans studie eftersom sportsidor har en annan nyhetslogik än 

övriga sidor. På många sätt avbildas män och kvinnor på sportsidorna över tid mer jämlikt än på övrig 

nyhetsplats. Män och kvinnor får ungefär lika stor bevakning i förhållande till antalet deltagare, beskrivs 

ofta efter sina resultat och avbildas som ungefär lika aktiva och ungefär lika ofta som individer. Men på 

andra sätt är det tvärtom; kvinnor omnämns oftare med sitt kön, de ler oftare mot kameran, avbildas 

oftare som poserande och det saknas helt kvinnliga ledare under vår undersökningsperiod.  

Män avbildas oftare i helkropp, oftare som narcissistiska och begrundande på ett sätt som förefaller 

ikoniskt, i det att bilden av en allvarlig man som funderar är en viktig del av vår bildkultur och ofta 

återkommer som manligt ideal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Presshistoria, sportjournalistik, genus, semiotik, visuell grundad teori, agendasetting, 
framing, diskursanalys, Anja Hirdman 
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1.Inledning 
Man skulle kunna argumentera för att sport är ett slags spegelbild av det samhälle där den finns, 

eftersom den speglar de normer som existerar i samhället. Dessa förändras förstås över tid. När man 

studerar en sådan sak som kön och framförallt konstruktionen ”kön” – det vill säga genus - blir man 

varse att även detta förändras över tid. Synen på vad som är kvinnligt och manligt förändras allt 

eftersom tiden går och samhället förändras.1 

I sin undersökning Male Norms and female Forms2 har Anja Hirdman visat att det finns en 

dikotomi mellan könen i bild på alla områden i dagstidningar – men hon har inte undersökt sportbilder. 

Därför kommer vi i den här uppsatsen att undersöka hur genus i bilder ser ut på sportområdet i 

dagstidningarna Dagens nyheter och Idrottsbladet. Anja Hirdman visar i sin uppsats på en tydlig 

dikotomi mellan kvinnor och män som tar sin utgångspunkt i att män framställs som aktiva och 

beslutsamma medan kvinnor i högre grad än män framställs, inte som individer, utan som representanter 

för något annat än sig själva, det vill säga i högre grad för sitt kön och de attribut som knutits till 

kvinnligheten.3 Om detta mönster upprepas även i sportbilder och i så fall hur är det vi vill se med vår 

undersökning. Vi studerar bilderna semiotiskt, det vill säga, vi studerar just de faktorer i bilderna som 

Anja Hirdman menar är viktiga i sin studie, just för att vi ska få ett så bra jämförelsemått som möjligt.  

Hur framställs kvinnor och män då på sportjournalistiska bilder i svensk dagspress? Anja Hirdman 

har undersökt åren 1925, 1955 och 1985 och vi åren 1928, 1956, och 1984.4 Vi ville få en bra jämförelse 

på sportområdet med Anja Hirdmans studie men samtidigt ringa in de OS som ägde rum dessa år. Vilket 

kön förekommer mest? Vilket kön avbildas som mest aktivt och hur beskrivs de olika könen i text? 

Att medier har en stor inverkan på normer och att de återspeglar de värderingar som existerar i 

samhället är nog de flesta överens om, men hur stor effekt medier egentligen har är svårt att säga. Det 

står i varje fall klart att de i hög grad influerar samhället och därför är det naturligtvis intressant att 

studera vad och hur medierna rapporterar. Nyheter fungerar som ett socialt lim som binder samman 

                                                
1 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 18. 
2 Hirdman, Anja, “Male Norms and Female Forms: The Visual Representation of Men and Women in Press 
Images in 1925, 1955 and 1987”, Picturing politics, Becker, Karin, Ekecrantz, Jan, Olsson, Tom (red.). 
Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Skriftserien - Journalistik, medier och 
kommunikation, Stockholms universitet, 2000, s. 236. 
3 Hirdman, Anja, “Male Norms and Female Forms: The Visual Representation of Men and Women in Press 
Images in 1925, 1955 and 1987”, s. 235 f. 
4 Hirdman, Anja, “Male Norms and Female Forms: The Visual Representation of Men and Women in Press 
Images in 1925, 1955 and 1987”, s. 225. 
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samhället. Journalistiken spelar en nyckelroll i att skapa våra identiteter.5 När vi konsumerar nyheter, 

stora som små, förstår och konstruerar vi oss själva som subjekt på en lokal, nationell och i en global 

kontext. Vi vill därför i denna uppsats använda agendasetting- och framing-teorin, för att visa på 

mediernas makt och inflytande över läsarnas syn på genus och även hur läsarnas normer och ideal6 även 

går in i tidningarna. Bilder är särskilt viktiga eftersom all forskning på ögonrörelser vid tidningsläsning 

visar att bilder fångar läsarens uppmärksamhet mer än texten7. Genom att göra en semiotisk analys, som 

innebär att man studerar betydelsebärande element i bilderna, som gester, bildvinklar, ansiktsuttryck och 

poser, får vi också en konnotativ och denotativ dimension. En analys av bilder blir av nödvändighet 

subjektiv; den är beroende av våra egna mentala bilder, våra egna föreställningar, våra influenser och 

konventioner.8 Vi kommer även komplettera bildanalysen med en diskursanalys av rubriker och 

bildtexter för att visa på de normer och värderingar som är de rådande. 

Sist och slutligen vill vi använda visuell grundad teori, som innebär att vi förutsättningslöst sorterar 

materialet i olika kategorier, för att sedan omkategorisera detta och på så sätt utvinna ny kunskap. På så 

sätt får vi sedan fram ett narrativ, en berättelse om tidens val av bilder och vilka betydelsebärande 

element som då var mest använda9, och som gör att vi på ett övergripande sätt kan beskriva de resultat vi 

får fram. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin ”On Why and How We Should Do Journalism Studies” (kap.1), 
Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin (red.), The Handbook of Journalism Studies, London, New York: 
Routledge Member of the Taylor and Francis Group, 2008, s. 3 f. 
6 Coleman, Renita, McCombs, Maxwell, Shaw, Donald och Weaver, David, ”Agenda Setting” (kap.11), 
Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin (red.), The Handbook of Journalism Studies, London, New York: 
Routledge Member of the Taylor and Francis Group, 2008, s. 147 ff. 
7 Sternvik, Josefin, Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt, Arbetsrapport vid 
Institutionen för Journalistik och Masskommunikation på Göteborgs universitet, 2004, sid 31. 
8 Eriksson Yvonne, Göthlund Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, Lund: Studentlitteratur, 2012, 
s. 22. 
9 Krzysztof T. Konecki, "Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical 
Work", Revija za sociologiju , vol. 41, no. 2, pp. 131 – 160. doi: 10.5613/rzs.41.2.1, 2011, s. 131. 
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2. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att studera hur kvinnor och män framställs på sportjournalistiska bilder i svensk dagspress 

åren 1928, 1956, och 1984 och sedan jämföra våra resultat med Anja Hirdmans artikel Male Norms and 

Female Forms.10 Detta undersöker vi genom att studera, semiotiskt, hur män och kvinnor porträtteras 

visuellt; bland annat bildernas komposition, bildvinklar, bildval och retoriska element, men också 

genom att kvalitativt analysera hur könen beskrivs i text. På så vis hoppas vi kunna se hur könen 

förhåller sig till den rådande normen och om det existerar en över- och underordning och hur den i så 

fall ser ut. Genom att undersöka den kvantitativa representationen av kvinnor och män svarar vi på 

vilket kön som mest respektive minst plats i mediernas idrottsrapportering.  

 

 

Frågeställningar: 

1) Finns det något mönster i hur könen gestaltas på bild inom sportjournalistiken? 

2) Hur ser fördelningen av idrottsbilder ut kvantitativt mellan könen? 

3) Hur beskrivs kvinnor och män i rubrik och bildtext? 

4) Hur förändras porträtteringen av kvinnor och män över tid? 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Hirdman, Anja, “Male Norms and Female Forms: The Visual Representation of Men and Women in Press 
Images in 1925, 1955 and 1987”. 
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3.Centrala begrepp 
Genus – människans sociala kön.11 

Idrottsbilder – när vi talar om idrottsbilder menar vi i vår uppsats både fotografier och illustrationer. 

Sportsidor – sportsidor kan i denna uppsats betyda delen i en tidning som innehåller idrottsmaterial, 

men också en hel tidning med bara idrottsmaterial. 

”DN” – vår förkortning för Dagens nyheter. 

”IB” – vår förkortning för Idrottsbladet. 

Deduktiv – att sluta sig till ett resultat utifrån givna premisser och på logisk väg komma till en 

slutsats.12 

Induktiv – att sluta sig till ett resultat utifrån erfarenhet och genom att pröva och testa sig fram.13  

Semiotik – läran om att studera tecken. Man studerar hur de tecken vi använder i vårt skrivna och talade 

språk, till exempel i bildanalys.14 

Dikotomi – ömsesidigt uteslutande. 

Konnotation – bildens betydelse eller abstrakta definition, dess begreppsinnehåll. 

Denotation – bildens faktiska innehåll, dess begreppsomfång. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder – Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt Stockholm: 
Atlas, 2001, s. 13f. 
12 Hartman, Jan, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 23. 
13 Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, s. 24. 
14 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s. 41. 
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4.Bakgrund 

Människor styrs i stor utsträckning av sina mentala bilder, sina föreställningar om hur saker och ting är 

och ser ut. De här föreställningarna avspeglar sig i en lång bildtradition som är svår att frigöra sig ifrån 

och som i sin tur även påverkar våra föreställningar om världen. Rådande konventioner, normer och 

diskurser gör att bildskapare, vare sig de är illustratörer, målare eller fotografer, därför ofta får svårt att 

bryta med tidigare traditioner. Ernst Gombrich talar i detta sammanhang om bildens ”schemata”, som i 

generation efter generation förändras med små förskjutningar. Bilden är väsentlig för att förstå en 

tidsanda, eftersom bilden är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser.15 Det är därför som det 

i en sådan här bakgrund är väsentligt att förstå tidens konventioner och normer. Det är därför vi menar 

att det är väsentligt att visa på samhällets syn på könsroller, och vilken syn man hade på idrottande 

kvinnor och män. Det är därför också väsentligt att beskriva bildens estetik genom att förstå bild- och 

sportjournalistikens utveckling.  

 

Samhällets utveckling ur ett genusperspektiv 

Europa genomgick under andra halvan av 1700-talet och första halvan av 1800-talet stora förändringar 

som kom att förändra synen på samhället. Upplysningen, genom tänkare som Montesqieu, Rousseau och 

Voltaire, gav impulser till idéer om nya samhällsideal.16 Rousseau skrev i sin bok Èmile om kvinnor att 

inget kön visserligen är överlägset det andra, men han framkastade idén att skillnaderna mellan könen 

ändå var ”naturliga”, och att de båda könen på samma sätt är naturliga motsatspar; medan mannen är 

aktiv är kvinnan passiv, medan kvinnan är svag är mannen stark. Kvinnans uppgift borde vara att 

behaga, menade Rousseau i Èmile, medan mannen tack vare sin styrka inte behövde dessa egenskaper. 

För Rousseau var kvinnans lott främst att fostra avkomman – hennes roll i samhället var överflödig. 

Som en konsekvens av detta synsätt menade Rousseau att det var väsentligt att kvinnor och män 

uppfostrades olika.17 Men att hans syn på kvinnans och mannens roller i samhället som väsensskilda var 

det som ensamt formade borgerlighetens syn på kvinnan är säkert en överdrift. Säkert är denna verkan 

dubbelriktad. Man ska nog se Èmile mer som ett uttryck för den nya borgerlighetens syn på kvinnans 

och mannens roller, men man ska heller inte underskatta betydelsen av böcker av denna typ, och det är 

nog så att Rosseau hjälpte till att legitimera dessa idéer så att de fick ytterligare fäste.  

                                                
15 Eriksson Yvonne, Göthlund Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, Lund: Studentlitteratur, 2012, 
s. 18. 
16 Blom, K Arne och Lindroth, Jan, Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse, SISU 
Idrottsböcker, Stockholm, 1995, s. 112 f. 
17 Caine, Barbara och Sluga, Glenda (2009), Europas historia 1780-1920. Ett genusperspektiv, Natur & Kultur, 
Stockholm, s. 28 ff. 
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Under industrialismen, en period som inträdde i Sverige omkring 1850-1920, kom även det svenska 

samhället att förändras på ett djupgående sätt. Städerna växte, eftersom inflyttningen till städerna ökade 

då industrin behövde arbetskraft. Detta ledde i sin tur till att borgerligheten växte. Med dessa 

förändringar kom synen på kvinnans och mannens roller att förändras. I det bondesamhälle, som varit 

dominerande före denna utveckling, arbetade mannen och kvinnan hemma och ofta sida vid sida. Men 

kvinnan i det borgerliga samhället kom nu i högre grad att arbeta ensam i hemmet medan mannen gick 

till en arbetsplats. Några av följderna blev att kvinnorna hamnade längs ner på samhällsstegen 

lönemässigt och yrkesmässigt.18 

På grund av att kvinnor diskriminerades på många områden startades under andra halvan av 1800-

talet många kvinnoorganisationer. Under första världskriget gjorde efterfrågan på arbetskraft att kvinnor 

i större utsträckning fick möjlighet att komma ut i arbetslivet. Samtidigt skedde juridiska förändringar 

som rent formellt gav kvinnor en ökad politisk makt och 1918 röstades den kvinnliga rösträtten igenom i 

Sveriges riksdag. Under mellankrigstiden och depressionen gjorde en nativitetskris att antifeminismen 

tog fart, men efter andra världskriget gjorde högkonjunkturen att kvinnors förutsättningar på 

arbetsmarknaden förbättrades samtidigt som giftermålen ökade kraftigt. Under 1950-talet kulminerade 

husmorsidealet. Jämställdheten var alltså ett begrepp som inte fått fäste, men kvinnoorganisationerna 

kämpade för kvinnors möjligheter att välja mellan hem och yrkesliv. Jämställdhetstanken fick teoretiskt 

fäste på 1960 och praktiskt genomslag i Sverige (och världen över) på 1970-talet.19  

 

Idrottens utveckling ur ett genusperspektiv 

I modern bemärkelse existerade inte idrott förrän mot slutet av 1800-talet, till exempel hade varken 

tennis, boxning eller fotboll ännu några allmänt accepterade regler. Den moderna idrotten är i huvudsak 

en brittisk skapelse, och redan i mitten av 1700-talet var det brittiska idrottslivet väl utvecklat och 

bestod av flera grenar. Regler och tabeller var tidigt en del av det brittiska idrottslivet.20 När 

urbaniseringen tog fart växte en folkrörelse fram i romantikens anda i Tyskland och Sverige. Man talade 

om en sund själ i en sund kropp, och man talade om naturen och vikten av frisk luft, något som blev 

aktuellt eftersom urbaniseringen gjorde att allt fler växte upp i en stadsmiljö. Idrotten, som den formade 

sig då, var en företeelse som uteslutande hörde borgerskapet och staden till, och när industrialiseringen 

tog fart i Sverige under andra halvan av 1800-talet kom också idrotten att växa till. 1897 bildades 

                                                
18 Annerstedt, Claes, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, Stockholm: Liber förlag, 1984, s. 19. 
19 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 20. 
20 Blom, Lindroth, Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse, s. 115 ff. 
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centralföreningen för idrottens främjande i Stockholm och ekonomiskt blev denna förening oerhört 

viktig under åren fram till början av 1930-talet.21  

Kvinnor och mäns villkor inom idrotten hänger intimt samman med deras villkor i samhället. 

Forskning visar att könsrollsrelaterade attityder och beteenden i samhället de facto förstärks inom 

idrotten.22 Långt in på 1800-talet utestängdes kvinnor i stort sett från all form av idrottslig aktivitet, 

framför allt genom medicinska argument. Man menade att kvinnan på grund av sin psykiska bräcklighet 

skulle drabbas av besvär med nervositet och i förlängningen hysteri. Detta ledde bland annat till att 

kvinnors fysiska hälsa under denna tid var sämre i jämförelse med mannens.23 Men med industrialismen 

ökade efterfrågan på kvinnlig arbetskraft vilket i viss mån kom att påverka synen på kvinnors idrottande. 

Ridning och cykling, idrotter som inte ansågs vara så fysiskt krävande, blev till exempel något 

vanligare, framför allt bland kvinnor i överklassen. Trots dessa små attitydförändringar var kvinnligt 

idrottande mycket ovanligt under hela 1800-talet, i synnerhet tävlingsidrottande, vilket betraktades som 

okvinnligt.24 

Förändringarna kom smygande. Under OS i Stockholm 1912 var 55 deltagare kvinnor – i de för OS 

socialt accepterade grenarna tennis och simning, även om kvinnor också deltog i gymnastikuppvisningar 

vid dessa spel.25 Första världskriget innebar att kvinnor fick tillgång till högre samhällsposter vilket 

också skapade bättre förutsättningar för kvinnligt idrottande.26 Det var egentligen inte förrän 1926 som 

kvinnlig friidrott fick sitt stora genombrott, med de internationella kvinnliga idrottsspelen i Göteborg 

27-29 augusti,27 detta i en tid som debatten om kvinnligt idrottsutövande kommit att intensifieras. 

Insändaren ”Idrottskvinnan och äktenskapet”, publicerad i tidningen Arbetet den 18 september samma 

år, lyfter argument mot kvinnligt idrottande, argument som skönjts i debatten så sent som på 1980-talet. 

Artikelförfattaren menar att kvinnor genom att delta i olympiska spel blir olämpliga som makor och 

mödrar:28 

 
Vid 18 års ålder är hon helt fången i idrottsvansinnet och vid 20 år, då hon är giftasvuxen, har hon säkerligen på 

allvar utbytt synålen mot kastspjutet, garnnystanet mot ”kulan” … och kokboken mot specialtidningar och böcker 

som handlar om idrott29 

 
                                                
21 Ibid, s. 184. 
22 Ibid, s.24. 
23 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 222. 
24 Ibid, s. 223. 
25 Ibid s. 104. 
26 Ibid, s. 223. 
27 Ibid, s. 7. 
28 Ibid, s. 205. 
29 Ibid, s. 205 f. 
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Idrottandet fördärvar kvinnans fysiska utveckling menar artikelförfattaren. Hon förlorar sin ”mjukhet, 

vekhet och det graciösa i växten” för att istället bli ”kantig, grovlemmad, muskulös och okvinnlig”. Men 

hon förlorar likväl sitt ”starkaste vapen” – charmen, och därmed möjligheten att bli uppvaktad av en 

man.30 

I OS i Amsterdam 1928 kom emellertid kvinnorna för första gången att tävla i friidrott, trots att 

bland annat stadiondirektören Erik Bergvall bland andra tyckte att det ”stred mot hela den olympiska 

idén att låta kvinnor delta i OS”.31 Från efterkrigstiden och fram till vår uppsats sista nedslag, 1984, har 

jämlikhetsutvecklingen i samhället skapat avsevärda förbättringar gällande kvinnors förutsättningar 

inom idrotten. Historikern Claes Annerstedt menar att även om jämlikheten var uppnådd på pappret 

under 1980-talet, i form av exempelvis mer resurser till kvinnlig idrott och utbildning av kvinnliga 

idrottsledare, fanns många hinder kvar. Dessa handlade om ”inrotade rollfördelningar, vanor och 

attityder”.32 

 

Tidningsmarknadens expansion 

Med 1800-talets industrialisering och urbanisering kom, förutom ett ökat informationsbehov, en 

konsumtionskultur att växa fram som bäddade för att en annonsmarknad växte fram och det gjorde 

tidningarna billigare och mer lättillgängliga. Detta gjorde att inte bara nyheter utan också idéer lättare 

och snabbare kunde spridas. Till detta kom uppfinningar som snällpressen, den automatiska 

sättmaskinen och rotationspressen som gjorde att det på kort tid gick att trycka stora upplagor mot slutet 

av 1800-talet. Tillgången på tidningspapper ökade också dramatiskt när man uppfann metoder för att 

utvinna tidningspapper ur trämassa istället för lump. Sist, men inte minst, gjorde järnvägen och 

ångkraften att tidningar (och idéer) kunde spridas snabbare än någonsin tidigare.33  

Betydelsen av detta ska förstås inte underskattas. Utbyggnaden av järnvägen gjorde världen mindre, 

kanske på ett sätt som går att jämföra med flygets expansion eller hur internet expanderat och gjort 

världen mindre i våra dagar. Poängen är att ideal som tidigare främst varit lokala nu snabbare fick 

spridning också på en nationell nivå. Nationsbygget, själva idén om vad Sverige är, och synen på könens 

roller i detta nya samhälle, formades under denna tid just av den växande pressen och av den 

industrialisering som givit den grogrund.34 

 

                                                
30 Ibid, s. 206. 
31 Ibid, s. 117. 
32 Ibid, s. 225. 
33 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart, Massmedier: En bok om press, radio & TV, 8:e uppl. Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag, 2003, s. 39 f. 
34 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 26 f. 
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Sportjournalistiken och dess bilder 

I den här uppsatsen ska vi framförallt titta på bilder på kvinnor och män och se hur de avbildas och 

porträtteras. Det skulle dröja innan fotografiet eller för den delen illustrationerna skulle göra sitt intåg i 

pressen. I slutet av 1800-talet ansågs det inte riktigt rumsrent med illustrationer och de tidningar som i 

början av förra seklet började använda illustrationer sågs på med skepsis.35 Men det gick inte att komma 

ifrån att illustrationer hade stor effekt på läsekretsen; i Illustrerad tidning, som började utges 1854, 

kunde läsarna se bilder som gav en långt mer mångfacetterad bild av verkligheten än endast text. 

Bilderna bidrog till att gestalta olika berättelser och budskap, till exempel kampen mellan civilisation 

och barbari under Krimkriget. Men bilden av vad det innebar att vara kvinna och man fick också här ett 

strakt genomslag genom hur könens olika roller genom illustrationer legitimerades. Förutom att 

massmedierna ger en överväldigande majoritet av sitt utrymme till manlig idrott, finns en historisk 

tendens att massmedierna genom idrotten skapar olika typer av förebilder för pojkar å ena sida och 

flickor å andra sidan. En historisk vanlig tendens är att massmedierna lyfter fram män för deras 

prestationer och kvinnor för deras utseende, något som dock jämnar ut sig en aning fram emot 1980-

talet.36 

Dagens nyheter var en av de första tidningarna i Sverige som började använda illustrationer 

regelbundet och i större omfattning. År 1909 gjorde man om sin förstasida från annonssida till 

nyhetssida.37 Varför fick bilder då större genomslag? Och varför är detta en väsentlig komponent i 

formandet av olika ideal, inte minst könsideal? Svaret är att bildens betydelse helt enkelt griper tag i 

människors identitetsskapande och socialisation.38 I moderna studier har man kunnat konstatera att 

bilder, och framförallt illustrationer, är det första en läsare ser när hen tittar i en tidning.39 Bilder är helt 

enkelt väldigt viktiga för att producera och reproducera kultur. På kort tid fyrfaldigades Dagens nyheters 

upplaga, och detta gjorde att tidningen snabbt fick många efterföljare. Förklaringen låg i att tidningen 

var en av de första svenska tidningar som ”amerikaniserats”. Förutom satsningen på ett ökat bildmaterial 

var konceptet ett mer mångskiftande innehåll för att locka fler läsargrupper.40 De första bärbara 

kamerornas genomslag gjorde att det blev betydligt enklare att ta händelsebilder. Det var framförallt 

under OS i Stockholm 1912 som den svenska sportfotojournalistiken utvecklades. Då började man 

experimentera med olika bildvinklar och kamerapositioner. Innan dess användes främst träsnitt.41  

                                                
35 Dahlén, Peter, Sport och medier: En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 2008, s. 133. 
36 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 27. 
37 Dahlén, Sport och medier: En introduktion, s. 113. 
38 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s. 17. 
39 Sternvik, Josefin, Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt, Arbetsrapport vid 
Institutionen för Journalistik och Masskommunikation på Göteborgs universitet, 2004, s. 39. 
40 Dahlén, Sport och medier: En introduktion, s. 113. 
41 Ibid, s. 114. 



 14 

Rena sportsidor växte fram i USA och Storbritannien på 1880-talet och i Sverige på 1920- och 

1930-talet.  Under denna period kom idrottsbilderna att öka kraftigt i antal, både fotografier och 

tecknade illustrationer. I mitten av 30-talet ökade dessutom bilderna i storlek. Däremot var det inte 

självklart att bilder publicerades tillsammans med en artikel, utan bilden var ända till 1950-talet vanligen 

helt fristående från någon artikel och publicerades vanligen enbart med en bildtext. Anledningen till 

detta var att dels att tidningarna på den här tiden inte använde sig av redigerare, dels att bilderna kunde 

komma i till redaktionen först dagen efter själva texten. Placeringen av bild och text sköttes heller inte 

av någon redigerare, de placerades i tidningen efter den turordning som de inkom till sätteriet.42 

Efter andra världskriget kom sportbilden att bli ett allt viktigare konkurrensmedel inom svensk 

dagspress. Genom den nya telefontekniken kunde bilderna skickas direkt från en plats i världen till 

redaktionen och publiceras redan dagen efter att evenemanget ägt rum. Dessutom ökade 

idrottsbevakningen i sin helhet. Förutom att man skickade fler fotografer till stora idrottsevenemang och 

lade ner mer omsorg på layouten, tog det journalistiska berättandet en allt mer populariserad riktning. 

Bilderna blev större, mer ödesmättade och laddade med ”action” och fokuset på idrottaren som person 

blev viktigare. På så vis kom idrottsmaterialet nu att i viss mån närma sig journalistikens nöjesgenrer. 

De tidigare så vanliga porträttbilderna blev under 50-talet mindre vanliga.43  

Idrottsbildens stora genombrott kom dock under 60-talet. Mellan 1965 och 1975 började svenska 

dagstidningar att införa ny teknik för redigeringen, så kallad ”offsettryck” och ”fotosättning”. Tekniken, 

som skapade större förutsättningar för formgivning och bildhantering, var revolutionerande. 

Idrottsjournalistiken blev här en viktig föregångare för det generella införandet av samspelet mellan 

rubrik och bild. Utrymme för kreativitet och experimenterande var dessutom något större inom 

idrottsjournalistiken, som från 60-talet och framåt lade stora resurser på just redigering och layout. Från 

1975 och framåt kom bilder i allt större utsträckning att fungera som ett lockbete, för att fånga läsarens 

uppmärksamhet. Av samma orsak blev bilderna också allt oftare laddade med känslor av olika slag.44 

 

 

 

 

                                                
42 Ibid, s. 114. 
43 Ibid, s. 114 ff. 
44 Ibid, s. 116 f. 
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5.Tidigare forskning 
Det har gjorts en del genusforskning i Sverige om sportjournalistiska bilder. Det finns en del forskning 

om idrott och genus, där bilder inte är i centrum. Det finns också forskning om bilder och genus, där 

idrott inte är i centrum.  

 

Genus i svensk press 

I artikeln Male Norms and Female Forms av Anja Hirdman undersöker hon med bildanalys gestaltning 

av män och kvinnor i dagspressen åren 1925, 1955 och 1987. Hon har undersökt redaktionellt material, 

liksom annonser och reklam, men hon har inte tittat på idrottsjournalistiken.45  

Hirdman finner i huvudsak två mönster i hur kvinnor och män framställs på bild; kvinnor 

porträtteras på ett mer stereotypt sätt än män och de är mer sitt kön än individer.46 Hennes undersökning 

omfattar tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet samt veckomagasin.47 På 1920-talet, med 

borgerlighetens framväxt, uppstod en konsumtionsideologi och Hirdman talar om hur kvinnor 

porträtteras som ”tysta kroppar” medan män oftare porträtteras formellt, och i regel inte som den 

”vanlige” mannen utan som en offentlig auktoritet.48 På 1950-talet står husmodersidealet på sin topp och 

Hirdman visar hur pressen presenterade en bild av kvinnan som mor och maka medan det då blev 

vanligt med gruppbilder av män i beslutsfattande ställning.49 På 1980-talet hade kvinnor även blivit 

makthavare och därför förekom kvinnor oftare i offentliga rum och i maktsammanhang men ändå i lägre 

grad i förhållande till männen. Kvinnorna avbildas ofta leende och på 1980-talet hittar Hirdman spår av 

den gamla mansbilden men upptäcker även en ny bild av mannen - den känslosamme.50 För Hirdman är 

kön en dynamisk kategori som förändras, och kan användas som indikator för hur det står till mentalt 

och politiskt i ett samhälle. Anja Hirdmans undersökning visar på hur könen ändå hela tiden beskrivs 

som motsatspar, som dikotomier, både i morgon- kvälls och veckopress.51 

Hirdman drar slutsatsen att det finns en könsideologi som framhåller mannen som norm. Och över 

tid visar hon hur den normen dominerar i pressen.52 

Anja Hirdman har också skrivit en avhandling, Tilltalande bilder, där hon med hjälp av bildanalys 

och genusbundna variabler undersöker hur genus produceras i text och bild i tidningarna Veckorevyn 
                                                
45 Hirdman, “Male Norms and Female Forms: The Visual Representation of Men and Women in Press Images in 
1925, 1955 and 1987”, s. 225. 
46 Ibid, s. 235. 
47 Ibid, s. 225 f. 
48 Ibid, s. 229 f. 
49 Ibid, s. 230 f. 
50 Ibid, s. 235 f. 
51 Ibid, s. 236. 
52 Ibid, s. 236. 
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och Fib aktuellt åren 1965, 1970, 1975 och 1995. Hirdman visar att skillnaderna mellan Veckorevyn och 

Fib aktuellt inte alls är så stora som man kan tro; båda reproducerar bilden av kvinnan som underordnad 

mannen och som ett objekt att beundras snarare än ett aktivt subjekt och detta förändras i Hirdmans 

studie mycket lite över tid.53 

 

Genus och idrott i svensk press 

Christian Widholm har skrivit avhandlingen Iscensättandet av solskensolympiaden, där han undersöker 

den svenska dagspressens framställning av kollektiv identitet under de olympiska spelen i Stockholm 

1912. Widholm har undersökt den journalistiska texten och bilden med hjälp av diskursanalys och med 

hjälp av semiotisk bildanalys. Han också haft för avsikt att studera föreställningar om klass, etnicitet och 

kön. Widholms metodologi har vi till viss del använt som en förebild för denna C-uppsats då vi här haft 

den kvalitativa textanalysen och semiotiska bildanalysen som utgångspunkt för att studera porträttering 

av just kategorin kön. Som teoretisk utgångspunkt har Widholm använt Benedict Andersons teori om 

föreställda gemenskaper.54  

Vi har funnit en masteruppsats och ett antal C-uppsatser som undersöker idrottsjournalistiken ur ett 

genusperspektiv, med hjälp av såväl textanalys som bildanalys. Vem fyller sportsidorna? En studie av 

kvinnliga och manliga sportjournalisters produktion i Aftonbladet och Expressen 1995, 2005 och 

2010,55 Var är kvinnorna? En studie av tre svenska sportbilagor ur genusperspektiv,56 Genom 

tidningarnas ögon – en genusanalys av svenska tidningars porträttering av de svenska OS-deltagarna i 

Sotji 2014,57 och Genus i sportjournalistiken: En bild- och rubrikanalys av manlig och kvinnlig 

representation i Sportbladet58 är några exempel. Vi kommer dock inte redovisa dessa uppsatser mer 

detaljerat. De är i huvudsak medieuppsatser med ett nutidsperspektiv medan vår uppsats är en 

presshistorisk studie med främsta syfte att problematisera en vetenskaplig artikel. 

 

 

 
                                                
53 Hirdman, Tilltalande bilder – Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt s. 292ff. 
54 Widholm Christian, Iscensättandet av Solskensolympiaden, Umeå: H:ström Text Kultur, 2009, s. 15 f. 
55 Nordström, Ulrica, Vem fyller sportsidorna? En studie av kvinnliga och manliga sportjournalisters produktion i 
Aftonbladet och Expressen 1995, 2005 och 2010, Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation (JMK), 2011. 
56 Asplund, Mathias och Dragstedt, Kajsa, Var är kvinnorna? En studie av tre svenska sportbilagor ur 
genusperspektiv, Stockholm: Institutionen för medier, kommunikation och IT, Södertörns högskola, 2010. 
57 Fredriksson, Oscar, Genom tidningarnas ögon: en genusanalys av svenska tidningars porträttering av de 
svenska OS-deltagarna i Sotji 2014, Linköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2014. 
58 Rosengren, Jessica och Unga, Maria, Genus i sportjournalistiken: En bild- och rubrikanalys av manlig och 
kvinnlig representation i Sportbladet, Luleå: Medier och upplevelseproduktion, Institutionen för musik och 
medier, Luleå tekniska universitet, 2006. 
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Genus, idrott och idrottsbilder 

David Rowe sammanfattar mycket utförligt den existerande forskningen i sin bok Sport, Culture and the 

Media. Det har gjorts mycket forskning på hur ofta kvinnor och män förekommer i sportjournalistiska 

bilder. Rowe visar till exempel att i tidskriften Sports Illustrated förekommer kvinnor på omslaget 

mellan 1954 och 1978 i endast 5 procent av utgivningen. Och Rowe visar vidare att detta inte bara gäller 

Sports Illustrated utan även all annan sportjournalistik.59  

Att kvinnor generellt är kraftigt underrepresenterade verkar vara normen inom sportjournalistiken. 

En liknande studie på tidningen Young Athlete Magazine visar till exempel att kvinnor endast 

förekommer i 33 procent av artiklarna under åren 1975-82. Liknande studier har gjorts i både Australien 

och Storbritannien, studier som bekräftar denna bild även i dessa länder.60 

Kvalitativa studier har också gjorts. Kane och Greendorfer visar i sin bok Women, Media and Sport: 

Challenging Gender Values att män avbildas i poser och med gester som signalerar mer prestige och 

dominans än kvinnor. Kvinnor avbildas oftare som passiva och utanför tävlingsarenan än män. Kane och 

Greendorfer visar till exempel i Sports Illustrated Silver Anniversary issue från 1979 att kvinnor i 60 

procent av fallen avbildas som passiva eller i ickeatletiska poser. Samma siffra för männen är 44 

procent.61 Vidare citerar Rowe forskaren Jennifer Hargreaves: 

 
In newspapers and magazines images of sportsmen in action proliferate, but we constantly see symbols of 

sportswomen’s femininity (and par- ticularly images that are saturated with sexuality), rather than pictures of 

female athleticism . . . For example, a female athlete posing with a male athlete where he has a dominant stance 

and she a submissive one; photographs of male athletes surrounded by female admirers; photo- graphs of female 

athletes crying with elation or embraced by husbands or boyfriends; in situations and poses that have no 

apparent connection with sport; in domestic contexts, pregnant or with children; and photographs of female 

athletes highlighting hairdos, make-up, and clothing.62  
 

Som även McKay (1992) visar avbildas sportkvinnor ofta i relation till någon. Det kan vara hennes barn, 

hennes man eller hennes tränare. Hon beskrivs också ofta i dessa termer – till exempel som 

”supermamma”. Idrottskvinnors skönhet, hur de tar hand om sitt utseende, är också mer i fokus än hos 

män. Detta beror dock i hög grad på vilken sport man avser, vilket medium som rapporterar och var 

evenemanget äger rum. Duncan (1990) visar även i en studie av nyhetsbevakningen av OS 1984 och 

                                                
59 Rowe, David, Sport, Culture and the Media (Issues in Cultural and Media Studies), Maidenhead: Open 
University Press, 2003, s. 146. 
60 Rowe, Sport, Culture and the Media (Issues in Cultural and Media Studies), s. 146. 
61 Ibid, s. 146. 
62 Ibid, s. 142. 
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1988 att det finns stora likheter mellan sportbilderna på nyhetssidorna och mjukporr när det gäller 

bildurval och framställning.63 

Det finns dock studier som visserligen visar på en dikotomi men ändå på en avsevärt mindre 

skillnad i framställningen av könen. I en studie av rapporteringen av skolmästerskap i Florida visar Paul 

M. Pedersen (2002) att kvinnor förekommer i ungefär en tredjedel av alla bilder, att dessa bilder får en 

sämre placering, och att de i högre grad var svart-vita. Men Pedersen kunde inte se att vad bilderna 

föreställde skilde sig nämnvärt mellan män och kvinnor – kvinnor och män förekom i lika stor 

proportion som aktiva och rörliga, som stilla och passiva, eller som poserande. Det finns också, som 

Pedersen anmärker, något inneboende märkligt i att lägga så massivt intresse på atleters kroppar men att 

undertrycka varje tanke på att den kroppen skulle kunna användas till något annat. Kopplingen till sex är 

i den bemärkelsen då kanske inte så konstig, skriver Pedersen.64 

Mot bakgrund av forskningsläget argumenterar Rowe för att sportfotografierna, som de sett ut i 

USA, Västeuropa och Australien från 1950-talet och fram mot slutet av århundradet, signalerar en social 

över- och underordning mellan idrottskvinnor och idrottsmän. Männen beskrivs med ord som aktiva, 

hårda och individualistiska medan kvinnor beskrivs som passiva och beroende.65 

Våra normer speglas mycket i sportbilder, normer där män är aktiva och dominanta och kvinnor 

passiva och undergivna. Vår bild av vad det innebär att vara kvinna och man, dras precis som inom 

pornografin här till sin spets. Rowe menar att pornografibilder och sportbilder kan jämföras eftersom de 

utgår från just samma normer, normer som utmanas och som dras till sin yttersta spets. Rowe liknar 

idrotten vid en slags freak show där saker är tillåtna som vanligtvis i samhället ses som antingen 

omanliga eller okvinnliga - det är okej att visa känslor i sportbilder och män får kramas. Bilderna är 

laddade med ett budskap som i hög grad bekräftar våra normer men som också utmanar dem.66 

 

Bildforskning 

Ögonrörelsestudier är ett sätt att mäta var läsaren har sin uppmärksamhet på en tidningssida och hur 

länge den stannar vid olika passager på en tidningssida. Det här mäter man i dag med så kallad Eye 

Tracking-studier, där läsaren får ha på sig glasögon och en kamera registrerar var individen riktar 

blicken och med vilket fokus detta sker. Josefin Sternmark har gjort en bra sammanfattning av det 

rådande forskningsläget i sin arbetsrapport Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning, arbetsrapport 

nr 20 från 2004.67 Forskningen visar att bilder är de viktigaste elementen i en artikel och alltid beaktas 

                                                
63 Ibid, s. 146 f. 
64 Ibid, s. 147 f. 
65 Ibid, s. 147 f. 
66 Ibid, s. 148. 
67 Sternvik, Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt, s. 10. 
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av läsaren först,68 med ett litet försteg för illustrationer.69 Bilder är så viktiga att artiklar som saknar bild 

helt enkelt också blir mindre lästa än artiklar med bild.70 Forskningen visar också att det faktum att vi 

läser från vänster till höger gör att vi i högre utsträckning tittar i övre vänstra hörnet på en tidningssida 

än någon annanstans på ett tidningsuppslag.71 Överhuvudtaget har den övre sidan ett försteg gentemot 

den nedre sidan när det gäller läsarens uppmärksamhet.72 Det är också tydligt att något fler läsare 

beaktar bilder som går över tre spalter än en spalt (92 % jämfört med 75 %).73 Bildtexter blir i regel 

heller inte lästa, om det inte är en bild som ligger på sportsidorna, där uppmärksamhetsgraden på 

bildtexter är högre.74 

 

 

6.Teori och metodologi 
 

Visuell grundad teori 

I visuell grundad teori sorterar man bilder i olika kategorier som man kategoriserar och omkategoriserar 

genom att jämföra bilder med varandra. Det här gör man helt utan att ha en hypotes och materialet får så 

att säga leda vägen. Man fortsätter så här tills man uttömt vad materialet kan berätta och då säger man 

att man nått teoretisk mättnad - det vill säga, man menar att man inte kommer att kunna få mer 

information ur materialet. I grundad teori är ansatsen både induktiv och deduktivt. Man sluter sig till att 

olika bilder hör ihop genom att deduktivt para ihop bilder efter vissa premisser. Men sedan blir resten av 

studien induktivt. Det innebär att man resonerar som så att om något sker tillräckligt ofta så är detta med 

stor sannolikhet det mest representativa resultatet.75 

Vissa teman i bilderna kommer att vara tidsbundna, andra könsbundna. Det de har gemensamt är att 

bilderna, när man studerar dem samlat, säger något om tiden då de producerades och vare sig det 

handlar om vissa urtyper av bilder som vi kallar för ikoniska eller det som är könsbundet, klädmode, 

bildteknik eller bildvinklar. Det är detta som sammantaget blir vårt narrativ. Narrativet är ett sätt att 

beskriva våra tolkningsramar och de regler vi använder för att förstå verkligheten.76 

                                                
68 Ibid, s. 31. 
69 Ibid, s. 32. 
70 Ibid, s. 33. 
71 Ibid, s. 19. 
72 Ibid, s. 22. 
73 Ibid, s. 32. 
74 Ibid, s. 33. 
75 Krzysztof T. Konecki, "Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical 
Work", Revija za sociologiju , vol. 41, no. 2, sidor 131 – 160, 2011, s. 131. 
76 Krzysztof, “Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical Work”, s. 131. 
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Semiotisk analys 

Den här uppsatsen handlar om sportjournalistiska bilder under tre olika olympiska sommarspel. Målet är 

att jämföra bilder för att hitta betydelsebärande element i dessa och kunna jämföra könen med varandra.  

Vi har dels använt en semiotisk analys som gjort att vi kunnat sortera efter element i bilderna, dels 

använt visuell grundad teori för att kategorisera och omkategorisera bilderna.77 

Semiotisk analys handlar om hur betydelse skapas. Man ska minnas att tolkning av betydelser, 

framförallt under den deduktiva fasen i visuell grundad teori, är en subjektiv verksamhet eftersom den 

som analyserar ju utgår från sina egna erfarenheter och sin egen tolkningsram. Bilden har många 

betydelser som kan ge betydelse, och den beror i sin tur på betraktarens egna referensram. Det 

inkluderar saker som går att uppleva som smak, lukt och känsel och det kan man förstås inte känna i en 

bild men ändå tänka sig eftersom man ju har sina egna upplevelser att tillgå när man tittar på en bild.78  

I den induktiva fasen använder vi framförallt mätbara fenomen i bilderna som blickriktning, grad av 

aktivitet, kroppshållning, och så vidare. 

Ett antal begrepp som hör till semiotiken: 

• Ikon, som bygger på likhet. Att en bild liknar en annan välkänd bild.79 

• Konnotation, att något associeras med något och därför ger en viss innebörd.80 

• Metonymi, när en bild ersätter något annat, alltså får representera det andra.81 

 

Bildretorik 

Inom semiotiken talar man ofta om bildens retoriska element, som handlar om att övertyga, väcka 

känslor och att uppfattas som trovärdig. Hit hör till exempel bildvinklar, till exempel om bilden är tagen 

i grod- eller fågelperspektiv. En bild tagen ur grodperspektiv kan tillskriva personen på bilden mer 

auktoritet och status än om bilden är tagen ur ett fågelperspektiv. Bilder är också uppbyggda efter 

kulturella ramar, utifrån ett slags ”schema”. Efter en seger förväntar vi oss till exempel kanske en 

segerbild och segerbilden ser oftast ut på ett visst sätt, eftersom både bildobjekt, fotograf och läsare har 

vissa förväntningar som är kulturellt styrda.82 En annan faktor är avståndet till personen som avbildas. 

Om bilden är tagen på långdistans, medeldistans, som en närbild eller extrem närbild kan det styra 

känslan av intimitet mellan betraktaren och den avbildade. Men signalerna bilden sänder styrs också 

mycket av själva sammanhanget. Intimiteten mellan betraktare och den avbildade personen kan å ena 
                                                
77 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, s. 22 och 44. 
78 Ibid, s. 41 ff. 
79 Ibid, s. 43. 
80 Ibid, s. 44. 
81 Ibid, s. 44 f. 
82 Mral, Brigitte och Olinder, Henrik, Bildens retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedts, 2011, s. 16 f. 
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sidan minska ju längre avståndet är. Å andra sidan kan bildens kontext göra att effekten blir den 

motsatta. Det kan också handla om hur avståndet samverkar med övriga retoriska komponenter i 

bilden.83 Vidare exempel på sådana är de som har med kroppsretoriken att göra. Till exempel kan 

gestikulerande med händer ge uttryck för kraft och kontroll, eller eftertänksamhet, om handen vidrör 

ansiktet. På journalistiska bilder är den avbildade oftast en man, om dessa gester kombineras med en 

bortvänd blick. Kvinnor porträtteras oftare med ett leende tittandes in i kameran.84 

 

Diskursanalys 

Förutom själva bildanalysen gör vi i denna uppsats även en kompletterande textanalys av rubriker och 

bildtext. Forskning på ögonrörelser vid dagstidningsläsning visar att rubriken eller bilden är det första en 

läsare ser85 och rubriken och bildtexten samspelar med hur läsaren tolkar bildens budskap.86 

Diskursanalys visar hur val av ord och text kan hjälpa till att forma verkligheten, för texten visar på 

maktförhållanden i ett samhälle.87 Val av ord spelar roll, eftersom de äger ett värde - ord är laddade med 

betydelse, och de hjälper till att forma läsarens identitet.88 Vi kommer i vår studie titta kontextuellt på 

texten och se på ordval, vilka epitet som används, och på så sätt få en bild av de rådande normerna och 

värderingarna. Slutligen betraktar vi denna textanalys som nödvändig eftersom vår avsikt är att jämföra 

våra resultat med Anja Hirdmans artikel Male Norms and Female Forms, i vilken hon förutom den 

centrala bildanalysen även undersöker text. 

 

Agendasetting och framing 

Det är naturligtvis relevant i en uppsats som denna att diskutera hur relevanta resultaten egentligen är. 

Vilken inverkan har egentligen tidningarna på sina läsare och hur typisk är tidningarnas beskrivning av 

verkligheten? Att medierna troligtvis har inflytande över hur människor uppfattar verkligheten och över 

vilka beslut vi fattar har länge varit känt - redan 1922 skrev journalisten Walter Lippman om detta i sin 

bok ”Public Opinion”. Men hur stor inverkan medierna egentligen har är förstås svårt att säga. En 

fingervisning om hur stor påverkan medierna har fick forskarna Donald Shaw och Maxwell McCombs 

när de i en studie av presidentvalet 1968 jämförde de osäkra väljarnas viktigaste frågor med vilka frågor 

                                                
83 Mral och Olinder, Bildens retorik i journalistiken, s. 103 ff. 
84 Ibid, s. 48 f. 
85 Sternvik, Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt, s. 28. 
86 Rowe, Sport, Culture and the Media (Issues in Cultural and Media Studies), s. 143. 
87 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Uppl. 3:2, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2009, s. 239. 
88 Phillips, Louise och Winther Jørgensen, Marianne, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 
AB, 2000, s. 48. 
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som medierna lyfte upp som viktiga. Det verkar helt enkelt finnas en korrelation mellan vilka frågor 

som medier fokuserar på och vilka frågor som väljarna anser är viktiga.89  

Agendasettingteorin, eller dagordningsteorin på svenska, säger i korthet att medierna inte är särskilt 

framgångsrika i att påverka vad folk tycker, däremot kan medier påverka vad vi har åsikter om. Vad de 

väljer att rapportera om är därför viktigt, eftersom mediekonsumenterna tenderar att uppfatta det som 

det rapporterats mest om som viktigast. Agendasettingteorin består av två nivåer. Den första handlar om 

urval, medan den andra handlar om hur medierna får oss att uppfatta dessa saker genom hur de 

rapporterar om dem. Saker ges attribut, eller egenskaper, som vi kopplar till företeelsen, det som kallas 

framing och priming. Det här kan medierna till exempel göra genom att bara rapportera om en aspekt av 

verkligheten, vilket begränsar vilka åsikter mediepubliken kan ha om ämnet.90 

I vår uppsats argumenterar vi därför för att tidningarna har en påverkan och vi argumenterar också 

för att denna påverkan är dubbelriktad. Det är inte bara tidningarnas viktigaste frågor som blir väljarnas 

viktigaste frågor, det är också tvärtom så att väljarnas åsikter blir tidningarnas åsikter.  

 

 

7.Material  
Materialet vi använt för denna undersökning är Dagens Nyheter (DN) och idrottstidningen Idrottsbladet 

(IB). DN är, under tiden för undersökningsperioden, en av Sveriges i särklass största dagstidningar sett 

till täckningsområde, upplagestorlek och inflytande. Idrottsbladet är i sin tur Sveriges, under 1900-talet, 

mest framgångsrika facktidning på området idrott. Den har haft stor betydelse för såväl svensk 

idrottsrörelse som svensk sportjournalistik.91 Tidningarnas grad av påverkan är naturligtvis avgörande 

för oss, då vi i denna uppsats tillämpar teorierna Agendasetting och framing, vilka handlar om 

mediernas inflytande över läsarnas och hur de följaktligen påverkas92.  

 

Idrottsbladet 

Under 1900-talet var IB länge Sveriges största idrottstidning till upplaga och spridning. Grundaren 

Torsten Tegnér, som var en legendarisk sportjournalist och grundare till tidningen, anses vara en viktig 

                                                
89 Coleman, McCombs, Shaw och Weaver, ”Agenda Setting” (kap.11), Hanitzsch och Wahl-Jorgensen (red.), The 
Handbook of Journalism Studies, s. 147 f. 
90 Ibid, s. 147 ff. 
91 Dahlén, Sport och medier, s. 76 f. 
92 Coleman, Renita, McCombs, Maxwell, Shaw, Donald och Weaver, David, ”Agenda Setting” (kap.11), 
Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin (red.), The Handbook of Journalism Studies, London, New York: 
Routledge Member of the Taylor and Francis Group, 2008, s. 147 ff. 
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person för det ökade allmänintresset för idrott i Sverige under 1900-talet.93 Han var chefredaktör för 

tidningen mellan åren 1915 och 1967, men var kvar på tidningen till 1976. Mellan åren 1920 och 1930 

ökade upplagan från 19 000 till 30 000 sålda exemplar, inte minst tack vare tidningens investering i en 

rotationspress. IB, som nu etablerat sig som Sveriges största och modernaste idrottstidning, tangerade 

ofta under de kommande årtionden genomsnittliga årsupplagor på runt 30 000 exemplar. En långsiktig 

nedgång började emellertid under 1940-talet på grund av konkurrens från kvällstidningar och andra nya 

idrottstidningar som exempelvis Rekord-Magasinet och All-Sport. Men då och då ökade upplagan 

tillfälligt i samband med större enskilda idrottsevenemang. 1948, året då Sverige skördade stora 

framgångar i OS i S:t Moritz, uppmättes 52 340. Notering för bästa nettoupplaga, 131 000 exemplar, 

skedde i samband med Ingemar Johanssons returmatch mot Floyd Patterson den 21 juni 1960 då IB gav 

ut ett extranummer. 1978 utökade IB sin verksamhet till att även bevaka motorsport. Tidningen gavs ut 

för sista gången den 15 december 1988.94 

 

1928 

Upplaga: 34 473 (den genomsnittliga upplagan kvartalsvis). 

Frekvens: 3 dagar/veckan. 

Sidantal per nummer: 10-12 sidor.95 

 

1956 

Upplaga: 25 866 (medelupplagan första halvåret). 

Frekvens: 3 dagar/veckan. 

Sidantal per nummer: 10-12 sidor.96 

 

1984 

Upplaga: 15 200 (medelupplagan första halvåret). 

Frekvens: 1 dag/veckan. 

Sidantal per nummer: 40 sidor.97 

 

 

 

                                                
93 ”Idrottsbladet”, Nationalencyklopedin, s. 351. 
94 Dahlén, Sport och medier, s. 76 ff. 
95 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
96 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
97 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
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Dagens nyheter 

Startades av Rudolf Wall 1864. Konceptet var att nå en bredare publik genom ett billigare pris och 

distributionen till dörren. Ett annat konkurrensmedel var att DN var en morgontidning, målsättning var 

att leverera samma nyheter på morgonen som de andra tidningarna levererade först på kvällen. 

Innehållet var för tiden modernt då man satsade på ett enklare språk och ett tydligare sidoupplägg. 

Läsargruppen var medelklassen. Efter ett halvår låg upplagan på 6000 sålda exemplar.98 Under 

mellankrigstiden utvecklades DN till en modern tidning. Om redaktionen tidigare fungerat mer som ett 

slags skråväsen kom den nu mer att likna ett industriföretag, med en ekonomiledning, redaktionen 

uppdelad på flera avdelningar med egna chefer och skribenter. År 1928 hade DN en upplaga på 150. 000 

exemplar. År 1956 hade den växt till 277. 000 och år 1984 noterades en upplaga på 388. 242 exemplar.99 

 

1928 

Upplaga: 150 000 exemplar. 

Frekvens: 7 dagar/veckan. 

Sidantal per nummer: 22-28 sidor.100 

 

1956 

Upplaga: 277 000 exemplar. 

Frekvens: 7 dagar/veckan. 

Sidantal per nummer: 28-38 sidor.101 

 

1984 

Upplaga: 288 242 exemplar. 

Frekvens: 7 dagar/veckan. 

Sidantal per nummer: 44-60 sidor.102 

 

 

 

                                                
98 Wadbring och Weibull, Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, s. 42f. 
99 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
100 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
101 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
102 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
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8.Urval och avgränsning 

När vi i denna uppsats talar om bilder talar vi om fotografier eller illustrationer. De bilder vi valt att 

undersöka består dels av redaktionellt material, dels reklam- och annonsmaterial. Vi har dock valt att 

inte undersöka reklam- och annonsmaterial som inte har med idrott att göra. Skälet är att det vi 

intresserat oss för är reklam som innehåller framställningar av idrottsmän och idrottskvinnor, som ju är i 

fokus för den här uppsatsen. 

Vidare finner vi det rimligt att begränsa oss till att inte undersöka mer än just rubriker och 

bildtexter. Dels skulle undersökningen bli allt för omfattande, dels visar forskningen på 

ögonrörelsestudier att det första en läsare ser är bilden, rubriken och bildtexten.103 

De år vi valt att undersöka är 1928, 1956 och 1984. Varför dessa tidpunkter? De är valda av flera 

skäl. Ett är att vi utgått från Anja Hirdmans uppsats Male Norms and Female Forms från 2009 som 

behandlar åren 1925, 1955 och 1987 och vi har velat se hur våra resultat på idrottsområdet står sig mot 

Anja Hirdmans resultat. För att få en tillräckligt stor mängd bilder, både på män och kvinnor, har vi valt 

att titta på de olympiska spelen vid ungefär de tidpunkter som Hirdman tittat på. Vi tror att mängden 

idrottsbilder kommer att öka och att mängden bilder på kvinnor blir större under just OS. Förutom 

allmänhetens ökade engagemang samt ökade benägenhet att konsumera tidningar har 1900-talets OS-

tävlingar haft stor betydelse för idrottsjournalistikens utveckling. Claes-Göran Holmberg skriver om 

detta i boken En svensk presshistoria: ”Olympiska spel och världsmästerskap har [för 

idrottsjournalistiken] spelat samma roll som krig gjort för övrig journalistik.” 104 Ett tredje skäl till att 

välja dessa tidpunkter är att det skedde viktiga saker just runt dessa OS som gjort dem mer intressanta 

att titta på än andra OS. 1928 i Amsterdam var det första OS där kvinnor fick delta i friidrott.105 

Ytterligare ett skäl till att titta på 1928 är att bildjournalistikens utveckling tog viktiga steg just under 

slutet på 20-talet. Dels uppstod sportsidan vid denna tid och dels slog sportfotografiet i slutet av 1920-

talet igenom med sina spontana ögonblicksbilder tack vare handhållna kameror som Ermanoxkameran 

(som kom 1924) och Leican (som kom 1925).106  1956 hade kvinnor nyligen fått börja tävla med 

männen på samma arenor under SM och 1984 kan man se som startpunkten för en oavbruten ökning av 

både antalet kvinnliga deltagare men också av grenar där kvinnor deltar.107 

 

                                                
103 Sternvik, Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt, s. 39. 
104 Holmberg Glaes-Göran, Oscarsson, Ingemar och Rydén, Per, En svensk presshistoria, Birgitta Engström 
(red.), Stockholm: Esselte Studium, s. 142.   
105 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige,  s. 116. 
106 Dahlén, Sport och medier, s. 114. 
107 Annerstedt, Kvinnoidrottens utveckling i Sverige, s. 224 och 227. 
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9.Metodproblem 
 

Eftersom undersökningsperioden är relativt kort – bara två dagar per nedslag – har vi emellanåt fått 

väldigt få bilder på till exempel kvinnor. För att få en mer reliabel siffra har vi i dessa fall förlängt 

undersökningen för att få en bättre procentuell sammansättning på bilderna.  
 

 

10.Våra resultat 
Vad hade hänt om Anja Hirdman tittat även på sporten i sin studie Male Norms and Female Forms? 

Hennes resultat visar onekligen på dikotomi vid varje tidpunkt i hennes material, Dagens nyheter, 

Aftonbladet och veckomagasin.108 

Anja Hirdman har i sin studie analyserat bild och text kontextuellt och hon har tittat på 

representation, något även vi har gjort. Vår metod har varit snarlik Hirdmans så vi har fått ett resultat 

som vi tror har hög reliabilitet, trots att vi detaljstuderade bilder som omfattade en relativt kort 

tidsperiod - två dagar per år och nedslag, totalt 12 dagar och totalt 299 bilder där vi analyserat varje bild 

semiotiskt. Till detta kommer bilder som tillkommit då vi kontrollerat reliabiliteten; det är 96+233 = 329 

bilder, som vi använt för att kontrollera att fördelning i procent på bilder är korrekt. I huvudsak nådde vi 

teoretisk mättnad, det vill säga resultaten förändrades inte till sin karaktär av att vi expanderade 

undersökningen vid dessa kontroller. Det uppstod emellertid några situationer där vi förstod att 

undersökningens två dagar per tidning möjligen inte gav ett korrekt resultat och där har vi alltså 

expanderat undersökningen i några aspekter för att göra våra resultat så korrekta som det går och få en 

mer riktig procentuell fördelning. Totalt har vi alltså analyserat 628 bilder. 

 

1928 
I de olympiska spelen i Amsterdam 1928 utgjorde antalet kvinnliga deltagare 10 procent av samtliga 

idrottare.109 Det totala antalet bilder på kvinnor i vår undersökning från 1928 omfattar 9 procent av 

samtliga bilder.110 

Vi har tittat på IB:s och DN:s idrottsbilder från detta OS och i IB är kvinnor någorlunda rättvist 

                                                
108 Hirdman, ”Male Norms and Female Forms”, s. 235. 
109http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/amsterdam1928.5.18ea16851076df63622800
09825.html 
110 Tabell 1. 
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representerade, sett till antalet deltagare – 9 procent av samtliga bilder är på kvinnor.111 I DN utgör 

kvinnor dock bara knappt 6 procent av alla bilder (12 bilder av 210 är på kvinnor i DN).112 

Man kan anmärka att trots att de moderna olympiska spelens grundare Pierre Coubertin var 

motståndare till kvinnor i OS kom de olympiska spelen i Amsterdam att bli något av ett genombrott för 

kvinnor.113 De var visserligen ännu rätt få till antalet - bara 290 damer mot 2724 herrar (drygt 10 procent 

av deltagarna alltså) - men det var ändå mer än en fördubbling mot det OS som ägde rum i Paris år 1924 

där 136 kvinnor deltog. Dessutom är sommarolympiaden i Amsterdam 1928 första gången som kvinnor 

tillåts att officiellt tävla i friidrott och gymnastik.114 

 

Män som ”Talking heads” 

1925 fann Hirdman framförallt att de män som visades upp i pressen inte var den ”vanlige” mannen utan 

så kallade ”talking heads”. Med det menar hon män som är viktiga samhällsbärare. De anges i bildtext 

och artikel med namn och titel och anledningen till publiceringen av bilden är just att belysa vad 

personen uträttat.115 

I idrottsbilder är detta resultat möjligen lite svåranalyserat. De flesta bilder i vår undersökning från 

OS 1928 föreställer en ensam man - hela 56 procent,116 och alla beskrivs för att de gjort något eller ska 

göra något. Men är de Talking Heads enligt Anja Hirdmans definition, det vill säga män som är aktiva i 

samhällslivet och som nu presenteras för det de gjort? Här tycker vi nog att det är svårt att överföra 

begreppet från övriga nyhetssidor till idrottsreportaget, eftersom genren ju ser så annorlunda ut. Alla, 

män som kvinnor, presenteras ju som individer just för att de ska eller redan har gjort något. Vad är då 

egentligen ett porträtt? Alla bilder på en ensam man är naturligtvis inte porträtt, även om det är den 

största posten. I vår undersökning har vi sett att 1928 är drygt 1/3-del av alla bilder porträtt på män (31 

procent)117. Vi har definierat porträtt som en person som poserar för kameran eller är medveten om att 

hen fotograferas. Det är den enskilt största bildkategorin tillsammans med gruppbilder som också utgör 

29 procent av alla bilder118. 

Ett av Anja Hirdmans resultat är bilder på den sociala mannen, det vill säga män i grupp.119 Även 

detta resultat kan vi delvis bekräfta även på sportområdet, eftersom gruppbilder ju ändå är den största 

                                                
111 Tabell 2. 
112 Tabell 3. 
113 Annerstedt, Den kvinnliga idrottens utveckling i Sverige, s. 224. 
114 Ibid, s.  223 f. 
115 Hirdman, ”Male Norms and Female Forms”, s. 228. 
116 Tabell 1. 
117 Tabell 3. 
118 Tabell 1. 
119 Hirdman, ”Male Norms and Female Forms”, s. 229. 
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bildkategorin vid sidan av porträtt, men hur ser gruppbilderna då ut? I vår undersökning består dessa av 

lagbilder eller actionbilder. Ibland sammanfaller kategorierna skulle man kunna invända eftersom 

lagbilder ju är en form av porträtt, men vi har ändå inte, i vår undersökning, räknat arrangerade lagbilder 

som porträtt. 

Den mest typiska gruppbilden på män i grupp är (av naturliga skäl) den idrottande mannen. Män i 

grupp på illustrationer är 1928 den näst vanligaste kategorin, tätt följd av arrangerade lagbilder och män 

i mer informella sammanhang. Den sistnämnda kategorin är dock på sportsidorna ytterligt liten – den 

utgör bara knappt 1/10-del av alla bilder (9 procent).120 Så i vår undersökning kan man både 

argumentera för att Hirdmans resultat står sig som att det inte gör det - gruppbilder är väldigt vanliga 

men de består inte av män i informella sammanhang på sportsidorna. 

 

Kvinnor som ”Silent bodies”? 

Kvinnor kallar Hirdman i sin undersökning för ”Silent bodies” när hon undersökt bilder i reklam från 

1925 eftersom de oftast visas upp, inte för att de åstadkommit något, utan just för att de är kvinnor. 

Kvinnor nämns ofta heller inte med namn av just detta skäl och det är avsevärt fler helkroppsbilder på 

kvinnor än på män 1925 i Hirdmans undersökning. Den här bilden är värd att problematisera om man 

tittar på sportsidorna.121 

Män dominerar på helkroppsbilder – 93 procent av alla helkroppsbilder är på män.122 Det är värt att 

betänka att proportionen deltagande kvinnor och män i OS 1928 faktiskt var 9 mot 1 i männens favör123, 

så antalet bilder i vår undersökning står faktiskt i rätt precis proportion till antalet deltagare124. 

 

Textens diskurs 

Anges kön i text då? Det säger ju något om hur man då såg på kvinnor. Män anges med sitt kön i bara 9 

procent av fallen och kvinnor med sitt kön i 80 procent av fallen,125 vilket förstås beror på att mannen ju 

är normen. Det tycks alltså ha varit viktigt att poängtera att man nu hade med en kvinna att göra. Epitet 

som är vanliga för män är ”stor”,” stark”,” spänstig”,” lejon”,” jätte”,” farlig”,” lång” medan epitet som 

är vanliga under OS 1928 för kvinnor är ”dam”,” tös”,” liten”,” höna”, ”behagfull”.  

Men vilket kön är då mest objektifierat? Hur ser helkroppsbilderna faktiskt ut? 

                                                
120 Tabell 4. 
121 Hirdman, ”Male Norms and Female Forms”, s. 229. 
122 Tabell 5. 
123 Sveriges olympiska kommitté  
.http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/amsterdam1928.5.18ea16851076df636228000
9825.html (hämtad 2015-01-08). 
124 Tabell 1. 
125 Tabell 6. 
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Sett över alla bilder är män och kvinnor ungefär lika aktiva på bilderna – 6 av 10 kvinnor126 och 

ungefär lika många män127. Även om man räknar bort de som idrottar och endast tittar på bilder utanför 

arenan, till exempel bilder på atleterna gåendes på väg till arenan, så är proportionerna ungefär 

desamma, även om det finns betydligt fler bilder på män än kvinnor (nio gånger fler)128. Men det är på 

de bilder där båda könen är stilla, det vill säga inte är aktiva, som vi hittar de verkligt väsentliga 

skillnaderna. Kvinnor och män poserar helt olika mot kameran. Män är antingen porträtterade ståendes 

rakt upp och ned och med allvarlig blick vänd från kameran (gäller både helbilder och porträttbilder). 

Kvinnor försöker i högre grad posera för kameran, puta med rumpan och ler förföriskt mot kameran. 

Män anstränger sig för att verka allvarliga. Män är 1928 oftast allvarliga på bild, vare sig de idrottar 

eller inte (85 procent är allvarliga om man räknar in idrottarna och 71 procent är allvarliga om man 

räknar bort idrottarna129). Det här stämmer väl in på Hirdmans undersökning. 

Män ler inte lika ofta mot kameran som kvinnor, bara 1 av 8, medan motsvarande siffra för kvinnor är 4 

av 10130. Hur många är vända mot kameramannen och poserar? För män är denna siffra 3 av 10131 

medan motsvarande siffra för kvinnor är 4 av 10132, vare sig man räknar med de som idrottar eller inte. 

Ändå är det ingen jätteskillnad, kan man notera.  

Ett av Anja Hirdmans resultat är att närbilder på kvinnor är relativt vanliga 1925.133 För OS 1928 

kan vi delvis bekräfta hennes resultat; 33 procent av våra bilder på kvinnor är närbilder134, men den 

vanligaste kategorin bilder på kvinnor 1928 sett över både DN och Idrottsbladet är helbilder135 (I DN 

förekommer inga närbilder alls på kvinnor utan endast helbilder, kan tilläggas136). 

I Anja Hirdmans undersökning avbildas kvinnor 1925 som lite funderande och kontemplerande i 

reklam, som narcissistiska och självupptagna.137 I vår studie från OS 1928 hittar vi inga sådana bilder i 

vare sig reklam eller redaktionellt material på kvinnor – däremot på män. Män i idrott, de kan filosofera 

och vara narcissistiska. De avbildas på ett sätt som inom semiotiken kallas ikoniskt. Den inåtvända och 

begrundande mannen är en typ av bild som helt enkelt är en vanlig tankemodell i vår kultur. En bild som 

kommer till sinnes när man tittar på dessa bilder på män är Auguste Rodins staty Tänkaren från 1904, 
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där en man sitter djupt försjunken i sina egna tankar138. Med detta sagt – detta är ingen vanlig 

bildkategori, men den finns, och den domineras 1928 av män. 

 

1956 
I de olympiska spelen i Melbourne 1956 hade antalet kvinnliga deltagare ökat marginellt till 12 procent 

av samtliga idrottare.139 I vår undersökning utgör antalet bilder på kvinnor totalt sett 21 stycken (7 

procent av samtliga bilder). I IB är kvinnor någorlunda rättvist representerade – 11 procent av samtliga 

bilder är på kvinnor (men intressant nog inte en enda gruppbild på kvinnor). I DN utgör kvinnor dock 

bara knappt 6 procent av alla bilder (12 bilder av 210 är på kvinnor i DN)140. 

 

Mäktiga män i grupp  

I sina bilder från 1955 fann Hirdman att mäktiga män i någon form av ansvarig position oftast 

förekommer i grupp. Hirdman ser en konsensus mellan dem. De tittar i Hirdmans undersökning oftast in 

i kameran. Bilderna förefaller i Hirdmans studie som arrangerade - åtminstone är männen medvetna om 

kameran. Hirdman ser ofta handskakningar och fysisk kontakt. De poserar.141  

Men hur ser det då ut på sportsidorna? 

Även 1956 är gruppbilder en vanlig bildkategori. Det är den vanligaste bildkategorin – 45 procent 

av alla bilder på män 1956 är gruppbilder. Bilder på ensamma män utgör drygt 40 procent av samtliga 

bilder på sportsidorna.142 Men makthavare är en rätt ovanlig bild på sportsidorna – 5 procent av alla 

bilder 1956 är på makthavare. En typisk bild är på en funktionär eller OS-ansvarig eller på en kunglighet 

som hälsar på några idrottsmän.143 

Hur ser då dessa bilder ut? Ett resultat är att makthavare med få undantag alltid är på gruppbilder 

och de är nästan alltid allvarliga. Nästan alltid skakar de hand med någon. Däremot tittar de i vår 

undersökning inte mot kameran utan mot varandra (62 procent av alla bilder på makthavare ser ut så).144 

Detta signalerar att bilderna på makthavarna på sportsidorna i vår undersökning inte är arrangerade. En 

liten skillnad således mot Hirdman, som alltså kom fram till att en majoritet av makthavarna såg mot 

                                                
138 Osignerad. Gene Tunney. Idrottsbladet. 1928-07-27. 
139Sveriges olympiska kommitté. 
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140 Tabell 16. 
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kameran i vad som verkade vara arrangerade bilder145. 

Män avbildas ibland tillsammans med kvinnor och på bilderna ler kvinnan ofta mot mannen eller 

mot kameran. Kvinnor ler överhuvudtaget oftare mot kameran än män – i 7 av 10 fall ler kvinnor mot 

kameran på alla bilder från 1956 (alltså även singelbilder)146. Samma siffra för män är som jämförelse 3 

av 10147. Män ler inte lika ofta och tittar inte så ofta mot kameran. Hon anges ofta som ”en skönhet” 

eller som en ”beundrarinna”. Parbilder är ändå förhållandevis ovanliga, även om de förekommer (bara 

drygt 2 procent av alla bilder ser ut på det här viset). Räknar man med verkliga par blir siffran ännu 

lägre. Den vanligaste parbilden mellan män och kvinnor är mellan manlig idrottare och kvinnlig 

autografjägare eller kvinnlig kollega. 148 

 

Textens diskurs 

Män och kvinnor beskrivs lite olika i bildtexter. Mannen är oftare beskriven som individ och symbol för 

ansvar och handlingskraft medan kvinnan finns på bild främst i relation till mannen, eller för egenskaper 

som handlar om hennes utseende. I vår undersökning anges en kvinna som just kvinna i mycket hög 

grad, nära 100 procent av gångerna. Hon beskrivs med ord som ”burmaflicka”, ”ljus flicka”, ”mörk 

skönhet”, med mera. 

Ett typiskt exempel på hur det kan låta: på bilden av den norske spjutkastaren Egil Danielsen i 

Idrottsbladet ser man hans kvinnliga sällskap Pyret sittandes tätt intill honom i ett informellt 

sammanhang. I bildtexten citeras Egil: ”I morgon, PYRET, skall du och jag träna spjut… kanske har jag 

något lite extra att lära dej. Du vet, det är det lilla som gör ´et”149. Ett annat exempel på det fokus på 

kvinnans utseende som verkar finnas i tidningarna 1956 märks i bildtexten till bilden av en indisk 

sprinterlöpare: ”Pärlvita tänder och en snygg ansiktstyp kännetecknar indiskan Mary Leola Red, som 

tilldrager sig stor uppmärksamhet i Melbourne.”150 Det ska framhållas att beskrivningarna av kvinnor är 

mer neutrala på singelbilder eftersom man ofta då framhåller vad den kvinnliga idrottaren åstadkommit. 

På singelbilder är det dessutom vanligt att kvinnor idrottar.151 

I Anja Hirdmans undersökning börjar män och kvinnor att synas tillsammans i reklam. Men i vår 

undersökning, där vi enbart tittat på sportreklam, hittar vi inga parbilder på män och kvinnor. 

 

                                                
145 Hirdman, ”Male Norms and Female Forms”, s.232. 
146 Tabell 20. 
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149 TT. Knä mot himlen. Melbourneglimtar.. Idrottsbladet. 1956-11-27. 
150 Osignerad. Indiskan Mary Leola red. Idrottsbladet. 1956-11-30. 
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1984 

I OS 1984 hade antalet manliga deltagare drygt fördubblats jämfört med OS 1956, från 2813 till 5230. 

Men antalet kvinnliga deltagare hade femdubblats till 1567. Istället för tio gånger så många herrar som 

damer såg vi i detta OS att proportionerna mer var 3-1 till herrarnas favör.152 Hur rättvist fördelade sig 

då bilderna i våra tidningar? Vår undersökning visar att drygt 18 % av bilderna är på kvinnor153. Så i 

bild är kvinnor i detta OS underrepresenterade i förhållande till antalet deltagare.  

 

Den vanlige mannen 

I sin undersökning från 1984 ser Anja Hirdman att på 80-talet dyker en ny typ av manlighet upp; den 

vanliga mannen, som i hennes studie mer kanske kan kallas den ”utsatta mannen”. En man som i sina 

konnotationer påminner om en kvinna. Han syns i Hirdmans studie ensam på bild. Extrema närbilder är 

vanligt i Hirdmans undersökning och mannen syns ofta  med barn.154 I vår undersökning däremot kan vi 

bara konstatera att vi inte hittat några bilder på vare sig kvinnor eller män med barn.  

 

Den extrema närbilden 

Vi har inte hittat någon extrem närbild i vår studie. Intressant nog minskar närbilden dessutom 

proportionellt sett på sportsidorna om man jämför OS 1956 med OS 1984 från 42 procent till 26 

procent155 som andel av alla bilder. Däremot hittar vi proportionellt sett fler halvbilder på 80-talet än på 

50-talet, även om skillnaden är liten (en ökning från 16 procent till 23 procent)156.  

 

Singelbilder 

Ett resultat vi kan kontrollera är om det, i förhållande till gruppbilder, blev vanligare med singelbilder 

1984. I Hirdmans undersökning ökar singelbilders andel av det totala antalet bilder i förhållande till 

gruppbilderna.157 Om Hirdmans resultat ska stå sig bör vi alltså rimligtvis se ungefär samma typ av 

bilder och i samma antal av båda könen och i vår undersökning ser vi faktiskt en minskning procentuellt 

av antalet gruppbilder; 1956 utgjorde gruppbilder 55 procent158 av alla bilder i våra två tidningar och 

                                                
152 Sveriges olympiska 
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1984 utgjorde de 32 procent 159. Singelbilderna utgjorde 45 procent av alla bilder 1956 och 1984 

utgjorde de 68 procent av alla bilder. Notabelt är att andelen bilder på kvinnor och män på gruppbilder 

också de utgör en ungefär lika stor andel (6 procent 1956 och 9 procent 1984). Vi ser alltså en tydlig 

ökning av antalet singelbilder i förhållande till gruppbilder. 

I vår undersökning är singelbilder på män en mycket vanlig bildkategori. Det är med 55 procent av 

bilderna den i särklass vanligaste bildkategorin på män (motsvarande siffra för kvinnor är 21 procent). 

 

Öppna och stängda munnar 

Hirdman noterar även att män och kvinnor som inte är i beslutsfattande funktion avbildas med stängd 

mun.160 Detta finner även vi;  86 procent av alla bilder på vanliga människor är med stängd mun. I 

Hirdmans undersökning förekommer inte munnar som är öppna (som för att tala) hos ”människan på 

gatan”, däremot är det vanligt, noterar Hirdman, hos makthavare161. Man skulle alltså kunna tolka det 

som att idrottare i regel avbildas som ”mannen på gatan”. 

 

Bildvinklar 

Hirdman noterar i sin undersökning att män och kvinnor, som i metonymier får representera en situation 

i samhället, oftast fotograferas i fågelperspektiv.162 Så hur fotograferas typiskt sett idrottare i vår egen 

studie från OS 1984? Vår studie visar att 88 procent av alla bilder fotograferas idrottare i mittperspektiv. 

Både fågel- och grodperspektiv är ytterst ovanliga bildperspektiv; knappt 4 procent av bilderna är i 

grodperspektiv och drygt 5 procent är i fågelperspektiv163.  

 

Att le mot kameran 

Män och kvinnor beter sig under detta OS mer likartat mot kameran – ungefär var tredje man164, och 

lika många kvinnor165, tittar in i kameran. Män ler också oftare mot kameran än vid våra tidigare två 

undersökningsperioder. Drygt 30 procent 166 av männen ler mot kameran och 44 procent167 av 

kvinnorna. Tar vi bort de idrottsligt aktiva ur ekvationen ser vi även här en korrelation; drygt hälften av 
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männen, 52 procent168, ler nu mot kameran och 64 procent169 av kvinnorna; bilder på leende kvinnor 

letar sig lättare in i tidningarna än leende män 1984, men det är avgjort ändå så att vi här ser en tydlig 

utjämning mellan könen. 

 

Flest bilder på män 

På de flesta bilder avbildas män och kvinnor alltså likartat. Däremot finns det avsevärt fler bilder på män 

än kvinnor och detta är den absolut viktigaste skillnaden - 30 stycken (18 procent) mot 131 bilder (78  

procent). Båda könen avbildas som i stort sett lika aktiva, de omnämns med sitt kön i ungefär lika stor 

grad, vare sig de idrottar eller inte, och de ler ungefär lika mycket mot kameran vare sig de idrottar eller 

ej. 

Hirdman noterar att män och kvinnor som syns tillsammans på bild 1987 ofta inte är familj170 och 

vårt resultat bekräftar detta -kvinnor och män återfinns i hög på gemensamma bilder som kollegor. Det 

ska tilläggas att i vår undersökning fann vi i detta avseende ingen större skillnad mot 1956171. 

En ny kategori av kvinnor i Hirdmans undersökning som vi inte kunnat finna i vår undersökning är den 

kvinnliga makthavaren. I likhet med den maktlösa kvinnan med barn, hon som fortfarande finns kvar i 

Hirdmans undersökning som den ”vanliga människan” (och som nu fått sällskap av mannen), så 

avbildas den kvinnliga makthavaren ensam. I Hirdmans studie ler hon mot kameran i högre grad än 

manliga makthavare och hon tittar oftare in i kameran och rör på händerna.172  I vår undersökning, kan 

vi krasst konstatera, hittar vi dock inga kvinnliga makthavare, utan endast manliga. 173 

Vi hittar över huvud taget få bilder på människor i beslutande funktioner 1984 – bara 9 procent av 

alla bilder är sådana (13 av 96 bilder) och av dem finns det bara en enda bild på en ensam person - och 

det är en man som inte tittar in i kameran och som inte ler.174 Hirdman finner också att den manlige 

makthavaren avbildas annorlunda i sin undersökning från 1987 än tidigare. I likhet med sina resultat 

från 1955 avbildas män i grupp, men där de på 50-talet tidigare handlade om arrangerade bilder där man 

tittade in i kameran samtidigt som man skakade hand, så finner Hirdman att man 1987 inte tittar in i 

kameran utan mot varandra och bilderna verkar mer spontana – man avbildas ofta med öppen mun som 

om man precis ska säga något.175 I vår undersökning från OS 1956 fann även vi att män alltid avbildas i 

grupp - men till skillnad från Hirdman fann vi att makthavare nästan aldrig tittade mot kameran på 
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sportsidorna 1956 och att de nästan aldrig log mot kameran, och i vår undersökning från 1984 verkar 

den bilden dessutom vara oförändrad – 89 procent av alla makthavare tittar på varandra på sportsidorna 

1984 och inte mot kameran. De ler ofta, drygt hälften av gångerna, de avbildas i grupp och ofta med 

öppen mun. Mer allmänt noterar Hirdman fler bilder på kroppsretorik; närbilder på mun och hand,176 

och detta är absolut något vi noterar även i vår undersökning - vi ser fler bilder på fler ”frysta 

ögonblick”, gester, öppna munnar, närbilder på händer, fler segergester. Det finns inte många 

makthavare men de avbildas på sportsidorna exakt likadant som Hirdman visar i sin studie om 1987.177 

Det ska sägas att det är vanligare med makthavare i DN än i Idrottsbladet. Bara 3 procent av bilderna (4 

stycken av 124 bilder) i IB är på makthavare – 2 stycken per nummer. I DN är 8 av 96 bilder på 

makthavare (9 procent).178  

 

 

Påverkan 
Vilken påverkan har då bilderna? Det beror naturligtvis delvis på kvantitet. I våra båda tidningar ser vi 

att ganska stadigt runt 90 procent av bilderna föreställer män, och intrycket förändras mycket lite vid 

våra tre undersökningsperioder; 1928 utgörs 93 procent av bilderna av män179, 1956 utgörs 94 procent 

av bilderna av män180 och 1984 är det 84 procent181. Man kan alltså konstatera att den typiske läsaren av 

sport får intrycket att sport i huvudsak utövas av män och är en manlig domän. 

Men får kvinnor även en mer undanskymd plats i tidningen? Vi har ju i vår undersökning kunnat 

konstatera att antalet bilder på kvinnor står i en viss korrelation till antalet kvinnliga deltagare i de tre 

OS vi tittat på. Så skulle man kunna argumentera för att kvinnor i själva verket inte alls diskrimineras 

sett till det redaktionella utrymmet? Det finns ögonläsningsstudier som studerat vad den typiska läsaren 

fäster sin blick vid och hur länge, som i någon mening skulle kunna belysa den här frågan.  

Dessa studier visar att: 

 

• Bilder beaktas före text.182 

• Artiklar utan bild beaktas i lägre grad än artiklar med bild.183 
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• Bilder, ikoner och illustrationer är det första en läsare ser på ett uppslag.184 

• Bilder längst upp till vänster oftare beaktas än bilder placerade någon annanstans.185 

• Bilder på övre halvan av tidningen beaktas oftare än bilder på nedre halvan.186	  

• Illustrationer beaktas i något högre grad än fotografier.187	  

• Bilder över tre spalter beaktas i högre grad än bilder över en spalt.188	  

• Bildtexten läses inte av de allra flesta.189	  

• På sportsidor blir underrubriker oftare lästa än i andra delar av tidningen.190	  

 

Placering på förstasidan 

Några av dessa faktorer har vi tittat närmare på. Vilka får till exempel bäst placering? Om vi tittar på 

sportbilder på omslaget ser vi att män förekommer till 88 procent på omslag för 1928. För 1956 och 

1984 utgörs 100 procent av bilderna under vår undersökningsperiod av bilder på män.191  

 

Placering på sidan 

Om vi ser till placering på alla nyhetssidor ser vi att män oftast får en bild på den övre delen av 

tidningen vid alla nedslag vi tittat på (sett över alla bilder utgörs 61 procent av alla bilder för 1928 av 

män, 58 procent för 1956 och 43 procent för 1984 jämfört med kvinnobilderna som oftare placeras 

under mannen, i mitten eller längst ned på tidningen, med undantag för 1956 där 100 procent av 

kvinnobilderna faktiskt placeras längst upp - fast det är rätt få bilder: bara 7 procent av samtliga bilder i 

DN och IB).192  

 

Storleken på bilderna 

Hur ser storleken på bilderna ut? Det blir genast uppenbart att de flesta bilder 1928 går över en spalt, 

medan de flesta bilder 1956 och 1984 går över två spalter. Som andel av samtliga bilder på kvinnor blir 

resultatet att 1928 går 60 procent av alla bilder på kvinnor över två spalter medan 40 procent går över en 
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spalt. Samma siffra för män är 26 procent över två spalter och 54 procent över en spalt. 8 procent av alla 

bilder 1928 går över tre spalter men alla är på män. Kvinnor har inga bilder över tre spalter för 1928.193  

1956 ligger antalet bilder på kvinnor över två spalter procentuellt ungefär på samma nivå som 1928: 

67 procent av alla kvinnobilder går över två spalter och 33 procent över tre spalter – medan inga bilder 

går över en spalt. Samma siffra för män är 33 procent över två spalter och 25 procent över tre spalter – 

29 procent över en spalt. I procent sett alltså relativt jämlikt, låt vara att antalet kvinnobilder är få.194 

1984 ser ungefär likartat ut; 28 procent av alla kvinnobilder går över tre spalter och 48 procent över 

två spalter – 12 procent över en spalt. För män ligger 34 procent över två spalter medan 25 procent 

ligger över tre spalter – 18 procent över en spalt.195 

 

Slutsats 

Slutsatsen man kan dra är att det inte verkar vara så att bilder på kvinnor är mindre till storleken än för 

män, särskilt inte för 1956 och 1984, däremot är de betydligt färre till antalet och de får i regel inte lika 

framträdande plats.  

 

 

11.Sammanfattning och diskussion 
Den här undersökningen har varit ett försök att problematisera Anja Hirdmans studie där hon tittat på 

representation av könen. Hirdman ser framförallt två mönster; kvinnor porträtteras i mycket högre grad 

som representanter för något annat än sig själva, medan män i högre grad porträtteras som individer. 

Kvinnor avbildas ofta som symboler för kvinnlighet – de blir vad Hirdman kallar för ”Silent Bodies”, 

medan män ofta får representera makt och inflytande, så kallade ”Talking Heads”. Hirdman ser hur 

denna dikotomi mellan könen uttrycks olika vid olika tidpunkter. På 20-talet ser hon hur kvinnan 

framställs som ett ideal men utan att få komma till tals, medan mannen oftare framställs i porträtt och 

får komma till tals.196  

På 50-talet uttrycks dikotomin i Hirdmans studie genom att kvinnan framställs som den 

oegennyttiga tillfredställaren - ”the altruistic pleaser”. Kvinnan under 50-talet definieras i Hirdmans 

studie endast i förhållande till andra, män och barn. Mannen framställs däremot som makthavare och i 

grupp eller som fadersfigur.197 
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På 80-talet uttrycks dikotomin inte lika tydligt i Hirdmans studie; delvis pekar den åt olika håll. På 

80-talet framträder den kvinnliga makthavaren i bild, men hon syns inte i grupp, vilket hennes manliga 

kollegor gör. Kvinnor ler också oftare mot kameran än män, något som ligger i linje med kvinnans 

traditionella roll som tillgänglig, men nu framträder också bilden av en man som är utsatt och värnlös.198  

Hur hade det nu sett ut om Hirdman hade inkluderat sportbilder i sin undersökning? Hade detta 

förändrat hennes resultat i någon omfattning? Om vi tittar på våra resultat för 20-talet ser vi att kvinnor i 

högre grad än män objektifieras - 80 procent av kvinnorna anges som sitt kön, men endast 9 procent av 

männen. Det verkar också tydligt att könen är lika aktiva, men när de är stilla poserar kvinnor mer än 

män. Kvinnor ler också oftare mot kameran, 4 av 10, mot endast 1 av 8 män. Vår undersökning stödjer 

alltså i det stora hela Hirdmans resultat om en dikotomi.  

Men på detaljplanet är det trots allt så att sportbilder ser annorlunda ut än andra nyhetsbilder, mest 

eftersom kvinnor i högre grad än annars får vara individer, låt vara med sitt kön omnämnt i bildtexten. 

Skälet till det är förstås inbyggt i idrottens logik; alla idrottsmän är med på bild just för att de haft eller 

kommer att prestera. 

Ett intressant resultat är att män, i högre grad än kvinnor, avbildas som narcissistiska. Vad menar vi 

då med det? I idrotten verkar det finnas ett ideal där en man är ensam mot världen. Män avbildas ibland 

med ikoniska förtecken, kanske begrundades något i siluett och tittandes bort i fjärran. Tillsammans med 

mängden helkroppsbilder på män – 93 procent av alla helkroppsbilder är på män - skulle man kunna 

invända att Hirdmans kvinnliga ”Silent Bodies” många gånger istället blir en manlig domän på 

sportområdet, särskilt eftersom kvinnor aldrig porträtteras så här under vår undersökningsperiod.  

Ett annat av Hirdmans resultat är också värt att problematisera: Talking Heads. Detta kan definieras 

som ett porträtt på en man som tittar bort från kameran och som i artikeln beskrivs för något han uträttat, 

oftast av organisatorisk eller politisk natur. Denna typ av bilder ser vi inte i vår studie. Politiker och 

organisatörer lyser med sin frånvaro. De enda auktoriteter vi ser 1928 är idrottsmännen och 

idrottskvinnorna – och de beskrivs alla som aktiva och just för att de uträttat något.  

1956 ser vi en tydlig dikotomi i det att män framställs som mer macho än kvinnor och kvinnor är 

väldigt feminina. Det är som att könsrollerna är utmejslade väldigt tydligt under 50-talet. Kvinnor 

skjuter fram bysten mer, visar mer av benen, ler mer mot kameran. Män är mer allvarliga, och de tittar 

oftare bort från kameran. Kvinnor beskrivs oftast med olika epitet som handlar om deras skönhet, och 

även om vi ser väldigt få bilder på kvinnor som är mödrar eller fruar, så ser vi ändå kvinnor som 

beskrivs i relation till en man. 

                                                
198 Ibid, s. 235 f. 
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Den manlige makthavaren blir mer tydlig på 50-talet. Precis om i Hirdmans studie visas han på 

sportsidorna upp i grupp. Däremot verkar bilderna mer sällan vara arrangerade på sportsidorna  och 

makthavarna tittar sällan in i kameran.  

Om vi tittar på våra resultat för 80-talet ser vi att de i mångt och mycket påminner om våra resultat 

för 50-talet: manliga makthavare i grupp som inte tittar in i kameran – och den fullständiga frånvaron av 

kvinnliga makthavare (till skillnad från Hirdmans studie). Ett resultat är definitivt att män på 80-talet 

mer gör som kvinnor gjort genom hela vår studie – tittar in i kameran och ler. I  likhet med Hirdman ser 

vi alltså hur den nya manligheten mer är lik den traditionellt kvinnliga. 

 

Men till skillnad från Hirdman ser vi inga extrema närbilder och heller ingen ökning av gruppbilder. 

Sportsidorna på 80-talet verkar inte skilja sig så mycket från sportsidorna på 50-talet helt enkelt. 

Finns det således något mönster i hur könen gestaltas på bild inom sportjournalistiken? Svaret är ett 

otvetydigt ja. Kvinnor i högre grad än män poserar, de tittar oftare in i kameran och ler oftare. Kvinnor 

beskrivs oftare med epitet som anspelar på deras kvinnlighet och beskrivs ofta i förhållande till en man.  

De flesta (omkring 90 procent) av alla bilder – vid alla tre nedslag – är på män. 

En förändring vi ser över tid är att mannen över tid tittar mer in i kameran och ler mer. Vi ser alltså 

ett något mjukare mansideal framträda. Annars är det påfallande hur lite som förändras över tid. 

Sportsidorna ter sig i någon mening som en mer konservativ domän än övriga delar av tidningen. Det är 

fortfarande klassiska manliga ideal som styr sportrapporteringen, som har med resultat att göra. 

 

Diskussion 

Man kan förstås fråga sig varför bilderna blir som de blir. Vad är det som gör att både fotograf och 

porträtterad tycks vilja att bilderna ska se ut på ett bestämt sätt? Svaret är förstås att vi lever i ett nätverk 

av sociala relationer som utgör det kollektiv som samhället är. Identitet är ofrånkomligen något som 

bildas i mötet med andra människor. Viljan att tillhöra kollektivet gör att individen söker att anpassa sig 

till det. Det finns flera identiteter; Jag-identiteten, där personen upplever sig själv som ett subjekt och 

den personliga identiteten där personens egen historia och roll inom familjen är det väsentliga. Men den 

sociala identiteten199 bygger på hur andra personer upplever individen och det är troligen så att det är i 

denna identitetsskapande process vi skapar de förhållningssätt vi ser i våra bilder. Konstruktionen 

skapas genom att vi slipas av mot andra. Man kan säga att normer är en manifestering av en kollektiv 

                                                
199 Goffman, Erving, Stigma – den avvikandes roll och identitet, Stockholm: Norstedts förlag, 2011, sid 117. 
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identitet där hotet om att bli stigmatiserad är vad som gör att människor strävar efter att upprätthålla ett 

beteende som anses socialt accepterat. 200 

Medier är en oerhört viktig faktor i upprätthållandet av dessa normer. Medier hjälper till att forma 

vår bild av verkligheten, av oss själva och andra. Journalister och nyhetsfotografer hjälper oss att 

konstruera och upprätthålla vår bild av verkligheten. Mediernas roll är att fungera som ett socialt lim 

som binder oss samman i en slags föreställd gemenskap.201 

 

 

12.Förslag på vidare forskning 
En undersökning som vår vore definitivt intressant att göra om med fokus på sportsidor under vanliga 

dagar, när det inte är olympiska spel. Hur skulle representationen då se ut?  

 

 

13.Variabler och kategorier 

  

V1 Tidningsnummer. 

 

V2 Utgivningsdatum. 

 

V3 Sidnummer. 

 

V4 Kön/könssammansättning. 

1 Man/1 Kvinna/2 eller flera män/2 eller flera kvinnor/gruppbilder båda könen – minst 2 män och minst 

1 kvinna/gruppbilder båda könen – minst 2 kvinnor och minst 2 män/gruppbild båda könen – lika 

många av båda (till exempel 1 man och 1 kvinna, två män och två kvinnor och så vidare). 

 

V5 Fotografi eller illustration. 

Fotografi/illustration (illustrationer/karikatyrer och serier). 

 

                                                
200 Ibid, sid 137. 
201 Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin ”On Why and How We Should Do Journalism Studies” 
(kap.1), Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin (red.), The Handbook of Journalism Studies, s. 3. 
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V6 Bildplacering i tidning. 

Dragarbild/inte dragarbild. 

 

V7 Bildplacering på sidan. 

Bilden börjar längst upp på sidan/bilden börjar längst ner på sidan/bilden börjar varken längst upp 

eller längst ner på sidan/bilden börjar längst upp och slutar längst ner på sidan. 

 

V8 Bildstorlek (bredd). 

1 spalt/2spalter/3spalter/4spalter/5spalter/6spalter/7spalter/8spalter. 

 

V9 Aktivitet. 

Aktiv: Personen eller personerna talar och/eller är i rörelse med hela eller delar av kroppen eller är på 

väg att börja röra sig eller är stilla men i en position som signalerar aktivitet, till exempel via en gest  

Stilla: Personen eller personerna uppfyller inga kriterier för att vara ”aktiv”. 

 

V10 Ansiktsuttryck. 

Leende: Personen eller personerna ler eller signalerar glädje med sitt ansikte. 

Allvarlig: Alla ansiktsuttryck utom just glädje, till exempel allvarlig, besviken eller neutral. 

 

V11 Blick. 

Mot kameran/från kameran (alla blickriktningar utom ”mot kameran”)/mot annan person. 

 

V12 Distans. 

Långdistans/halvdistans/närbild/extrem närbild. 

 

V13 Kameravinkel. 

Grodperspektiv/mellanperspektiv/fågelperspektiv. 

 

V14 Gester. 

Hand mot ansikte/dirigerande gest/vinnargest/förlorargest/övriga gester. 

 

V15 Kön i bild. 

Här undersöker vi i rubrik eller bildtext om könet anges specifikt, eller ej. Skriver man ”herrarnas 

sprintfinal” eller ”sprintfinalen”, ”damernas sprintfinal” eller ”sprintfinalen”? Skriver man 
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”Djurgårdens herrar” eller ”Djurgården”, ”Djurgårdens damer” eller ”Djurgården”? Kodnycklarna 

är: Man eller män som anges som sitt kön/kvinna eller kvinnor som anges som sitt kön/man eller män 

sin inte anges som sitt kön/kvinna eller kvinnor som inte anges som sitt kön. 

 

V16 Epitet.  

Epitet som återfinns i rubriken och/eller bildtexten och kan kopplas till personen eller personerna på 

bilden. Här ingår adjektiv och beskrivningar som tillmäter hen olika egenskaper. 

 

 

14.Tabeller  
 

Tabell 1. 

Andel män och kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Singelbild man = 35 (56 %) 

Gruppbild man = 18 (29 %) 

Singelbild kvinna = 3 (6 %) 

Gruppbild kvinna = 2 (3 %) 

Gruppbild båda könen = 4 (6 %) 

n = 62 

 

Tabell 2. 

Andel män och kvinnor 1928 i IB 

 

Singelbild man = 21 (54 %) 

Gruppbild man = 11 (28 %) 

Singelbild kvinna = 2 (5 %)  

Gruppbild kvinna = 1 (3 %) 

Gruppbild båda könen = 4 (10 %) 

n = 39 

 

Tabell 3. 

Andel män och kvinnor 1928 i DN. 

 

Singelbild man = 14 (61 %) 

Gruppbild man = 7 (31 %) 

Singelbild kvinna = 1 (4 %) 



 43 

Gruppbild kvinna = 1 (4 %) 

Gruppbild båda könen = 0 (0 %) 

n = 23 

 

Tabell 4. 

Aktiva och passiva män 1928 i både DN och IB 

 

Aktiva män = 9 (28 %) 

Passiva män = 23 (72 %) 

n = 32 

 

Tabell 5. 

Helkroppsbilder, män och kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Helkroppsbilder män = 38 (93 %) 

Helkroppsbilder kvinnor = 3 (7 %) 

n = 41 

 

Tabell 6. 

Kön i text, män och kvinnor 

 

Män som anges med sitt kön = 9 (17 %) 

Män som inte anges med sitt kön = 44 (83 %) 

n = 53 

 

Kvinnor som anges med sitt kön = 4 (80 %) 

Kvinnor som inte anges med sitt kön = 1 (20 %) 

n =5 

 

Tabell 7. 

Aktiva och passiva kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Aktiva kvinnor = 3 (60 %) 

Passiva kvinnor = 2 (40 %) 

n = 5 

 

Tabell 8. 

Aktiva och passiva män och kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Aktiva män = 9 (24 %) 
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Passiva män = 23 (62%) 

Aktiva kvinnor = 3 (8 %) 

Passiva kvinnor = 2 (6 %) 

n = 37 

 

Tabell 9. 

Ansiktsuttryck män 1928 i både DN och IB 

 

Män som inte ler = 45 (85 %) 

Män som ler = 8 (15 %) 

n = 53 

 

Tabell 10. 

Ansiktsuttryck kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Kvinnor som inte ler = 2 (40 %) 

Kvinnor som ler = 3 (60 %) 

n = 5 

 

Tabell 11. 

Riktning från/mot kameran – män 1928 

Män mot kameran 14 (26 %) 

Män från kameran 39 (74 %) 

n = 53 

 

Tabell 12. 

Riktning från/mot kameran – kvinnor 1928 

Kvinnor mot kameran 2 (40 %) 

Kvinnor från kameran 3 (60 %) 

n = 5 

 

Tabell 13. 

Distans kvinnor 1928 

Närbilder: 2 (33 %) 

Helbild: 4 (67 %) 

n = 6 

 

Tabell 14. 

Distans kvinnor 1928 i DN 

Närbilder: 0 (0 %) 
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Helbild: 3 (100 %) 

n = 3 

 

Tabell 15. 

Distans kvinnor 1928 i IB 

Närbilder: 3 (100 %) 

Helbild: 0 (0 %) 

n = 3 

 

Tabell 16. 

Andel män och kvinnor 1956 i både DN och IB 

 

Singelbild man = 119 (40 %) 

Gruppbild man = 132 (45 %) 

Singelbild kvinna = 15 (5 %) 

Gruppbild kvinna = 6 (2 %) 

Gruppbild båda könen = 23 (8 %) 

Singelbild båda könen totalt: 134 (45 %) 

Gruppbild totalt: 161 (55 %) 

n = 295 

 

Tabell 17. 

Makthavare män och kvinnor i både DN och IB 1956 

 

Makthavare män i DN singelbilder = 1 

Makthavare män i DN gruppbilder = 10 

Makthavare kvinnor i DN singelbilder = 0 

Makthavare kvinnor i DN gruppbilder = 0 

Makthavare män i IB singelbilder = 1 

Makthavare män i IB gruppbilder = 3 

Makthavare kvinnor i IB singelbilder = 0 

Makthavare kvinnor i IB gruppbilder = 0 

n = 15 

 

Tabell 18. 

Makthavare blickriktning i både DN och IB 1956 

 

Makthavare män i DN mot varandra = 8 

Makthavare män i DN mot kameran = 4 

Makthavare kvinnor i DN mot varandra = 0 
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Makthavare kvinnor i DN mot kameran = 0 

Makthavare män i IB mot varandra = 2 

Makthavare män i IB mot kameran = 2 

Makthavare kvinnor i IB mot varandra = 0 

Makthavare kvinnor i IB mot kameran = 0 

n = 16 

 

Tabell 19. 

Ansiktsuttryck män 1956 i både DN och IB 

 

Män som inte ler = 33 (70 %) 

Män som ler = 14 (30 %) 

n = 47 

 

Tabell 20. 

Ansiktsuttryck kvinnor 1956 i både DN och IB 

 

Kvinnor som inte ler = 2 (67 %) 

Kvinnor som ler = 1 (33 %) 

n = 3 

 

Tabell 21.  

Parbilder män och kvinnor i både DN och IB 1956. 

 

Par som är i ett förhållande i DN: 1 

Par som bara är vänner i DN: 4 

Par som är i ett förhållande i IB: 1 

Par som bara är vänner i IB: 5 

n = 11 

 

Tabell 22. 

Andel män och kvinnor 1984 i både DN och IB 

 

Singelbild man = 93 (55 %) 

Gruppbild man = 38 (23 %) 

Singelbild kvinna = 21 (13 %) 

Gruppbild kvinna = 9 (5 %) 

Gruppbild båda könen = 7 (4 %) 

Singelbild båda könen totalt: 114 (68 %) 

Gruppbild totalt: 54 (32 %) 
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n = 168 

 

Tabell 23. 

Proportion närbilder, DN och IB 1956 jämfört med DN och IB 1984 

 

1956 

Singelbild man = 15 (30 %) 

Gruppbild man = 0 (0 %) 

Singelbild kvinna = 2 (4 %) 

Gruppbild kvinna = 1 (2 %) 

Gruppbild båda könen = 0 (0 %) 

Totalt: 21 (42 %) 

n = 50 

 

1984 

Singelbild man = 34 (21 %) 

Gruppbild man = 0 (0 %) 

Singelbild kvinna = 5 (3 %) 

Gruppbild kvinna = 0 (0 %) 

Gruppbild båda könen = 5 (3%) 

Totalt: 43 (26 %) 

n = 163 

 

Tabell 24. 

Proportion halvbilder, DN och IB 1956 jämfört med DN och IB 1984 

 

1956 

Singelbild man = 2 (4 %) 

Gruppbild man = 5 (10 %) 

Singelbild kvinna = 0 (0 %) 

Gruppbild kvinna = 1 (2 %) 

Gruppbild båda könen = 0 (0 %) 

Totalt: 8 (16 %) 

n = 50 

 

1984 

Singelbild man = 16 (10 %) 

Gruppbild man = 12 (7 %) 

Singelbild kvinna = 5 (3 %) 

Gruppbild kvinna = 1 (1 %) 
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Gruppbild båda könen = 4 (2 %) 

Totalt: 38 (23 %) 

n = 163 

 

 Tabell 25. 

Öppna och stängda munnar i DN och IB 1984.  

 

Singelbild kvinna öppen mun = 4 (3 %) 

Singelbild kvinna stängd mun = 17 (15 %) 

Singelbild man öppen mun = 12 (11 %) 

Singelbild man stängd mun = 81 (71 %) 

Totalt singelbild öppen mun män och kvinnor = 16 (14 %) 

Totalt singelbild stängd mun män och kvinnor = 98 (86 %) 

n = 114 

 

Tabell 26. 

Kameravinkel män och kvinnor i DN och IB 1984 

 

Singelbild man 

Grod = 5 (3 %) 

Mitt = 83 (51 %) 

Fågel = 5 (3 %) 

 

Gruppbild man 

Grod = 1 (1 %) 

Mitt = 32 (19 %) 

Fågel = 5 (3 %) 

 

Singelbild kvinna 

Grod = 1 (1 %) 

Mitt = 18 (11 %) 

Fågel = 2 (1 %) 

 

Gruppbild kvinna 

Grod = 0 (0 %) 

Mitt = 4 (2 %) 

Fågel = 0 (0 %) 

 

Gruppbild båda könen 

Grod = 0 (0 %) 
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Mitt = 6 (4 %) 

Fågel = 1 (1 %) 

n = 163 

 

Tabell 26. 

Ansiktsuttryck män 1984 i både DN och IB 

 

Män som inte ler = 92 (70 %) 

Män som ler = 39 (30 %) 

n = 131 

 

Tabell 27. 

Ansiktsuttryck kvinnor 1928 i både DN och IB 

 

Kvinnor som inte ler = 14 (56 %) 

Kvinnor som ler = 11 (44 %) 

n = 5 

 

Tabell 28. 

Riktning från/mot kameran – män 1984 

Män mot kameran 39 (28 %) 

Män från kameran 98 (72 %) 

n = 137 

 

Tabell 29. 

Riktning från/mot kameran – kvinnor 1984 

Kvinnor mot kameran 8 (32 %) 

Kvinnor från kameran 17 (68 %) 

n = 25 

 

Tabell 30. 

Ansiktsuttryck män som inte idrottar 1984 i både DN och IB 

 

Män som inte ler = 36 (48 %) 

Män som ler = 39 (52 %) 

n = 75 

 

Tabell 31. 

Ansiktsuttryck kvinnor som inte idrottar 1928 i både DN och IB 
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Kvinnor som inte ler = 11 (64 %) 

Kvinnor som ler = 7 (36 %) 

n = 18 

 

Tabell 32. 

Parbilder män och kvinnor i både DN och IB 1984. 

 

Par som är i ett förhållande i DN: 0 

Par som bara är vänner i DN: 2 

Par som är i ett förhållande i IB: 1 

Par som bara är vänner i IB: 3 

n = 6 

 

Tabell 33. 

Makthavare män och kvinnor i både DN och IB 1984 

 

Makthavare män i DN singelbilder = 1 

Makthavare män i DN gruppbilder = 8 

Makthavare kvinnor i DN singelbilder = 0 

Makthavare kvinnor i DN gruppbilder = 0 

Makthavare män i IB singelbilder = 2 

Makthavare män i IB gruppbilder = 2 

Makthavare kvinnor i IB singelbilder = 0 

Makthavare kvinnor i IB gruppbilder = 0 

n = 13 

 

Tabell 34. 

Makthavare blickriktning i både DN och IB 1984 

 

Makthavare män i DN mot varandra = 8 

Makthavare män i DN mot kameran = 1 

Makthavare kvinnor i DN mot varandra = 0 

Makthavare kvinnor i DN mot kameran = 0 

Makthavare män i IB mot varandra = 2 

Makthavare män i IB mot kameran = 2 

Makthavare kvinnor i IB mot varandra = 0 

Makthavare kvinnor i IB mot kameran = 0 

n=13 

 

Tabell 35 
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Makthavare leenden i både DN och IB 1984 

 

Makthavare män i DN som ler = 4 

Makthavare män i DN som är allvarliga = 5 

Makthavare kvinnor i DN som ler = 0 

Makthavare kvinnor i DN som är allvarliga = 0 

Makthavare män i IB som ler = 4 

Makthavare män i IB som är allvarliga = 0 

Makthavare kvinnor i IB som ler = 0 

Makthavare kvinnor i IB som är allvarliga = 0 

n=13 

 
Tabell 36 

Omslagsbilder1928 män och kvinnor 

Män = 7 (88 %) 

Kvinnor = 1 (12 %) 

n= 8 

Omslagsbilder 1956 män och kvinnor 

Män = 9 (100 %) 

Kvinnor = 0 (0 % ) 

n=9 

 

Omslagsbilder 1984män och kvinnor 

Män = 3 (100 %) 

Kvinnor 0 (0 %) 

n = 3 

 

Tabell 37 

Placering på sidan 1928 

Män 

Upp = 42 (61 %) 

Mitten 15 (22 %) 

Ned 5 (7 %) 

Helsida = 1 (2 %) 

Kvinnor 

Upp 1 (2 %) 

Mitten 2 (3 %) 

Ned 2 (3 %) 

Helsida = 0 (0 %) 

n = 68 

Placering på sidan 1956 



 52 

Män 

Upp = 28 (58 %) 

Mitten = 16 (33 %) 

Ned = 1 (2 %) 

Helsida = 0 (0 %) 

Kvinnor 

Upp = 3 (7 %) 

Mitten = 0 (0 %) 

Ned = 0 (0 %) 

Helsida = 0 (0 %) 

n = 48 

Placering på sidan 1984 

Män 

Upp = 65 (43 %) 

Mitten = 52 (35 %) 

Ned = 11 (7 %) 

Helsida = 0 (0 %) 

Kvinnor 

Upp = 9 (6 %) 

Mitten = 11 (7 %) 

Ned = 2 (1 %) 

Helsida = 0 (0 %) 

n = 150 

 

Tabell 38 

Bildstorlek (kolumner) DN och IB 1928 

Män 

1 kol. = 35 (54 %), 2 kol. = 17 (26 %), 3 kol. = 5 (8 %), 4 kol. = 2 (3 %), 5 kol. = 1 (1 %), 6 kol. = 0 (0 %) 

Kvinnor 

1 kol. = 2 (3 %), 2 kol. = 3 (5 %), 3 kol. = 0 (0 %), 4 kol. = 0 (0 %), 5 kol. = 0 (0 %), 6 kol. = 0 (0 %) 

 

Bildstorlek DN och IB 1956 

Män 

1 kol. = 14 (27 %), 2 kol. = 16 (31 %), 3 kol. = 12 (24 %), 4 kol. = 4 (8 %), 5 kol. = 1 (2 %), 6 kol. = 1 (2 %) 

Kvinnor 

1 kol. = 0 (0 %), 2 kol. = 2 (4 %), 3 kol. = 1 (2 %), 4 kol. = 0 (0 %), 5 kol. = 0 (0 %), 6 kol. = 0 (0 %) 

 

Bildstorlek DN och IB 1984 

Män 

1 kol. = 23 (15 %), 2 kol. = 43 (28 %), 3 kol. = 32 (21 %), 4 kol. = 22 (14 %), 5 kol. = 3 (2 %), 6 kol. = 5 (3 %) 
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Kvinnor 

1 kol. = 3 (2 %), 2 kol. = 12 (8 %), 3 kol. = 7 (5 %), 4 kol. = 3 (2 %), 5 kol. = 0 (0 %), 6 kol. = 0 (0 %) 
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