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Abstract 

Titel: Damernas OS-år – syns det även i rapporteringen? En kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 2016. 

 

Författare: Andreas Eriksson och Hanna Sjöberg. 

 

Handledare: Elisabet Ljungberg. 

 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats, höstterminen 2016. 

 

Antal ord: 9 436. 

 

Problemformulering och syfte: 

Herrarna har länge dominerat i idrottsvärlden och samma har även gällt inom 

sportjournalistiken.  Förr var kvinnor inte tillåtna att idrotta och det blev stora diskussioner 

när de fick ta plats i sportens värld och även när de fick ta plats i tidningsspalterna (Larsson, 

2003:4). Hur ser detta fenomen ut i dag? 

   Denna studie har till syfte att undersöka hur mycket plats kvinnliga idrottare, 

förbundskaptener och tränare respektive manliga idrottare, förbundskaptener och tränare får 

synas i en av Sveriges största sportbilagor. 

 

Metod och material: Undersökningen är gjord genom en kvantitativ- och en kvalitativ 

innehållsanalys av Sportbladet. Undersökningen omfattar Sportbladets OS-bevakning 2016, 

vilket innefattar de dagar OS i Rio de Janeiro pågick – 5 augusti till 21 augusti. 

 

Huvudresultat: Resultatet av denna studie kan spegla på att idrottsrapporteringen blivit mer 

jämställd och att även idrottsvärlden blivit mer jämställd – åtminstone i hänseendet att båda 

könen får delta i samtliga idrotter och synas i rapporteringen. 

   Resultatet kan även ge en fingervisning om att det är idrottarens prestation som får ta plats i 

Sportbladets bildinnehåll, helt oberoende på vilket kön idrottaren har. 

 

Nyckelord: Bildjournalistik, genus, sportjournalistik, Sportbladet, Olympiska spelen. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva uppsatsens problemområde. Därefter 

presenteras syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Introduktion och problemformulering 

Sport har traditionellt varit ett område av män, om män och för män (Larsson, 2003:4). Är 

medias idrottsvärld en plats där både manliga och kvinnliga idrottare konkurrerar om samma 

utrymme? Framställs de på samma sätt eller finns det skillnader beroende på vilket kön 

idrottaren har? 

 

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning, följt av Expressen. Aftonbladet nådde under 

augusti 2016 ut till 3 445 000 via sina kanaler – hemsida, mobilsajt och tryckt upplaga 

(Aftonbladet, 2016). Hur framställs idrottarna i bilagan? Får manliga och kvinnliga idrottare 

ta olika mycket plats eller är Sportbladet en jämställd sportbilaga under OS 2016? 

   Vårt samhälle är fyllt av flera olika faktorer som ger intryck och påverkar oss. Media fyller 

en stor del av dessa intryck och får oss att ta ställning och förhålla oss till saker på olika sätt. 

Media kan påverka oss hur vi tänker i olika frågor och vara avgörande i vissa beslut och i vårt 

agerande (Fagerström, L. & Nilson, M. 2011:25).   

   Om det skulle vara så att det är de manliga idrottarna som får ta plats på sportsidorna borde 

det i förlängningen leda till att samhället ser det manliga idrottandet som normen och att det 

kvinnliga idrottandet kommer därefter. Har genustänket även nått idrottsvärlden? 

   Yvonne Hirdman är genusforskare och historiker och är en av dem som kartlagt vad som är 

kvinnligt och vad som är manligt, samt hur detta förändrats över tid. Hon tar upp att 

genussystemet är det som talar om att mannen är norm och kvinnan är avvikande och att det 

som anses som kvinnligt och manligt inte får beblandas (Hirdman, Y. 2003:66). 

   Ordet genus är enligt Nationalencyklopedin vad som anses vara typiskt manligt och 

kvinnligt. Enligt Yvonne Hirdman är det männen som tillåtits vara förebilder inom flera 

kategorier, däribland idrottsvärlden. Det går att se än i dag, när idrotten fortfarande är strikt 

uppdelad i herr- och damklasser. Det manliga landslaget inom både fotboll och ishockey 

benämns enkelt som landslaget. När det kommer till damerna krävs det dock ett 

förtydligande att det är just damerna man talar om och de kallas då för damlandslaget i 

fotboll eller damlandslaget i ishockey (Bérczes, 2006:43). 

   Förr fick kvinnorna inte heller ta plats i sportens värld, som på den tiden enbart var till för 
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män. Idrottande ansågs som ett område gjort för män och som något som kvinnorna inte var 

kapabla till att klara av (Larsson, 2003:4).  

   Att kvinnorna inte fick ta plats i idrottsvärlden återspeglades även i medias värld. Det var 

männen som refererade och refererades och var de som fick ta plats på bild och i text i 

tidningen (Wallin, 1998:94). Är detta något som det finns spår av än i dag? Är det männen 

som tar plats på sportsidorna eller har kvinnorna fått en större roll? 

   Bilder är något som lockar läsaren till ytterligare läsning och bilden på en tidningssida är 

något som många först fäster blicken vid (Holsanova, 2010:118). Vi har valt att studera 

Sportbladets bildinnehåll för att se hur kvinnliga idrottare, förbundskaptener och tränare, 

respektive manliga idrottare, förbundskaptener och tränare porträtterades och gestaltades i de 

17 nummer som rör OS 2016. 

 

1.2 Syfte 

Vi kommer utifrån ett genusperspektiv undersöka om det finns någon skillnad på hur manliga 

och kvinnliga idrottare, samt förbundskaptener och tränare gestaltas, samt på hur många 

bilder respektive kön är med på i Sportbladets OS-bevakning under OS i Rio de Janerio 2016.  

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

F1: Hur mycket av bildinnehållet i Sportbladet består av manliga idrottare, förbundskaptener 

och tränare, respektive kvinnliga idrottare, förbundskaptener och tränare i OS-

rapporteringen? 

F2: Hur porträtteras dam- respektive herridrottare i Sportbladet under OS? Finns det 

skillnader? 

F3: Vilken idrottsgren dominerar bildinnehållet i Sportbladet under OS och skiljer sig något 

åt när det är kvinnliga och manliga idrottare? 

F4: Vem är fotografen till de bilder som tillhör OS? Är det några skillnader på hur idrottaren 

porträtteras beroende på vilket kön fotografen har? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I kapitlet redogörs genus- och gestaltningsteorin, tidigare forskning inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, samt vissa av grundpelarna inom bildspråk, såsom kompositioner, 

kroppsspråk och bildvinklar.  

 

2.1 Genusteorin 

Genusteorin bygger på en teori om genussystemet som förklarar hur manligt och kvinnligt 

skapas och att det som ses som kvinnligt och det som ses som manligt har skapats och 

därefter alltid funnits där. Teorin går in på och analyserar det maktförhållande mellan 

kvinnan och mannen som finns i samhället. Utifrån detta skapas ett så kallat osynligt kontrakt 

mellan könen och det ligger till grund för hela genussystemet (Hirdman, Y. 2003:84).  

 

2.1.1 Genuskontraktet  

Genuskontraktet förklarar att det alltid funnits en föreställning om hur relationen man-kvinna 

ska se ut och att det leder till de maktskillnader som än i dag finns kvar i samhället (Hirdman, 

Y. 1988:54-55). Hirdman beskriver hur vi skapar osynliga regler, normer, seder och 

förväntningar om manligt och kvinnligt i vårt samhälle – genuskontraktet.  

 

Genuskontraktet kännetecknas av tre grundläggande principer (Hirdman, Y. 1988:51-54): 

●  Kvinnor och män hålls isär. Manligt och kvinnligt ses som två skilda saker och oftast 

som motsatser till varandra – så kallade dikotomier. Redan under tidig ålder talas det om 

bråkiga pojkar och tysta flickor, flick- och pojkleksaker som i sin tur ofta är rosa och blå. 

●  Det manliga värderas högre än det kvinnliga. Många gånger har det som räknas som 

manligt en högre status än det som räknas som kvinnligt. Till exempel värderas det högre 

att som flicka kallas för pojkflicka än för en pojke att kallas flickaktig. Även i 

jobbvärlden är mäns jobb oftast högre betalda än vad kvinnors jobb är, även om det är 

samma typ av jobb. 

●  Alla är med och skapar genusordningen. Hela samhället, oavsett kön, är med och skapar 

genusordningen, vilket ofta kan ske helt omedvetet. Det är inget som människor naturligt 

reagerar på, just för att det upplevs som normalt, något som ska vara. 

 

Yvonne Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet skapas på gruppnivå och som 

strukturer i samhället. Det betyder dock inte att alla män har högre status än alla kvinnor, utan 
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det skiljer sig från fall till fall. Något som poängteras är att det är viktigt att hålla isär individ- 

och gruppnivå (Hirdman, Y. 1988:55). 

 

2.2 Gestaltningsteorin 

Ur dagordningsteorin utvecklades gestaltningsteorin. Dagordningsteorin är en viktig teori 

inom medieforskningen. Forskarna McCombs och Shaw som påbörjade sina studier av 

dagordningsteorin 1968. Förr var det så att människans sociala kontakter och interpersonella 

kommunikationer var viktiga faktorer i opinionsbildningsprocessen. Det var inte massmedia 

som stod för den viktigaste delen när människor skaffade sig åsikter, utan opinionsledare – 

nära bekanta som utövade stort inflytande över hur politiska frågor tolkades (Nord & 

Strömbäck, 2015:319).  

   I dag det så att det som medierna har på sin agenda också blir det som människor anser som 

viktiga (Nord & Strömbäck, 2015:320). 

   Gestaltningsteorin handlar om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar hur 

människor uppfattar verkligheten, hur medierna genom att gestalta verkligheten och 

samhället sprider olika ideologiers synvinklar på verkligheten och om mediernas innehåll och 

vad det innehållet egentligen representerar (Strömbäck, 2009:119).  

   Förutom dagordningsteorin kan gestaltningsteorin sägas utgöra den viktigaste teorin 

rörande mediernas makt. Inom gestaltningsteorin ligger fokus inte enbart på mediernas makt.  

 

Strömbäck skriver att teorin kan sägas anta tre skepnader (Strömbäck, 2009:119):  

• Hur mediernas gestaltning av verkligheten påverkar individers uppfattning om 

densamma. 

• Hur mediernas fokus och reproduktion av vissa sätt att gestalta verkligheten men inte 

andra, kan sprida olika ideologiska synsätt att betrakta verkligheten. 

• Vad mediernas innehåll egentligen representerar, det vill säga att många medier ofta är ett 

företag som har som mål att gå med vinst och därför väljer att gestalta verkligheten på ett 

visst sätt, för att på så sätt locka konsumenter. 

 

2.3 Perspektiv på genus 

Yvonne Hirdman kopplar ihop dagens indelning av män och kvinnor med hur det såg ut förr i 

tiden. Genus är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns 

sociala beteende. Ordet genus kommer ur latinets gen-ere och kan översättas till slag, släkte 

eller kön (Hirdman, Y. 2003:11).  
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   Begreppet används för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Att beteckna 

rosa som en flickfärg och blå som en pojkfärg är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus 

ser olika ut beroende på tidsepoker, kultur och vilken del av världen det handlar om 

(Engström, 2008:26). 

 

2.4 Mediernas makt 

Hur påverkas vi av medierna? Medierna är en av faktorerna som ger oss intryck och påverkar 

oss (Fagerström & Nilson, 2011:25). Det finns tre olika tidsperioder om uppfattningen om 

mediernas makt under 1900-talet. Den första uppfattningen gäller från början av 1900-talet 

och cirka 30 år framåt (Strömbäck, 2000:63-64). 

 

2.4.1 Allsmäktiga medier 

Ungefär samtidigt som första världskrigets slut fick demokratin sitt genombrott i Sverige. Då 

började radiomediet och filmen nå en bredare krets av människor än tidigare, då startade 

diskussionen om mediernas effekter. Att höra röster ur en apparat som radion som på den  

tiden togs emot med både spänning och skräck. Vad skulle medierna ha för effekt på 

människor?  

   Mediernas effekter sågs som liktydiga med innehållet – om medieinnehållet var våldsamt 

skulle människor påverkas i en våldsam riktning. Uppfattningarna om mediernas effekter 

kallas för hypodermic needle theory (injektionsnålsteorin), vilket förklarades med att 

medieinnehållet injicerades i människor (Strömbäck, 2000:63-64). 

   Kopplat till erfarenheterna från första världskriget där krigspropagandan sågs som oerhört 

kraftfull och effektiv och nådde ut till nästan samtliga, dominerade synen att medierna var 

närmast allsmäktiga. Det var dock inte vetenskapligt förankrat utan snarare en allmän 

uppfattning. När frågan undersöktes närmare uppkom synen på medierna som maktlösa 

istället för allsmäktiga (Strömbäck, 2000:64-65). 

 

2.4.2 Maktlösa medier 

Synen på medierna som maktlösa uppkom under första halvan av 1940-talet. Allt eftersom 

förstod man att människor inte var så lättpåverkade som man först trott. Massmedierna var 

inte den enda faktorn som påverkade människors åsikter och deras bild av verkligheten 

(Bengtsson, 2001:50). 

   Gripsrud tar upp två forskare som undersökte mediernas påverkan på publiken, Paul 

Lazarsfeld och Elihu Katz. Han skriver att de menade att det inte enbart var mediernas 
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budskap som påverkade individen, utan även individens egna personlighet och mentala 

förutsättningar (Gripsrud, 2011:80-81). Enligt Strömbäck förklarade Lazarsfeld och Katz att 

alla människor påverkar och även blir påverkade av folk i sin omgivning, vilket sker i olika 

utsträckning. På så sätt kan individen påverkas av en de mest inflytelserika personerna i sin 

omgivning som av Katz och Lazarsfeld benämns som opinionsbildare. Individen kan med 

andra ord påverkas mer av opinionsbildaren i sin omgivning än av mediernas budskap.  

   Uppfattningen om medierna som allsmäktiga började försvinna och det blev klart att 

mediernas effekter inte var detsamma för alla mottagare av budskapen och det som var 

viktigare än medieinnehållet var mediemottagarens egenskaper (Strömbäck, 2000:68). 

 

2.4.3 Mäktiga medier 
Sedan teorin om de maktlösa massmedierna formulerades har mycket förändrats. Än en gång 

har bilden av massmediernas makt fått formulerats om. Under slutet av 60-talet började 

forskarna titta på de långsiktiga effekterna av mediekonsumtion och inte bara på de direkta 

effekterna.  

  Enligt Jesper Bengtsson var en av de viktigaste undersökningarna var den så kallade Chapel 

Hill-undersökningen som genomfördes under det amerikanska presidentvalet 1968. Forskarna 

Maxwell McCombs och Donald Shaw valde ut 100 medborgare i staden Chapell Hill. Ingen 

av dem hade ännu bestämt sig för vilken kandidat de skulle rösta på. De frågade sedan dessa 

100 personer om vilka frågor de brydde sig mest om och vilka de ansåg att den nya 

regeringen borde ta tag i. De kom fram till att de allra flesta prioriterade samma frågor som 

massmedierna skrivit eller berättat mycket om under den gångna tiden, vilket kom att kallas 

dagordningsfunktion. Det formulerades därefter att medierna inte har makt över vad vi ska 

tycka, men däremot vilka frågor vi har åsikter om. Flera följande undersökningar, däribland 

svenska, visade samma sak (Bengtsson, 2001:56). 

   Synen på mediernas makt har alltså förändrats drastiskt under olika tidsperioder. Enligt 

Jesper Bengtsson är forskarnas metoder en förklaring och samhället och mediernas 

förändringar under 1900-talet en annan. Han nämner även en tredje förklaring. Denis 

McQuail menar till exempel att det kan vara så att mediepubliken är mer mottaglig för 

massmediernas budskap under vissa perioder av samhällsutvecklingen. Under andra 

världskriget drogs slutsatsen att medierna var allsmäktiga och efter krigsslutet var samhället 

socialt stabilt, ekonomin stabil och framtidstron stor. Det innebar att mediernas makt 

minskade. Mot 60-talets slut ökade oron. Koloniala krig fick stor uppmärksamhet, oljekrisen 

och lågkonjunkturer pekade på att industrisamhället var på väg att krackelera. I samma veva 
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ökade mediernas makt (Bengtsson, 2001:59-60). 

   Det kan alltså vara så att människor är mer mottagliga för mediernas budskap under oroliga 

tider och mindre mottagliga när samhället är stabilt och vardagen känns trygg och säker. 

 

2.5 Bildens makt 
Vi människor möter bilder varje dag, på ett eller annat sätt. Det kan vara till exempel vara i 

sociala medier, i tidningen, genom reklam, på tvn, i busskurer, på affischer eller i mataffären. 

Reklambilder möter oss dagligen i det offentliga rummet och har då syftet att tilltala 

betraktaren, att nå och övertyga betraktaren om det budskap de som gjort reklamen vill ska 

framgå. För de som inte regelbundet går på konstutställningar eller läser konstböcker utgör 

reklamens och mediernas redaktionella bildmaterial den bildvärld utifrån vilken man 

orienterar sig. Dessa typer av bilder är de vi refererar och associerar till för att skapa oss en 

uppfattning om hur världen fungerar eller om hur människorna i den ser ut: män, kvinnor, 

barn, gamla, unga, funktionshindrade och så vidare (Fagerström, L. & Nilson, M. 2011:51-

52).  

   Fagerström och Nilson tar även upp konsthistorikern Abigail Solomon-Godeau som 

formulerat det som att hon i egenskap av feministisk forskare “oundvikligen ställer politiska 

frågor” (Fagerström, L. & Nilson, M. 2011:52). Hon menar att de frågorna handlar om “hur 

visuell kultur både reflekterar och producerar ideologier som berör genus och bekräftar 

könsskillnadens hierarki och därmed neutraliserar manlig överordning och kvinnlig 

underordning” (Solomon-Godeau 1997:9). 

 

2.6 Hegemoni 

Hegemoni är den dominans eller ledande ställning som till exempel en person, organisation, 

grupp eller land kan ha. Det innebär inte total makt, men innebär ofta intresset att bevara sin 

position och ledarställning (Jansson, 2002:124).  

   Ordet kommer från grekiskan och kan översättas till ledarskap. Teorin om hegemoni 

utvecklades på 1920-talet av den italienske marxisten Antonio Gramsci som under 20-talet 

satt fängslad för sina politiska åsikter. Jansson skriver att Gramsci menade att kapitalismen 

bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin position och makt genom att de 

underordnade accepterar den ordningen. För att kunna ta makten i ett samhälle menade 

Gramsci att man var tvungen att få folket att acceptera och ta emot de tankar och ideér man 

presenterar, utan att på något sätt tvinga dem. På det sättet skulle man kunna härska och 

bestämma utan att det märktes (Jansson, 2002:123-124). 
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2.7 Bildens budskap och sportbildens funktion 

I Fånga bilden av Göran Segeholm skriver han om att framställandet av en artikel oftast är 

text först, bild sen. Han nämner att problemet med det är att läsningen är i omvänd ordning. 

Läsaren börjar, enligt Segeholm, med bilden för att sedan gå över till bildtext och rubrik, följt 

av hela artikeln – förutsatt att de tidigare delarna var nog intressanta (Segeholm, 2003:9).     

   Bilden ska fylla två funktioner. Dels förmedla ett journalistiskt innehåll som kompletterar 

texten, dels ska den få läsaren att stanna till i bläddringen för att titta närmare på bilden och 

gå vidare till bildtexten och därefter resten av artikeln. Segeholm skriver att trista och 

förutsägbara bilder inte fångar läsare. Samma sak gäller för de bilder som läsaren förstår först 

efter att ha läst artikeln (Segeholm, 2003:10). 

 

Bilder brukar delas in i följande kategorier (Segeholm, 2003:22): 

●  Porträtt: Kan besvara frågorna om hur någons personlighet eller attityd är, vilket handlar 

om intryck. Rent faktamässigt kan de även besvara hur något ser ut. I vilken miljö 

personen på bilden är verksam eller vilket företag eller ort personen har anknytning till. 

●  Händelsebilder: Kan spegla hur händelsen kändes för de inblandade, uttryckt i 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Det kan också visa hur det såg ut när händelsen 

inträffade, vilka som var inblandade. 

●  Miljöbilder: Kan skildra stämningen och atmosfären på platsen, hur det kändes att vara 

där. Det kan också visa vad som finns på platsen. 

●  Föremålsbilder: Hur det kändes att använda föremålet och hur föremålet ser ut eller hur 

det kan användas. 

 

2.8 Bilder vi är vana att se i pressen 

I Fånga bilden! pratar Göran Segeholm även om vissa riktlinjer man kan gå efter. Det går att 

fota på olika sätt, för att förmedla olika typer av uttryck. Han tar upp följande punkter 

(Segeholm, 2003:45): 

●  Att någon går ur bildytan. Används ofta när det handlar en brytning av något slag. Det 

kan till exempel vara en minister som avgår, lämnar scenen. 

●  Mycket himmel ovanför huvudmotivet. Detta sätt att fotografera används ofta när artikeln 

handlar om frihet, lätthet, ledighet och tankens flykt. 
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●  Kameran riktad nedåt och blickfånget i bildens överkant. Är motsatsen till mycket 

himmel ovanför huvudmotivet. Kan användas för att uttrycka jordbundenhet, tyngd, 

allvar eller vardaglighet. 

●  Blickfånget i mitten av bilden. Kan uttrycka stabilitet, balans och trygghet. Kan även visa 

på envishet och orubblighet. 

●  Ett ovanligt litet huvudmotiv. Ses ofta när bilden skildrar utsatthet. Detta sätt att 

fotografera används ibland av praktiska skäl, till exempel när personen på bilden vill vara 

anonym. Det brukar också användas när ämnet rör den lilla människan och naturens 

storslagenhet. 

●  Riktigt nära porträtt. Är ett sätt att skildra en person man upplever som stark, talför och 

rädd – eller rent av påträngande. 

●  Snett lutad kameraı. Används för att skapa fart, oro, dynamik och spänning. Segeholm 

menar att de bildteoretiker som hävdar att diagonala linjer ger bilden energi nog har rätt. 

 

2.9 Kompositioner        

Anja Hirdman, medieforskare och författare, har forskat om hur män och kvinnor framställs i 

magasin, vilket är en liknande studie till det vi tänkt undersöka. 

   Enligt Anja Hirdman innehåller bilder olika komponenter som gester, färger, ansiktsuttryck 

och blickar. Hon kallar dessa uttryck för ”betydelsebärande nycklar” som ska förklara det vi 

ser och skapa en relation mellan den som tittar och bilden. Bilder kommunicerar bland annnat 

genom avstånd. Enligt henne är de vanligaste avstånden långdistans, medeldistans, närbild 

och extrem närbild (Hirdman, A. 2002:48). 

   Långdistansperspektivet visar ofta hela personen och även mycket bakgrundsmiljö. 

Medeldistans innebär att miljö och person upptar lika mycket plats i bilden. I en närbild är 

huvud och skuldror i fokus, medan den extrema närbilden visar en persons ansikte i detalj. 

Närbilden har ett mer personligt eller intimt tilltal och visar oftast reaktioner och känslor. 

Medeldistansbilden har ett mer socialt tilltal och en bild taget på långt avstånd är opersonligt 

och formellt (Hirdman, A. 2002:48).  

   Även kameravinklarna är viktiga. Är bilden tagen ovanifrån framställer det ofta en person 

som liten, medan en vinkel underifrån ger motsatt effekt och tillskriver den som avbildats en 

högre grad av auktoritet. Ett fågelperspektiv (en bild tagen ovanifrån) ger oftast betraktaren 

makt över personen på bilden, medan det blir tvärtom med en bild taget ur ett grodperspektiv 

(en bild tagen underifrån) (Hirdman, A. 2002:48-49). Något som Hirdman kallar för 
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parallellperspektivet placerar betraktaren (fotografen) och den avbildade (personen på bild) 

på en mer jämbördig nivå. Det är även den vinkel som enligt Hirdman dominerar inom den 

svenska pressjournalistiken (Hirdman, A. 2002:49). 

 

2.10 Kroppsspråket 
Anja Hirdman tar i sin undersökning Tilltalande bilder även upp att kroppsspråket är en 

väsentlig faktor som är viktig att räkna in. Kroppsspråket används för att förmedla olika 

känslotillstånd, sinnesrörelse, allvar, sorg, lycka eller upphetsning (Hirdman, A. 2002:49). 

Gester och poseringar har stor betydelse för hur vi uppfattar bilden och vilka signaler den ger 

oss. Vanliga människor porträtteras ofta stillasittande och med blicken riktad mot kameran. 

På många bilder på kvinnor ler kvinnorna, vilket enligt Hirdman framställer dem som mer 

lättillgängliga och kan ge ett oproblematiskt intryck. Leendet ger ett välkomnande intryck 

och kan förmedla att inget allvarligt är på gång (Hirdman, A. 2002:49). 

   En bortvänd blick kan förstärka känslan av objektivitet. På bilder där kameran inte fångat 

personens blick tar kameran på sig rollen som en neutral observator som registrerar det den 

ser. Det kan också ge känslan att personen är för upptagen för att vara involverad i 

fotografens arbete (Hirdman, A. 2002:49). 

   Fagerström och Nilson tar i boken Genus, medier och masskultur upp Erving Goffmans 

studie Gender Advertisements från 1979, som är en undersökning av hur könstillhörighet 

kodas och hur genus konstrueras i reklambilder. Han riktade främst in sig på hur kvinnor 

respektive mäns kroppar representerades i reklambilderna: “Undersökningen visade att 

kvinnor och män i reklambilderna rörde vid saker på olika vis. Män tog oftast i saker på ett 

instrumentellt sätt, de sträckte sig och grabbade tag i raklödder eller hårgelé, medan kvinnor 

tog tag i saker med försiktig hand, lätt, som om de smekte föremålen. Bilder som marknadsför 

exempelvis schampo eller duschtvål, skilde sig åt beroende på om tvålen användes av en 

kvinna eller man. Männen i bilderna tvålade in sig ordentligt och effektivt. Kvinnor gjorde 

oftast bara små, mjuka, smekande cirkelrörelser på ett enda sätt.” (Fagerström, L. & Nilson, 

M. 2008:55-56). 

 

2.11 Kvinnoidrotten 

Enligt Ulf Wallin, lärare och forskare i journalistik, ansågs idrott länge vara något för enbart 

män, särskilt i Sverige. Tävlingsidrott ansågs inte vara något för kvinnor, utan det sågs som 

oetiskt, okvinnligt och alltför ansträngande för kvinnor (Wallin, 1998:90).  

   Att kvinnor skulle delta i en aktivitet som är förbehållen männen ansågs förmanliga 
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kvinnan, samma sak om en man gjorde något som ansågs vara kvinnligt. Arbeten delades 

också upp mellan män och kvinnor utifrån deras så kallade ”naturliga olikheter”. Människor 

ansågs ha en viss mängd energi som det gällde att hushålla med, och där hade kvinnor en 

mindre mängd än männen. Männen kunde slösa sin energi på fysiska aktiviteter medan 

kvinnorna varken kunde, borde, eller fick anstränga sig lika mycket som männen (Larsson, 

2001:134). 

   Det fanns ett motstånd bland idrottsledare i landet (som var män) mot kvinnlig 

tävlingsidrott och kvinnligt ledarskap. Det ansågs opassande och olämpligt för kvinnor att 

tävla i idrott eller engagera sig som idrottsledare. Det fanns idrotter som kvinnor deltog i 

redan på 1800talet, bland annat rodd, cykling, gymnastik och simning. Men det anordnades 

inte några tävlingar i simning eller gymnastik (Wallin, 1998:90). 

 

2.12 Kvinnorna tar plats på sportsidorna 

När kvinnorna i början av 1900-talet började ägna sig åt friidrott, bandy, skidor, tennis, 

badminton och konståkning satte det även spår i dagstidningarna. 1925 och 1935 publicerade 

storstadstidningarna ett fåtal artiklar om damidrott medan damerna inte alls fick ta plats i 

lokal- och regionaltidningarna. En förklaring till detta kan vara att kvinnorna i storstäderna 

började idrottare tidigare än de ute på landet (Wallin, 1998:90). 

   I Göteborgs-Posten fanns den 21 september 1925 en två och en halv spalt kompakt text om 

den första internationella damtävlingen i friidrott som arrangerades i Sverige. Textutrymmet 

var i den tidens mått mätt mycket stort. Ulf Wallin kom i sin undersökning som omfattade tre 

veckor utgivna tidningar, fram till att det sig att den texten var en av de absolut längsta 

sporttexterna i tidningen det året. Artikeln var dessutom placerad på tidningens förstasida 

(Wallin, 1998:90-91). 

 

2.13 En journalistik full av fördomar 

Sportjournalistiken speglar och har i stor utsträckning speglat tidsandan. Fördomar inom 

sportjournalistiken har främst drabbat kvinnliga idrottare, men även idrottsmän från andra 

nationer (Wallin, 1998:93-94). Den danska medieforskaren Kirsten Frandsen skrev 1996 

följande om sportjournalisters rapportering om kvinnliga insatser i London-OS 1948: “...För 

de manliga journalisterna finns det en obegriplig motsättning i förhållandet att en kvinna 

både kan vara en tävlingsmänniska med vilja och fysisk råstyrka.” (Wallin, 1998:94) 

   Wallin skriver i Sporten i spalterna att uppfattningen bland svenska sportjournalister tycks 

ha varit likartad vid samma tidpunkt. När de mellan 1935 och 1955 började skriva mer om 
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kvinnoidrott rapporterade de visserligen oftast på ett seriöst sätt, precis som om männen. 

Dock publicerades det även en del artiklar om tävlande kvinnor, där Wallin skriver att 

Frandsen påpekar att kvinnligheten och utseendet vägde avsevärt tyngre än deras idrottsliga 

prestationer (Wallin, 1998:94). 

   Den sjätte februari 1955 publicerade Aftonbladet denna bildtext: “Så här lätt om lilla 

stjärten skall man va, säger wienflickan Hanna Eigel och tar ett skutt, som ger henne seger i 

EM i konståk. Det hände i Budapest här om dagen.” (Wallin, 1998:94). Någon motsvarighet 

till detta förekom inte bland herrarna. Wallin skriver även att det var vanligt att det i 

artiklarna om kvinnoidrott fanns en farbroderlig ton, som visade en välvillig, men framför allt 

överseende, inställning till det som kvinnorna presterade (Wallin, 1998:94). 

 

3. Metod och material 
I det här kapitlet kommer vi beskriva valet av metod, varför vi valt det urval vi valt och 

uppsatsens interna och externa validitet, samt reliabiliteten i studien. 

 

3.1 Metodval 

Vår undersökning är främst en deskriptiv studie där vi svarat på frågorna hur det ser ut, men 

inte varför i lika stor utsträckning. Vår studie är en fallstudie med en kompletterande djupare 

innehållsanalys. 

   Vår undersökning är, för att kunna besvara våra frågeställningar, uppbyggd av både en 

kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys. Vi använde oss av en kvantitativ innehållsanalys 

för att kunna sortera in vårt material i kategorier.  

   Vårt material består av ett stort antal analysenheter och viss del av materialet har 

omvandlas till siffror, till exempel XX många bilder på kvinnor och XX många bilder på 

män. Vi räknade bilderna och fick statistik på hur många kvinnliga idrottare, 

förbundskaptener och tränare, respektive manliga idrottare, förbundskaptener och tränare som 

var med i Sportbladet under OS i Rio. För att stärka vår reliabilitet räknade vi först alla bilder 

var för sig och sedan tillsammans för att se att vi fick fram samma resultat. 

   Innan vi genomförde vår undersökning gjorde vi en pilotstudie för att kontrollera att 

punkterna i vårt kodschema var relevanta (se bilaga). 

   I den kvalitativa studien har vi undersökt vilket kön personen eller personerna på bilden har 

– man, kvinna eller framgår ej. Vi har även tittat på vilken idrott de representerar. Det 



 

16 

material vi granskat har vi hämtat från databasen Retriever Research, där de tidningssidor 

som ingår i vår granskning finns som pdf:er.  

   I vår kvalitativa undersökning har vi utifrån Anja Hirdmans forskning tittat på utsnittet i 

bilderna. Enligt Anja Hirdman kommunicerar bilder bland annat genom avstånd. Vi har 

därför valt att granska bildens utsnitt, på vilket avstånd som bilden är tagen. Har bilden ett 

litet utsnitt med fokus på ett ansikte eller har den ett stort utsnitt där personen är hel och en 

del av miljön också är med?  

   Förutom utsnittet har vi tittat på vad det är för typ av bilder som finns med under OS-

bevakningen och vilka typer av bilder som är vanligast. Utifrån Segeholms Fånga bilden! har 

vi placerat bilderna i två olika kategorier – porträtt och ögonblicksbilder. 

   När vi fått fram vårt kvantitativa resultat genomförde vi en kvalitativ innehållsanalys, där vi 

granskade vårt material närmre och gjorde en djupare analys. Där tittade vi på hur idrottarna 

framställs, hur de poserar och gestaltas och utifrån det undersökt om det gick att se någon 

skillnad beroende på vilket kön idrottaren har. Vi har utgått från Anja Hirdmans forskning 

om bildspråk (Hirdman, A. 2002:44-54). I denna del av undersökningen har vi tittat på två-

ettabilderna1 och granskat dessa närmare utifrån vårt kodschema. 

   I vår granskning ingår samtliga bilder som publiceras under OS i Rio 2016, men inte bilder 

som inte hör till OS. Utöver vår bildgranskning valde vi även att undersöka vem som tagit 

bilden, om fotografen var en man eller kvinna och om det hade någon betydelse för det 

färdiga bildmaterialet som Sportbladet haft att tillgå. 

   För att genomföra vår undersökning framställde vi ett kodschema med tillhörande 

kodinstruktioner där det framgår hur vi tolkat bilder, gester, poseringar och andra avväganden 

vi gjort i vår granskning. 

   Något vi varit tvungna att se kritiskt på i vårt resultat är om det kan finnas flera orsaker till 

att det resultat vi fått fram ser ut som det gör. Till exempel kan det ha varit ett bra OS-år för 

damerna och att det därför varit fler damer än herrar som kvalificerade sig till OS. Det kan i 

sin tur ha inneburit att damerna direkt blivit överrepresenterade i Sportbladets rapportering. 

Ytterligare något vi haft i åtanke är att när bilder köps in av tidningar är det svårt att veta 

vilka bilder fotografen valt att inte inkludera. När vi studerat Sportbladets innehåll har vi inte 

kunnat säga att det funnits bilder där personen på bild porträtterats på ett annat sätt i och med 

att vi inte kunnat säga vilka bilder den som redigerat tidningen haft att välja bland. 

                                                
1 Två-ettabild: Framsidan av bilagan, förstasidan av Sportbladet. 
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   Hur vi valt att tolka utgår från Anja Hirdman och Yvonne Hirdmans undersökningar om 

manligt och kvinnligt. Vi har utifrån deras studier genomfört vår analys. 

   Målet med undersökningen är inte att få ett generaliserbart resultat, utan att titta på 

tendenser och mönster i vår fallstudie. I och med att vi enbart granskar Sportbladet under OS 

2016 och inte någon annan tidning gör det att vi inte heller kan generalisera resultatet på 

andra tidningar. 

 

3.2 Urval 
I vår undersökning har vi valt att granska Sportbladets utgivna nummer under OS i Rio 2016. 

Sammanlagt handlar det om 17 nummer, från 5 augusti till 21 augusti, vilket är den tid de 

Olympiska Spelen pågick. Vi har valt Sportbladet på grund av att det är en av de största 

sportbilagorna som ges ut i Sverige. 

   Bland de bilder vi valt har vi avgränsat oss till idrottare, samt förbundskaptener och tränare, 

då de ofta är med på bilderna och blir representativa för idrottaren eller sporten. Får Erik 

Hamrén och Pia Sundhage synas lika mycket och framställs de på ett likvärdigt sätt? 

   Vi har i vår undersökning inkluderat bilderna som går under “OS i Rio”, vilket motsvarar 

ungefär hälften av alla sidor per nummer. Vi har även tagit med två-ettabilderna från varje 

tidning. Vi har enbart valt att inkludera idrottare, förbundskaptener och tränare i vår 

granskning. Skulle vi även tagit med publikbilder eller liknande skulle vi fått ett missvisande 

och svårtolkat resultat. Vi skulle till exempel kunnat få väldigt många män eller väldigt 

många kvinnor beroende på vilka befunnit sig i publiken. Det skulle även inneburit att vårt 

resultat haft många “framgår ej”, på de bilder vi inte kunnat avgöra vilket kön personen har. 

   De bilder vi inte inkluderat i vår granskning är bilder på uppslag som inte tillhör OS – 

rapporteringen – bilder på tipssidor, korsord, tidningsurklipp, bylinebilder och krönikörer 

som inte skrev om OS. Det innebar att vi granskade ungefär hälften av de sidor som fanns i 

en dagsupplaga av Sportbladet. 

   Utifrån de teorier vi valt, samt den tidigare forskning vi fördjupat oss i har vi framställt vårt 

kodschema efter vilket vi granskat vårt material. Det är något som stärker reliabiliteten, att vi 

undersöker det vi faktiskt säger oss undersöka.  

   För att ge undersökningen både bredd och djup så har vi valt en kombinerad undersökning 

med både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativ i och med att vi räknat 

representationen av manliga och kvinnliga idrottare, samt förbundskaptener och tränare, och 
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därefter gjort om dessa till siffror och kvalitativ i och med att vi granskat vissa av bilderna 

närmre och gjort en djupare innehållsanalys. 

   Vår höga interna validitet speglas av att vi har analyserat ett stort antal bilder (Esaiasson, 

2012:58). Materialet är dock för litet för att generalisera då vi förvisso har ett totalt urval av 

Sportbladets OS-rapportering under sommar-OS under 2016, men med ett begränsat material 

från enbart en tidning går det inte att generalisera på alla andra tidningars rapportering. Det är 

något som sänker vår externa validitet. 

 

4. Resultat och analys 
I denna del redovisas det vi funnit i vår undersökning och nedan finns även en analys av de 

resultat vi fått fram. Denna del följs upp av slutsats och slutdiskussion. 

 

4.1 Resultat, kvantitativ studie 
I vår granskning fann vi bland annat att de kvinnliga idrottarna fick ta betydligt mer plats i 

bild i Sportbladet under OS 2016 än vad de manliga idrottarna fick. Av sammanlagt 674 

bilder som fanns med i Sportbladet perioden 5 till 21 augusti 2016 var det 432 bilder på 

kvinnor och 236 bilder på män. 

   Kvinnorna fick sammanlagt ta plats på ungefär 64 % av bilderna och männen 35 %. På sex 

bilder gick det inte att säga vare sig personen på bilden var kvinnlig eller manlig, vilket 

motsvarar knappt 1 % av det granskade materialet. 

   Ulf Wallin har i sin forskning om kvinnoidrotten redovisat att det förr var männen som fick 

ta plats och att kvinnorna vare sig fick vara en del av idrotten eller sportens värld. Det var 

inte förrän 1925 som några storstadstidningar publicerade ett fåtal artiklar om damidrott, men 

det fick då inte ta plats i lokal- och regionaltidningarna (Wallin, 1998:90). 

   André Jansson skriver att hegemoni är den dominans eller ledande ställning som till 

exempel en person, organisation, grupp eller land kan ha. För ville männen ha idrotten som 

en egen plattform och kvinnorna tilläts inte ta plats. Det resultat vi fått fram visar på att 

kvinnor numer får ta plats på sportsidorna och dessutom är överrepresenterade, åtminstone 

när det kommer till OS-rapporteringen 2016. 

   På damsidan var 2016 ett bra OS-år och de är därför väldigt överrepresenterade i 

rapporteringen. Det går inte att avgöra om medias idrottsvärld även ser ut så här i allmänt 

eller om det var ett fenomen just för OS 2016. 
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Från 5 augusti till 21 augusti 2016 fanns 674 bilder på idrottare, tränare och 

förbundskaptener med i Sportbladet. Kvinnorna var klart överrepresenterade och fanns med 

på 432 av dessa bilder, vilket motsvarar ungefär 64 % av det totala bildinnehållet under OS 

2016. 

 

4.1.1 De mest förekommande sporterna under OS-rapporteringen  
Bland de bilder vi granskat fann vi flest bilder på Sarah Sjöström och damlandslaget i fotboll. 

Båda dessa var väldigt framgångsrika under OS 2016 och fick därmed mycket plats i 

tidningen, både i textform och i bildform. Deras framgång innebar mycket rapportering och 

därmed mycket plats i de 17 nummer av Sportbladet som vi granskat.  

   I vår granskning undersökte vi, utöver vilka som var med på bild, vilka sporter som var 

vanligt förekommande i OS-bevakningen. Där fann vi att fotbollen och simningen var de 

sporter som förekom flest gånger i bild. 

   Damerna dominerade fotbollen och simningen. Fotboll fanns med på 201 bilder, varav 

damerna på 168 av bilderna och männen på 33 av dem. Sarah Sjöström var med på de flesta 

bilderna som rörde simning, där damerna representerades i 74 bilder och herrarna i 15 av 

dem. 

   Ulf Wallin skriver att det förr ansågs opassande för kvinnor att delta i vissa idrotter. 

Kvinnor deltog i en del idrottar redan på 1800-talet, såsom rodd, cykling, gymnastik och 

simning. Det anordnades dock inte några tävlingar för kvinnor i dessa sporter (Wallin, 

1998:90).  

   Detta resultat pekar på att en av sporterna som kvinnorna under 1800-talet inte fick tävla i, 
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vilket var simning, i dag är den sport där Sverige haft störst framgångar under sommar-OS 

2016 och där det dessutom var en kvinnlig idrottare som stod för de framgångarna. 

    

 
Sarah Sjöströms och damlandslagets framgångar under OS 2016 var något som fick ta mest 

plats i de 17 nummer av Sportbladet som ingick i vår granskning. För herrarnas del tog golf, 

handbollen och ridsporten mest plats. 

 

Andra sporter där damerna förekom betydligt oftare än herrarna var brottning (17 bilder på 

damerna och 7 på herrarna), cykling (32 bilder på damerna och 0 på herrarna), löpning (23 

bilder på damerna och 3 bilder på herrarna), gymnastik (19 bilder på damerna och 2 bilder på 

herrarna), samt brottningen (17 bilder på damerna och 7 på herrarna).  

   För herrarnas del dominerade de handbollen (31 bilder på herrarna och 20 bilder på 

damerna), golfen (34 bilder på herrarna och 3 på damerna), ridsporten (23 bilder på herrarna 

och 9 bilder på damerna), skyttet (10 bilder på herrarna och 0 bilder på damerna) och sprinten 

(15 bilder på herrarna och 2 på damerna). 

   Utifrån det resultat vi fått fram går det i dag inte att se den skillnaden som förr fanns mellan 

dam- och herridrott. Gränserna mellan vad som var kvinnliga och manliga sporter har i dag 

suddats ut och båda könen deltar i samtliga OS-idrotter, dock i skillda klasser som är 

uppdelade i dam- och herrklass (Dahlén, 1998:129).  

   I diagrammet nedan har vi valt att inkludera de sporter som Sverige tog medalj i, då de 

sporterna förekom i flertalet bilder. I den tabell som återfinns längre ned i uppsatsen har vi 

sammanställt samtliga bilder och vilken sport de tillhör. Där har vi även valt att inkludera 

bilder på de sporter som är på väg in i OS, vilket i det här fallet är baseball som fanns med på 

en av de 674 bilderna. På två bilder gick det inte att säga vilket kön idrottaren hade, dessa går 

därför som bortfall. 
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För att inte få allt för många analysenheter har vi valt att sammanställa ett diagram enbart 

över de sporter där Sverige tog medaljer. Sveriges damlandslag i fotboll och Sarah Sjöström 

var de som fanns med på flest bilder, även bland samtliga OS-sporter. 

 

Sporter i bilder under OS-bevakningen 2016: 

Sporter Herrar Damer Totalt 

Badminton: 2 bilder 1 bild 3 bilder 

Basket: 5 bilder 1 bild 6 bilder 

Baseball: 1 bild – 1 bild 

Bordtennis: 4 bilder 2 bilder 6 bilder 

Boxning: 1 bild – 1 bild 

Brottning: 7 bilder 17 bilder 24 bilder 

Cykel: – 32 bilder 32 bilder 

Diskus: 6 bilder – 6 bilder 

Friidrott: 2 bilder – 2 bilder 

Fotboll: 33 bilder 168 bilder 201 bilder 

Golf: 34 bilder 3 bilder 37 bilder 

Gymnastik: 2 bilder 19 bilder 21 bilder 

Gång: 3 bilder – 3 bilder 

Handboll: 31 bilder 20 bilder 51 bilder 
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Häcklöpning: – 19 bilder 19 bilder 

Höjdhopp: 1 bild 3 bilder 4 bilder 

Judo: 10 bilder 9 bilder 19 bilder 

Kanot: 6 bilder 6 bilder 12 bilder 

Landhockey: – 3 bilder 3 bilder 

Längdhopp: 5 bilder 4 bilder 9 bilder 

Löpning: 3 bilder 23 bilder 26 bilder 

Maraton: 4 bilder 1 bild 5 bilder 

Ridsport: 23 bilder 9 bilder 32 bilder 

Rodd: 1 bild – 1 bild 

Rugby: 2 bilder – 2 bilder 

Segling: 1 bild 1 bild 2 bilder 

Simning: 15 bilder 74 bilder 89 bilder 

Skytte: 10 bilder – 10 bilder 

Sprint: 15 bilder 2 bilder 17 bilder 

Stavhopp: – 2 bilder 2 bilder 

Taekwondo: 1 bild 2 bilder 3 bilder 

Tennis: 5 bilder 4 bilder 9 bilder 

Triathlon: – 3 bilder 3 bilder 

Tyngdlyftning: 3 bilder 3 bilder 6 bilder 

Volleyboll: – 1 bild 1 bild 

Här har vi valt att slå ihop mountainbike och cykling till kategori “cykling” och dressyr, 

fälttävlan och hästhoppning till kategori “ridsport”. 

 

4.1.2 Två typer av bilder i Sportbladet 
Vi har i vår studie funnit att det i Sportbladet är vanligast med ögonblicksbilder jämfört med 

porträttbilder. Det fanns 200 ögonblicksbilder på män och 358 på kvinnor. Porträtt var inte 

lika vanligt förekommande. Sammanlagt fanns det 36 porträttbilder på män och 74 bilder på 

kvinnor. 

   Ögonblicksbilder används ofta i Sportbladet när det är segerbilder, målfoton, skador och 

bilder från själva tävlingstillfället. Sammanlagt var 83 % av bilderna ögonblicksbilder. Det 

var väldigt sällan som porträttbilder användes i samband med att ett resultat skulle redovisas. 
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Porträttbilderna var vanligast förekommande inför tävlingar, när en intervju gjorts innan OS 

eller inför en match eller en tävling. 

   Som Göran Segeholm skriver i Fånga bilden! kan porträtt användas för att besvara frågorna 

om hur någons personlighet eller attityd är. Det kan även besvara i vilken miljö personen på 

bilden är verksam (Segeholm, 2003:22). Det vi kan se är att porträtt ofta används inför 

tävlingar, till exempel “Så är känslorna inför OS”. Det går mer in på personen bakom idrotten 

än vad ögonblicksbilderna gör. 

   Ögonblicksbilder kan enligt Segeholm används för att visa hur händelsen var för de 

inblandade, uttryckt i kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Det kan även visa hur det såg ut 

när händelsen inträffade (Segeholm, 2003:22).  

   I bilden till vänster nedan har damerna just vunnit en av sina matcher och där visas stor 

glädje över segern. Ett annat exempel under OS-rapporteringen är ett avsnitt som kallas “De 

tunga tårarna” där motgångar tas upp, både i bild och i text. Bilderna skildrar då ilska, 

förtvivlan och sorg över det resultat idrottaren fått under tävling.  

 

 
Ögonblicksbilder var vanligast i vårt material. 83 % av de 668 bilderna var 

ögonblicksbilder. De porträttbilder som användes var oftast inför tävlingar eller matcher och 

inte i lika stor uträckning i samband med resultat.  
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Serien “De tunga tårarna” är ett exempel där ögonblicksbilder använts. Där visas sorg över 

det resultat idrottaren fått. 

 

4.1.3 De vanligaste bildvinklarna i Sportbladet under OS 2016 

I vår undersökning har vi tittat på vilka bildvinklar som är vanligast. De kategorier vi 

placerade bilderna i var ovanifrån, underifrån, framifrån, från sidan och bakifrån. Den allra 

vanligaste bildvinkeln var framifrån och därefter från sidan. Antal bilder som var 

fotograferade framifrån var 267 för kvinnornas del och 138 för männens del. Bilder tagna 

från sidan var 100 för kvinnorna och 67 för männen.  

   De andra tre kategorierna är relativt likvärdiga för båda könen, även om kvinnorna är mer 

representerade i bilder tagna ovanifrån. Kvinnorna fanns med på 43 av de 53 bilder som var 

tagna ovanifrån. Underifrån fanns kvinnorna med på 12 bilder och männen på 13 bilder. I 

kategorin bilder tagna bakifrån var representationen lika, 9 bilder för båda könen. 

   Anja Hirdman skriver att det så kallade parallellperspektivet är vanligast när det gäller den 

svenska pressjournalistiken. Det innebär att betraktaren (fotografen) och den avbildade 

(personen på bild) är på en mer jämbördig nivå. Att fotografera en person ovanifrån kan 

framställa personen som liten, medan en vinkel underifrån ger motsatt effekt. Bilder tagna 
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underifrån framställer personen på bild som stor och mäktig, medan bilder tagna ovanifrån 

ger det motsatta intrycket (Hirdman, A. 2002:48-49). 

 
Att bilder fotograferas framifrån är det vanligaste när det kommer till båda könen, 

åtminstone när det gäller OS-rapporteringen 2016. Det som är näst vanligast är att bilderna 

tas från sidan. 

 

4.1.4 Leenden i Sportbladet 
Kvinnorna ler oftare än män på bilderna under OS-rapporteringen 2016. Av de 432 bilder på 

kvinnor som fanns med i vår granskning ler kvinnorna på 206 av dem. På 197 bilder log 

kvinnorna inte och på 29 av bilderna framgick det inte, vilket till exempel kunde bero på att 

ansiktet inte syntes eller liknande. 

   Enligt Anja Hirdman är det vanligt att kvinnor ler på bilder och att det är något som 

framställer dem som mer lättillgängliga. Leendet ger även ett välkomnande och 

oproblematiskt intryck (Hirdman, A. 2000a:124).  

   Både damlandslaget och Sarah Sjöström log på de flesta av bilderna i och med att deras 

prestationer oftast ledde till stora framgångar. Damlandslaget och Sarah Sjöström fanns med 

på många av bilderna under OS och har därför stor del i de bilder där kvinnorna ler. 

   Trots att kvinnorna var överrepresenterade i bilderna som fanns med under OS 2016 ler de 

på fler bilder i procent räknat än vad männen gör. Kvinnorna log på ungefär 48 % av bilderna 

och var icke-leende på 46 % av bilderna. De övriga procenten representeras av de bilder där 



 

26 

det inte gick att säga om personen på bilden log eller inte, vilket berodde på att ansiktet inte 

syntes. 

 

 
Kvinnorna log i procent räknat oftare än männen. Av 432 bilder log de på 206 bilder, vilket 

motsvarar ungefär 48 %. Bilder där kvinnorna inte log var ungefär 46 % av bilderna. De 

bilder där det inte framgår om personen ler eller inte motsvarar lite mindre än 6 %. 

 

Männen log inte lika ofta som kvinnorna. Av 236 bilder log de på 75 av dem, vilket 

motsvarar ungefär 32 %. Antal bilder där männen inte log var 151 stycken och på 10 av 

bilderna gick det inte säga som de log eller inte. Detta motsvarar 64- respektive 4 %. 

   Männen var inte lika framgångsrika under OS 2016, vilket kan vara en orsak till att det 

finns färre bilder på leende män, men det är inget som går att säga säkert. 
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Antalet bilder på leende män var färre än bilderna på leende kvinnor. Av 236 bilder log 

männen på 75 av dessa och på 151 bilder log de inte. 10 bilder går under kategorin framgår 

ej, vilket är samma som för bilderna på kvinnorna, att ansiktet inte syntes. 

 

4.1.5 Fotograferna bakom bilderna 

Bland de bilder vi granskat kan vi inte dra några slutsatser om fotografens kön har någon 

betydelse för det färdiga bildresultatet. I de flesta fallen är det Aftonbladets fotografer Peter 

Wixtröm och Pontus Orre som tagit majoriteten av bilderna, alternativt att bilderna är inköpta 

från olika bildbyråer2, vilket gör att fotografens namn inte framgår. 

   Håkan Larsson skriver att sport traditionellt har varit ett område av män, om män och för 

män (Larsson, 2003:4). Av det vi kan se är Sportbladets utsända fotografer under OS 2016 

enbart män. Pontus Orre och Peter Wixtröm har tagit en stor majoritet av bilderna som finns 

med i de granskade tidningarna och vi har enbart kunna hitta en kvinnlig fotograf som är 

namngiven.  

   Det är dock svårt att säga hur representationen ser ut när det gäller bilder från bildbyråer. 

Är det bilder som är köpta från AP och TT är det enbart bildbyrån som är namngiven och inte 

fotografen. 

 

  

                                                
2 Bildbyrå: Företag som säljer bilder till andra medieföretag, till exempel TT och AP. 
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4.2 Resultat, kvalitativ studie 

I denna del har vi granskat samtliga två-ettabilder som hör till OS 2016 och analyserat 

utifrån tidigare forskning. Kodinstruktioner finns som bilaga. 

 

4.2.1 Vilka tar plats på ettabilderna? 

De kvinnliga idrottarna fick under OS i Rio 2016 ta betydligt mer plats även på två-

ettabilderna i Sportbladet. På vissa av sidorna fanns det flera bilder med och inte enbart en. I 

de 17 nummer vi granskat fanns de kvinnliga idrottarna med på 19 av bilderna och de 

manliga idrottarna på sex av bilderna. Två av två-ettabilderna gick bort i granskningen, då en 

av sidorna bestod av ett tidningsurklipp, vilket är något vi inte räknat in i vår undersökning 

och den andra gällde det Allsvenskan och attacken på Östersunds FK:s målvakt Aly Keitha. 

Den två-ettabilden gick bort på grund av att det inte gällde OS i Rio 2016. På en bild fanns 

enbart en knuten näve som hade en målvaktshandske på sig, vilket gjorde att den bilden gick 

under kategorin “framgår ej”.  

   I procent räknat fanns damerna med på ungefär 68 % av de granskade två-ettabilderna och 

männen på strax över 21 %. Det material som gick bort i granskningen motsvarade 7 % och 

bilden på målvaktshandsken som föll under “framgår ej” motsvarade ungefär 3 %. 

 

 
De kvinnliga idrottarna var de som främst tog plats på två-ettabilderna på de 17 nummer 

som ingår i vår granskning. Kvinnorna var med på elva av förstasidorna, medan männen 

stod för fyra av dem. 
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4.2.2 Blicken 

Frågan om vad blicken fastnar på i bilden har sin grund i vad bilden ger för signaler från 

personen på bilden. Det vi fått fram när vi studerat är vad vi själva fastnar för på två-

ettabilderna. Blicken fastnar oftast på idrottarens ansikte, och det inte är någon större skillnad 

i på var blicken hamnar när vi jämför könen. Oftast är bilderna tagna på ett sådant sätt där 

personen är i fokus och blicken dras till ansiktet.  

  Det finns några undantag, såsom bilden på Henrik Stensson när han sträcker ut ryggen under 

tävlingen där han senare tog silver. Även bilden på Lotta Schelin som står med ryggen mot 

kameran gör att blicken dras mot Jesusstatyn som hon har ovanför huvudet. 

   Anja Hirdman skriver att en bortvänd blick kan förstärka känslan av objektivitet. En bild 

där kameran inte fångat personens blick tar kameran på sig rollen som en neutral observator 

som registrerar det den ser. Det kan även ge känslan att personen är för upptagen för att vara 

involverad i fotografens arbete (Hirdman, A. 2002:49).  

   Detta har vi dock inte kunnat se tydliga tendenser på i och med att det är så pass många 

ögonblicksbilder och få porträttbilder – 18 ögonblicksbilder och sju porträttbilder. På de 

flesta porträttbilderna tittar idrottaren in i kameran och ger inte känslan av att vara för 

upptagen för att engagera sig i fotografens jobb. Det finns dock ett exempel, bilden på Lotta 

Schelin som står med ryggen mot kameran och tittar upp mot Jesusstatyn. Det gör att fokus 

flyttas från henne och upp mot Jesusstatyn. De andra porträttbilderna där idrottaren tittar in i 

kameran är mestadels bilder där personen håller upp sin medalj och visar upp i kameran. 

 

4.2.3 Sarah Sjöström och damlandslaget dominerar 

Precis som när det gäller bilderna inuti tidningarna är det Sarah Sjöström och damlandslaget 

det skrivs om mest. Dessa tar även plats på majoriteten av två-ettabilderna. Deras framgångar 

är ofta med på två-ettabilden, vilket inte är så konstigt då de var de som hade störst 

framgångar under OS 2016. Vi har sett att de största framgångarna under OS i Rio ofta 

hamnat på två-ettabilden i och med att de ofta varit de största nyheterna. 

   Anja Hirdman skriver att kroppsspråket ofta används för att förmedla olika känslotillstånd, 

till exempel allvar, lycka eller sorg. Bland två-ettabilderna är det ofta lycka som förmedlas, 

då det är vinster eller framgångar som nyheten och bilden handlar om (Hirdman, A. 2002:49). 

   Det är reklamen och mediernas bildmaterial som vi refererar och associerar till för att skapa 

oss en uppfattning om hur världen fungerar eller om hur människorna i den ser ut: män, 
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kvinnor, barn, gamla, unga, funktionshindrade och så vidare (Fagerström, L. & Nilson, M. 

2011:51-52). Visas idrottare upp på ett visst sätt kan det bli det vi anser vara normen. 

 

4.2.4 Bildvinklar på två-ettabilderna 

Fotovinklarna på två-ettabilderna är oftast rakt framifrån. Det är något som Anja Hirdman 

kallar för parallellperspektivet. Det placerar betraktaren (fotografen) och den avbildade 

(personen på bild) på en mer jämbördig nivå. Det är den vinkel som enligt Hirdman 

dominerar inom den svenska pressjournalistiken och det är även den vinkel som alltså är 

vanligast på Sportbladets två-ettabilder under OS 2016 (Hirdman, 2002:49). 

   Männen är porträtterade på sex av de 25 bilderna som finns med på två-ettabilderna. Fyra 

av dessa är fotograferade underifrån. Anja Hirdman beskriver att detta ofta ger personen på 

bild makt, medan en bild tagen ovanifrån gör att personen på bild ser liten ut och ger 

betraktaren makt över personen på bild (Hirdman, A. 2002:48-49). De två andra bilderna på 

männen är fotograferade framifrån. 

   Antalet bilder på kvinnor som är fotograferade framifrån är tolv bilder. Kvinnorna finns 

med på fyra av bilderna som är fotograferade från sidan, två bilder uppifrån, en bild 

underifrån och en bild bakifrån. 

 

4.2.5 Bildutsnitt 
De bilder vi granskat har vi sorterat in i kategorierna helbild, halvbild, närbild och extrem 

närbild. Detta är enligt Anja Hirdman de vanligaste avstånden (Hirdman, A. 2002:48). 

   Antalet extrema närbilder på två-ettabilderna var två, som båda var på kvinnliga idrottare. 

Närbilder var fem på kvinnliga idrottare och en på en manlig idrottare. Närbilder ger ett mer 

personligt eller intimt tilltal och visar oftast reaktioner och känslor (Hirdman, A. 2002:48). På 

tre av de sex närbilder visas sorg i bilderna och glädje i de andra tre.      

   Halvbilder var vanligast på två-ettabilderna, då det var sju närbilder på kvinnliga idrottare 

och två närbilder på manliga idrottare. Antalet helbilder var fem respektive tre på kvinnliga 

och manliga idrottare. 

 

4.3 En jämställd sportbilaga – åtminstone under OS 2016 

Trots att vår undersökning visar att det i Sportbladet är en jämställd representation av 

kvinnliga och manliga idrottare, förbundskaptener och tränare under OS 2016 går det inte 

säga att idrotten i sig är jämställd. Det är stora skillnader på löner och villkor inom idrotten 



 

31 

när det kommer till kvinnor och män (Hellborg, 2013). För män är det mycket som 

finansieras, såsom resor, utrustning och liknande, medan det för damerna ofta är tvärtom.  

   Vi kan inte säga att det är så här det ser ut i vanliga fall, eller om OS 2016 är speciellt i sig. 

För att säkert kunna uttala sig om det krävs ytterligare undersökningar och granskning av fler 

tidningar och längre perioder. 

   Det Yvonne Hirdman skriver att genuskontraktet innefattar är att det mannen som är norm 

och att det som räknas som manligt många gånger värderas högre än det som räknas som 

kvinnligt (Hirdman, Y. 1988:51-54). Genussystemet tar upp att det är mannen som är norm 

och kvinnan som är avvikande och att det som är manligt och kvinnligt inte får beblandas 

med varandra (Hirdman, Y. 2004:66). Det går även att se inom idrotten, att det är självklart 

att det handlar om herrarna när det pratas om landslaget, medan damernas landslag kallas 

damlandslaget (Bérczes, 2006:43). 

   Att idrotten blivit mer jämställd än vad det var förut går att säga säkert och idrott är i dag 

inte något som enbart är för män. Tävlingsidrott ansågs inte vara något för kvinnor, utan det 

sågs som oetiskt, okvinnligt och för ansträngande för kvinnor (Wallin, 1998:90). 

   När synen om medierna som mäktiga kom skriver Jesper Bengtsson att forskarna Maxwell 

McCombs och Donald Shaw konstaterade att medierna inte har makt över vad vi ska tycka, 

men däremot vilka frågor vi har åsikter om (Bengtsson, 2001:56). Den bild medierna ger av 

idrotten kan alltså ha betydelse för hur människor värderar kvinnlig respektive manlig idrott. 

Detta kopplar även tillbaka till det Yvonne Hirdman skriver, att mannen blir norm. 

   Jesper Strömbäck och Lars Nord förklarar att gestaltningsteorin innebär att det som 

medierna har på sin agenda också blir det som människor anser som viktiga – är både män 

och kvinnor med i Sportbladet borde det göra att vi uppfattar som viktiga, även om det inte 

förändrar samhällsbilden på manlig och kvinnlig idrott (Nord & Strömbäck, 2012:320). 

 

5. Slutsatser och slutdiskussion 
I denna avslutande del går vi igenom de slutsatsen vi kan dra av vår undersökning. Detta 

följs upp av en slutdiskussion. 

 

5.1 Slutsatser 

Vi har utifrån ett genusperspektiv granskat vad det finns för skillnader på hur manliga 

idrottare, förbundskaptener och tränare, respektive kvinnliga idrottare, förbundskaptener och 
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tränare gestaltas, samt hur många bilder respektive kön är med på i Sportbladet under OS i 

Rio de Janeiro 2016.  

   Vi har kunnat se att det är en relativt likvärdig representation av kvinnor och män i 

Sportbladets OS-rapportering 2016. Kvinnorna är de som tagit mest plats under OS, men är 

även de som haft de största framgångarna, vilket troligen är anledningen till att de fått ta mest 

plats i bevakningen.  

   I vår kvalitativa undersökning som omfattade två-ettabilderna, kunde vi se att männen 

oftare fotograferades underifrån, vilket enligt Anja Hirdman kan vara ett sätt att visa på makt 

och överlägsenhet. Kvinnorna fotograferades oftast rakt framifrån, vilket ger betraktaren en 

känsla av jämlikhet med personen på bild. 

   I och med att vår undersökning enbart omfattar OS i Rio 2016 kan vi inte uttala oss hur det 

ser ut rent generellt eller på andra tidningar. Det vi dock kunnat se är att det oftast är 

framgångarna som får ta plats, oavsett vilket kön det handlar om. Den det går bäst för får 

synas mest, oberoende på vilket kön denne har. Rapporteringen utgår, åtminstone i vår 

undersökning, utifrån det sportsliga och inte utifrån vilket kön personen har. 

 

5.2 Slutdiskussion 

Efter genomförandet av vår pilotstudie trodde vi att vi skulle annorlunda resultat än det vi 

fått. Där fann vi att männen var klart överrepresenterade och fick ta betydligt mer plats än 

vad de kvinnliga idrottarna fick. Vi har efter vår granskning kunnat se att kvinnorna fick ta 

mer plats än männen i Sportbladets OS-rapportering under OS i Rio 2016. Det kan som sagt 

vara en tillfällighet, i och med att det var kvinnorna som hade de största framgångarna. Det är 

något som skulle gå att studera ytterligare och göra undersökningar som omfattar en större 

tidsperiod eller göra en granskning som innefattar ett annat OS-år.     

   Förslag på ytterligare forskning kan vara att göra en till granskning som då inte innefattar 

OS, för att på så sätt kunna se hur rapporteringen ser ut i vanliga fall. Det skulle även gå att 

göra en mer omfattande kvalitativ undersökning och då inte enbart granska två-ettabilder, 

utan även innefatta bilderna inuti tidningen. Att använda vår forskning, men även involvera 

andra tidningar skulle göra att forskningen byggs på och på så sätt går att generalisera, då vår 

forskning inte är generaliserbar i och med att den bara omfattar en tidning. 

   Ett av de problem vi stötte på under vår granskning var att det på många bilder inte gick att 

avgöra vem som var fotograf. På vissa sidor fanns flera bilder och fotografernas namn stod då 

uppradade efter varandra, vilket gjorde att det inte gick att säga vilken fotograf som tagit 
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vilken bild. Det var även mycket av bildmaterialet som hade bildbyråers namn som byline, 

till exempel TT och AP. 

   Ytterligare ett problem var att det ibland var svårt att säga om idrottaren på bilden var 

manlig eller kvinnlig. På vissa äldre bilder var upplösningen låg och det gick därför inte att 

avgöra vilket kön personen hade. 

   Vi valde att granska de sidor som hade “OS i Rio” som balkrubrik (ämnesrubriken som 

ligger i en balk överst på sidan). Dock visade det sig efter att vi räknat alla bilder en första 

gång att det ibland fanns med nyheter som inte rörde OS, men som låg på OS-sidorna. Det 

gjorde att vi var tvungna att räkna om alla bilder och kontrollera om idrottaren på bild deltog 

i OS eller inte. 
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7. Bilagor 
Här redovisar vi efter vilka punkter det är vi granskat bildinnehållet i Sportbladet. Innan vi 

genomförde vår studie gjorde vi en pilotstudie på en upplaga av Sportbladet för att se att vårt 

kodschema var relevant (se 8.2). 

 

7.1 Kodschema, kvantitativ studie 

Urval medier: Sportbladet. 

Urval innehållsmässigt Sportbladet: Vi kommer att välja de uppslag som går under OS i 

Rio 2016, vilket blir ungefär hälften av sidorna i en upplaga av Sportbladet. 

Tidsperiod: 5 augusti till 21 augusti 2016, vilket är de dagar OS i Rio pågick. 

Undersökningsenhet: Bilder som går under OS i Rio 2016. 

 

1. Föreställer bilden en man eller kvinna?      1. Man      2. Kvinna      3. Framgår ej 

Detta blir vår utgångspunkt i analysen och kommer vara viktig i alla kommande frågor. Vi 

kunna sedan kunna räkna hur många kvinnor respektive män som är med på bilderna.  

2. Inom vilken sport är personen på bilden aktiv?  

Är det någon sport som förekommer mer än andra? Här kommer vi kolla vilka idrottsgrenar 

som är delaktiga i OS och därefter se om någon idrotterna är överrepresenterade. 

3. Extrem närbilld, närbild, halvbild eller helbild? 

Anja Hirdman menar att en bild bland annat kommunicerar genom avstånd och på så sätt kan 

en närbild ge ett mer personligt intryck än en bild tagen på lång håll. Vi kommer att se om 

bilden är tagen som halvbild, helbild, närbild eller extrem närbild. Här utgår vi från Anja 

Hirdmans forskning för att avgöra vad som är en helbild, halvbild etc. 

4. Från vilken vinkel är personen fotad? 

Anja Hirdman talar också om att bildvinkeln är viktig för hur personen på bilden uppfattas. 

Ett grodperspektiv kan ge personen på bilden mer status, då personen på bilden ser större och 

överlägsen ut. Vi kommer att utgå från följande: Är bilden tagen ovanifrån, underifrån, rakt 

framifrån, från sidan eller bakifrån? Går det att se någon skillnad mellan olika personer och 

hur de porträtteras? 

5. Ler personen på bilden eller inte?  

Detta är intressant att veta, då Hirdman menar att en person som ler ser mer lättillgänglig ut 

och ger ett oproblematiskt intryck. 

6. Vilken typ av bild är det? Porträttbild, situationsbild, miljöbild eller föremålsbild. 
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7.2 Kodschema, kvalitativ studie 

Urval medier: Sportbladet. 

Urval innehållsmässigt Sportbladet: Vi kommer att välja de två-ettabilder som hör till OS i 

Rio 2016, vilket inkluderar 14 av de 17 nummer som rör OS. 

Tidsperiod: 5 augusti till 21 augusti 2016, vilket är de dagar OS i Rio pågick. 

Undersökningsenhet: Två-ettabilder som går under OS i Rio 2016. 

 

Frågor till kvalitativ bildanalys: 
1. Vart hamnar betraktarens uppmärksamhet? 

Var hamnar blicken när man först tittar på två-ettabilden? Vad är det som gör att 

uppmärksamheten dras åt ett visst håll? 

2. Vad är det som händer i bilden ?  

Vad gör idrottaren/förbundskaptenen/tränaren? 

3. Är personen aktiv eller passiv? 

Är personen medveten om att bilden tas eller är det en omedveten ögonblicksbild? 

4. Ser han/hon bestämd ut eller osäker ut? 

5. Från vilken vinkel är personen fotograferad? 

Är bilden tagen ovanifrån, underifrån, från sidan, framifrån eller bakifrån? 

 

7.3 Pilotstudie 
Urval medier: Sportbladet. 

Urval innehållsmässigt Sportbladet: Vi har här granskat en dagsupplaga av Sportbladet. 

Tidsperiod: Måndag 21 november 2016. 

Undersökningsenhet: Alla bilder på idrottare som fanns med i Sportbladet 21 november. 

Analysschema: Vi har använt oss av samma analysschema som vi använt oss av i vår studie. 

 

Resultat 

I vår pilotstudie kunde vi se en tydlig skillnad mellan hur många manliga och kvinnliga 

idrottare som fanns med i Sportbladet den 21 november 2016. Av de 43 bilder som ingick i 

vår undersökning, vilket var bilder på idrottare, tränare och förbundskaptener, var 40 av dessa 

bilder på män medan enbart tre var på kvinnliga idrottare. De manliga idrottarna 

representerade 93 % av bildinnehållet i Sportbladet den 21 november 2016. De flesta av 

männen var fotbollsspelare, vilket berodde på att fotbollsgalan genomfördes samma kväll. 

Halmstad hade kvällen innan tagit sig tillbaka till Allsvenskan och det tog därmed upp stor 
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del av tidningen och dess bilder. 

 

 
Männen var överrepresenterade i Sportbladet 21 november 2016. De fanns med på 40 av de 

43 granskade bilderna. Kvinnorna fanns endast med på tre av bilderna. 

 

Fotboll var den 21 november 2016 den mest representerade sporten i Sportbladet. Av 39 

bilder gick 30 av dem att koppla till fotboll, vilket innebär ungefär 70 % av bildinnehållet den 

dagen. 

 

 
I vår pilotstudie som innefattade Sportbladet 21 november 2016 var fotboll 

överrepresenterade i bildinnehållet. Av 40 bilder var 30 av dessa fotbollsrelaterade. 


