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Denna studie fokuserar på mediers framställning av män och kvinnor i sportjournalistiken. 

Utifrån ett genusperspektiv analyserar vi Aftonbladets nyhetskrönikor av de Olympiska 

Spelen sommaren 2016. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga atleter framställs 

gentemot manliga atleter inom sportjournalistiken. Vi undersöker även om det råder en 

hegemonisk maskulinitet i rapporteringen. I utförandet av studien har vi använt oss av 

kritisk diskursanalys (CDA) som både metod och teori. Som komplement till CDA som teori, 

utgår vår analys från genusteori, hegemonisk maskulinitet och stereotyper.  

 

Studien grundar sig i fem olika analysverktyg hämtade ur Carvalhos (2008) steg-för-steg 

modell för kritisk diskursanalys. Modellen gör det möjligt för en kritisk analys av textens 

innehåll samt skildringar av manliga och kvinnliga atleter. Resultaten visar att det i 

jämförelse med tidigare studier råder en ändring i diskursen. De kvinnliga atleterna i studien 

skildras inte av negativa stereotyper. Fokus ligger inte på kvinnornas sociala roll, utan de 

beskrivs istället utifrån sina bedrifter som atleter. Det råder en jämställd skildring av 

kvinnliga och manliga atleter utifrån ett genusperspektiv och den hegemoniska 

maskuliniteten stöds inte i vår studie.  

 

 

 

 

 

 

Sökord: Olympiska spelen 2016, kritisk diskursanalys, genus, kvinnliga atleter, 

Aftonbladet, hegemonisk maskulinitet, jämställdhet 

 



2 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY 

School of Education and Communication 

Media and Communication Studies C 

Bachelor thesis 15 credits 

Autumn 2016 

 

ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): “A woman or an athlete?” – A critical discourse analysis on the 

representation of female athletes in one of Sweden’s biggest newspaper 
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The focus of this study lies on medias representation of male and female athletes in sports 

journalism. The research has been conducted on one of Sweden’s biggest newspaper, 

Aftonbladet. This study has, from a gender perspective, critically analysed Aftonbladets news 

coverage of the summer Olympic games of 2016. The purpose of this study is to examine how 

female athletes is portrayed in sports journalism in comparison with male athletes, and to see 

if a hegemony masculinity shows in the news coverage. To carry this study into effect we 

chose to use critical discourse analysis as both method and theory. To complement CDA as a 

theory we also base our analysis in the theory of gender, stereotypes and hegemony 

masculinity theory.  

 

This study is based on five analytic tools that was recovered from Carvalhos step-by-step 

model for a critical discourse analysis. This makes it possible for a critical qualitative analysis 

of the text and the depiction of male and female athletes. The model makes it possible to 

examine the chronicles use of linguistic, as the content of the text is broken down thoroughly 

and deeply analysed. In comparison to earlier studies, our results shows that there is a 

change in the discourse. The female athletes in the study are not described by negative 

stereotypes. The focus of the female athletes does not lie on them as social actors, instead 

they are described by their actions as athletes. From a gender perspective the female and 

male athletes are represented equally. There is no showing of a hegemony masculinity in the 

news reporting.  
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1.            Introduktion 
 

I takt med samhällsutvecklingen och medvetenheten kring genusfrågor, har idrotten 

sedan en tid tillbaka följt med utvecklingen mot en ökad jämställdhet mellan 

kvinnliga och manliga atleter. Det talas mycket om att manliga idrottare tenderar att 

synas mer i nyhetsrapportering av sport i jämförelse med kvinnliga idrottare. Dock är 

det inte bara en kvinnlig underrepresentationen som bör poängteras, utan även 

framställningen av kvinnliga atleter i jämförelse med manliga är en central fråga, och 

ligger till grund för denna studie. Trots samhällsutvecklingen kring genusfrågor 

kämpar kvinnor än idag mot rådande könsnormer, orättvisa skildringar och 

stereotyper inom sportjournalistiken. I dagens samhälle har media en stor påverkan 

på oss människor, och en missvisande skildring av kön i medier leder till ett 

bibehållande av stereotypiska åsikter vad gäller kvinnliga atleter (Lull, 2015).  

 

Vi vill med denna studie därför närmare analysera den svenska sportjournalistiken 

från de Olympiska Spelen sommaren 2016 . Vår studie går ut på att utifrån ett 

genusperspektiv, kritiskt analysera innehållet i Aftonbladets nyhetskrönikor skrivna 

under de Olympiska Spelen sommaren 2016. Dels för att undersöka hur kvinnliga 

atleter respektive manliga presenteras, men också för att ta reda på om det råder en 

hegemonisk maskulinitet i rapporteringen. För att ge en klarhet i hur kvinnliga 

atleter representeras i nyhetskrönikorna har vi valt att använda kritisk diskursanalys 

(CDA) som metod. Genom att använda en kvalitativ analys som metod kan vi utföra 

en djupgående analys och identifiera underliggande budskap och skildringar i 

nyhetskrönikorna. Som komplettering till metoden CDA har vi valt att använda tre 

teorier, genusteori, hegemonisk maskulinitet och stereotyper. CDA lägger grunden 

till analysen och med hjälp av teorierna kan vi vidare sätta analyserna av texten i ett 

teoretiskt perspektiv.  

 

Målet med denna studie är att kunna se om kvinnor och män skildras olika inom 

sportjournalistiken i ett av Sveriges största tidning och huruvida det råder en 

hegemonisk maskulinitet inom rapporteringen. Vidare kommer vi också att ställa 

våra resultat gentemot Geert Hofstedes studie. Vi kommer inte att göra en empirisk 

analys kring detta utan diskutera det utifrån ett genusperspektiv. Hoftedes studie 

mäter kulturella dimensioner i olika länder, där resultaten visar att Sverige har en 

väldigt låg “power distance” (Hofstede, 2016). Detta innebär att vi som land värderar 
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självständighet, lika rättigheter för män och kvinnor och samarbete mellan 

människor.   
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2.          Bakgrund 
 

2.1.  Olympiska Spelen 

Olympiska Spelen är det största internationella evenemanget för idrott i världen och 

är uppdelat i två delar, sommarspelen respektive vinterspelen 

(Nationalencyklopedin, 2016). Fotbolls-VM är det evenemang som drar mest publik i 

världen med ungefär 3,5 miljarder tittare (Sportrutan, 2015). Om man istället 

fokuserar på antalet deltagare, är OS det största evenemanget. Det tidigast 

dokumenterade Olympiska Spel De första moderna Olympiska Spelen anordnades i 

den grekiska huvudstaden Aten år 1896. Grenarna atleterna kunde delta i var på den 

tiden brottning, fäktning, gymnastik, skytte, friidrott, cykel, tyngdlyftning och tennis. 

Vid den här tiden var det ca 60 000 personer som var åskådare. De Olympiska Spelen 

har genom åren utvecklats, då det till en början bara var manliga atleter som var 

tillåtna att delta i spelen.  

 

År 1900 var första gången då kvinnliga atleter var accepterade i spelen, men de fick 

inte medaljer för sina prestationer. År 1904, fyra år efter att de första kvinnorna var 

tillåtna att delta i de Olympiska Spelen, fick kvinnorna medalj för sina prestationer. 

Utvecklingen av de Olympiska Spelen tog ytterligare ett steg år 1912 när evenemanget 

hölls i Sverige, Stockholm, då 27 nationer deltog och över 2547 atleter 

(Nationalencyklopedin, 2016). I takt med spelens utveckling ändrades även 

strukturen och ideologierna kring OS. Vid invigningen av spelen 1920 hölls det ett 

offentligt välkomsttal för att samla och ena alla deltagande atleter.  

 

Idag har de Olympiska Spelen utvecklats från att endast vara ett idrottsevenemang 

till att inneha ett socialt ansvar då OS representerar utveckling, utbildning, fred, 

miljö och jämställdhet. Detta har blivit något som ses som kärnvärden i den 

olympiska kommitén (Olympic, 2016). Sociologen Pirkko Markula uttrycker sig kring 

medias påverkan inom idrott. Hon förklarar att media bevakar, bevarar och överför 

kulturinformation och det formar i sin tur hur samt vad vi vet om idrott i allmänhet, 

speciellt inom kvinnlig idrott. Det som Markula (2009) beskriver, i samband med hur 

stort OS är, gör det extra viktigt att förstå och ta hänsyn till hur media framställer 

evenemanget och dess deltagare.  
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2.2.  Svensk sportjournalistik 

Sportjournalistik är en genre som utvecklades under 1900-talet. Stilistiska drag som 

utmärker sportjournalistiken är bland annat låneord från engelskan, smeknamn på 

idrottsutövare och ett rikligt användande av metaforer samt starka och dramatiska 

uttryck.  De Olympiska Spelen som år 1912 ägde rum i Stockholm, spelade en viktig 

roll för sportmaterialets införande i de svenska tidningarna (Nationalencyklopedin, 

2016). Ulf Wallin (1998) säger att Dagens Nyheter, år 1920, var den första svenska 

dagstidning som införde en daglig sportavdelning. Lite senare var även Stockholms-

Tidning bland de första tidningarna till att införa sportjournalistiken i sin dagliga 

rutin. Dagstidningar har sedan dess haft en betydande roll för sportjournalistiken och 

blivit en viktig plattform för den (Nationalencyklopedin, 2016). Mellan 1915-68 

skapades ett svenskt sportspråk och många journalister utbildades inom området för 

att lära sig det ”nya” språket som senare även tog över i andra tidningar.  

 

Sportjournalistiken har spelat en stor roll i lanseringar av modern svensk press där 

Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen är några exempel 

(Nationalencyklopedin, 2016).  20 år efter Expressens start (1944), var tidningen 

Nordens största dagstidning och en av anledningarna till dess framgång var 

sportredaktionen. Sporten har även haft en stor betydelse för Göteborgs-Postens 

framgång, från slutet av 1920-talet. Historien visar att stora sporthändelser har 

resulterat i framgång för tidningsupplagorna (Wallin, 1998).  

 

Idag har en stor del av sportjournalistikens uppdrag ändrats då det under dess 

uppkomst mestadels handlade om att endast producera matchreferat. Dagens 

sportjournalistik innehåller även kvalificerande, undersökande och analyserande 

reportage (Svenska Dagbladet, 2002). Detta innebär att journalistiken består av mer 

innehåll där det utöver sport även skrivs om samhällsfrågor, jämställdhet och kultur 

(Idrottens Affärer, 2015). 

 

2.3.  Nyhetskrönika 

Olle Josephson (2009) beskriver en nyhetskrönika som en text bestående av 

personligt hållna kommentarer om en specifik händelse. Samtidigt är det viktigt att 

en nyhetskrönika fortfarande är en sakinriktad text. Syftet med en nyhetskrönika är 

att beröra och engagera läsaren och ämnet styrs av skribenten och vad denne själv 

anser bör belysas. Författaren utgår ifrån sina personliga erfarenheter och 

reflektioner kring det valda ämnet eller händelse. Språket i en nyhetskrönika kan se 

olika ut beroende på ämnet som tas upp (Studienet, 2016). 



   8 

 

Ordet krönika kommer från det latinska ordet chronica som betyder tid. Historiskt 

sett har berättelser i en nyhetskrönika därför skrivits i kronologisk ordning. Idag är 

den kronologiska ordningen inte helt nödvändig, utan en nyhetskrönika kan bestå av 

en allmän översikt över aktuella händelser (Josephson, 2009). Nyhetsartiklar är mer 

sakligt sammanfattade och politiskt korrekta, medan nyhetskrönikor är skrivna på ett 

personligt sätt, och författarens egna åsikter och tankar kommer mer till uttryck.  
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3.  Forskningsöversikt 
 

I detta kapitel kommer vi presentera både kvalitativa och kvantitativa studier som 

tidigare gjorts om kvinnliga atleters representationen i ett antal artiklar och hur de 

har representerats när de väl fått utrymme i medierna.  

 

3.1.  Kvinnliga atleters utrymme i sportrapporteringen 

Tidigare studier har visat att det råder en underrepresentation av kvinnliga atleter 

inom sportjournalistiken i antalet artiklar skrivna om dem. En studie skriven av 

Judith Pratt, Kris Grappendorf, Army Grundvig och Ginger LeBlanc (2004), har 

undersökt hur mycket utrymme kvinnor respektive män fick i medierapportering 

under tiden de Olympiska Spelen pågick sommaren 2004. Undersökningen skedde 

genom analysering av de två största amerikanska nyhetstidningarna, The New York 

Times och The Los Angeles Times. Mellan 14 – 30 augusti då de Olympiska Spelen 

pågick, undersöktes tidningarnas förstasidor och artiklar valdes sedan ut för att 

analyseras.  

 

Det som framkom av studiens resultat är att medierapporteringen under de 

Olympiska Spelen 2004, visade på en tydlig underrepresentation av kvinnliga 

idrottare. Studien visar även att den potentiella positiva påverkan media kan ha inte 

används som verktyg för att förstärka kvinnors kamp mot social acceptans inom 

idrottsvärlden. En underrepresentation i ett sådant viktigt och stort 

idrottsevenemang som OS kan göra det motsatta och istället hindra social acceptans. 

Trots utvecklingen och den långa vägen som den kvinnliga idrotten har gått igenom, 

har den öppnat dörrar för kvinnor att tävla och vara med i idrottsvärlden. Men det 

avsiktliga förbiseende av kvinnliga atleter och kvinnlig sport är en journalistisk 

abdikation och förminskar betydelsen för kvinnlig sport och dess framtida chanser 

till utveckling (Pratt, Grappendorf, Grundvig & LeBlanc, 2008). 

 

Honorata Jakubowska har utfört en studie där hon presenterar och diskuterar polsk 

nyhetsrapportering inom sport ur ett genusperspektiv (2013). Det Jakubowska 

främst vill ta reda på är om män och kvinnor får lika mycket utrymme i den polska 

nyhetsrapporteringen inom sport. Studien har två vinklar där det första handlar om 

att presentera kvinnors representation inom polsk nyhetsrapportering genom att 

jämföra den med männens. Det andra handlar om att identifiera de huvudsakliga 
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faktorerna till att det råder en (o)jämställdhet mellan kvinnliga och manliga idrottare 

i polsk media. 

 

Det som framkommer av studien är att kvinnornas tävlingar ofta åsidosattes medan 

männens tävlingar dominerade, eftersom de är mer populära. Nyhetsrapporteringen 

beror alltså till mesta dels på det tittarna förmodas att föredra. Enligt studien tittar 

kvinnor till mesta dels på sport för att umgås med manliga familjemedlemmar. Det 

som sänds på tv styrs därför av vad männen föredrar att se. Det talas även om att en 

underrepresentation av kvinnor i medierna, i sin tur leder till färre kvinnliga 

sportjournalister. Detta på grund av att kvinnliga journalister oftast skriver mer om 

kvinnliga sportevenemang. Ur studien kom det även fram att kvinnor måste 

åstadkomma stora framgångar för att få uppmärksamhet och utrymme i 

nyhetsrapporteringen. Detta gäller nödvändigtvis inte män, speciellt inte inom fotboll 

eller annan lagsport (Jakubowska, 2013). 

 

3.2.  Framställningen av kvinnliga atleter i media 

Till skillnad från de studier ovan som undersöker hur mycket utrymme kvinnliga 

atleter får i nyhetsmedia, har dessa studier nedan koncentrerat sig på hur de 

framställs. Kelly Poniatowski använde sig av “cultural studies” och kvalitativ 

textanalys för att göra en tematisk analys av kommentatorernas uttalanden under den 

Olympiska hockeyn 2010. Studiens syfte var att undersöka hur kommentatorer 

konstruerar kvinnliga hockeyspelare under de Olympiska Spelen (Hardin & 

Poniatowski, 2012). Författarna tittade både på kommentarerna under männens och 

kvinnornas matcher, och applicerade sedan kritisk diskursanalys utifrån “cultural 

studies” teorier om dominanta och icke-dominanta kulturer. 

 

Studiens resultat visar på en tydlig skildring av kvinnliga och manliga atleter. 

Kvinnorna som medverkade i matcherna blev ofta jämförda med män istället för 

andra kvinnliga hockeyspelare. Det talades om att männens liga var dominant och 

kvinnorna upplevdes vara inkräktare i den manliga hockeyvärlden. Den enda 

chansen de hade till acceptans var när de jämfördes med andra manliga storspelare, 

vilket skapar könsskillnader som kvinnor uttrycks sträva efter att uppnå. Exempelvis 

blev målvakten Jesse Vetter jämförd med storstjärnan Dominic Hasek i en frekvens 

där kommentatorerna påpekade att Jesse imiterade Dominic, men när Jesse 

misslyckades med sitt försök var det på grund av sin avsaknad av “hastighet” och 

“styrka”. Dessa specifika kommentarer och skildringar anser Poniatowski och Hardin 
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(2012) förstärka den manliga heroismen, hastighet och styrka, och de sexuella 

skillnader mellan manliga och kvinnliga atleter. Kommentatorerna utnämnde även 

kontinuerligt manliga idoler för de kvinnliga atleterna, vilket enligt Hardin och 

Poniatowski (2012) bidrar till ett stärkande av den manliga hegemonin som råder i 

sportmedia, och även de ideologier som beskriver en manlig hjälte. Ett upprepande 

av detta, som skedde i sändningarna av OS, leder till en ökad marginalisering av den 

kvinnliga idolen/hjälten i jämförelse med den manliga.  

 

Gustafsson, Sikström och Lindholm (2015) undersöker hur genusbiasen i 

nyhetsmedier ser ut, som utger sig vara neutrala i sin rapportering. Syftet med 

studien är att ta reda på om pronomenet Han i jämförelse med pronomenet Hon 

fanns oftare i en positiv kontext, samt om Hon var associerad med mer stereotypiska 

benämningar än vad Han var. Att analysera antalet pronomen i en text kan säga 

något om jämställdheten bland kvinnor och män i nyhetsrapportering.  

 

Till en början undersökte författarna hur respektive pronomen varierade med 

avseende på frekvens, sedan analyserades semantiska sammanhang där pronomen 

förekom. Studien visade på att det råder skillnader mellan män och kvinnor när det 

skrivs om dem i nyhetsmedier. Pronomenet Han förekom fler gånger i jämförelse 

med Hon, vilket innebär att skillnaden antingen speglar det faktiska antalet män och 

kvinnor i nyhetsmedia eller att män får mer utrymme i medierna än kvinnor, till 

exempel genom att det skrivs om män i längre artiklar med fler citeringar. Här 

påpekar författarna att om kvinnor får mindre utrymme i nyhetsmedier kan det 

innebära att kvinnor är mindre intressanta jämfört med män (Gustavsson, Sikström 

& Lindholm, 2015).  

Vidare visar studien att Han förekom i fler positiva sammanhang jämfört med Hon. 

Det finns även en skillnad av ordval i nyhetsmediernas texter när det skrivs om män 

respektive kvinnor. Anledningen till dessa skildringar är att media tillskriver kvinnor 

och män olika roller när det skrivs om dem (Gustavsson, Sikström & Lindholm, 

2015). Kvinnor beskrivs ofta som vanliga människor medan män representeras som 

professionella atleter eller personer med makt och höga positioner. De sistnämnda 

rollerna är dessutom ofta associerade till mer positiva ord och termer. Vidare pekar 

författarna på att de semantiska sammanhangen där Hon förekom var mer 

homogena i jämförelse med semantiska sammanhang där Han förekom. Det kom 

även fram att det semantiska sammanhanget av Hon var mer genusbaserat med ord 

som “mamma”, “kvinna” och “flicka” i jämförelse med det semantiska sammanhanget 

av Han. Studien visar även att det semantiska sammanhanget av Hon innehåller fler 
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substantiv medan det semantiska sammanhanget av Han innehåller fler verb. 

Tidigare forskning har funnit att substantiv indikerar ett tillhörande av en specifik 

grupp och är därför mer associerat till ett avgörande språk. Detta kan även ses som 

ett sätt att skilja på kön genom att beskriva män som aktiva och kvinnor som passiva 

(Gustavsson, Sikström & Lindholm, 2015).  

Kian (2009) har valt att analysera den kvinnliga representationen inom 

sportjournalistik. Specifikt har Kian studerat och analyserat den allmänna 

nyhetsrapporteringen kring U.S. Open 2007, i syfte till att ta reda på om det finns 

några skillnader i beskrivningen av kön i traditionella medier och onlinetidningar 

(Kian, 2009). De nyhetsmedier som Kian har valt att analysera i sin studie är 

papperstidningarna The New York times, The Los Angeles Times och USA Today och 

de webbsidor som används till studien är ESPN, Fox Sports samt Sports Illutrated. 

Han har medvetet valt sporten tennis på grund av att det är den sporten i den västra 

världen där kvinnornas spel nästan är lika populärt som männens.  

 

I utförandet av stydien gjorde Kian en innehållsanalys där han kritiskt och 

systematiskt avkodade textens innehåll. Resultaten visade att tidningsartiklarna om 

de kvinnliga atleterna upprätthöll en typisk kvinnlig och manlig skildring av 

sportstereotyper, och stärkte därmed teorin om att sportmedier bidrar till en social 

bibehållning av hegemonisk maskulinitet i sportvärlden. Exempelvis var det mindre 

beskrivningar om fysiska utseenden och atletiska svagheter i artiklarna som handlade 

om manliga tennisspelare, istället var det positiva skicklighetsnivåer och fysisk styrka 

som var förekommande.  

 

I de artiklar som handlade om de kvinnliga atleterna gled fokuset ofta över 

i  kvinnans familjeroll och personliga relationer. De kvinnliga atleterna blev skildrade 

som fysiskt svaga, de diskuterade och beskrev även deras utseende, vilket inte 

förekom alls i samma utsträckning i de manliga artiklarna. Man diskuterade deras 

tenniskjolar och kläder, vilket man inte gjorde för de manliga idrottsmännen. 

Allmänt var det mycket mer fokus på männens matcher då artiklarna var längre och 

enligt Kian mer välarbetade. Artiklarna online visade lite annorlunda resultat, då de 

var mer kritiska mot männen än vad tidningsartiklarna var. De stereotyper som 

enligt studien ofta syntes i traditionella nyhetsmedier, framkom inte lika ofta i 

artiklar online. Online var rapporteringen mycket mer neutral, då kvinnor fick mer 

beröm och män gestaltades inte som överlägsna.  
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3.3.  Sammanfattning 

Tidigare forskningen visar en tydlig skillnad i skildringen mellan män och kvinnor i 

sportjournalistiken. De kvantitativa studier vi i detta kapitel presenterat visar distinkt 

att kvinnor inte får samma plats i medierna som männen. Medier använder inte de 

möjligheter som finns till att rapportera om kvinnliga atleter och går miste om 

chansen till att bidra till en social acceptans för kvinnor i idrottsvärlden. Bortser vi 

från en rådande underrepresentation och tittar på kvinnliga atleters framställning, 

som är vårt fokus för denna studie, kan vi se att när de kvinnliga atleterna väl fick 

utrymme i medierna var framställningen av atleterna påtagligt negativ. Förutom 

stereotypiska skildringar och uttalanden, blev kvinnorna inte representerade utifrån 

sina prestationer som atleter. Sexistiska beskrivningar av kroppar och utseenden 

förekom i allmänhet och det identifierades en hegemonisk maskulinitet i 

sportjournalistiken.  

 

Tidigare forskning är till största del amerikansk, och de flesta studier som gjorts 

inom detta område är även kvantitativa. Det saknas fler svenska studier som är 

kvalitativa, där fokus ligger på framställningen av kvinnliga atleter. Med vår studie 

vill vi påbörja att täcka forskningsluckan för hur kvinnliga atleter framställs i svensk 

sportjournalistik.   



6 
 

4.  Syfte, problemformulering och frågeställningar  
 

4.1.  Problemformulering 

I dagens nyhetsrapportering av sportsammanhang och idrotter råder det en allmän, 

som nämnt tidigare och enligt tidigare forskning, underrepresentation av kvinnor i 

sportjournalistiken. Vår studie kommer dock fokusera på ett annat problem, 

framställningen av kvinnor. Kvinnliga atleter får utstå orättvisa, stereotypiska och 

könsdiskriminerande skildringar när de väl får plats i dagens sportjournalistik. Detta 

är ett stort problem i samhället då vi människor påverkas av det som förekommer 

och skrivs i media (Lull, 2015: Strömbäck, 2009). Mediernas upprätthållande av 

dessa stereotypiska skildringar bidrar till ett bibehållande av den hegemoniska 

maskulinitet som råder, inte bara i själva sportvärlden men också i mediernas 

rapportering.  

 

4.2.  Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges största tidning, Aftonbladet, 

framställer kvinnliga atleter i nyhetskrönikor under de Olympiska Spelen sommaren 

2016. För att resultatet av de kvinnliga atleternas framställning ska betyda någonting, 

kommer vi även undersöka hur manliga atleter framställs, för att sedan ställa de båda 

skildringarna i relation till varandra. Målet med studien är att presentera och 

diskutera kvinnors framställning i Aftonbladets nyhetsrapportering av OS 2016, ur 

ett genusperspektiv. 

 

4.2.1. Frågeställningar 

För att uppnå vårt mål och syfte kommer vi i denna studie använda oss av några 

frågeställningar till hjälp: 

  

 Hur framställs kvinnliga atleter respektive manliga i svenska nyhetskrönikor 

om de Olympiska Spelen sommaren 2016?  

 

o Kommer hegemonisk maskulinitet till uttryck i framställningen av 

män och kvinnor i svenska nyhetskrönikör om de Olympiska Spelen 

2016? I så fall på vilka sätt?  
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5.  Teoretiskt ramverk 
 

5.1.  Genusteori 

Eftersom vår studie handlar om att undersöka hur kvinnliga atleter framställs i 

Aftonbladets nyhetskrönikor utifrån ett genusperspektiv, har vi valt att utgå ifrån 

genusteorin. Genusteorin innefattar olika samhällsteorier där man kartlägger könets 

roll i samhället. Det handlar om hur samhället ser på kvinnor och män i deras 

könsroller respektive sociala roller (Hall, 1997).  

 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet och Södertörns 

högskola, beskriver i sin forskning hur samhället skapar normer om vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Hon talar om att det i samhället råder ett genussystem 

som kännetecknas av två principer. Den första principen handlar om segregering 

mellan de båda könen och att det i samhället råder skillnader på vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Denna uppdelning leder till att kvinnor och män befinner sig på 

olika platser i samhället. Det kan till exempel handla om skillnader på 

arbetsmarknaden, där det finns yrkesroller som domineras av kvinnor och 

yrkesroller som domineras av män. Den andra principen handlar om att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga. Det män gör värderas högre än det kvinnor gör och 

det som räknas som “manligt” har en högre status än det som räknas som “kvinnligt”. 

Principen innefattar att män har mer makt och betraktas som norm, medan kvinnor 

anses vara avvikande (Jämställ, 2014).  

 

5.2. Hegemonisk teori 

Hegemoni handlar om den dominans som en viss grupp erhåller över en annan. Man 

talar då om att det i samhället råder skillnader mellan och bland vissa sociala klasser. 

Hegemoni handlar inte bara om makt i sig, utan det innefattar även metoder för att 

få och bibehålla makt. Teoretiker inom hegemonisk teori beskriver massmedia som 

ett verktyg där den ledande eliten kan uttrycka sin filosofi och kultur, för att bevara 

sin makt och status. 

Vi kommer i vår studie använda oss av begreppet hegemonisk maskulinitet, som är 

en teori som tidigare använts när man studerat och jämfört genus inom sport. Teorin 

handlar om att det råder kulturella normer i samhället där mannen har en dominans 

över kvinnan. Man talar då om att mannen innehar egenskaper som aggressivitet, 

driv, ambitioner, självförtroende och styrka. Hegemonisk teori har tidigare använts i 
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studier för att förklara skillnader i hur män och kvinnor skildras i medier. Genom att 

kontinuerligt ignorera och marginalisera kvinnliga atleter i medier skapas det en 

illusion av att kvinnor inte existerar i sportvärlden, vilket stödjer teorin om 

hegemonisk maskulinitet (Pedersen, 2013). 

Sport definieras ofta i vem som är störst, snabbast eller starkast. Utifrån världsrekord 

har det, på grund av biologiska faktorer, visserligen visat sig att män rent generellt 

ofta är större, snabbare eller starkare än kvinnor. Det kan dock inte bortses ifrån att 

vissa sporter, som anses vara maskulina, resulterat i en medierapportering som är 

maskulint dominerad, vilket medför en inbäddning av diskurser som förstärker 

samhällets uppfattningar om att sport är för män.  Hegemonisk maskulinitet kan 

även användas för att förklara hur manliga idrottare ibland exemplifieras  i ord som 

störst, starkast och snabbast, snarare än ord relaterade till deras skickligheter, som 

finess, teknik eller kontroll (Billings, Butterworth & Turman, 2015). Detta kan leda 

till stereotypiska uppfattningar om manliga idrottare, som  i sin tur kan bilda grund 

för kvinnliga stereotyper. 

5.3.  Stereotyper i media 

För att förstå hur vi människor tolkar och influeras av stereotyper i media måste vi 

först ta reda på vad en stereotyp är. David J. Schneider (2004) förklarar att 

stereotyper är kvaliteter som associeras med olika grupper eller kategorier av 

människor. Dessa kvalitéer som Schneider syftar på är personliga drag, förväntade 

beteenden, olika utseenden och etniska bakgrunder. Stereotyper kan utifrån detta 

förklaras som förutfattade meningar om olika grupper av människor. 

 

En stereotyp behöver inte nödvändigtvis vara negativ, trots att det oftast uppfattas 

som det. En stereotyp blir negativ när den sätts i ett negativt sammanhang 

(Schneider, 2004). Kulturforskaren Hall (2005) menar att vi behöver 

klassifikationssystem, stereotyper, för att förstå världen som vi lever i. Vi använder 

stereotyper varje dag för att till exempel urskilja olika genrer i media. Människor 

tittar inte specifikt på tv, de tittar på olika program och genrer, vilket innebär att vi 

alltid försöker förstå vad det är vi ser och sätter in det i olika klassifikationssystem, 

stereotyper.  

Vad stereotyper enligt Hall (2005) gör med oss människor är att de distanserar olika 

grupper i samhället ifrån varandra. Detta uppkommer mestadels där det råder 

maktskillnader mellan olika samhällsgrupper, där de med makt kan “begränsa” den 
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andra gruppens inflytande och auktoritet. Det som uppstår är ett tankesätt kring 

“dem” och oss”, vilket gör att de grupper som är minoritet oftast blir mest utsatta för 

stereotypiska skildringar (Berger, 2005). Detta leder till att de människor som tillhör 

dessa grupper ser på sig själva ur ett negativt perspektiv och ifrågasätter deras plats i 

samhället samt deras rättigheter som människor (Lull, 2015). När media börjar ta sin 

roll i detta sammanhang blir det ytterligare ett problem. Hall menar att det vi ser och 

accepterar i media, följer med oss ut i verkliga livet. Lull (2015) uttrycker sig också 

om detta och säger att det som ses i media oftast tas för givet. Detta skapar i sin tur 

en omedveten acceptans av stereotyper och fördomar mot människor i samhället. 

Med hjälp av dessa teorier ska vi i denna studie försöka förstå och identifiera olika 

könsstereotyper i de artiklar vi analyserar. 

 

5.4.  Kritisk diskursanalys som teori 

Kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA) är en analys som härstammar 

från forskaren Norman Fairclough. Utöver den språkliga analysen som termen 

innefattar, handlar CDA även om hur sociala identiteter konstrueras (Bergström & 

Boréus, 2012). CDA är ett samlingsbegrepp som beskriver teorier och metoder vars 

syfte är förstå förhållandet mellan språk, makt och ideologier. Genom att titta på vad 

som framställs som det ”naturliga” och ”normala” går det att se vilka maktintressen 

som döljer sig i texten. I samhället där kulturella och sociala processer är i fokus, 

både formar och formas språket. CDA handlar därför om att se på språk som något 

socialt och lingvistiskt konstruerat. (Machin & Mayr, 2012).  

CDA utgår från att språk och lingvistiska budskap kan skapa mening i en text. 

Utgångspunkten är att valet av språkliga resurser bär på idéer som medför 

konsekvenser utanför själva texten (Machin & Mayr, 2012). Detta kritiska sätt att se 

på språket och dess konstruktion gör CDA till en av de teoretiska utgångspunkterna 

för denna studie (Bergström & Boréus, 2012). 

Faircloughs tredimensionella modell består av textnivå, diskursiv praktik och social 

praktik. Modellen avser att undersöka hur relationerna mellan diskurser och sociala 

strukturer ser ut och kan användas för att undersöka vilken eller vilka diskurser som 

styr. Eftersom CDA handlar om att använda lingvistiska analysredskap på textnivå, 

kommer vi i denna studie fokusera mest på den nivån. Syntaxanalys är ett 

analysverktyg som vid textnivå, används för att undersöka olika aspekter i textens 

meningsbyggnad. Exempelvis kan olika ord eller metaforer i de valda 

nyhetskrönikorna påverka hur kvinnliga och manliga atleter konstrueras och om de 
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framställs på ett negativt eller positivt sätt. Vi kommer även ta hänsyn till textens 

transitivitet som är en grammatisk teknik som kan användas vid en diskursanalys. 

Transitivitet handlar om att identifiera de aktörer som finns i texten, samt hur dessa 

sammanlänkas med de händelser och processer som i texten beskrivs (Bergström & 

Boréus, 2012).  

Den diskursiva praktiken handlar bland annat om att ta hänsyn till hur diskursen 

produceras, distribueras och konsumeras. I vår studie kommer vi inkludera 

konsumtionstemat, eftersom det handlar om hur texten tolkas. Det talas då om olika 

tolkningsstrategier för att undersöka hur man som läsare uppfattar texten 

(Bergström & Boréus, 2012). En av de tolkningsstrategier som Bergström och Boréus 

tar upp används för att avgöra vilken innebörd en viss text kan ha för en mottagare. 

Detta är en tolkningsstrategi som är vanlig inom massmediestudier och blir därför 

väsentlig för vår studie. Vi har valt att innefatta ytterligare en tolkningsstrategi som 

ofta används vid en diskursanalys. Den handlar om att texten får sin verkliga 

betydelse när den sätts i ett större sammanhang där aktörer nödvändigtvis inte är det 

primära. Mer specifikt innebär detta att en enskild text måste ställas i relation till 

andra liknande texter för att helheten och meningen av en enskild text ska kunna 

förstås (Bergström & Boréus, 2012). Därför kommer vi i vår studie jämföra fyra olika 

nyhetskrönikor, så att vi kan förstå den verkliga betydelsen av en enskild 

nyhetskrönika.  

För att vidga vår analys ytterligare kommer vi även innefatta den sociala praktiken. 

Det handlar om att sätta texten i ett socialt sammanhang genom att undersöka hur 

relationen mellan diskursiv text och diskursiv praktik ser ut. Detta görs för att kunna 

säga något kritiskt om de ideologi- och maktintressen som döljer sig i texten 

(Bergström & Boréus, 2012).   
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6.  Metod och material 
 

I detta kapitel kommer vi presentera studiens metod, material samt urval och 

tillvägagångssätt för studiens datainsamling. 

 

6.1.  Kvalitativ ansats 

Med denna studie avser vi att undersöka hur kvinnliga och manliga atleter skildras i 

Aftonbladets nyhetskrönikor, vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats, närmare 

bestämt, kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys handlar om att identifiera och 

undersöka komponenter i en text, vilket gör att textens helhet blir forskningens 

centrala del. Genom att noggrant läsa textens delar och helhet kan man få fram 

textens väsentliga innehåll (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Eftersom det finns flera olika textanalytiska inriktningar har vi till denna 

undersökning och studie valt att göra en diskursanalys, där språket och dess 

innebörd står i fokus. Diskursanalys är en sammanlänkning av både teori och metod 

och vi kommer i denna studie använda oss av kritisk diskursanalys (critical discourse 

analysis, CDA), som är en av tre inriktningar inom diskursanalys (Bergström & 

Boréus, 2012).  

 

6.1.1.  Metodkritik 

Att kritiskt analysera diskurser i en text handlar om att gå ett steg längre än att bara 

fokusera på grammatik. På så sätt kan man fånga det budskap som sänds när språket 

används i sociala, politiska och kulturella sammanhang (Machin & Mayr, 2012). 

Genom att analysera textens konstruktion och betydelse, går det att identifiera vilka 

maktintressen som döljer sig i texten. Språket har en central roll inom journalistik, 

vilket innebär att det är viktigt att förstå dess betydelse och dess konstruktion. Med 

hjälp av kritisk diskursanalys är det möjligt att reda ut hur fenomen kan förstås 

genom att undersöka vilka aspekter som framhålls och hur de konstrueras av språket 

(Carvahlo, 2008). Språket i en text är ett sätt för författaren att kommunicera på och 

konstrueras utefter de val författaren gör för att framställa sitt budskap. Genom att 

använda sig av de verktyg CDA som metod tillhandahåller kan man identifiera och 

avslöja dessa val (Machin & Mayr, 2012).  
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6.2.  Aftonbladet 

Vi har valt att tillämpa tidningen Aftonbladet till vår studie då den är väl etablerad på 

marknaden och med sina 3,5 miljoner läsare varje dag är den största tidningen i 

Sverige. Detta innebär att den når ut till fler svenskar i jämförelse med andra ledande 

tidskrifter, som t.ex. Expressen eller Dagens Nyheter. Vi tycker därför att tidningen 

Aftonbladet är mest relevant för vår undersökning.  

 

6.3.  Urval och avgränsning vid datainsamling 

De Olympiska Spelen i Rio de Janeiro arrangerades mellan 5–21 augusti. Dessa 

datum utgör även tidsperioden för inhämtningen av materialet. Vi valde att inhämta 

materialet för studien direkt från Aftonbladets hemsida, då vi kunde göra en 

noggrann avgränsning utifrån vårt syfte. Vi valde att analysera nyhetskrönikor 

eftersom de ofta är längre än vanliga nyhetsartiklar, vilket gör det möjligt för en mer 

djupgående analys av texten. Som vi nämnde i kapitel 2.3. är nyhetskrönikor också 

personligt betingade och skrivna utifrån skribentens egna åsikter, därför blir det 

intressant att analysera just nyhetskrönikor ur ett genusperspektiv.  

Den första inhämtningen av material bestod av totalt fjorton stycken nyhetskrönikor, 

sju om manliga atleter och sju om kvinnliga atleter. Texterna gav oss en tydlig syn på 

hur diskurserna i allmänhet såg ut och hur det var konstruerade. Dock var det utifrån 

den angivna tidsramen för omfattande att analysera fjorton texter. Fyra 

nyhetskrönikor valdes därför ut som analysmaterial, två om manliga atleter och två 

om kvinnliga atleter. Trots att texterna är selektivt utvalda har vi haft i åtanke att inte 

välja nyhetskrönikor utefter våra egna intressen och åsikter. För att behålla vår 

analys så neutral som möjligt utifrån texternas innehåll har vi inte tagit hänsyn till 

författarens kön, då dagens nyhetsrapportering består av både manliga och kvinnliga 

journalister.  

6.4.  Analysverktyg 

För att analysera de utvalda nyhetskrönikorna kommer vi i denna studie använda oss 

av Carvalhos (2008) steg-för-steg modell av kritisk diskursanalys. Modellen är främst 

avsedd för journalistik där språk i skriftlig form är dominant, som tidningsartiklar, 

vilket gör modellen passande för vår studie. Vi har dock valt att modifiera Carvalhos 

(2008) modell utifrån studiens material. Det steget vi valt att utesluta är “layout och 

strukturell organisering”, vilket innebär att textens olika ytliga delar analyseras. 

Detta innefattar bland annat en analys av textens placering i tidningen och sidnumret 

nyhetskrönikan befinner sig på. Trots att det har en påverkan på den allmänna 
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uppfattningen av texten har vi valt att inte ta med detta steg. Anledningen till detta 

val är att vi har hämtat materialet för studien från internet, vilket innebär att det blir 

svårt att identifiera nyhetskrönikornas plats i tidningen. Detta gör att vi inte kan ta 

hänsyn till detta steg och väljer därför att exkludera det analysverktyget från 

studien.    

 

6.4.1.  Textanalysens steg-för-steg modell 

 

1. Objekt 

 

Det första steget av analysen handlar om att identifiera textens objekt, vilket kan 

beskrivas som textens “teman”. I detta steg kommer vi att redogöra för textens 

huvudsakliga tema och dess betydelse. Det är inte alltid lätt att identifiera textens 

tema, men efter att vi som analytiker lyckas med det är vi på god väg till att bryta ned 

och förstå innebörden med diskursen i fråga (Carvalho, 2008). 

2. Aktörer 

 

Denna del av analysen innebär att ta reda på vem texten handlar om, vem textens 

huvudperson är och hur denna person representeras. I denna kategori kommer vi 

lägga fokus på vilka individer i texten som är kvoterade eller refererade till. Termen 

aktörer i detta sammanhang syftar alltså på personer som subjekt eller objekt. En 

viktig del när vi studerar aktörer är att identifiera om sättet att beskriva 

huvudpersonen i texten påverkar den allmänna strukturen. Det handlar om vems 

perspektiv som dominerar texten och dess makt i relation till medierna, mer 

specifikt, vilken makt den sociala aktören har till att påverka läsarna. Som analytiker 

måste vi dock ha i åtanke att denna makt oftast ligger i skribentens händer, vilket är 

något som vi kommer väga in i analysen (Carvalho, 2008). 

3. Språk 

 

Språket och vokabuläret som används för att beskriva verkligheten är en viktig 

dimension i en kritisk diskursanalys. I detta steg kommer vi analysera textens verb, 

adverb, synonymer och övergripande stil för texten. En texts stil och grammatik kan 

inneha underliggande ideologier, nominaliseringar och aktiva/passiva meningar kan 

identifieras, vilket är en viktig del i en diskursanalys. Vi kommer också leta efter 

metaforer, retoriska figurer och andra övertygande verktyg i texten. En värdeladdad 
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text som anspelar på människors känslor kan ha en retorisk påverkan, och hittas 

oftast i nyhetsrapporteringar (Carvalho, 2008). 

4. Diskursiva strategier 

 

I detta avsnitt kommer vi titta på om journalisten har ett underliggande syfte med 

hur han/hon uttrycker sig i texten. Diskursiva strategier är en form av diskursiv 

manipulation av verkligheten i syfte till att uppnå en viss påverkan eller mål med 

texten. Vi talar dock inte om manipulation som en missvisande bild av verkligheten, 

utan snarare om en diskursiv intervention. 

 

Konceptet bakom diskursiva strategier hjälper oss att förstå länken mellan “source 

strategies” och “media representation”. Detta berör styrkan av diskursiva strategier 

och chansen till att påverka andra genom “claim-making”, vilket innebär att man 

genom dessa diskursiva strategier visar eller pekar på en viss synpunkt eller mening. 

Ett sätt att göra detta är genom “framing”, som innebär att journalisten i fråga 

vinklar sin text på ett specifikt sätt. Det betyder att man organiserar diskursen utifrån 

ett perspektiv eller en åsikt. “Framing” innehåller val och komposition, vilket innebär 

att man gör val när det kommer till vad för fakta och information som texten ska 

innehålla, komposition är strukturen av denna information för att producera en viss 

åsikt eller ståndpunkt. “Framing” är inte något som är valbart i uppbyggnaden av en 

text, utan snarare en nödvändighet för att beskriva verkligheten. Det vi kommer leta 

efter i diskursiva strategier är därför hur, inte om, en aktör “framar” verkligheten 

(Carvalho, 2008). 

5. Ideologiska ståndpunkter 

 

Kritisk diskursanalys handlar i stor del om att identifiera implicita antydningar i 

texten, vilket kan förklaras som att ”läsa mellan raderna” och upptäcka det 

underförstådda i texten. I detta asvnitt avser vi att finna dolda ideologiska diskurser i 

de utvalda texterna. Vidare förklaras ideologier som något inarbetat i 

representationen av objekt, aktörer, diskursiva strategier och i valet av språk. Därför 

är det viktigt att vi har i åtanke att dessa ideologiska ståndpunkter inte framkommer 

tydligt i texten och då i synnerlighet i nyhetstexter (Carvalho, 2008). Att kunna 

identifiera skillnader mellan ideologiska antaganden och subtila mekanismer blir 

därför ytterst väsentligt i vår analys.  

 



   15 

6.5.  Kritik mot kritisk diskursanalys som metod 

Det finns en del kritik riktad mot kritisk diskursanalys som metod. Machin och Mayr 

(2012) riktar bland annat kritik mot att en kritisk diskursanalys oftast involverar 

endast ett få antal texter. Detta är något vi är medvetna om och drar därför inte några 

generella slutsatser för Aftonbladets innehåll.  

Analytiker som använder denna metod har med största sannolikhet selektivt valt ut 

texterna utifrån sina egna intressen och åsikter, för att sedan kunna beskriva de 

lingvistiska och grammatiska val författaren har gjort för att övertyga sin publik. 

Texterna är även oftast valda och presenterade utefter en specifik ideologisk 

ståndpunkt. Bland annat nyhetstexter är väldigt typiska för att inom CDA vara 

implicit utvalda utefter politiska intressen. En artikel som t.ex. implicit kan tyda på 

rasism eller ojämställdhet blir högt lämplig för en kritisk diskursanalys (Machin & 

Mayr, 2012). Detta är något som vi i vårt val av nyhetskrönikor att analysera tagit 

hänsyn till för att undersökningen i sin tur ska vara så objektiv som möjligt, vi har 

därför inte valt ut nyhetskrönikor efter vårt eget intresse.  

Kritik riktas även mot att metoden är för ambitiös i sin strävan till att nå social 

förändring. Det handlar då om att en enskild studie inte kan uppnå en social 

förändring på egen hand, utan den kan endast upplysa att ett problem finns. Däremot 

kan liknande studier vars mål är detsamma, tillsammans, skapa en social förändring. 

Trots att vår studie i sig inte kan förändra samhället, tror vi CDA är en passande 

metod för vår studies ändamål (Machin & Mayr, 2012).  

6.6.  Metodreflektion 

Vi anser att vi valde rätt metod utifrån studiens syfte. Kritisk diskursanalys som 

metod gav oss möjlighet till att göra en djupgående analys av de utvalda 

nyhetskrönikorna och uppnå studiens mål. Det modifierade analysverktyget utifrån 

Carvalhos (2008) steg-för-steg modell var enkelt att applicera på materialet och 

underlättade utförandet av analysen. Däremot var det under analysarbetet ibland 

svårt att skilja mellan steg 3 (språk) och steg 4 (diskursiva stategier), då vi upplevde 

att det fanns delar ur materialet som vi ansåg passade in under de båda stegen. Dessa 

två steg krävde därför ofta en djupare reflektion och diskussion för att vi skulle kunna 

urskilja på vad som var tydliga diskursiva strategier och vad som var tydliga ordval 

eller metaforer. På så sätt kunde vi kategorisera olika delar av materialet under ”rätt” 

steg.   
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7.  Resultat  
 
I detta kapitel kommer vi redovisa resultatet av analysen. Avsnittet kommer inledas 

med en  presentation av de kvinnliga atleternas framställning i svenska 

nyhetskrönikor, utifrån den modifierade analysmodellen av Carvalhos (2008) steg-

för-steg modell. Därefter kommer vi presentera framställningen av de manliga 

atleterna.  

 

7.1.  Kvinnliga atleters framställning 

 

1. Objekt 

 

Den första nyhetskrönikan vi har valt att analysera är skriven av Simon Bank och 

handlar om OS-medaljören Sarah Sjöström och hennes kommande final inför hundra 

meter fjärilssim. Nyhetskrönikans objekt är i stora drag en hyllning till Sarah och 

hennes karriär samt prestation i OS 2016. I texten framkommer även uttalanden om 

att hon är världens bästa kvinnliga simmare.  

 

Nyhetskrönika nummer två är skriven av Jennifer Wegerup och handlar om 

mountainbikeåkaren Jenny Rissved. Huvudaktören i texten är Jenny själv, som har 

tagit OS guld i mountainbike. Precis som ovanstående nyhetskrönika är denna text 

också en hyllning till atleten och hennes prestation under sin OS-final i Rio de 

Janeiro.  

 

2. Aktörer 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Sarah Sjöström  

 

Sarah Sjöström är den dominerande aktören i texten, men även andra kvinnliga 

atleter, motståndare till Sarah, nämns. Motståndarna har ingen auktoritet i 

nyhetskrönikan utan de används (som visas nedan) endast som verktyg till att stärka 

den vinkling Bank vill göra med texten. Trots att Sarah är huvudpersonen, är det 

skribentens perspektiv som dominerar, vars åsikter framgår tydligt ett flertal gånger i 

texten. Sarah syns också i texten, då hon emellanåt får uttala sig i form av citat. 

Eftersom det är författarens perspektiv som dominerar och bestämmer hur Sarah ska 
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synas och representeras, är det skribenten som innehar den huvudsakliga makten för 

den information som sänds till publiken.  

 

Författare: Jennifer Wegerup 

Atlet: Jenny Rissveds 

 

I nyhetskörnikan om Jenny Rissved är det Jenny själv som är den dominerande 

aktören. Ytterligare aktörer i denna text är andra kvinnliga atleter och motståndare, 

samt Jennys föräldrar och en man som beskrivs vara Jennys mentala rådgivare. Även 

i den här nyhetskrönikan är det skribentens perspektiv som dominerar, men till 

skillnad från den andra texten, kommer huvudpersonen Jenny aldrig till tals. Likt 

som i Banks krönika är det Wegerup som är huvudaktör i sin nyhetskrönika och 

innehar då makten till social påverkan.  

 

3. Språk 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Sarah Sjöström  

 

Det genomgående temat för språket som Bank använder sig av är laddat, överdrivet 

och beskrivande. Banks språk och ordval stärker även nyhetskrönikans objekt, som är 

att framställa Sarah som dominerande atlet. “Unik idrottskvinna”, “tekniskt råare”, 

“bäst i världen”, “vuxen som 15 åring” är några uttryck som används i texten för att 

beskriva Sarah. Bank använder sig av dessa uttryck för att jämföra henne med andra 

atleter som hon tävlade mot som ett sätt att ge läsaren en uppfattning av hennes 

överlägsenhet gentemot de andra atleterna. I beskrivningen av de andra atleterna 

som nämns i texten används ord som “gammelgäddan”, “yngelundret” och 

“stjärnskottet” för att ge läsaren ytterligare en uppfattning om Sarahs överlägsenhet 

gentemot hennes konkurrenter. Konkurrenterna beskrivs som rutinerade och duktiga 

men även som att de är chanslösa mot Sarah. De hamnar en “halv galax” efter, som 

Bank skriver för att vidare stärka denna ståndpunkt. Ordet “accelererande” är 

ytterligare ett värdeladdat ord, som framgår i ett citat av Sarah där hon beskriver sin 

känsla efter sin prestation. Användandet av ordet ger en stärkande effekt för den 

vinkling, “claim-making”, Bank vill förmedla kring Sarahs överlägsenhet gentemot 

sina konkurrenter.  
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Bank använder sig av meningsuppbyggnader som gestaltar Sarah som en ledande 

atlet i simningen. Detta syns redan i nyhetskrönikans huvudrubrik och ingress där 

Bank skriver;  

 

“Allt annat än vinst vore en chock.... Så mycket strävan, så mycket 

träning, en så ofattbar karriär…. Nu återstår bara en verklighet där 

allt annat än vinst är en chock.”  

 

Här ser vi att Bank tidigt i texten använder ord och meningsuppbyggnader som 

framställer Sarah som en solklar guldmedaljör och favorit. Detta gör att vi som läsare 

tidigt upplever och förstår att Sarah är en dominerande atlet och en guldfavorit. 

Denna språkanvändning vävs också in i nyhetskrönikans diskursiva strategi vars mål 

är att porträttera samt poängtera att Sarah är den främsta kvinnliga simmaren i OS 

2016. Samtidigt som Sarah hyllas, klankas motståndare ned, som en strategi till att 

övertyga läsaren om hur talangfull Sarah är.  

 

Ytterligare en meningskomposition Bank använder för att stärka nyhetskrönikans 

genomgående tema är att beskriva sportens svårighetsgrad och Sarahs skicklighet. 

Han skriver exempelvis: 

 

“Ibland verkar allt så enkelt att det är svårt att förhålla sig till.” och 

“Har råd med en miss…. Men nu är hon som hon är och simmar som 

hon gör, och marginalerna är så pass stora att hon till och med kan 

ha råd med en missad vändning eller en seg start.”  

 

Genom dessa meningar får Bank oss läsare att förstå att sporten Sarah utövar är svår 

och något som vi läsare inte kan relatera till. Meningens underliggande betydelse är 

att vi som kollar på när atleterna simmar, har en uppfattning av att det är enkelt, men 

att det i själva verket är svårare än vad vi tror och därmed något som Bank vill att 

publiken ska veta och förstå. Skribenten vill att vi som läsare ska veta att det är 

Sarahs prestationer som gör henne till den dominerande atlet hon är, och styrker 

denna uppfattning med att bland annat skriva, “simning är bara enkelt när man 

gjort allt det svåra rätt”. Stycket bär också på den underliggande innebörden av att 

inte vilken atlet som helst kan göra ett misstag, utan att faktiskt förlora. Bank menar 

att Sarah inte är som alla andra, utan hennes teknik och talang är så pass överlägsen 

att hon kan göra misstag, och fortfarande vinna guld.  Med hjälp av överdrivet 

verbval fortsätter Bank iscensätta hennes begåvning med att skriva “hon slaktade allt 
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motstånd”, vilket är ett bildligt uttryck för att beskriva Sarah som starkare och bättre 

än sina konkurrenter. Ännu ett exempel där en liknande iscensättning används är när 

Bank skriver “Nu kan de andra bara drömma om att ta den ifrån henne”. Han 

refererar till Sarahs vinst och beskriver vinsten som något oåtkomligt för andra 

atleter och då i synnerhet Sarahs motståndare.  

 

Författare: Jennifer Wegerup 

Atlet: Jenny Rissveds 

 

Wegerup inleder sin nyhetskrönika med att beskriva Jenny som en “urkraft från de 

djupaste Dalaskogarna” och refererar sedan till ett talesätt i ingressen; 

 

“Ni vet det där talesättet. Om att när leken blir tuff börjar de tuffa 

leka” 

 

Användningen av detta talesätt sätter en tidig agenda på vad nyhetskrönikan vill 

förmedla för budskap, som handlar om hur tuff både Jenny är som person samt 

hennes prestation under OS i Rio de Janeiro. Hon fortsätter med att förklara att 

Jenny Rissved ger de orden en “ny och djupare innebörd”. Wegerup menar att Jenny 

är så pass överlägsen och duktig att hennes prestation till och med kan ge ett välkänt 

uttryck en helt ny mening. Ett användande av överdrivna ord för att förklara Jennys 

väg till guldet som något utöver det vanliga, syns också i texten. Exempel på sådana 

ordval är; “obeveklig”, “okuvlig” och “ohejdbar”. Dessa ord används för att tydligt ge  

läsaren en uppfattning om hur bra och dominerande Jenny är som atlet.  

 

Wegerup väljer även att framhäva konkurrenternas misslyckande under tävlingen, i 

ett sätt att stärka och framhäva Jenny och hennes vinst. Hon skriver exempelvis; 

“Några föll ifrån direkt” och fortsätter med att uppge tre specifika atleter, där hon 

beskriver dem som “kämpande”, “chanslösa” och understryker att en av dem fick 

tekniska problem. Att beskriva konkurrenternas prestationer och misslyckanden gör 

att publiken kan ställa dem i relation till Jennys framgång. Därmed stärks den 

vinkling Wegerup vill ge publiken om Jenny som en dominerande atlet. Wegerup 

stärker uppfattningen om Jennys dominerande prestation ytterligare genom att 

skriva;  

 

“Hon hade inget att sätta emot när Rissveds lade in sin guldväxel”. 
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Detta är ännu ett sätt att ”trycka” ned en annan atlet för att Jenny ska framstå som 

bättre och överlägsen.  

 

4. Diskursiva strategier 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Sarah Sjöström 

 

Bank har en tydlig vinkel genom nyhetskrönikan och använder sig av en hop 

diskursiva strategier för att tydliggöra sin agenda.  Detta görs med hjälp av ordval 

som vi nämnt tidigare, samt en övergripande dramaturgi och “framing” i texten där 

Sarah framställs som oövervinnlig och en person ingen kan mäta sig med. Denna 

tydliga vinkel och “claim-making” ser vi redan i början av nyhetskrönikan där Bank 

hyllar Sarah och uttrycker explicit sina åsikter när han skriver;  

 

“Sarah Sjöström är bäst i världen, hon simmar snabbast av alla, hon 

vet om det och försöker inte dölja det. Det är inte kaxigt om det är 

sant”.   

 

Denna porträttering, “framing”, genomsyrar texten och är den övergripande strategin 

Bank använder sig av. Detta resulterar i, som nämnt tidigare, att publiken uppfattar 

Sarah som världens bästa simmare och näst intill omänsklig. Hon hyllas och Bank 

porträtterar (“framar”) henne som en hjältinna. Enligt tidigare studier är detta något 

som sällan framkommit i framställningen av kvinnliga atleter. Det har snarare varit 

ovanligt och istället mer förekommande bland manliga atleter.  

 

Simon Bank använder sig även av Sarahs närvaro i texten som ett sätt att stärka de 

åsikter han framför om Sarah som idrottare. Ett exempel på ett av de uttalanden 

Sarah gör är; 

 

”Man ska ha höga mål för att utvecklas, men jag vågar inte sätta 

sådana mål som matchar resultatet som jag gör. Det känns ju som att 

det är omöjligt.” 

 

Sarah framställer sig personligen som bättre än sina konkurrenter och upplever sig 

själv oöverträfflig. I nyhetskrönikan framgår det inte om skribenten ställt ledande 

frågor till Sarah, utan de uttalanden vi får läsa upplevs vara självmanande och inte 
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nödvändigtvis vinklade utefter författarens egna intressen. Samtidigt har författaren 

strategiskt valt att ta med just dessa citat för att de ska passa nyhetskrönikans mål 

och det huvudsakliga objektet. Makten för det budskap som sänds ut innehar 

skribenten, eftersom han själv väljer vad som ska skrivas och hur budskapet ska 

kommuniceras. Ett kriterium för vad som kännetecknar en nyhetskrönika är att den 

ska vara baserad på författarens egna åsikter, vilket innebär att skribentens närvaro i 

texten är ett faktum. 

 

Författare: Jennifer Wegerup 

Atlet: Jenny Rissveds  

 

En tydlig vinkel som präglar Wegerups nyhetskrönika om Jenny Rissveds, likt Banks, 

är en positiv porträttering av den kvinnliga atleten. Wegerup vill med sin text få oss 

läsare att förstå att Jennys vinst inte var lätt, hennes prestation var förstklassig och 

hon dominerade sitt motstånd. Sporten och tävlingen beskrivs vara tuff och Wegerup 

använder sig av språket som ett verktyg till att stärka sina åsikter om tävlingens 

svårighetsgrad. Som vi tidigare nämnt under steget “språk”, gör Wegerup en 

jämförelse mellan Jenny och andra atleter som en strategi till att förstärka sitt 

budskap om Jennys överlägsenhet och beskriver konkurrenternas fall och 

misslyckande. Att jämföra Jennys vinst med andra konkurrenters misslyckande, 

medför att läsaren får en klarare uppfattning om Jennys prestation och hur otroligt 

stort det guld hon vann är.  

 

Exempel på en strategi som Wegerup använder för att stärka sitt budskap om Jenny 

som en storartad vinnare är jämförelsen som görs med atleten Bernt Johansson, där 

hon skriver; 

 

“Jenny Rissveds guldlopp i mountainbike ger oss det första guldet i 

cykel sen Bernt Johansson cyklade hem segern i Montreal 1976.” 

 

Detta ger publiken en möjlighet att ställa Jennys vinst i relation till något och därmed 

kan vinstens innebörd förstås utifrån ett större perspektiv. Wegerup visar att åren 

mellan 1976 och 2016 har ingen svensk mountainbikeåkare vunnit guld, vilket gör att 

Jenny och hennes vinst framställs som något exceptionellt och utöver det vanliga. 

Denna strategi används som ett sätt att stödja argumentationen om Jennys 

framgångsrika bedrift som atlet och prestation under OS-finalen. Dessutom jämförs 

Jenny med en manlig atlet i en positiv bemärkelse, vilket blir intressant eftersom en 
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jämförelse mellan manliga och kvinnliga atleter, i tidigare forskning, gjorts i en 

negativ kontext. Det talades bland annat om att den specifika sporten var till för män 

och inte kvinnor.  

 

Wegerup vill även ge läsaren en uppfattning om att Jennys väg till guldet inte var lätt 

och gör det med hjälp av väl utvalda ord och metaforer; 

 

“Orädd och otroligt, kämpande Jenny Rissveds i Deodoras backar. 

Molnen drog in över Rios gröna berg och ett tag tycktes också Jennys 

gulddröm gå i moln. Kedjan hoppade av och en kall vind av oro drog 

igenom oss alla som följde loppet… Deodoras bana är svår, tekniskt 

krävande.” 

 

Att förklara hur Jenny, under tävlingens gång, stötte på olika hinder och 

utmaningar är en strategi som Wegerup använder för att framställa vinsten och 

guldet som något nästintill oåtkomligt. Hon vill även poängtera och förklara att det 

är en svår tävling det handlar om, som inte vem som helst kan genomföra.  

 

5. Ideologiska ståndpunkter 

 

En nyhetskrönika innebär bland annat att texten ska skrivas på ett vinklat sätt och 

budskapet författaren syftar till att framföra ska vara tydligt. Med hänvisning till 

ovanstående analys som vi utfört av de valda nyhetskrönikorna, är vår slutsats att de 

krav för vad som kan klassas som en nyhetskrönika är uppfyllda. Skribenternas 

åsikter angående respektive atlet är markanta och budskapet når fram till publiken. 

De identifierade objekt vi funnit är i högsta grad relaterade till texternas 

huvudaktörer och det som skrivs om dem är positiva beskrivningar om personerna i 

fråga som idrottare samt deras prestationer under de Olympiska Spelen i Rio de 

Janeiro. Att hitta implicita antydningar och “läsa mellan raderna” blir i en 

nyhetskrönika inte lika väsentligt eftersom syftet med en nyhetskrönika, som tidigare 

nämnt, är att budskapet ska vara explicit. Författarna för respektive nyhetskrönika 

framför inga yttranden eller beskrivningar som skulle kunna tolkas som 

underliggande eller dolda åsikter. De identifierade ståndpunkterna är istället 

utpräglade genom hela texten.   
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7.2.  Framställningen av manliga atleter 

 

1. Objekt 

 

Den första nyhetskrönikan vi valt att analysera är skriven av Simon Bank. 

Nyhetskrönikan handlar om Michael Phelps och det objekt vi identifierade är att 

texten framställer Phelps som en OS-legend med 23 guldmedaljer i sin framgångsrika 

karriär. Vidare handlade nyhetskrönikan om hans prestation i sin sista OS-final samt 

livet efter hans nu avslutade karriär. Han har under sin karriär stött på motstånd som 

övervunnits och har trots hinder blivit framgångsrik karriärmässigt.  

 

Den andra nyhetskrönikan är skriven av Mats Wennerholm och handlar om Usain 

Bolt som vunnit OS-guld på 100 meter. Ett genomgående tema i texten är, i likhet 

med ovanstående nyhetskrönika, att Bolt är en legend och den största friidrottaren. 

Ett annat objekt är att Wayde van Niekerk har åstadkommit ett världsrekord på 400 

meter och jämförs vara på liknande nivå som Usain Bolt.  

 

2. Aktörer 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Michael Phelps 

 

Det är tydligt att Michael Phelps är huvudaktören i nyhetskrönikan, men Bank 

skriver även om andra simmare som Phelps under OS tävlade mot, dock är dessa inte 

lika dominerande. Phelps gestaltas som världens bästa simmare och sätter en prägel 

för textens positiva struktur. Andra aktörer som har en betydande roll för 

nyhetskrönikans budskap är mamma Debbie, fästmön Nicole, extrapappa och tränare 

Bob Bowman samt sonen Boomer. Det perspektiv som dominerar texten är Banks, 

vars egna åsikter och tankar framkommer markant. Phelps kommer personligen 

aldrig till tals, utan identifieras endast som huvudobjekt. Makten för vilket budskap 

som sänds ut till publiken innehar Bank.  

 

Föfattare: Mats Wennerholm 

Atlet: Usain Bolt 

 

Wennerholm framställer Usain Bolt som den dominerande aktören i nyhetskrönikan. 

Han framställs på ett positivt sätt och beskrivs som en legendarisk atlet, “den störste 
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friidrottaren världen skådat”. En annan aktör av betydande roll för nyhetskrönikans 

mening och dess struktur är sydafrikanen Wayde van Niekerk. Carl Lewis, Justin 

Gatlin, Yohan Blake och Michael Johnson är ytterligare aktörer som nämns i texten. 

Ingen av dessa objekt innehar makt för det budskap som sänds, utan det är 

Wennerholms vinkel som är framträdande. Detta blir extra tydligt eftersom ingen av 

de andra aktörerna får komma till tals. 

 

3. Språk 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Michael Phelps 

 

Likt de andra nyhetskrönikorna vi tidigare analyserat, använder Banks ett positivt 

laddat språk. Däremot om vi tittar på språket i denna nyhetskrönika om Phelps och 

jämför med texterna om de kvinnliga atleterna, finner vi inte lika många 

överdramatiserande ord. Dock existerar ord med samma prägel i denna text, men 

inte i samma kvantitet. Exempelvis beskriver Banks simning som “fruktansvärd”. 

Vidare framträder ett ständigt hyllande till Phelps som en av tidernas bästa simmare 

och Banks beskriver honom som en “epok”, ett “mästerverk” och en “världsvan 

entertainer”. Banks använder frasen “Elvis has left the building” för att framställa 

Phelps som en stor stjärna som har presterat, vunnit och avslutat sitt engagemang. 

Genom att jämföra Phelps med Elvis stärker Banks den positiva uppfattningen om 

Phelps som han vill förmedla.  

 

Språket Bank använder är i jämförelse med de andra nyhetskrönikorna mer neutralt 

och orden är inte lika extrema. Jargongen är fortfarande positiv men majoriteten av 

orden är inte lika känslomässigt laddade som i de andra texterna. Språket är väl 

anpassat efter textens budskap och den uppfattning Bank vill ge publiken, om att 

Phelps är en familjär och jordnära människa. Texten skrivs även på ett sätt som är 

anpassat för en berättelse, Bank inleder nyhetskrönikan med att explicit säga “det 

finns ingen större saga än den om Phelps”, vilket förtäljer en berättelse, likt “det var 

en gång...”. Sedan är detta sätt att skriva något som följer nyhetskrönikan ut och han 

avslutar nyhetskrönikan med “Det är inte bara den här hallen som borde ställa sig 

upp och applådera”. 

 

Författare: Mats Wennerholm 

Atlet: Usain Bolt 
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I nyhetskrönikan om Bolt återkommer orden “större” och “störst” väldigt frekvent. 

Redan i huvudrubriken skriver Wennerholm;  

 

“Det blir inte större än såhär. Usain Bolt - den störste friidrottaren 

världen skådat”.  

 

Detta gör han för att beskriva Bolt som den största friidrottaren i världen och det 

faktum att orden återfinns så pass ofta är ett sätt för Wennerholm att försöka ge 

publiken den uppfattningen. Vidare beskrivs Bolt som en “levande legend”, 

“fullkomligt överlägsen” och skribenten inför till och med egna ord, exempelvis 

“Bolt-mätt mått”, vilket syftar till att Bolt är en klass för sig.  

 

4. Diskursiva strategier 

 

Författare: Simon Bank 

Atlet: Michael Phelps  

 

Bank börjar nyhetskrönikan, som vi tidigare nämnt, med att porträttera Phelps 

karriär som en saga och framställer den likt en fantastisk berättelse. Nyhetskrönikans 

vinkel framgår tidigt och vi förstår att Bank vill förmedla och beskriva det Phelps har 

åstadkommit som något extraordinärt. Bank skriver; 

 

“När vi summerar epoken Phelps är det kanske på sin plats att 

förklara exakt vad det är som gör honom till en egen galax i OS-

universum.”   

 

Detta sätt att skriva används som en strategi för att påpeka Phelps utomordentliga 

prestation och skicklighet som idrottare. Samtidigt vill Bank förklara honom som en 

“vanlig Svensson”, vilket är ytterligare en strategi som med hjälp av pathos framgår, 

för att väcka känslor hos publiken; 

 

“Mamma Debbie har alltid funnits där, som hon alltid funnits där. 

Hon grät tillsammans med hans fästmö Nicole efter finalen inatt. 

Extrapappan, tränaren Bob Bowman har följt honom på vägen.” 
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Publiken får en uppfattning om Phelps utanför sporten och utöver sin roll som OS-

atlet. Vidare skriver Bank; 

 

“Det blev 23 OS-guld innan han nu åker hem och… ja, vad vet jag, 

käkar pizza, leker med lillgrabben Boomer och kollar på amerikansk 

fotboll.” 

 

Som läsare blir man påmind om Phelps familjeroll som pappa, son och fästman samt 

att han har ett liv utanför simningen, som faktiskt kan se ut som vilken annan vardag 

som helst. Bank skriver även “en blyg liten kille blev en världsvan entertainer”, vilket 

ger publiken en möjlighet till att känna empati och kunna relatera. Samtidigt som 

Bank i texten framställer Phelps som den störste simmaren i världen och näst intill 

omänsklig, medför denna strategi om Phelps som familjefar, en uppfattning om att 

han är en vanlig kille precis som vem som helst. Denna framställning är för vår studie 

extra intressant eftersom det i tidigare forskning framkommit att det är mer vanligt 

att det skrivs om kvinnliga atleter i sin familjeroll i jämförelse med manliga atleter. 

 

Bank fortsätter söka publikens empati genom att förklara hur Phelps stött på hinder 

och motstånd i form av skandaler och sabbatsår, men som han med stöd från familj 

och vänner överkommit. Detta ger publiken en uppfattning om att att vägen till 

framgång och vinst inte varit lätt, men att Phelps nu har hela världen bakom sig som 

stöttar honom. Att ställa Phelps framgångar i relation till att han mött motgångar 

fungerar även som en strategi för att läsaren ska förstå graden av hans skicklighet. 

Vidare skriver Bank; 

 

“Michael Phelps såg trött ut efteråt, han la armarna om Ryan 

Murphy och Cody Miller, lyfte händerna i en segergest, klappade om 

Adrian.”  

 

Bank vill förklara att Phelps kämpade och att tävlingen inte var lätt för honom. 

Phelps porträtteras som en ömsint människa och en man som öppet visar sina 

känslor, vilket gör att publiken kan känna med honom. Bank fortsätter sedan sin 

hyllning till Phelps och det guld han vunnit genom att skriva; 

 

“Ett par minuter tidigare hade damerna tagit USA:s tusende OS-guld 

genom tiderna, men det där är en OS-historisk notering som kommer 

hamna i skuggan just idag.”  
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För att framställa Phelps vinst som det största och viktigaste som hänt under OS, 

väljer Bank att jämföra den med de kvinnliga atleternas vinst och gör detta genom att 

gestalta damernas vinst som mindre värd. Det faktum att Phelps simmat sitt livs sista 

OS-final, porträtteras som att det är viktigare än damernas vinst och prestation. 

Banks uttalande behöver dock inte vara en fråga om kön och att det är just damernas 

vinst som han vill förminska, utan det kan även handla om att ingen vinst är viktigare 

än Phelps, oavsett om det är en fråga om kvinnliga eller manliga atleter.  

 

Författare: Mats Wennerholm 

Atlet: Usain Bolt 

 

Wennerholm skriver om Bolt på ett hedrande och positivt sätt. Bolt gestaltas som ett 

fenomen genom hela nyhetskrönikan och Wennerholm beskriver honom rent explicit 

som den bästa friidrottaren genom tiderna, han skriver exempelvis; 

 

“Det blir inte större än så här. Usain Bolt - Den störste friidrottaren 

världen har skådat.”  

 

Wennerholm menar här att det inte finns någon bättre än Bolt och oavsett om andra 

atleter försöker bli bättre än honom så kommer de aldrig nå upp till den nivå Bolt 

befinner sig på. Wennerholm väljer tidigt att sätta agendan för nyhetskrönikans tema 

och en hyllning till Bolt är något som tydligt framgår i hela texten. Att hylla atleterna 

på ett överdrivet sätt är något alla författare gör i samtliga nyhetskrönikor. På sätt 

kan de övertyga läsaren om att atleten i fråga är bättre än alla andra konkurrenter 

inom den specifika grenen. En strategi Wennerholm använder för att lyckas med det 

vi precis nämnt är att skriva;  

 

“Redan efter OS i London tyckte jag att Usain Bolt hade bevisat allt. 

Redan efter sina tre guld där och tre raka individuella OS-segrar på 

100 och 200 meter var han en levande legend.”  

 

För att läsaren ska förstå vinsten och dess stora betydelse, ställs Bolts prestation i 

förhållande till hans egna prestationer under tidigare OS-evenemang. En jämförelse 

av Bolt med sig själv visar läsaren att han inte bara slår sina konkurrenter, utan han 

fortsätter att överträffa sig själv samt sina personliga rekord. Wennerholm fortsätter 

med en historisk jämförelse och skriver; 
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“I London fick han en tuffare väg till mästerskapet och fick storstryk 

av uppstickaren Yohan Blake..  Men han vann nästan lika överlägset 

som i Peking.” 

 

I likhet med de tidigare nyhetskrönikorna vi analyserat vill författaren förmedla att 

atleten i fråga mött motgångar och hinder. I detta fall förklaras Yohan Blake, en 

konkurrent, som ett av Bolts hinder och beskrivs som en “uppstickare” som gav Bolt 

“storstryk”. Wennerholm skriver även “I Peking var han ung, hungrig och 

fullkomligt överlägsen. Där sprang han helt utan press”. Det faktum att Bolts ålder 

eller brist på press beskrivs, framställer guldet i Rio som bättre och vinstens betydelse 

föstoras upp. Wennerholm vill även påvisa svårighetsgraden för OS i Rio och att den 

var större i jämförelse med tidigare år. Vidare skriver han, “Här i Rio var 

svårighetsgraden uppskruvad ytterligare ett snäpp”, vilket är ett mer explicit 

uttryck som porträtterar OS i Rio som svårare i jämförelse med tidigare år. Detta 

tyder i sin tur på att Bolts vinst inte var lätt att uppnå och att den är välförtjänt. 

Samtidigt skriver Wennerholm;  

 

“Redan där knäckte han allt motstånd. I finalen var ingen ens i 

närheten av att hota.” 

 

Wennerholm refererar till Bolts prestation under semifinalen och att han trots den 

“uppskruvade svårighetsgraden”, är svår att slå. Det spelar inte någon roll vilka hans 

konkurrenter är, han är överlägsen och bättre än alla andra. 

 

Wennerholm hyllar även en annan friidrottare; Wayde van Niekerk. Han beskrivs 

som “Bolts arvtagare” och jämförs vara på samma nivå som Bolt. Jämförelsen 

mellan Niekerk och Bolt är ytterligare en strategi för Wennerholm att framställa Bolt 

som en legendarisk person som är svår att jämföras med. Niekerk beskrivs som “ett 

hopp in i framtiden” och framställs som den enda värdiga personen att jämföras med 

Bolt. Wennerholm skriver även “Jag har efterlyst en arvtagare till Usain Bolt”, vilket 

är ännu ett sätt beskriva Bolt som en härskare på en tron.  

 

5. Ideologiska ståndpunkter 

 

I likhet med nyhetskrönikorna om de kvinnliga atleterna finner vi inga implicita 

ideologiska ståndpunkter i texterna om de manliga atleterna. Analysen av 

nyhetskrönikorna tyder på att det som skrivs om männen framgår tydligt och det 
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budskap författaren vill ge är markant. Diskurserna om de manliga atleterna tyder 

därför inte på att det finns några underliggande budskap.   
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8.  Diskussion av resultat 
 

Vår intention med studien är att, utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt, analysera 

hur kvinnliga atleter framställs i de utvalda nyhetskrönikorna. En av de 

tolkningsstrategier vi valt att inkludera i denna studie handlar om, utifrån 

diskursanalys som teori, att en text får sin mening när den ställs i relation till en 

liknande text (Bergström & Boréus, 2012). För att resultatet av vår studie ska 

innebära någonting måste resultatet av de kvinnliga atleternas framställning ställas i 

relation till resultatet av de manliga atleternas framställning. Vi kommer därför i 

detta avsnitt jämföra och diskutera diskursanalysens resultat utifrån valda teorier och 

tidigare forskning. Detta ska sedan hjälpa oss besvara våra frågeställningar och i sin 

tur studiens huvudsakliga syfte.  

 

Utgår vi från studiens grundläggande syfte och tittar på resultatet ur ett 

genusperspektiv kan vi se att det råder en positiv skildring av kvinnliga atleter. 

Jämför vi vår studie med tidigare forskning framgick det en tydlig skillnad i 

porträtteringen av män och kvinnor. Vår studie visar att skribenterna använder sig av 

en positiv diskurs i sina sätt att skriva om samtliga atleter. Studiens resultat visar att 

de kvinnliga atleterna porträtteras utefter sina prestationer inom sin specifika gren 

istället för sina utseenden samt andra sociala roller, vi fann heller inga negativa 

skildringar eller stereotyper som tidigare studier hittat. Denna diskurs identifierades 

även i de texter skrivna om de manliga atleterna. De båda könen hyllades utefter sina 

bedrifter som atleter och beskrevs som de främsta idrottarna inom respektive sport, 

vilket tyder på en klar likhet och jämställdhet i diskurserna. Detta innebär i sin tur att 

en annorlunda skildring av atleternas prestation som tidigare har förstärkt den 

maskulina hegemonin inte existerar i vårt resultat, vilket tyder på att det börjar ske 

en förändring i hur man framställer kvinnor och män inom dagens sportjournalistik.  

 

Om vi fortsätter diskutera vårt resultat utifrån Hirdmans första utgångspunkt för vad 

som är ett genussystem, som handlar om att det råder en segregering mellan kvinnor 

och män i samhället i  vad som är “typiskt” manligt och kvinnligt, visar vårt resultat 

att denna segregering inte existerar. Tidigare forskning tyder på en tydlig uppdelning 

mellan kvinnliga och manliga atleter då de kvinnliga atleterna inte representerades 

på ett könsneutralt sätt. Exempelvis visar Poniatowskis och Hardins (2012) studie att 

kvinnliga hockeyspelare jämfördes med manliga hockeyspelare i en negativ kontext, 

där männens hockey framställdes som den “riktiga” hockeyn. Det beskrevs vara en 

sport för endast män, och kvinnliga utövare sågs som inkräktare i den manliga 
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hockeyvärlden. Dessa tydliga uppdelningar och skildringar mellan kvinnliga och 

manliga atleter som tidigare forskning visar, är något som bidrar till den manliga 

hegemonin. I de texter vi analyserat framkommer det inte att skribenterna utgått från 

att de specifika sporter atleterna utövade är för manliga eller kvinnliga atleter. 

Exempelvis tog Jenny Rissved guld i mountainbike som är en väldigt mansdominerad 

sport, men journalisten fokuserade på Jennys prestation som atlet och jämförde inte 

hennes prestationer med en manlig atlet inom samma sport. Dock nämnde Wegerup 

att den senaste OS-medalj som togs i cykling var 1976 och då av en man, Bernt 

Johansson. Visserligen jämförde Wegerup Jennys guld med ett guld vunnet av en 

manlig atlet, men det gjordes på ett neutralt sätt. Författaren försökte inte trycka ned 

Jennys prestation med det uttalandet utan tvärtom. Hon menade att det var ett 

efterlängtat guld och jämförelsen med Bernt stärkte istället den positiva vinklingen 

om Jenny som en ledande atlet. Det talades aldrig om att Jenny inte “hörde hemma” 

inom sporten eller att hon utövade en sport som är för män. Att jämföra kvinnliga 

atleter med manliga atleter behöver alltså inte vara något som är diskriminerande, 

men att utgå från att en specifik sport är till för enbart män eller enbart kvinnor, är 

något som faller inom de ramarna. Då resultatet av vår studie inte visar tecken på 

negativa jämförelser eller framställningar av de sporter som det skrivs om i de 

analyserade nyhetskrönikorna, kan vi konstatera att skildringen av de kvinnliga 

atleterna inte bidrar till en bibehållning av könsdiskrimineringar eller segregering av 

vad som är “typiskt” kvinnligt samt manligt.  

 

Utgår vi även ifrån den andra principen i Hirdmans genusteori som handlar om att 

det män gör, värderas högre än det kvinnor gör och att det som räknas som “manligt” 

har en högre status än det som räknas som “kvinnligt”, anser vi att det “manliga” inte 

värderas högre i de texter vi analyserat. Det skrivs lika värdefullt om de kvinnliga 

atleternas prestationer som de manliga. Fokus ligger inte på något annat än 

atleternas prestationer och kvinnorna sätts inte i något sammanhang där deras 

prestationer värderas negativt ur ett manligt perspektiv, utan perspektivet de 

värderas utifrån är neutralt. Ställer vi Hirdmans perspektiv i relation till teorin om 

manlig hegemoni, som handlar om att det råder kulturella normer i samhället där 

mannen har en dominans över kvinnan, anser vi att de båda teorierna inte stöds i vår 

studie. Det är inget som är “manligt” som värderas högre än något “kvinnligt”, och de 

könsnormer som tidigare existerat visas inte i resultatet.  

 

Författarna skriver inte enbart om atleterna och deras prestationer i form av siffror 

och resultat, utan beskrivningarna av atleterna är även personliga. I nyhetskrönikan 
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om Michael Phelps var familjerollen ett tydligt tema och han porträtterades som 

pappa, son och fästman, utöver sin roll som professionell idrottare. Även i 

nyhetskrönikan om Jenny Rissved beskriver författaren hur hennes familj har stöttat 

henne och varit med under resans gång. Läsaren påminns om atleternas liv utanför 

sporten, vilket skapar en slags empati. Vad som gör denna framställning av en manlig 

atlet speciellt intressant är att tidigare studier visat att en sådan porträttering varit 

mer förekommande i beskrivningar av kvinnliga atleter. Det har tidigare inte varit 

förekommande med manliga atleter som blivit skildrade på ett personligt sätt inom 

sportjournalistik. Att dagens journalister porträtterar även manliga atleter på ett mer 

sårbart sätt, tyder på en tydlig invändning mot den tidigare stereotypiseringen av 

manliga atleter. Exempelvis talar den maskulina hegemonin för att manliga atleter 

beskrivs inneha egenskaper som aggressivitet och fysisk makt, vilket inte stämmer 

överens med det resultat som framkommit i vår analys.  

 

Vidare förklarar teorin att män ofta beskrivs i egenskaper som har med ambition, 

styrka och självförtroende att göra. Utifrån vår analys exemplifieras både männen 

och kvinnorna i dessa egenskaper, vilket stärker vår slutsats om att teorin för 

hegemonisk maskulinitet inte stöds av studiens resultat. Däremot är det viktigt att 

poängtera att det i nyhetskrönikan om Michael Phelps skrivs att damernas tusende 

OS-vinst för USA hamnar i skuggan när Phelps tog sitt guld, vilket innebär att 

skribenten i sin hyllning till Phelps väljer att framställa kvinnornas vinst som mindre 

värd. Samtidigt var det guld kvinnorna vann, USA:s tusende guld för både kvinnor 

och män, alltså inte enbart kvinnor. Detta uttalande behöver därför inte 

nödvändigtvis vara en fråga om kön och vi tror inte det spelar någon roll om det varit 

ett kvinnligt eller manligt lag som vunnit det tusende guldet. Skribenten menar att 

vinsten i fråga inte är lika stor i jämförelse med Michael Phelps vinst och historia, 

därför anser vi, trots författarens yttrande, att teorin för hegemonisk maskulinitet 

inte stöds för den specifika nyhetskrönikan.    

 

En jämställd framställning av de båda könen blir extra viktig inom 

nyhetsrapporteringen av de Olympiska Spelen, eftersom evenemanget har till 

uppdrag att bland annat representera just jämställdhet. Detta är något som även bör 

gälla nyhetsrapportering om OS. Dessutom talar sociologen Pirkko Markulas (2009) 

om hur medier överför kulturinformation och hur den formar läsarens uppfattning 

om idrotten. Eftersom jämställdhet är en del av de Olympiska Spelens kärnvärden 

bör det även återspeglas i rapporteringen av eventet, inte endast inom själva spelen. 

Enligt Lull (2015) påverkar diskursen som förs i medier publikens bild av idrotten, 
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detta kan innebära att positiva skildringar av kvinnliga atleter i nyhetskrönikorna 

bidrar till att negativa stereotyper om kvinnlig idrott suddas ut. Resultatet av denna 

studie tyder på att det råder, ur ett svenskt perspektiv, en positiv kulturöverföring, 

representation och uppfattning om kvinnlig idrott.   

 

Tidigare forskning visar även att när en manlig atlet beskrivs utifrån sin fysiska 

kapacitet, och andra stereotyper som skildrar en hjälte, förstärks den manliga 

hegemonin. Detta innebär att skildringar av en atlet som oövervinnlig, legend eller 

ohejdbar, leder till att den specifika atleten positioneras i en roll som hjälte. Då vårt 

resultat visar på likartade skildringar och positiva stereotyper som faller innanför 

ramarna för vad som kännetecknar en hjälte, anser vi att dessa skildringar inte 

stödjer den manliga hegemonin. I de nyhetskrönikor vi analyserat tyder diskurserna 

på en tydlig likhet i hur man skildrat atleterna och visar även markant hur både de 

manliga samt kvinnliga atleterna hyllas och porträtteras enligt de kriterier för vad 

som beskriver en hjälte. Eftersom det inte bara är de manliga atleterna i denna studie 

som porträtteras utefter dessa kriterier, utan även de kvinnliga atleterna, blir detta 

någonting som också skiljer sig från tidigare resultat och som tyder på en förändring i 

diskurserna kring hur manliga och kvinnliga atleter porträtteras. Detta innebär i sin 

tur att det sker en tydlig opposition mot den maskulina hegemonin som tidigare 

existerat.  

 

Samtidigt beskrivs exempelvis Bolt som en “levande legend”, “ensam på sin tron” och 

som “den störste friidrottaren världen skådat”, vilket är värt att poängtera eftersom 

hegemonisk maskulinitet även används för att förklara att manliga idrottare ofta 

beskrivs och exemplifieras i just termer som störst eller snabbast snarare än i termer 

gällande deras tekniska skickligheter eller finesser (Billings, Butterworth & Turman, 

2015). Detta är något som syns i våra utvalda nyhetskrönikor om de manliga 

atleterna samt i beskrivningen av dem, vilket innebär att teorin om manlig hegemoni 

stöds vad gäller denna aspekt. Att beskriva atleterna i sådana termer är dock något vi 

fann i samtliga nyhetskrönikor, inklusive de som handlade om kvinnliga idrottare. 

Exempelvis porträtteras Sarah Sjöström som “bäst i världen” och som “den 

snabbaste simmaren”.  

 

I nyhetskrönikan om Jenny Rissved beskriver författaren dock hennes tekniska 

förmåga inom sporten och skriver exempelvis att Jenny “motstod taktiska finter” och 

“klarade tekniska svårigheter”. Liknande beskrivningar finns inte i texterna om de 

manliga atleterna och enligt teorin om hegemonisk maskulinitet är en frånvaro av 
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sådana beskrivningar vanlig i framställningen av manliga atleter (Billings, 

Butterworth & Turman, 2015). Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att både 

Michael Phelps och Usain Bolt är överlägsna idrottare i jämförelse med Jenny 

Rissved. Deras tekniska förmåga kan komma att upplevas som “common sense” och 

behövs därför inte beskrivas för att publiken ska förstå att de innehar en god teknik. 

Utgår vi endast från syftet av denna studie, utan att ta hänsyn till vilka de specifika 

idrottarna är, innebär det att frånvaron av en sådan beskrivning av manliga idrottare, 

kan ses som ytterligare argument för att teorin om hegemonisk maskulinitet, i denna 

aspekt, stöds. 

 

Vårt resultat visar att skildringarna av de manliga och kvinnliga atleterna i 

Aftonbladets  nyhetskrönikor är väldigt jämställda och författarna använder sig av ett 

övergripande positivt språk. Vi nämnde tidigare i studien att vi skulle diskutera vårt 

resultat utifrån Hofstedes studie (2016), vilket visar att Sverige har en väldigt låg 

“power distance”. Som vi nämnt har vi inte gjort en empirisk analys med Hofstedes 

studie och vår, det är dock ett område vi anser värt att nämna och diskutera, då en 

stor del av tidigare forskningen är från USA där kulturen ser annorlunda ut. Enligt 

Hofstedes (2016) studie är den svenska kulturen mer medveten om könsnormer och 

anses även vara ett mer jämställt och feministiskt land. Utifrån de resultat som 

framkommit ur vår analys, skulle detta kunna vara en förklaring till att Sverige i 

allmänhet har en mer rättfärdig och jämställd diskurs i sin nyhetsrapportering, i 

detta fall Aftonbladet. Hofstede (2016) trycker även på att USA, till skillnad från 

Sverige är ett mer maskulint land. Detta anser vi kan vara en anledning till att 

diskursen i amerikansk nyhetsrapportering från tidigare studier, skiljer sig väldigt 

mycket åt från vårt resultat som framkommit ur ett svenskt medieperspektiv. Dessa 

tydliga skillnader i diskurserna kan därmed var en anledning till varför det inte 

förekommer en tydlig hegemonisk maskulinitet i vår studie.   

 

I Kians (2009) studie där tryckta tidningar jämfördes med onlinetidningar, visade 

resultaten på att det fanns tydliga skillnader. Det visade sig att stereotyper förekom 

oftare i traditionella medier i jämförelse med artiklar publicerade på internet. En 

förklaring till Kians resultat kan vara att medierna har ett större ansvar för vad de 

publicerar på nätet, eftersom de är mer utsatta där, då läsarna exempelvis kan skriva 

kommentarer direkt under själva artikeln. Framställer tidningarna kvinnor på ett 

stereotypiskt och negativt sätt, kan det spridas vidare via olika plattformar. Detta kan 

leda till stora diskussioner på sociala medier, som i sin tur kan leda till att 

journalisten, och även redaktionens rykte och image skadas. Vi tror att denna 
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exponering av nyheter är någonting som har påverkat utvecklingen av jämställdhet 

och de positiva resultaten som framkommit ur vår analys.  

 

Ännu en anledning till att det råder en skillnad i vårt resultat kan vara en fråga i 

samhällsutvecklingen. Den äldre generationen av journalister innehar troligtvis en 

större acceptans vad gäller stereotyper i jämförelse med den yngre. Könsrelaterade 

stereotyper försvinner allt mer i takt med att vi går mot ett mer jämställt samhälle. 

Den yngre generationen anses vara mer medvetna, eller mer brydda om de 

stereotypiska könsrollerna i samhället. Det kan bero på att vi har upplevt denna 

utveckling som skett. Den yngre generationen, har enligt oss distanserat sig från den 

biologiska tron på genetiska skillnader. Antaganden och påstående som att kvinnor 

“ska ta hand om barn” och män “anses vara bättre chefer” har på ett sätt börjat 

suddas ut. Den yngre generationen har istället en mycket mer gemensam syn på att 

alla människor, oavsett kön, är lika mycket värda och bör utgå ifrån samma 

förutsättningar. Detta är något som vi anser kan ligga bakom den rådande jämställda 

diskursen. Vi säger inte att de stereotypiska skildringarna inte existerar, det kan de 

mycket väl göra, men som vårt resultat visar så har det skett en stor förändring i 

representationen av både kvinnor och män, men då en positiv sådan.  
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8.1.  Slutsats 

Slutligen ska vi besvara studiens syfte som handlar om hur kvinnliga atleter 

framställs i svenska nyhetskrönikor av de Olympiska Spelen sommaren 2016, samt 

om det råder en hegemonisk maskulinitet i rapporteringen. Utifrån studiens 

resultatet och diskussion framgår det tydligt att kvinnorna framställs på ett neutralt 

sätt i Aftonbladets rapportering. I jämförelse med tidigare studier visar resultatet av 

denna studie att det börjar ske en positiv utveckling i framställningen av kvinnliga 

idrottare i nyhetsrapportering. De kvinnliga OS-atleterna porträtteras jämställt då 

texterna inte präglas av några negativa skildringar eller stereotyper, som tidigare 

varit förekommande i rapportering av kvinnliga atleter. 

 

Tidigare studier visar, som vi tidigare nämnt, exempel på hur kvinnliga atleter ofta 

beskrivits som fysiskt svaga eller att artiklarnas fokus varit på deras utseenden. 

Resultatet av denna studie visar istället att de kvinnliga atleterna beskrivs i termer 

som syftar till att framställa dem som starka samt tekniskt skickliga idrottare och 

hyllas som framgångsrika atleter. Fokus på kvinnornas utseende eller andra aspekter 

som inte rör sporten återfinns inte i studiens utvalda nyhetskrönikor, utan fokus 

ligger på deras prestationer och vinster. Författarna skriver heller inte om kvinnorna 

utifrån deras roller som kvinnor, utan de beskrivs och speglas utifrån deras bedrifter 

samt deras roller som OS-atleter. Utifrån studiens analys och resultat väljer vi att dra 

slutsatsen om att de kvinnliga atleterna framställs på ett positivt sätt där de manliga 

atleterna inte innehar en maktposition över dem. Detta innebär i sin tur att teorin om 

den maskulina hegemonin inte kommer till uttryck i vår studie.  

 

8.3.  Förslag till vidare studier 

Vi anser att vår studie är en början till att täcka foskningsluckan inom den svenska 

sportjournalistiken, gällande kvinnliga atleters framställning. Som vi nämner i 

kapitlet “tidigare forskning”, finns det i dagsläget inte många studier som gjorts om 

svensk sportjournalistik och det råder dessutom en avsaknad på studier gjorda om 

framställningen av kvinnliga atleter i svenska nyhetskrönikor. Vår studie som täcker 

Aftonbladet ger en glimt av hur Sveriges sportjournalistik ser ut ur ett 

genusperspektiv.  

 

Då vår studie endast undersökt Aftonbladet kan vi inte dra slutsatser för hur hela 

medielandskapet ser ut. Dock visar vår studie tydligt på en annan diskurs än tidigare 

forskning, därför skulle det vara intressant att vidare utföra en bredare forskning där 

Sveriges samtliga tidningar undersöks och jämförs med varandra. På så sätt skulle vi 
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se om en positiv utveckling i framställningen av kvinnor råder för alla tidningar i 

Sverige, eller om det bara är för Aftonbladet.  

 

Syftet med denna studie ämnar inte att undersöka hur framställningen av kvinnliga 

atleter påverkar publiken, utan endast hur framställningen ser ut. För vidare studier 

skulle det därför vara intressant att utifrån resultatet av denna studie, undersöka hur 

läsaren påverkas av nyhetsrappoteringens framställning av kvinnliga atleter. 

Resultatet av vår studie speglar på ett sätt hur dagens samhälle ser ut eftersom 

mediernas innehåll påverkas av samhället. Att undersöka hur framställningen av 

kvinnliga atleter påverkar publiken skulle i sin tur innebära att vår studies resultat 

ställs i ett större perspektiv. På så sätt kan vi även förstå mediernas inflytande på 

samhället och dess inverkan på den enskilde individen.  

 

Det råder fortfarande en underrepresentation av kvinnliga atleter i fråga om antalet 

artiklar som skrivs, vilket är ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till. 

Studier om varför det råder en underrepresentation skulle vara ett intressant ämne 

för vidare studier inom sport och medier. Vad är det som egentligen gör att 

damidrotten inte får samma plats i medierna? Är det så att det rent av inte finns ett 

lika stort intresse av damsidan inom idrott? Eller finns det några andra 

bakomliggande faktorer? Frågor som dessa skulle vara intressanta att få besvarade.    
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