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Sammanfattning 

Syfte 

Mötet mellan kroppen som något socialt format och som något biologiskt mätbart som sker i idrott kan vara 

problematiskt vilket visat sig genom tidigare forskning inom området. Olika sätt att se på kön kan göra att 

biologisk jämlikhet mellan män och kvinnor förutsätts där det finns skillnader eller att skillnader förutsätts där 

det inte finns några. Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturgranskning belysa det 

tillämpade idrottsvetenskapliga forskningsfältets urval av försökspersoner och rapportering av dessa. Samt 

utifrån teorier kring kön och genus tolka resultatet av detta. Vidare var syftet att undersöka effekten av 

förstaförfattarens könskategori på val av urvalsgrupper och rapportering av dessa. Studien tar bland annat sin 

utgångspunkt i Hirdmans formler för förhållandet mellan man och kvinna för att analysera de resultat som fås. 

Tas både kulturella och biologiska aspekter på kroppen i beaktning i den idrottsvetenskapliga forskning som sker 

som sedan skall tillämpas i praktiken? 

Metod 

Genom en fallstudie av en idrottsvetenskaplig tidskrift som publicerar studier inom den tillämpade 

idrottsvetenskapliga forskningen kodades dess publicerade artiklar. Totalt kodades 291 artiklar som hörde till 

original investigations, case studies och technical reports. Särskild vikt lades vid de kodade artiklarnas 

sammanfattning och urval av försökspersoner varför titel, sammanfattning, sökord och könskategori på 

förstaförfattare kodades. Även könsfördelning på försökspersonerna i urvalsgruppen och totalt antal 

försökspersoner kodades.   

Resultat 

I häften av alla artiklar gick könsfördelning inte att utläsa i sammanfattning. Totalt identifierades 8643 

försökspersoner varav 4191 var av manligt kön, 1440 av kvinnligt kön och 3012 gick inte att koda till en 

könskategori. Fler än 50 % av artiklarna identifierades med ett urval av enbart män, 6 % med ett urval av enbart 

kvinnor, 21 % blandat urval och resterande gick inte att koda. I 84 % av fallen identifierades förstaförfattare som 

man.  

Slutsats 

Vid en första anblick av en artikel kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning kring könsfördelning på studiens 

urvalsgrupp. Urvalsgrupperna är inte jämnt fördelade mellan kvinnor och män. En skev rekrytering av urvalet 

kan ge upphov till att den idrottsvetenskapliga forskningen speglar idrottens premisser att det är en manlig arena. 

På detta sätt riskerar den att reproducera den manliga normen inom idrotten genom att påverka framtida 

forskning eller idrottsutbildningar. 

Sökord 

Gender bias, genus, idrott, idrottsvetenskap 
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Mötet mellan genus och idrott 

Historiskt perspektiv 

Kvinnor var under 1900-talets början inte välkomna i aktivitetsutövandet på idrottsarenorna 

(Jönsson, 2008) vilket kan tolkas som att idrott länge varit en aktivitet skapad för män, och av 

män (Olofsson, 1989). Först efter 1960-talet fick kvinnorna ”tillåtelse” att delta i idrott 

(Lindroth & Norberg, 2002). Fagrell (2009) menar att ingen idag skulle komma på tanken att 

ifrågasätta kvinnors rätt till deltagande i idrottens värld medan Jönsson (2008) hävdar att 

kvinnor historiskt setts som det svagare könet och därför uteslutits från idrottsaktiviteter. Att 

exempelvis Evy Palm (erkänd långdistanslöpare som fick sina första framgångar inom 

elitidrotten i 40-årsåldern) fick sina framgångar så sent kan bero på att hennes grenar inte 

erbjöds i ett elitsammanhang tidigare (Lindroth & Norberg, 2002) och inte på grund av en sen 

prestationstopp.  

Biologiska olikheter mellan kvinna och man har många gånger, till kvinnans nackdel, setts 

som ett problem eller hinder (Jarvie & Maguire, 1994) och kvinnor ses som biologiskt 

underlägsna och begränsas i sitt utövande av ”tuffare” aktiviteter (Jarvie & Maguire, 1994). 

Att idrott verkar skadligt på kvinnor och att deras fysik inte lämpar sig för hård och manlig 

träning var något som Riksidrottsförbundet fastställde under tidigt 1900-tal i ett utdrag från 

Riksidrottens protokoll på tidigt 1900-tal (enligt Hovelius & Johansson, 2004; Lindroth & 

Norberg, 2002). Riksidrottsförbundets ställningstaganden har ändrats genom åren och år 1989 

fastställdes den första jämställdhetsplanen (Olofsson, 2009; Riksidrottsförbundet, 2012). 

Könskvotering i styrelser och större mediabevakning av kvinnlig idrott är något som växt 

under åren sedan dess (Olofsson, 2009) men skiljer sig mellan olika organisationer och 

länder. Ser man på internationell nivå fanns det år 1990 endast 7 kvinnliga ordföranden av de 

167 Nationella Olympiska Kommittéer (NOK) som då fanns (Jarvie & Meguire, 1994). År 

2011 fanns fortfarande endast 7 kvinnliga ordföranden (International Olympic Comittee, 

2011) medan antalet NOK har ökat till 204 idag (National Olympic Comittees, 2012). 

Riksidrottsförbundets utvärdering av idrotten (Riksidrottsförbundet, 2012) visar inte på ett 

jämställt förhållande men på en positiv trend vad gäller kvinnliga representanter i 

specialförbund (SF) och en negativ trend för män. Däremot råder en överrepresentation av 

män vad gäller internationella uppdrag för svensk idrott (Riksidrottsförbundet, 2012). En 

överrepresentation av män i idrottsstyrelser skulle kunna förstärka den bild som funnits av 

idrotten som en arena för män. 
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Damidrott, kropp och media 

Begreppsmässigt finns det idrott och damidrott, idrottare och kvinnliga idrottare. Men att det 

inte finns någon kvinnlig idrott utan bara kvinnliga idrottare i manlig idrott, menar Olofsson 

(1989). Vissa kvinnor verkar också gå emot dessa begrepp genom att identifiera sig som ex. 

fotbollsspelare och inte damfotbollsspelare (Olofsson, 1989). Olofsson (2009) hävdar att det i 

media ofta syns en bild av två skilda kroppar, som en kvinnlig och en manlig, och därmed 

finns risk att en traditionell syn på kvinnligt och manligt genom den kommersiella marknaden 

upprätthålls. Sporten kan verka vara organiserad för att sälja en ’maskulinitet’ riktad till män 

och att manlig idrott är för manliga åskådare medan kvinnligt idrottande skall vara attraktivt 

för både kvinnliga och manliga åskådare (Dworkin & Messner, 2002). Men kvinnlig idrott har 

också fått mer plats i media vilket å ena sidan visar på möjligheter för unga flickor att idrott 

kan utövas, å andra sidan sexualiseras kvinnligt idrottande genom lättklädda poseringar i olika 

tidskrifter (Coakley & Pike, 2009). Denna tvåsidiga framställning hjälper, enligt Coakley och 

Pike (2009), unga kvinnor att förstå att idrott är något som inte bara är till för män utan en 

mänsklig eller human aktivitet. Men att det traditionella maskulinitetsidealet skulle komma att 

hävas enbart av att inkludera kvinnor anser inte Iris Marion Young (enligt Jönsson, 2008 s. 

222) utan det behövs något mer. Young anser också att det trots en humanisering av idrotten, 

och att formella hinder som fanns förr har upphävts, råder en konservativ struktur (enligt 

Jönsson, 2008 s.222). Det verkar inte ifrågasättas att kvinnor deltar i idrott idag, men 

”sexism” och ”sexualisering” finns kvar och drabbar mest kvinnor (Jönsson, 2008). Problemet 

med detta är att det inte är de kvinnliga idrottarnas förmågor som framhävs utan snarare deras 

utseende och kroppar (Jönsson, 2008). Något som skulle kunna påverka kvinnors uppfattning 

om den egna kroppen vilket verkar vara att antingen vara snygg (i bemärkelsen ”kvinnlig”) 

eller att vara en framgångsrik idrottare (Andreasson, 2007). Det verkar föreligga en 

prioritering hos kvinnor i att ha en slank kropp snarare än en hälsosam om kvinnan skulle vara 

tvungen att välja mellan dessa (Hovelius & Johansson, 2004) men Andreasson (2007) visar 

också exempel på kvinnor som föredrar att vara friska och få träna hellre än att vara snygga 

även om det också anses praktiskt att vara slank eller plattbröstad som exempelvis 

fotbollsspelare.  

När kroppen som socialt betraktat fenomen och kroppen betraktat som något biologiskt 

mätbart möts kan det ge en tvetydig eller problematiskt bild. Och något som inom idrotten 

verkar krocka med varandra. Kroppen är central i utvecklandet av en individs identitet, som 

en del av jaget, och kan uppfattas som den biologiska kroppen, den sociala kroppen eller 
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kroppen som jag/mig (Hovelius & Johansson, 2004). Att som kvinna vara idrottare och ha 

muskler kan bli ett problematiska möte med den sociala aspekten på vad som anses 

”kvinnligt” och kan i vissa fall anses vara direkt okvinnligt eller att kvinnor som idrottar 

skulle bli ”manliga” (Larsson, 2001; Jarvie & Maguire, 1994) genom att exempelvis får 

muskler. För män blir detta möte mellan genus och idrott mer oproblematiskt då det uppfattas 

som eftersträvansvärt att ha en stark och muskulös kropp (Larsson, 2001). Idrottande kvinnor 

kan uppfattas som mindre feminina än icke idrottande kvinnor men däremot inte mindre 

psykologiskt hälsosamma utan snarare med en mer positiv självbild (Hall, 2002).  

Idrott och feminism 

Kvinnors rättigheter i samhället har, liksom inom idrotten, historiskt sett varit begränsade. 

Men under tidigt 1900-tal var rösträttsfrågan central, kvinnorörelsen mobiliserades och 

feminismen blev ett politiskt begrepp (Hirdman, 2001; Jönsson, 2008). Man talar om första-, 

andra- och tredje vågens feminism som olika faser feminismen genomgått (Freedman, 2003; 

Jönsson, 2008). De strider som pågick under 1900-talets början fick också betydelse för 

idrotten där kvinnor, som tidigare nämnt, länge inte var välkomna (Jönsson, 2008). Att 

försöka förklara feminismen som begrepp kan vara komplicerat och vi kanske bör tala om 

feminismer då det inte är enbart en strid utan flera (Freedman, 2003). Jönsson (2008) talar om 

en särskild feministisk idrottsfilosofi vilken handlar om de inbyggda genusstrukturer som 

finns inom idrotten och hur de påverkats av de olika faser som samhället genomgått. Bland 

annat nämns filosofen Iris Marion Young, Håkan Larsson, Eva Olofsson och RF:s inställning 

till jämställd idrott som nyckelfigurer/punkter för bidragande till diskussionen och väckande 

av nya frågeställningar och inställningar gällande genusstrukturer inom idrotten och samhället 

(Jönsson, 2008) där Young ifrågasatte idrottens konservativa struktur (Jönsson, 2008), Håkan 

Larsson problematiserar hur pojkar och flickor iscensätts inom idrotten genom sin avhandling 

”Iscensättningen av kön i idrott” (Larsson, 2001) och Eva Olofsson problematiserar synen på 

kvinnan inom idrotten genom sin avhandling ”Har kvinnor en sportslig chans?” (Olofsson, 

1989). Men även Birgitta Fagrells (Fagrell, 2000) ”De små konstruktörerna” eller Jenny 

Svenders (Svender, 2012) ”Så gör(s) idrottande flickor: Iscensättningar av flickor inom barn- 

och ungdomsidrotten” väcker tankar kring liknande frågor om kön, genus och normer inom 

idrotten, för att nämna några. 

Idrotten är inte något undantag från samhälle eller kultur vad gäller brist på jämställdhet, 

menar Jarvie och Maguire (1994) men att idrotten på grund av sin konservativa natur, till 

skillnad mot andra sociala sfärer, är en arena immun mot förändring (Jarvie & Maguire, 
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1994). En annan syn som Scraton och Flintoff (2002) beskriver är att idrottsarenan, 

tillsammans med feminismen, kan vara orsaker varigenom genusförhållanden ändras över tid 

vilket också influeras av politiska, sociala och ekonomiska fluktuationer utanför idrottsarenan 

(Scraton och Flintoff, 2002). Enligt Hirdman (1992) vilar de politiska, sociala och 

ekonomiska ordningarna på en bas av könsordning i ett genussystem, vilken är den 

underliggande ordningen. De förändringar som sker i politiska, sociala och ekonomiska plan 

beror alltså av de förändringar som sker i maktförhållandet mellan kvinna och man (Hirdman, 

2009). Om maktförhållandet mellan kvinna och man påverkar andra maktcentra i samhället är 

detta en revolution som hotar samhällsordningen och därför blottas aldrig genussystemet och 

kvinnoförtryck förnekas (Hirdman, 2009). Ändå har förändringar skett då genussystemet kan 

användas som ett verktyg för att förklara och förstå hur kvinnor och män blir just ’kvinna’ och 

’man’ (Hirdman, 2009).  

Kön och genus 

Det finns olika sätt att se på kön och genus. Ordet genus kommer från latin och betyder släkte 

eller kön (2001). I översättning från engelskans ’Gender’ har genus mer kommit att handla 

om socialt kön (Hirdman, 2007) och användas som verktyg för analys av skillnader mellan 

kön (Freedman, 2003). Socialt kön skiljs från biologiskt kön (eng. sex) som två separata 

kategorier där det biologiska könet kan beskrivas som biologiska skillnader mellan kvinna 

och man (Freedman, 2003). Man kan också tala om könsroller, eller kön och roller, där 

människor får en roll applicerad på könet och deras handlande och uppträdande förstås utifrån 

detta (Hirdman, 2001) och om det är könet eller rollen det som betämmer en människas 

uppträdande (Hirdman, 2001). Genus används liksom andra sociologiska kategorier, såsom 

klass eller etnicitet, som modell för att förklara eller problematisera sociala konstruktioner i 

samhället (Hall, 2002). Genus som socialt begrepp definieras som normer eller konstruktioner 

av kön skapade i sociala kontexter (Freedman, 2003) och innefattar aktiviteter som av 

samhället är accepterat beroende på den könskategori någon tillhör (West & Zimmerman, 

1987). Klassificering av kön behöver inte nödvändigtvis samspela med den könskategori 

någon tillhör då vardagslivet appliceras på könsklassificeringen (West & Zimmerman, 1987), 

vilket kanske innebär att vi inte föds till ett kön utan blir det (Freedman, 2003) eller att vi alla 

är av samma kön, men i olika varianter (Hovelius & Johansson, 2004) Att göra könsskillnader 

kan innebära att kvinnor och män ges olika betydande ställning i samhället vad gäller politik, 

socialt och ekonomiskt samt att kvinnor konstant fått den underordnade rollen (Freedman, 

2003). ”Genus” har på vissa ställen kommit att direkt översättas till ”kvinna” vilket innebär 
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att frågor som diskuteras kommer att handla enbart om och hur kvinnor skiljer sig från män, 

och aldrig tvärtom, hur män skiljer sig från kvinnor (Hall, 2002). Vilket också kan få kvinnan 

att framstå som en sämre version av mannen. Förhållandet mellan mannen-kvinnan beskriver 

Hirdman (2001) med tre olika formler som kan användas för att förstå eller förklara hur 

stereotyperna man och kvinna är uppbyggda. Detta förklarar Hirdman (2001) med tre formler: 

1. Grundformeln (A-icke a): Grundformeln beskriver förhållandet mellan man-kvinna 

som A-icke a, där mannen är och kvinnan är något som inte är. Om mannen är norm 

är kvinnan något som inte är norm. Hirdman (2001) menar att kvinnans ställning i en 

hierarkisk ordning skulle ligga på samma nivå som djuren. 

2. Jämförelsens formel (A-a): Jämförelsens formel beskriver mannen-kvinnan som A-a, 

där mannen ses som det normala och kvinnan som en sämre version av detta (ex. gud 

skapade mannen och sedan skapade han kvinnan av mannens revben). Kvinnan är 

något som inte riktigt är fulländat, en liten man, och blir därmed också infantiliserad.  

3. Normativa formeln (A-B): Den normativa formeln beskriven mannen-kvinnan som A-

B, två helt olika arter. Hirdman (2001) beskriver denna formel som sprungen ur A-a 

och kvinnan är inte bara en sämre version av en man utan också annorlunda.  

Tidigare forskning  

I sociala analyser av idrott har genus som begrepp funnit sin grund i teoretiska modeller (Hall, 

2002). Olika perspektiv och teoretiska antaganden får olika utslag i forskningen (Hall, 2002) 

och kan avspeglas genom den population eller det urval som görs (Hall, 2002). Inom 

medicinen bör, enligt Hovelius och Johansson (2004), forskning som sker på enkönade 

populationer motiveras. Exempelvis har kvinnor uteslutits ur studier med argument som att 

hormonsvängningar under menstruation eller användande av p-piller och därmed förändringar 

i metabolismen skulle försvåra studien och därför är motiv nog för uteslutande (Hovelius & 

Johansson, 2004). Men forskning som görs på män kan inte alltid generaliseras till kvinnor, 

man har exempelvis sett att symptom vid kärlkramp eller hjärtinfarkt visat sig vara 

annorlunda hos kvinnor än hos män vilket lett till att kvinnor tidigare fått fel behandling då 

forskningen bedrivits enbart på män (Hovelius & Johansson, 2004). Som en följd av detta 

växte under 1960–70-tal en gren kallad kvinnoforskning eller feministisk forskning fram 

(forskning på och om kvinnor, oftast av kvinnor) (Hovelius & Johansson, 2004) vilket till en 

början mest handlade om att lägga till kunskap på den befintliga forskning (Hovelius & 

Johansson, 2004) och fylla de tomrum som lämnats, vilket också förde med sig att vissa 
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tidigare teorier och begrepp ifrågasattes (Olofsson, 2009). Senare kom kvinnoforskningen 

även att ställa nya frågor och rikta sig mot särskilda kvinnliga besvär som exempelvis 

benskörhet, menstruationsbesvär eller graviditet (Hovelius & Johansson, 2004). 

Kvinnoforskningen kan beskrivas som bidragande till kvinnofrigörelse och nya upptäckter, 

men att nuförtiden tala om forskning kontra kvinnoforskning verkar förlegat, anser Olofsson 

(2009). Olofsson (2009) menar att det ökade forskningsintresset för kvinnoforskning och 

genusområdet har gjort att begreppet kvinnoforskning används mer sällan och istället har 

könsforskning eller genusforskning som begrepp mer vuxit fram vilket studerar och 

problematiserar motsatsförhållanden i relationen mellan kvinna och man (Olofsson, 2009). 

Att använda sig av begreppet kvinnoforskning kan enligt Forssén (i Hovelius & Johansson, 

2004) ses som en resurs då den positionerar sig i vetenskapen och på så vis kan jämföras eller 

sättas i förhållande till andra kunskaper och sammanhang. Medan Olofsson (2009) menar att 

forskningen genom begreppet könsforskning också riktas mot män som könade individer och 

inte som något synonymt för människan (Olofsson, 2009). När forskning, oavsett ämne och 

inriktning, riktas mot särskilda grupper av människor och också bedrivs av dessa grupper 

(exempelvis att kvinnoforskningen främst bedrivits av vita medelklasskvinnor i västvärlden 

på vita medelklasskvinnor i västvärlden) så leder detta till att en den kunskap som skapats har 

relevans främst för dessa grupper (Hovelius & Johansson, 2004).  

Inom medicinsk forskning har olika behandling av patienter (män och kvinnor) setts till följd 

av könspåverkan ”gender bias” och är därför viktigt att beakta detta i både forskning och 

utbildning (Risberg, Johansson & Hamberg, 2009). Gender bias kan skapas utifrån en 

förutsatt likhet eller jämlikhet mellan kvinnor och män där det finns faktiska skillnader (som 

biologi eller sjukdomar) eller genom att anta skillnader där det inte finns några (Risberg et al., 

2009) vilket också inom idrottsforskningen skulle kunna medföra att de resultat som fås 

tillämpas olika i praktiken då det gäller kvinnor eller män eller att urvalet baseras på antagna 

skillnader mellan kvinna och man där det inte finns några eller på likhet där det finns faktiska 

skillnader. Sammansättningen av studiegrupper bör därför inte bestämmas av globala regler 

gällande hur stor en urvalsgrupp bör vara, utan utifrån hypoteser kopplade till 

behandlingseffekter kring kön (Bennett, 1993). Forskningen har gjort framsteg gällande 

kvinnors hälsa genom att inkludera kvinnor i kliniska studier, men så länge den inte 

systematiskt belyser och kritiskt studerar de faktiska skillnaderna mellan kvinnor och män 

kommer den ha begränsat värde (Wizeman & Pardue, 2001). Beery och Zucker (2010) 

föreslår att resultat bör analyseras utifrån kön och att studier med enkönade populationer bör 
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skrivas ut i artikelns titel. Men det skulle kunna resultera i ett antagande av en studies kvalitet 

liksom en studies abstract kan göra om författaren är en kvinna eller man (Johansson, Risberg, 

Hamberg & Westman, 2002). Den akademiska världen har varit mansdominerad och män 

verkar upphöja män, Johansson et.al. (2002) visar i sin studie att kvinnor genom att läsa ett 

abstract från en kvalitativ studie värderar kvaliteten på studien högre om författaren är en 

kvinna och inte en man. Larsson (2011) funderar i sin studie kring hur den vetenskapliga 

kunskapen kring könsskillnader förhåller sig till hur idrott och fysisk utbildning styrs av kön 

och genus. Hur sanning skapas inom vetenskapen och hur den sedan tas emot i praktiken 

inom idrott och politik är något som Larsson (2011) diskuterar utifrån tre olika teorier kring 

kön och genus. Larsson (2011) tar bland annat upp exempel på hur män och kvinnor 

beskrivits i vetenskapliga studier genom tiderna och problematiserar det i förhållande till 

genusteorierna. Hur vetenskapliga fynd tolkas och tas emot i praktiken kan vara av vikt i 

exempelvis tränarutbildningar där studenter ges kunskaper genom vetenskapen som de sedan 

ska tillämpa i praktiken. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en systematisk litteraturgranskning belysa det 

tillämpade idrottsvetenskapliga forskningsfältets urval av försökspersoner och rapportering av 

dessa. Samt utifrån teorier kring kön och genus tolka resultatet av detta. Vidare är syftet att 

undersöka effekten av förstaförfattares könskategori på val av urvalsgrupper och rapportering 

av dessa. Studien tar bland annat sin utgångspunkt i Hirdmans formler för förhållandet mellan 

man och kvinna för att analysera de resultat som fås. Tas både kulturella och biologiska 

aspekter på kroppen i beaktning i den idrottsvetenskapliga forskning som sker som sedan 

skall tillämpas i praktiken? 

Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

Publiceras det lika många artiklar där studiens urval av försökspersoner är kvinnor som 

studier där urvalet av försökspersoner är män och består det totala urvalet av försökspersoner 

av lika många kvinnor som män? 

Är studiens förstaförfattare lika ofta kvinna som man? 
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Framgår försökspersonernas könskategori tydligt i titel, sammanfattning eller 

metodbeskrivning? 

Finns det könstypiska ord och kan de genom sökorden kopplas till en urvalsgrupp i en 

specifik könskategori? 

Metod 

Metodval 

För att svara på studiens frågeställningar valdes en tidskrift inom den tillämpade 

idrottsvetenskapliga forskningen som underlag för en fallstudie. En fallstudie studerar ett 

enskilt fall för att försöka förstå ett fenomen som dels kan bero på förändringar över tid men 

också av omgivning och plats där fenomenet uppstår (Gratton & Jones, 2004). Studiens 

datainsamling genomfördes genom en systematisk granskning av artiklar från den aktuella 

tidskriften.  Resultaten tolkades sedan utifrån den teoretiska referensramen kring genus och 

kön. Den kunskapsteoretiska ansatsen grundar sig i både kvalitativ och kvantitativ metod 

(Åsberg, 2001; Gratton & Jones, 2004). 

Kriterier för tidskriftens urval 

En tidskrift inom den tillämpade idrottsvetenskapliga forskningen valdes som underlag för 

fallstudie för att söka förståelse kring hur ett fenomen kan avspeglas i praktiken. 

Urvalskriteriet för tidskriften var en tidskrift som publicerar tillämpad idrottsvetenskaplig 

forskning vilket har sin koppling till idrott, kropp och kön genom de experiment som görs, 

men även till hur dem tillämpas i praktiken. Det faller då i gränslandet mellan hur man 

resonerar kring idrott, kropp och kön som kulturellt fenomen men också som biologiskt 

fenomen. Tidskriftens artiklar skulle vara experimentella och behandla en urvalsgrupp med 

människor. International Journal of Sports Physiology and Performance föll under ovan 

beskrivna kriterier men exempelvis reviewartiklar och litteraturstudier valdes bort då de inte 

behandlar en urvalsgrupp och endast artiklar rubricerade som ”Case studie”, ”technical 

reports” och ”Original investigation” togs med i studien. Det var endast tidskriftens tryckta 

artiklar som togs med. 

Tidskriften 

Enligt tidskriftens riktlinjer till författaren skall urvalets antal, kön och ålder vara beskrivna. 

”Original investigation” beskrivs som en artikel av traditionell undersökande typ där 
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experiment eller observation har använts som metod och enbart människor används i urval. 

”Case studie” beskrivs som en artikel där ett stort urval är problematiskt för studiens syfte och 

vill undersöka psykologi eller prestationer hos vältränade individer eller lag. Exempelvis kan 

diagnos, behandling, mätningar, analyser eller identifikationer ligga till grund för studien 

(Human Kinetics Journals, 2013). ”Technical reports” eller vetenskaplig rapport presenterar 

resultat från teknisk forskning vid exempelvis utvecklande av nya apparater eller tekniska 

lösningar. Tidskriften riktar sig till bland annat idrottsforskare, idrottsfysiologer, tränare, 

studenter och akademiker och vill utöka kunskapen hos forskare inom prestationsidrott, 

idrottsvetenskap samt hos idrottsfysiologer och idrottsläkare. Tidskriften inkluderar såväl lag- 

som individuella idrotter, tillämpad idrottsnutrition, miljöns påverkans på prestationen, styrka 

och kondition, biomedicin och idrottsteknologi och vill inom ämnet idrottsfysiologi verka för 

en förbättring av idrottsprestation, återhämtning eller förebygga prestationförsämring (Human 

Kinetics Journals, 2013). 

Genomförande 

Tidskriftens alla tryckta publikationer mellan år 2006 till 2013 kodades systematiskt. 

Tidskriften publicerar 4 nummer per år i januari, mars, juni och december. Det gav ett totalt 

antal av 400 publicerade artiklar. Efter en första bearbetning sorterades artiklar som inte 

behandlade en urvalsgrupp (ex. litteraturstudier) bort. De artiklar som inte kodades blev 109 

artiklar. Totalt kodades 291 artiklar med rubriceringen ”original investigations”, ”technical 

reports” och ”case studies”. Artiklarna kodades enligt figur 1. På så vis kategoriserades 

urvalsgrupperna som ”kvinnor”, ”män”, ”båda kön” eller ”kön ej angivet” och 

förstaförfattaren som ”kvinna” eller ”man”. Om oklarheter kring förstaförfattarens 

könskategori rådde kontrollerades detta i ett ytterligare steg. I vissa fall framgick könskategori 

i sammanfattning men antalet personer gick inte att identifiera och de gick då under kategorin 

”övriga”. Kategorin ”övriga” innefattade också ett fåtal fall där abstract saknades i artikeln 

men där antal försökspersoner och könskategori gick att hitta i metod. 
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Figur 1. Kodning av artiklar 

 

Statistisk bearbetning 

För analys och tester av fördelning mellan olika grupper av urval användes 

statistikprogrammet SPSS (21.0.0, IBM Svenska AB, Stockholm, Sverige). Korstabeller 

användes för att undersöka om två kategorier av data hade ett beroende till varandra eller inte. 

Korstabeller med ett förväntat antal av minst 5 frekvenser beräknades med Chi-Square test. 

Där det förväntade antalet frekvenser var färre än 5 prövades nollhypotesen att en jämn 

fördelning mellan kategorierna rådde genom Fisher´s exakta test. Ett p-värde på mindre än 

0,05 betraktades som statistiskt signifikant.   

Textanalys av sökordens (keywords) frekvens beräknades genom eTable Utilities (version 6, 

eTable Utilities, UK). Sökorden var kopplade till sin egen artikel. Varje urval kodades för sig 

utifrån 4 kategoriseringar på artiklarnas urval. Kategoriseringen var artiklar med enbart 

kvinnor i urvalet, artiklar med enbart män, artiklar med båda kön samt urval där könskategori 

ej var angivet. De 17 mest förekommande orden i varje kategori kodades sedan i fallande 

ordning. Ord som ”of” eller ”and” togs bort. 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Denna undersökning är gjord på en tidskrift vars material är tryckt och publicerat. 

Undersökningen är därför forskningsetiskt oproblematisk då den belyser publikt material. 

Tidskriften tar forskningsetik i beaktning genom att alla studier skall granskas innan 
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publicering och en studie kan avslås från publicering om detta inte efterföljs (Human Kinetics 

Journals, 2013). 

Resultat 

Genom kodning av titel, sammanfattning och metod identifieras för läsaren totalt 8643 

försökspersoner i 291 unika artiklar. Av dessa identifierades nästan hälften, 4191 

försökspersoner, som män. En femtedel identifierades som kvinnor och övriga gick inte att 

identifiera, vilket framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Antal försökspersoner i urval samt könsfördelning 

Könskategori n % 

Kvinnor 1440 17 % 

Män 4191 48 % 

Kön ej angivet 3012 35 % 

Totalt 8643 100 % 

Tabellen visar antalet försökspersoner i urval (n) uppdelat i 

könskategorierna kvinnor, män och där kön ej är angivet. 

Tabellen visar avrundade värden i procent. 

 

I artiklarna var urvalet i vissa fall enbart kvinnor, enbart män, blandat mellan kvinnor och 

män eller ej angivet. Räknat i antal artiklar identifieras för läsaren lite mer än hälften av 

artiklarna med en urvalsgrupp av enbart män, 6 % en urvalsgrupp med enbart kvinnor, 21 % 

en urvalsgrupp av båda kön och 18 % ett urval som inte var angivet. I en artikel var 2/3 av 

urvalet identifierade som män medan 1/3 inte gick att identifiera utan benämndes som 

”matchade” med övriga urvalet. Denna rubricerades som kön ej angivet. Detta kan ses i tabell 

2.  
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Tabell 2. Könskategori på urvalsgrupp samt antal artiklar per urvalsgrupp. 

Könskategori n % 

Män 157 54 % 

Kvinnor 18 6 % 

Både män & kvinnor 62 21 % 

Kön ej angivet 54 19 % 

Total 291 100 % 

Tabellen visar antalet publicerade artiklar (n) och dess fördelning i 

förhållande till könskategori på urvalsgruppen. Tabellen visar avrundade 

värden i procent. 

 

Fördelningen av storlek (antal försökspersoner) i urvalsgrupperna skiljer sig inte mellan de 

olika könskategorierna. Medianen är för kvinnligt urval var n=14, män n=12, båda kön n=18 

och kön ej angivet n=18 försökspersoner.  

Som det framgår i tabell 3a identifierades förstaförfattaren som man i det absoluta flertalet av 

artiklarna. Genom en nollhypotes skulle det kunna förväntas en jämn fördelning mellan 

kvinnor som studerar på ett urval av kvinnor, män som studerar på ett urval av män, kvinnor 

som studerar på ett urval av män och män som studerar på ett urval av kvinnor. Korstabellen 

(tabell 3b) visar att det finns en skevhet i fördelningen mellan om förstaförfattaren är en 

kvinna eller en man och om kategorin på urvalet då är kvinnor eller män. Testet visar ett p-

värde på mindre än 0,01 och X2-värde på 16 då frihetsgraden är 1. Fischer´s exakta test visar 

ett p-värde på 0,001. Nollhypotesen kan i detta fall förkastas och det råder en ojämn 

fördelning mellan kvinnor som studerar på ett urval av kvinnor, män som studerar på ett urval 

av män, kvinnor som studerar på ett urval av män och män som studerar på ett urval av 

kvinnor. Det förväntade värdet, som framgår i tabell 3b, anger fördelningen om en förväntat 

jämn fördelning skulle råda.   
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Tabell 3a. Förstaförfattares könsfördelning.   

Förstaförfattare n % 

Kvinna 46 16 % 

Man 244 84 % 

Total 291 100 % 

Tabellen anger kön på förstaförfattare kopplat till antal (n) 

kodade artiklar. 

Tabell 3b. Korstabell för förhållandet urval och författare.   

 

Siffrorna anger antal artiklar. Siffror inom parantes anger det  

förväntade värdet. P-värdet är 0,000063 och X2-vädet är 16. 

I få fall framgår urvalsgruppens könsfördelning i en artikels titel. Om en artikel behandlar ett 

urval av könskategorin kvinnor framgår det procentuellt sett oftare i titeln än då urvalet är 

män i förhållande till det totala antalet artiklar med respektive urvalsgrupp, vilket även tabell 

4 visar. Genom en nollhypotes skulle en jämn fördelning råda mellan en urvalsgrupp av 

kvinnor och en urvalsgrupp av män då kön framgår i titeln eller inte. Chi-Square test visar 

inte på någon skevhet och nollhypotesen kan inte förkastas.    

Tabell 4. Korstabell. Framgår könsfördelning i titel. 

Framgår könsfördelning? Urvalsgrupp 

 Kvinnor Män 

Ja 13  14 

Nej 5 143  

   

Totalt antal artiklar 18 157 

Tabellen visar om könsfördelning på urvalsgruppen framgår i titeln  

eller inte då urvalet är kvinnor eller män. 

Förstaförfattare Urvalsgrupp 

 Kvinnor Män 

Kvinna 8 (2) 16 (22) 

Man 10 (15) 141 (135) 
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I sammanfattning framgår urvalsgruppens könsfördelning oftare än i titel men endast i 50 % 

av fallen. I en högre andel av artiklarna framgår urvalsgruppens könsfördelning i 

sammanfattning om det är manligt urval än om det är kvinnligt. I förhållande till antal artiklar 

gjorda på kvinnligt urval eller manligt urval framgår könsfördelning procentuellt sett oftare 

om urvalet är kvinnor. Genom en nollhypotes skulle en jämn fördelning mellan grupperna 

kunna förväntas då urvalsgruppens könsfördelning framgår i sammanfattning eller inte. Ett 

chi-Square test visar inte på någon skevhet mellan en urvalsgrupp av kvinnor eller en 

urvalsgrupp av män och om könsfördelningen framgår i sammanfattning eller inte. Se även 

tabell 5.  

Tabell 5. Korstabell. Framgår könsfördelning i sammanfattning. 

Framgår könsfördelning? Urvalsgrupp 

 Kvinnor Män 

Ja 14 (11) 97 (97) 

Nej 3 (6) 56 (56) 

Totalt antal artiklar 17 153 

Tabellen visar om könsfördelning framgår i sammanfattning eller inte  

samt könsfördelning på urvalgruppen. p-värdet är 0,1193 och visar inte 

på skevhet. Siffrorna inom parantes anger det förväntade värdet. 

Analysen av sökord visar en förekomst av orden anthropometry, deficiency, iron, ability och 

shuttle i enbart artiklar med kvinnlig urvalsgrupp. Se figur 2. Power, exercise, sport, intensity, 

resistance och muscle är ord som förekommer i artiklar med manlig urvalsgrupp eller 

tvåkönad urvalsgrupp men inte i någon artikel med kvinnlig urvalsgrupp. Se figur 2, 3 och 4. 

Differences och gender är ord som enbart förekommer i artiklar med tvåkönad urvalsgrupp. 

Se figur 4. 
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Figur 2. 

 

Diagrammet visar i x-axel de 17 mest förkommande orden från artiklar med ett kvinnligt urval. I y-axeln anges 

hur ofta de förekommer i förhållande till det totala antalet artiklar uttryckt i procent. Detta är satt i relation till 

ordens förekomst i artiklar med ett urval av män, båda kön och oidentifierat urval. 

Figur 3. 

 

Diagrammet visar i x-axel de 17 mest förkommande orden från artiklar med ett manligt urval. I y-axeln anges 

hur ofta de förekommer i förhållande till det totala antalet artiklar uttryckt i procent. Detta är satt i relation till 

ordens förekomst i artiklar med ett urval av kvinnor, båda kön och oidentifierat urval.  
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Figur 4. 

 

Diagrammet visar i x-axel de 17 mest förkommande orden från artiklar med ett tvåkönat urval. I y-axeln anges 

hur ofta de förekommer i förhållande till det totala antalet artiklar uttryckt i procent. Detta är satt i relation till 

ordens förekomst i artiklar med ett urval män, kvinnor och oidentifierat. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturgranskning belysa det tillämpade 

idrottsvetenskapliga forskningsfältet utifrån urval av försökspersoner och hur dessa 

rapporterades i publicerade artiklar. Vidare var syftet att undersöka vad förstaförfattarens kön 

kunde ha för effekt på val av urvalsgrupper och rapportering av dessa.  

Studiens resultat visar att det inte råder en jämn fördelning mellan studier som görs på en 

urvalsgrupp av enbart manliga försökspersoner, en urvalsgrupp av enbart kvinnliga 

försökspersoner eller en urvalsgrupp av tvåkönat urval. Störst andel studier var utförda på en 

urvalsgrupp av enbart män. Räknat i antal unika försökspersoner identifierades det totala 

antalet till en övervägande del män. För att motverka att könsfördomar (Risberg et al., 2009) 

uppstår inom idrottsvetenskapen skulle en jämn fördelning av urvalsgrupper mellan kvinnor 

och män krävas. Den skeva fördelning mellan män och kvinnor i studiernas urvalsgrupper 

som visar sig i föreliggande studie skulle t.ex. kunna innebära att en skillnad mellan män och 

kvinnor antas, där det inte finns någon. Även det motsatta förhållandet kan felaktigt uppträda, 

nämligen att man antar biologisk likhet mellan könen där detta inte finns. I praktiken innebära 
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detta att de vetenskapliga ”fynd” som framkommer i studierna enbart blir relevant för 

exempelvis män. Att kvinnor och män har sina biologiska olikheter ger underlag och motiv 

till att forska på enkönade populationer (Risberg et al., 2009) och genom könsspecifik 

forskning har studier riktats mer till män som ett kön och inte något som står för människan 

(Olofsson, 2009) och även kvinnor inkluderas i studier. Men att enbart inkludera kvinnor och 

inte systematiskt problematisera och kritiskt belysa de faktiska skillnader som finns mellan 

kvinnor och män (Wizeman & Pardue, 2001) kanske snarare skapar en syn på 

forskningsstudier som något som är norm och något som inte är norm. Där forskning på män 

är norm och forskning på kvinnor ses som något som inte är norm. Så länge forskningen inte 

belyser och problematiserar de skillnader eller likheter som finns och så länge kvinnor forskar 

på kvinnor och män forskar på män kanske detta skapar två skilda fält i forskningen som en 

manlig och en kvinnlig. I de fall där idrottsvetenskapen undersöker en enkönad population ger 

det inte en helhetsbild av de studerade fenomenen och urvalet bör därför motiveras (Risberg, 

et.al. 2009). Framförallt bör forskningen inom den tillämpade idrottsvetenskapen spegla ett 

jämnt förhållande i urvalsgrupper då den skall tillämpas av såväl idrottslärare, idrottstränare 

och idrottsstudenter i praktiken. En praktik som också kan förväntas vara jämnt fördelad 

mellan kvinnor och män. Om en enkönad urvalsgrupp bestående av män anses bättre att 

studera så kan det genom genussystemet också förstärka synen på mannen-kvinnan som A-a, 

där kvinnan ses som en sämre version av mannen. Detta förstärker i sin tur idrotten som en 

arena för män. Den idrottsvetenskapliga forskningen blir då en del i ett genussystem som 

påverkas av, och påverkar, maktrelationerna mellan kvinna och man vilket skulle kunna 

påverka andra maktcentra i samhället också, exempelvis idrottsutbildningen. Huruvida 

uppdelning mellan kvinnor och män är en relevant kategorisering eller inte går att diskutera. 

Foucault (enligt Nilsson, 2008) talar om metoder för analys om ”vetande” eller fastställande 

av vad som är ”sant” som rimlig eller orimlig grund till olika verklighetsuppfattningar. Då 

forskning i de flesta fall baseras på förkunskaper av hur saker och ting förhåller sig till 

varandra kan forskningen genom forskarens förkunskaper bidra till en verklighetsuppfattning. 

I det fallet blir urvalsgruppen en effekt av de förkunskaper forskaren har. Vilket kanske gör 

det än mer intressant att undersöka vad effekten urval baseras på för tidigare kunskaper. 

Könsfördomar (Risberg et al., 2009) kan exempelvis i kliniska studier undvikas genom att 

klargöra om behandling av en patient kunnat utföras annorlunda om patienten varit av ett 

annat kön (eng. sex) och om skillnader i behandling då är beroende på bevisade 

könsskillnader eller ett uttryck för könsfördomar (Risberg et al., 2009). Det kan också 
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förebyggas genom att hålla en öppen diskussion gällande genus och hur sjukdomar behandlas 

i relation till genus. Eller att genus och diskussioner kring kön genomsyrar den medicinska 

utbildningen (Risberg et al., 2009) där ständigt frågor bör ställas om vilka underliggande 

normer som ligger till grund för vissa antaganden som görs. Detta borde inte vara något unikt 

för endast medicinsk forskning och utbildning utan kan översättas till andra områden, 

exempelvis idrottsvetenskapen och idrottsliga utbildningar. För att tränare, tränarstudenter 

eller övriga som tar del av forskningen inte skall förstärkas av en bild av att idrott är något 

som är tillämpningsbart på endast vissa enkönade grupper utan något för alla och att 

symptom, diagnoser och träningsmetoder bör tillämpas olika beroende på könskategori. 

Foucault (2008) talar om diskursen, den talade kommunikationen, vilken kan användas som 

ett vapen för makt och kontroll, upprätthållande av maktförhållanden eller reproducerande av 

sociala system. Satt i relation till idrott och idrottsutbildningar, och att inom dessa områden 

hålla en öppen diskussion angående genus, kan kommunikation eller den öppna diskussionen 

bidra till att lösgöra maktförhållanden mellan kvinnor och män. Eller att könsfördomar 

uppkommer. Därför är frågor gällande kön och genus viktigt att beakta inom 

idrottsvetenskapen, och främst inom idrottsutbildningen, där denna studie kan bidra till den 

öppna diskussionen.    

Urvalets könsfördelning framgår sällan i forskningsstudiernas titel, men i föreliggande studie 

nämns kön oftare i studier gjorda på ett kvinnligt urval. Detta kan tolkas genom Hirdmans 

grundformel (A-icke a) som att mannen inom den idrottsvetenskapliga forskningen är något 

som är norm och kvinnan något som ett avsteg från normen och studien måste därför 

beskrivas ytterligare genom att skriva ut könskategori i titeln. Urvalets könstillhörighet 

framgår oftare i sammanfattning än i titel, men lämnar ändå i 50 % av fallen öppet för läsaren 

att fritt tolka urvalets könsfördelning och en stor andel försökspersoner gick heller inte att 

identifiera genom studiernas sammanfattning. Detta kan vid läsning av en artikel ge utrymme 

för tolkningar hos läsaren om urvalsgruppens könskategori eller studiens kvalitet, i likhet med 

de tolkningsmöjligheter som en artikels sammanfattning ger då författaren är en kvinna eller 

man (Johansson et al., 2004). Genom en snabb överblick av de studier där urvalsgruppens kön 

ej var angivet syns idrotter som ishockey, fotboll, rugby och amerikansk fotboll, idrotter som 

traditionellt kan betraktas som mansdominerade, vilket möjligen felaktigt hos läsaren kan 

tolkas som att det handlar om ett manligt urval om inget annat anges. Även uppkommer 

benämningar som ”premier league football” och liknande i artiklar med ej angiven 

könskategori på urvalsgruppen, vilket om det skulle handla om kvinnor troligen skulle 
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benämnas som ”women´s premier league football” då detta är ett vedertaget begrepp. Det 

skulle också, som ovan nämnt, kunna påverka tolkningar kring artikelns kvalitet (Johansson et 

al., 2004) eller att mannen, enligt Hirdmans grundteori, skulle ses som norm (Hirdman, 2001). 

Förhållandet mellan manliga och kvinnliga förstaförfattare är inte jämnt fördelat. I de flesta av 

de kodade artiklarna är förstaförfattare en man. Sätts förstaförfattare i relation till urvalet i 

studien verkar kvinnor i större utsträckning forska på kvinnor och män i större utsträckning 

forska med manliga urvalsgrupper män. Detta förstärker bilden av ”kvinnoforskningen” som 

en egen gren i forskningen (Olofsson, 2009). Olofsson (2009) menar att det verkar föråldrat 

att tala om forskning kontra kvinnoforskning. Något som denna studie alltså inte pekar mot 

utan snarare förstärker en bild av forskningen som något som bör utföras av män, och på män. 

För att påverka det här mönstret kan åtgärder som gör att fler kvinnor rekryteras som 

förstaförfattare sättas in. Att det på andra ställen styrande poster i idrotten är mansdominerat 

förstärker bilden av idrotten som en arena för en enkönad population (International Olympic 

Comittee, 2011; Riksidrottsförbundet, 2012). Men genom att fler kvinnor står som 

förstaförfattare skulle detta kunna skapa en bild av idrottsvetenskapen som något som inte 

riktar sig till en enkönad population i samhället. Samt motverka att kvinnor och män, genom 

att göra könsskillnader, ges olika betydande ställning i samhället (Freedman, 2003) och inom 

idrott eller idrottsvetenskaplig forskning. 

Textanalysen visar att olika ord används mer eller mindre frekvent i de olika artiklarna. Ord 

som ”anthropometry” (antropometri, gren inom ergonometri som behandlar kroppsmått) 

”deficiency” (brist) och ”iron” (järn) identifieras enbart i artiklar med kvinnligt urval och ord 

som ”power”, ”muscle”, ”intensity” och ”resistance” förekommer inte i artiklar med urval 

som endast består av kvinnor. Detta visar på att olika ord verkar användas som en konsekvens 

av urvalets könsfördelning. Forskas det bara om järn, brist och kroppsmått när det kommer till 

kvinnor och inte om styrka, muskler och intensitet? Vilket kan kopplas till att det, liksom 

inom den mediala framställningen av kvinnan (Jönsson, 2008), här inte heller är kvinnornas 

förmågor som framställs utan snarare deras problem eller utseende. Något som också kan 

förstärka en bild av kvinnan som en sämre version av en man, något defekt (enligt Hirdmans 

A-a). Och kommer vi bara lära oss om kvinnor och järnbrist om sökord som ”iron” och 

”deficiency” används vid artikelsökningar och inte om män och järnbrist? ”Gender” och 

”differences” verkar bara användas, av naturliga skäl, i artiklar med tvåkönat urval. Vilket 

kanske tyder på ett intresse att undersöka skillnader, men kan det skapa en tanke om att det 

alltid förväntas vara skillnader mellan kvinnor och män där det kanske inte finns några, och 
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borde det också diskuteras i artiklar med enkönat urval där det kanske inte förväntas 

skillnader, men ändå skulle kunna finnas? Då ingen kvalitativ analys gjorts utav innehållet i 

artiklarna är det svårt att säga något om hur valet av sökord påverkas av artikelns innehåll och 

urvalsgrupp, men intressant vore att undersöka detta vidare och på ett djupare plan. 

Metoddiskussion 

Studien baserades på en fallstudie av en tidskrift. Detta visar alltså på ett fall av tillämpad 

idrottsvetenskaplig forskning och är inte generaliserat till en större population (andra 

tidsskrifter inom samma fält). Intressant vore att undersöka om samma fenomen framkommer 

i andra tidskrifter av samma typ, men även tidskrifter inom andra typer av idrottsvetenskaplig 

forskning. Tidskriften innehöll publikationer mellan 2006 och 2013, alltså sju år. Resultaten 

hade kanske visat sig annorlunda om en tidskrift med ett större antal publikationer undersökts 

och att även en jämförelse gjorts över tid. Detta för att ett större antal artiklar kunde ge en 

tydligare bild av ett mönster eller att resultaten beror av slumpen. En jämförelse över tid 

skulle visa på om förändringar skett och när. 

Denna tidskrift har begränsningar för hur många ord som får användas i abstract samt 

begränsningar i antalet sökord. Detta kan påverka vad som skrivs ut i sammanfattning, 

exempelvis att författaren väljer bort att skriva ut urvalsgruppen just där vilket kan påverka de 

resultat som fåtts om kön framgår i sammanfattning eller inte. Dock skall, enligt tidskriften, 

kön, antal och ålder på urvalsgruppen framgå, vilket i vissa fall inte gick att identifiera i 

varken metoddel eller övrig text.  

Sökordens frekvens beräknades med hjälp av eTable Utilities. Till följd av att få artiklar 

gjorda på enbart kvinnor förekom endast 17 ord mer än två gånger varför det låg som grund 

till att de 17 mest förekommande orden jämfördes. Diagrammen skall alltså tolkas därefter. 

Ord som inte finns med i analysen förekommer i färre än två artiklar. Ord matchades enligt 

samma stavning varför exempelvis ”sport” och ”sports” eller ”maximum” och ”maximal” inte 

räknades som samma ord.  

Slutsats 

Den här studien visar att den kvinnliga idrottaren och forskning på kvinnor är ett undantag 

från den manliga normen genom de val av urvalsgrupper som görs. Genom att en ojämn 

fördelning mellan urvalsgrupper och förstaförfattare råder speglar idrottsforskningen idrottens 
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premisser att det är en manlig arena och riskerar på detta sätt att reproducera den manliga 

normen inom idrotten t.ex. genom att påverka idrottsutbildningar och framtida forskning.  
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