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Abstract 

 

Throughout the history, sport has been an activity primarily led by men. However, times have 

changed and an apparent increase in female appearance, within sport, has been visible. As a 

matter of fact, female athletes represent about 40% of all athletes in total around the world. 

Nevertheless, despite of increasing female attendance in sport, women receives limited media 

coverage and when they are presented in the media, it is often with a reduced tone. 

Meanwhile, the male athletes and their athletic performance are frequently written about in 

the media and often expressed as the highlights of the sporting event. 

 

The purpose of this study is to examine the similarities, as well as differences, in the 

representation of female and male golfers in the magazine Swedish Golf. The study 

predominately uses critical discourse analysis and a gender perspective. The analysed data 

will suggest that there are several trends that indicate a gender hierarchy in which the female 

golf players have a lower status than the male ones. 

 

Keywords: gender, golf, media, discourse analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tack! 

 

Att skriva kandidatuppsats är ingen lätt uppgift, jag var orolig över att jag inte skulle klara av 

det men till min förvåning flöt arbete på. Varje dag. Vissa dagar har givetvis varit effektivare 

än andra, men faktum är att jag hela tiden har velat skriva och utveckla arbetet. Anledningen 

är utan tvekan alla inspirerande människor som jag mött under arbetets gång. De här 

människorna jobbar på ett eller annat sätt med jämställdhet och för att främja allas lika rätt 

och värde. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er, ni inspirerar och ni behövs. 

 

Ett extra stort tack vill jag även rikta till min handledare Marianne Winther Jørgensen som 

har stöttat mitt arbete från början till slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

 

1. Inledning ................................................................................................................................ 7 

2. Syfte, problemformulering och frågeställningar .................................................................... 8 

2.1 Syfte och problemformulering ......................................................................................... 8 

2.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

3. Bakgrund ................................................................................................................................ 9 

3.1 Introduktion till genusbegreppet ...................................................................................... 9 

3.2 Gestaltningsteori............................................................................................................. 11 

4. Tidigare forskning ................................................................................................................ 11 

4.1 Kritiken mot sportmedia................................................................................................. 12 

4.2 Femininitets-tekniker i media......................................................................................... 13 

4.3 De gamla reglerna .......................................................................................................... 14 

4.4 Den nya regeln ............................................................................................................... 16 

5. Teori ..................................................................................................................................... 17 

5.1 Socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys ........................................................... 17 

5.2 Bildanalytisk teori .......................................................................................................... 19 

5.3 Relationen mellan kvinna och man ................................................................................ 19 

5.4 Intersektionalitet ............................................................................................................. 21 

6. Metod ................................................................................................................................... 21 

6.1 Empiriskt material och urval .......................................................................................... 22 

6.2 Analysmetod och motivering av metodval..................................................................... 23 

6.2.1 Tredimensionella modellen ..................................................................................... 23 

6.2.2 Bildanalytisk metod ................................................................................................. 25 

6.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 26 

6.4 Etiska aspekter................................................................................................................ 26 

7. Analys .................................................................................................................................. 27 

7.1 Textanalys ...................................................................................................................... 27 

7.1.1 Skickliga men infantiliserade kvinnor - a ................................................................ 27 

7.1.2 Löjliga kvinnor - B .................................................................................................. 30 

7.1.3 Professionella män - A ............................................................................................ 32 

7.1.4 Löjliga män - kursiverat A ....................................................................................... 34 

 



 
 

7.2 Bildanalys ....................................................................................................................... 36 

7.2.1 Glada kvinnor - B .................................................................................................... 36 

7.2.2 Allvarliga män - A ................................................................................................... 38 

8. Sammanfattning ................................................................................................................... 39 

9. Diskussion ............................................................................................................................ 41 

10. Referenser .......................................................................................................................... 45 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 50 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. Inledning 
 

Sedan 2013 driver Svenska Golfförbundet förändringsarbetet Vision 50/50 som går ut på att 

jämställa Golfsverige. Eftersom att golfens idé och tradition har utvecklats av och för män 

menar Svenska Golfförbundet att det lett till att förutsättningarna för att vara självklar som 

golfspelare ser olika ut för kvinnor och män, Vision 50/50 ska därför bidra till att öka antalet 

kvinnor som spelare och i ledande positioner ute på klubbarna så att även kvinnor får större 

möjlighet att påverka golfens utveckling.1 Det här arbetet tyder på en strävan efter att bryta de 

gamla traditioner som golfen genomsyras av, men det finns fortfarande golfklubbar runt om i 

världen som inte arbetar åt samma håll. Under våren 2016 hölls en omröstning på den skotska 

golfklubben Muirfield för att besluta om klubben skulle börja acceptera kvinnor som 

medlemmar. Det blev ett nej, och som ett resultat av det blev klubben bortplockad från listan 

som möjlig arrangör för The Open Championship – en av golfens främsta tävlingar som varje 

år spelas på någon av de banor som finns med på arrangörslistan.2 Det är inte helt okänt att 

golf är en sport som gärna hedrar sina anor, men att år 2016 rösta nej till kvinnliga 

medlemmar kan tyckas vara lite väl omodernt, är det verkligen den bilden av golfen som 

herrarna på Muirfield vill förmedla? Antagligen inte eftersom att en andra omröstning i mars 

2017 gav ett motsvarande resultat, frågan är bara om det berodde på att klubben i och med det 

fick tillbaka sin status som möjlig arrangör eller för att även nej-röstarna insett hur förlegade 

klubbens regler är.3 

 

Både historien och nutiden vittnar om att mannen är det normativa inom golfen och kvinnan 

det sekundära, det är därför inte särskilt kontroversiellt att påstå att golf är en idrott av både 

konservativ och patriarkal natur. Med det i åtanke vill jag i den här studien undersöka hur 

kvinnliga respektive manliga golfspelare gestaltas i media.4 Studier visar nämligen att det 

finns stora skillnader i det mediala gestaltandet av idrottskvinnor och idrottsmän, kvinnor 

                                                
1 Svenska Golfförbundet, ”Vision 50/50. På väg mot ett jämställt Golfsverige”, återfinns på 

https://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/sgf-vision-5050-faktabroschyr.pdf , senast 

besökt 2017-02-28. 
2 Martin Strömberg, "Inga kvinnor - inget The Open", Svensk Golf, 2016-05-19, återfinns på 

http://www.svenskgolf.se/artiklar/blogg/20160519/inga-kvinnor-inget-the-open , senast besökt 2016-11-10. 
3 CM Hellsten, "Nu är det klart: Muirfield välkomnar kvinnliga medlemmar", Svensk Golf, 2017-03-14, 

återfinns på  http://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20170314/nu-ar-det-klart-muirfield-valkomnar-

kvinnliga-medlemmar/ , senast besökt 2017-03-23. 
4 Ordet media kommer i den här undersökningen att syfta till traditionella kommunikationskanaler som 

exempelvis tv, tidningar, radio och internet. 

https://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/sgf-vision-5050-faktabroschyr.pdf
https://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/sgf-vision-5050-faktabroschyr.pdf
https://www.golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/sgf-vision-5050-faktabroschyr.pdf
http://www.svenskgolf.se/artiklar/blogg/20160519/inga-kvinnor-inget-the-open
http://www.svenskgolf.se/artiklar/blogg/20160519/inga-kvinnor-inget-the-open
http://www.svenskgolf.se/artiklar/blogg/20160519/inga-kvinnor-inget-the-open
http://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20160628/ny-omrostning-kan-oppna-for-kvinnor
http://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20170314/nu-ar-det-klart-muirfield-valkomnar-kvinnliga-medlemmar/
http://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20170314/nu-ar-det-klart-muirfield-valkomnar-kvinnliga-medlemmar/


8 

 

tenderar att framställas som svaga och vackra medan män framställs som starka och fysiska.5  

De här framställningarna projicerar stereotyper av vad som är kvinnligt och manligt 

idrottande vilket leder till skeva uppfattningar av både idrottsutövare och resten av vår 

omgivning.6  

 

Jag har valt att fokusera undersökningen till tidningen Svensk Golf, en tidning som når en 

bred publik då den kostnadsfritt skickas ut till alla hushåll i Sverige där minst en person är 

medlem i en svensk golfklubb.7 Det är med andra ord en tidning som har möjlighet att 

påverka många olika människors uppfattning kring bilden av golfspelaren och blir därför 

intressant att studera närmre. Undersökningsperioden avgränsas till april-september 2016, 

generellt sett är det under dessa månader som golfen har sin högsäsong vilket kan innebära att 

fler personer aktivt väljer att läsa tidningen. 

2. Syfte, problemformulering och frågeställningar 

2.1 Syfte och problemformulering 

Den här studien görs för att svara på om det finns några likheter och/eller skillnader i 

gestaltandet av kvinnor och män i tidningen Svensk Golf.  

 

Mediala framställningar gör ofta skillnad på kvinnor och män i idrottsliga sammanhang 

genom att lyfta fram och hylla den idrottande mannen samtidigt som den idrottande kvinnan 

förminskas.8 En fara i dessa framställningar är att de oundvikligt påverkar bilden av vår 

omvärld och i och med det påverkas även våra tankar och handlingar.9 Det är därför relevant 

att kritiskt granska media för att kunna upptäcka den ofta förekommande särskiljningen då 

jag menar att det riskerar att upprätthålla traditionella könsroller – vilket i sin tur leder till ett 

ojämställt klimat. Om särskiljandet mellan kvinnor och män är vanligt förekommande i 

mediala kanaler generellt, hur ser det då ut i en tidning som härstammar från en patriarkal 

idrottskultur starkt förknippad med konservativa värderingar?  

 

                                                
5 De studier jag syftar till går att läsa om i avsnittet Tidigare forskning på sidorna 11–17. 
6 Kerstin Engström, Genus och genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, återfinns på 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf , senast besökt 2016-11-28, s. 44f. 
7 Om Svensk Golf och redaktionen se: http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen , senast besökt 2016-11-29. 
8 Emma H. Wensing & Toni Bruce, "Bending the Rules - Media Representation of Gender during an 

International Sporting Event", International Review for the Sociology of Sport, Vol. 38, Nr. 4, 2003, s. 387. 
9 Engström, s. 44f. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen
http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen
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2.2 Frågeställningar 

● Framträder det några diskurser i Svensk Golf som antyder att de kvinnliga och 

manliga golfspelarna särskiljs, och i så fall vilka? 

● Vad kan sägas om relationen mellan bild och skrift i Svensk Golf, finns det några 

diskursiva likheter/skillnader i gestaltandet av golfspelarna? 

3. Bakgrund 
 

Den här studien ämnar undersöka genusrelaterade frågor inom det mediala fältet vilket gör 

det nödvändigt att ge en kort bakgrundsbeskrivning till både genusbegreppet och den makt 

medier idag besitter. Innan jag gör det kan det dock vara av läsarens intresse att ta del av en 

kort beskrivning av mina personliga utgångspunkter för att bättre förstå min positionering i 

förhållande till den här undersökningen och dess sammanhang. 

 

Jag har spelat golf i snart 20 år och under den tiden har jag även haft flera golfrelaterade 

yrken, de här erfarenheterna har tillsammans bidragit till att jag fått god insyn i golfvärlden 

både på ett idrottsligt och kulturellt plan. Det ska även sägas att jag identifierar mig som 

kvinna samt att jag främjar en feministisk värdegrund där allas lika rätt och värde är en viktig 

utgångspunkt. Påpekas bör också att det i den här studien blir nödvändigt att använda binär 

könsuppdelning då kvinna/man främst förekommer inom idrottsvärlden, jag är dock 

medveten om att dessa två inte är de enda könsidentiteter en person kan tillskriva sig. Nedan 

följer en genomgång av genusbegreppet och gestaltningsteorin.  

3.1 Introduktion till genusbegreppet 

Termen genus har i forskningssammanhang kommit att bli ett slags paraplybegrepp för det 

område som innehåller könsrolls-, kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning, menar medie- 

och kommunikationsvetaren Kerstin Engström.10 Ordet genus är en svensk översättning av 

engelskan gender och uppstod för att åtskilja det biologiska könet och det socialt skapade 

genuset (vilket något förenklat kan beskrivas som könsroller), den här åtskillnaden har dock 

kommit att ifrågasättas då kritiker menar att det är en alldeles för förenklad definition av 

relationen mellan biologiskt kön och socialt/kulturellt genus.11 En av dessa kritiker är Judith 

                                                
10 Kerstin Engström, Genus och genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, återfinns på 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf , senast besökt 2016-11-28, s. 28. 
11 Engström, s. 28f. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:141476/FULLTEXT01.pdf
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Butler, professor i retorik och litteraturvetenskap, som menar att tanken om de binära 

könskategorierna som stabila och självklara bör rubbas.12 Butler problematiserar 

genusbegreppet genom att förklara att genus inte bara är något kulturellt konstruerat utan 

även något som oavsett kultur är sammankopplat med det biologiska könet. När en bebis föds 

konstateras det direkt huruvida det är en flicka eller en pojke, genuset är på så sätt 

fördiskursivt, vilka egenskaper som sedan läggs in i genuset flicka/pojke är vidare kulturellt 

betingat. Butler skriver:  

 

“Om redan könet är en genuspräglad kategori skulle det alltså inte vara meningsfullt att 

definiera genus som könets kulturella tolkning. Genus borde då inte uppfattas blott som den 

innebörd som kulturen tilldelar ett på förhand givet kön (en juridisk företeelse); genus måste 

också syfta på den produktionsapparat varigenom könet överhuvudtaget blir till. Det innebär 

att genus inte förhåller sig till kulturen som kön till naturen; genus är också det 

diskursiva/kulturella medel varigenom könad natur eller ett naturligt kön skapas och etableras 

som något fördiskursivt, något som föregår kulturen, en politiskt neutral yta på vilken kulturen 

verkar.”13 

 

Beroende på kultur finns det alltså olika tolkningar av vad de olika genusen innebär, vidare 

påpekar Butler dock att det finns ett generellt antagande om ett binärt genussystem vilket är 

ett dilemma då det bidrar till att upprätthålla tron på att ett specifikt genus hör ihop med ett 

specifikt biologiskt kön.14 

 

Engström förklarar att om vi fortsätter lägga genus- eller könsperspektiv som 

kvinnligt/manligt på forskning riskerar det att upprätthålla isärhållningen mellan könen och 

på så sätt också reproducera diskursen om kvinnor och män som två helt olika kategorier, för 

att: “[I]nte bara tystnaden kring kvinnors underordning, utan även talet om underordningen, 

kan fungera reproducerande”.15 Engström poängterar dock att genusperspektivet behövs inom 

forskningsområden som tidigare främst fokuserat på män eftersom att dessa på så sätt bidragit 

till att göra männen till norm.16 Det här innebär givetvis att föreliggande studie går att 

ifrågasätta då uppdelningen kvinnligt/manligt görs, jag vill dock mena att den manliga 

golfspelaren sedan länge ansetts vara norm inom golfen och det är därför viktigt att lyfta fram 

                                                
12 Judith Butler, Genustrubbel, (Göteborg: Daidalos, 2007). 
13 Butler, s. 56f. 
14 Butler, s. 56. 
15 Engström, s. 30. 
16 Ibid. 
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och öppet diskutera den kvinnliga golfspelaren för att på så sätt även göra henne normativ 

inom idrotten. Den binära könsuppdelningen kolliderar dock med min feministiska 

värdegrund eftersom att kvinnligt/manligt exkluderar andra könsidentiteter, men då idrotten 

generellt är uppdelad i dam- och herridrott görs det binära fördiskursivt i det här 

sammanhanget och det blir därför nödvändigt att denna studie kategoriseras på ett liknande 

sätt. 

3.2 Gestaltningsteori 

Mediekonsumtionen är idag väldigt hög och tidigare nämnda Kerstin Engström menar att det 

även innebär att det mediala återberättandet av nyheter och händelser har stor betydelse för 

hur vi uppfattar vår omvärld.17 Utifrån gestaltningsteorin förklarar Jesper Strömbäck, 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap, att människan dessutom ständigt söker 

efter förståelse och vill skapa mening, om det då förmedlas en konstant negativ bild av en och 

samma händelse i media bidrar det till att tala om för oss hur vi ska se på världen och vilken 

sanning det är vi ska ta del av.18 Media har med andra ord ett diskursivt maktövertag när det 

kommer till att bestämma vad som ges utrymme att synas men även hur det representeras och 

gestaltas.19 

  

Att media har den här makten gör också att det finns de som ställer sig kritiska till det 

mediala återberättandet av händelser, några exempel på dessa kritiker kommer presenteras i 

nästa avsnitt.  

4. Tidigare forskning 
 

Det finns många studier som behandlar ämnena genus och idrott. I det här avsnittet kommer 

jag redogöra för några av dessa studier och de kommer även ligga till grund för den 

kommande analysen. Det kan dock vara av värde att påpeka att några av nedanstående studier 

är skrivna utifrån en amerikansk kontext vilket kan uppfattas problematiskt då föreliggande 

studies material är publicerat i Sverige. Det går dock att dra paralleller mellan de svenska och 

amerikanska studierna som anges nedan och jag vill därför mena att de är värdefulla att lyfta 

                                                
17 Engström, s. 41. 
18 Jesper Strömbäck, Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, (Stockholm: SNS 

Förlag, 2009), s. 119ff. 
19 Engström, s. 41. 
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inför den kommande analysen, men jag är medveten om att det kan finnas kulturella aspekter 

som präglar de olika studierna. 

4.1 Kritiken mot sportmedia 

Idrottssociologen Mary Jo Kane ställer sig kritisk till massmedias rapportering av 

idrottskvinnor, detta eftersom att antalet idrottande kvinnor har ökat markant de senaste 20 

åren men trots det har det mediala utrymmet i tv för damidrott minskat vilket har lett till att 

gapet mellan dam- och herridrott har växt.20 Kane skriver: 

 

“Would you be surprised to learn that even though women make up 40% of all sport 

participants nationwide, they receive less than 2% of overall televised media coverage. What 

these results suggest is that the media do not just ignore sportswomen; they construct and 

actively perpetuate a false narrative that women are not interested in sports and are not very 

skilled when they do participate.”21 

 

Här knyter Kane an till gestaltningsteorins tankar om hur mediernas bilder bidrar till att skapa 

“sanningar” hos oss individer.22 Kane menar att medias makt aldrig ska underskattas, 

framförallt inte i samband med just sport då dessa tillsammans tenderar att bibehålla mäns 

makt och privilegier i samhället.23 Även sociologi- och genusvetarna Jennifer L. Knight och 

Traci A. Giuliano är inne på ett liknande spår då de menar att idrottskvinnor går emot den 

traditionella kvinnorollen (den känslosamma och feminina) genom att ägna sig åt idrott.24 

Detta gör att media många gånger framhåller att idrottskvinnor är vackra och attraktiva för att 

på så sätt bevara deras kvinnlighet. Idrottsmän befinner sig dock redan inom den manliga 

stereotypen och det mediala utrymmet kan därför fokusera mer på deras idrottsliga 

prestationer.25 Nedan kommer jag presentera några exempel på texter som undersökt hur både 

dam- och herridrottare framställs i media.  

                                                
20 Mary Jo Kane, "The Better Sportswomen Get, the More the Media Ignore Them", Communication & Sport, 

Vol. 1, Nr. 3, 2013, s. 233. 
21 Ibid. 
22 Gestaltningsteorin redogjordes för under rubriken Gestaltningsteori på sidan 11. 
23 Kane, s. 235. 
24 Jennifer L. Knight & Traci A. Giuliano, "He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-

Stereotypical Portrayals of Male and Female Athletes by the Print Media", Sex Roles, Vol. 45, Nr. 3, 2001, s. 

219. 
25 Ibid. 
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4.2 Femininitets-tekniker i media 

Emma H. Wensing och Toni Bruce, sociologi- och medievetare, presenterar forskning som 

visar att idrottskvinnor gestaltas på ett annat sätt än idrottsmän.26 Detta görs bland annat 

genom att skriva fram och tydliggöra idrottskvinnans femininitet, fem tekniker som ofta 

förekommit i media för att befästa detta är: 

 

Könsmarkering 

Ordet dam används för att klargöra att det är idrott för kvinnor det handlar om, exempelvis 

damfotboll, medan fotboll för herrar oftast beskrivs som enbart fotboll. Det här särskiljandet 

innebär en slags hierarki där fotboll är normen och damfotboll är något sekundärt.27 

 

Obligatorisk heterosexualitet 

Idrottskvinnor blir gestaltade som sexobjekt eller framställda i heterosexuella relationer i 

roller som mamma/fru/flickvän.28 

 

Kvinnlig lämplighetsbetoning 

Kvinnligt stereotypa uttryck och beteenden betonas - både fysiska och emotionella. Det kan 

till exempel handla om att vara liten och nätt, smal, givmild och omtänksam.29 

 

Infantilisering 

Användandet av enbart förnamn (istället för efternamn eller både för- och efternamn) samt att 

som kvinna beskrivas som ung tjej eller tös.30 

 

Icke-sport-relaterad-fakta 

Fokus läggs på exempelvis privatliv, familj, relationer och utseende - områden som inte alls 

har med det idrottsliga att göra. Även jämförelser med manliga idrottare är vanligt 

förekommande i den här kategorin.31 

 

                                                
26 Emma H. Wensing & Toni Bruce, "Bending the Rules - Media Representation of Gender during an 

International Sporting Event", International Review for the Sociology of Sport, Vol. 38, Nr. 4, 2003. 
27 Wensing & Bruce, s. 387. 
28 Ibid. 
29 Wensing & Bruce, s. 388. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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Ovanstående fem tekniker kallas för De gamla reglerna eftersom att de inte används i lika 

stor utsträckning längre. Den nya regeln som medier främst använder sig av idag innebär 

istället en ambivalent framställning av idrottskvinnan, positiva bilder och återgivanden av 

hennes idrottsliga prestationer presenteras ofta i samband med en nedvärderande text eller ett 

ifrågasättande av framgången.32 Wensing och Bruce menar att minskandet av De gamla 

reglerna innebär ett steg i rätt riktning för jämlikhet, men i och med att det fortfarande finns 

negativa och nedvärderande tendenser i gestaltandet finns det fortfarande mycket som kan 

förbättras.33 Nedan presenterar jag en undersökning av idrotts- och genusvetaren Helena 

Tolvhed där det går att urskilja exempel på De gamla reglerna. 

4.3 De gamla reglerna 

Helena Tolvhed har undersökt hur fem tidningar i både text och bild gestaltar de olympiska 

spelen under åren 1948-1972.34 Syftet med undersökningen var att utforska hur olika 

maktordningar kan tänkas samspela med kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder.35 En del av 

analysen ägnar Tolvhed åt att studera hur idrottarna framställs på bild och noterar att bilderna 

på männen oftast framställs på ett dramatiskt och fartfyllt sätt, de syns till exempel på bilder 

där de springer, åker skidor eller brottas. Bilderna är tagna mitt i en rörelse där kroppens fysik 

och styrka blir kärnan, något som signalerar kraftfullhet. Tillsammans med ord som: djärv, 

tapper och disciplinerad i bildtexterna bidrar detta till framställningen av ett aktivt maskulint 

ideal, menar Tolvhed.36 

 

Bilderna på kvinnorna är däremot oftast arrangerade genom att de poserar, ler och tittar in i 

kameran. Tolvhed noterar även att bilderna endast ibland tas mot en bakgrund som knyter an 

till ett tränings- eller tävlingssammanhang. Bildtexterna handlar i de flesta fall om utseende 

där ord som används bland annat är vacker och söt, något som Tolvhed menar förankrar 

bilden av den “attraktiva kvinnan” snarare än en aktiv och framgångsrik idrottare.37 I sin 

sammanfattning konstaterar slutligen Tolvhed följande: 

 

                                                
32 Wensing & Bruce, s. 388. 
33 Ibid. 
34 Helena Tolvhed, Nationen på spel - Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av 

olympiska spel 1948-1972, (Umeå: H:ström - Text & kultur, 2008). 
35 Tolvhed, s. 11. 
36 Tolvhed, s. 96. 
37 Tolvhed, s. 166. 
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“Det dominerande mönstret för mediers gestaltning av idrottskvinnor bekräftar de 

feminitetsnormer som gör att den kvinnliga idrotten blivit ett problem till att börja med. OS 

förblir på ett övergripande plan en arena för kamp mellan aktiva manliga kroppar även då 

kvinnors närvaro synliggörs, vilket bibehåller socialt betydelsefulla principer för isärhållning 

och ‘var sak på sin plats’.”38 

 

Att var sak har sin plats blir även tydligt i en artikel baserad på Jonas Lindkvist 

magisteruppsats som är en analys av hur golfspelaren Annika Sörenstam gestaltats i svensk 

dagspress.39 Studien visar bland annat att Sörenstam infantiliseras och Lindkvist menar att det 

beror på att Sörenstam, som kvinnlig idrottare, inkräktar på manligt område “och måste 

därför avväpnas.”40 

 

Ytterligare exempel på infantilisering presenteras i en studie av sociologi- och genusvetarna 

Michael A. Messner och Margaret Carlisle Duncan samt filmmakaren Kerry Jensen.41 Genom 

en undersökning av kommentatorers språkbruk vid tv-sända idrottsevenemang för kvinnor 

respektive män konstaterar författarna att användandet av idrottarnas förnamn skiljer sig 

kraftigt, 52,7% av idrottskvinnorna blir omnämnda vid sitt förnamn jämfört med 7,8% av 

männen.42 I de manliga basketmatcherna som analyseras noterar även författarna att ras är en 

avgörande faktor när män infantiliseras:  

 

“In the three men’s basketball games, in each of the cases in which men were referred to by 

their first names only, the commentators were referring to men of color”.43 

 

Kommentatorerna tenderar att använda sig av infantilisering för att skapa en slags hierarki - 

författarna påpekar dock att detta antagligen görs omedvetet. Högst rankas de vita männen 

som alltid nämns vid sitt efternamn, näst högst rankas de svarta männen som många gånger 

benämns vid sitt förnamn och lägst rankas kvinnorna som oftast tituleras med sitt förnamn 

eller infantiliseras på andra sätt.44 

 

                                                
38 Tolvhed, s. 223. 
39 Jonas Lindkvist, Fairway - Medias representation av Annika Sörenstam, 2008, återfinns på 

http://www.idrottsforum.org/articles/lindkvist/lindkvist081112.pdf , senast besökt 2016-11-10. 
40 Lindkvist, s. 4. 
41 Michael A. Messner, Margaret Carlisle Duncan & Kerry Jensen, "Separating the Men from the Girls: The 

Gendered Language of Televised Sports", Gender & Society, Vol. 7, Nr. 1, 1993. 
42 Messner, Carlisle Duncan & Jensen, s. 128.  
43 Messner, Carlisle Duncan & Jensen, s. 131. 
44 Ibid. 

http://www.idrottsforum.org/articles/lindkvist/lindkvist081112.pdf
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Författarna konstaterar även att det görs skillnad på hur framgång beskrivs mellan könen, 

männens framgång beskrivs bland annat av talang, instinkt, intelligens, hårt arbete och styrka. 

Kvinnornas framgång är också grundade på talang, intelligens och hårt arbete men i samband 

med dessa uttrycks även tur, gemenskap och familjerelationer. Kvinnorna tenderar även att 

bli framställda som mindre lyckade på grund av nervositet och dåligt självförtroende.45 

4.4 Den nya regeln 

Exempel på Den nya regeln görs i en artikel författad av idrotts- och kommunikationsvetaren 

Andrea N. Eagleman, där Eagleman undersöker hur dam- och herrgymnasters färdigheter, 

framgångar och förluster framställs i media under Olympiska spelen 2012.46 En särskiljning 

som Eagleman noterar är bland annat att herrgymnasternas prestationer omtalas med korrekta 

namn för de olika teknikerna de använder sig av, exempelvis: “front handspring double full 

vault” och “a peach to front uprise double back”.47 Medan damgymnasternas prestationer 

istället beskrivs med ett helt annat språkbruk: “she whipped through the air as if shot from a 

candy-coated cannon” och “tiptoes across the balance beam”.48  

 

Eagleman noterar dock att det finns en annan typ av skillnad i beskrivningen av framgång. 

Kvinnornas framgång motiveras av hård träning och disciplin, medan männens 

framgångshistorier handlar om hårda uppväxter och lycko-handdukar.49 Trots en del 

skillnader i framställningen av dam- och herrgymnasterna har de ändå något gemensamt - 

ambivalens. Anledningen, menar Eagleman, är att männen i det här fallet befinner sig inom 

en kvinnligt kodad sport och måste därför särskiljas från andra idrottsmän vilket görs genom 

en ambivalent framställning: 

 

“This ambivalence illustrates the extreme power of the media to minimize the 

accomplishments of both male and female gymnasts, as well as the power to impact society’s 

views on gender and reinforce long-held stereotypes about gender.”50 

 

                                                
45 Messner, Carlisle Duncan & Jensen, s. 130. 
46 Andrea N. Eagleman, "Constructing gender differences: newspaper portrayals of male and female gymnasts at 

the 2012 Olympic Games", Sport in Society, Vol. 18, Nr. 2, 2015. 
47 Eagleman, s. 239. 
48 Ibid. 
49 Eagleman, s. 240. 
50 Eagleman, s. 245. 
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Som jag tidigare skrev i inledningen till det här avsnittet är många av de ovanstående 

studierna skrivna utifrån en amerikansk kontext, ett par studier kommer dock från ett svenskt 

sammanhang och det finns vissa likheter. Både de amerikanska och svenska studierna visar 

att De gamla reglerna förekommer inom idrottsmedia, huruvida de och Den nya regeln syns i 

det empiriska materialet återstår dock att se. Den här undersökningen kommer även försöka 

ge svar på om materialet innehåller något utöver femininitets-teknikerna, men innan analysen 

presenteras ska de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna redogöras för.  

5. Teori 
 

Den här studien bygger på flera teoretiska utgångspunkter, men grundpelarna är framförallt 

kritisk diskursanalys och genusteori tillsammans med de femininitets-tekniker som 

redogjordes för i föregående avsnitt. Nedan presenteras både kritisk diskursanalys, genus- 

och bildteori samt intersektionalitet. 

5.1 Socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys 

Medie- och kommunikationsvetarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips har 

författat en teori- och metodbok där de går igenom diskursanalysens olika delar samt hur 

dessa kan användas vid undersökningar av olika kommunikationsprocesser.51 Till att börja 

med definieras begreppet diskurs av författarna som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen).”52 Det innebär att vi kategoriserar det vi ser och möts av 

i vardagen för att på så sätt förstå vår omvärld. Här får socialkonstruktionismen en viktig roll, 

Winther Jørgensen och Phillips förklarar att en av dess premisser innebär att ha en kritisk 

inställning till all självklar kunskap.53 En annan premiss är att uppfattningen av vår omvärld 

ska ses som historiskt och kulturellt specifik, den kan vara en självklar sanning här och nu 

men behöver inte vara självklar någon annanstans eller i en annan tid.54 Detsamma gäller 

även för identiteter, genom våra sociala praktiker och möten kan en persons identitet komma 

att förändras eller övergå till något helt annat.55 Våra identiteter bör därför ses som flytande.  

                                                
51 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund: Studentlitteratur, 

2000). 
52 Winther Jørgensen & Phillips, s. 7. 
53 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11. 
54 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11f. 
55 Winther Jørgensen & Phillips, s. 105. 



18 

 

Tidigare var det främst utifrån nation, klass, kön och familj som ens identitet skapades men 

nu, förklarar Winther Jørgensen och Phillips, finns det betydligt fler utgångspunkter i 

utformandet av identiteten.56 Det gör också att fler än en identitet kan tillskrivas en och 

samma person, identiteterna kan komma att vara varandras motsättningar men beroende på 

vilken identitet som är den mest utmärkande i ett visst sammanhang är det också den som blir 

den primära.57 Jag kan exemplifiera detta genom mina två identiteter som student och 

timanställd, i min roll som student befinner jag mig i en akademisk kontext där vetenskaplig 

kunskap ses som väsentlig och eftersträvansvärd, men när jag befinner mig i min yrkesroll är 

det istället social kompetens som eftersträvas. På så sätt besitter jag två skilda identiteter som 

anpassas utifrån det sammanhang jag befinner mig i.  

 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att inom den kritiska diskursanalysen ses diskurs som 

en “social praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra 

sociala praktiker”.58 Det innebär att en diskurs både kan skapa och omforma sociala 

strukturer men de existerar endast på grund av att andra diskurser finns och verkar i det 

sociala rummet. Den kritiska diskursanalysen menar därför att diskurser måste sättas i 

relation med varandra för att kunna förstås.59 Hur det fungerar kommer jag senare presentera 

med hjälp av Norman Faircloughs analysmodell under Metod.60  

 

Värt att påpeka är att den kritiska diskursanalysen innebär att stå på de underordnades sida då 

analysen är menad att bidra med en förklaring till ojämlika maktförhållanden.61 I den här 

studiens fall är det kvinnorna som är den underordnade kategorin (vilket kommer tydliggöras 

senare i det här avsnittet under rubriken: Relationen mellan kvinna och man) och på grund av 

det kommer jag istället för diskursanalysens lingvistiska verktyg använda mig av de 

femininitets-tekniker som redogjordes för under Tidigare forskning.62 Teknikerna går 

generellt ut på att notera ojämlikheter mellan könen vilket gör att det kan uppfattas som att 

studiens intresse är att enbart lyfta fram skillnader mellan kvinnor och män, så är inte fallet. 

Anledningen till att femininitets-teknikerna kommer användas som verktyg är för att kunna ta 

reda på om de fortfarande går att ana inom idrottsrelaterade media. 

                                                
56 Winther Jørgensen & Phillips, s. 106. 
57 Ibid. 
58 Winther Jørgensen & Phillips, s. 67f. 
59 Winther Jørgensen & Phillips, s. 68. 
60 Finns under rubriken Tredimensionella modellen, på sidan 23. 
61 Winther Jørgensen & Phillips, s. 70. 
62 Återfinns under rubriken Femininitets-tekniker i media, på sidan 13. 



19 

 

5.2 Bildanalytisk teori 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund är konst- och kommunikationsvetare och skriver 

bland annat om bildanalytisk teori utifrån ett genusperspektiv.63 Eriksson och Göthlund 

förklarar att bildanalys fungerar som en tolkningsprocess, detta genom att ifrågasätta bildens 

innehåll, plocka ut vissa delar och försöka förstå dessa i ett större sammanhang, vidare kan 

resultatet på så sätt komma att variera beroende på vilket perspektiv som läggs på 

materialet.64 Hur föreliggande bildanalys kommer gå till redogör jag mer detaljerat för i 

metodavsnittet.65 Eriksson och Göthlund menar vidare att för att kunna analysera en specifik 

bild måste den förstås i relation till något annat.66 Vilket samspelar med den kritiska 

diskursanalysens tankar. I den här studiens fall, där bildanalysens syfte är att undersöka hur 

kvinnor och män gestaltas, måste dessa två först förstås i relation till varandra - relationen 

mellan dessa kommer jag presentera nedan. 

5.3 Relationen mellan kvinna och man 

Historieprofessorn Yvonne Hirdman förklarar att ordet genus bör förstås och användas som 

ett samlingsnamn för hur vi människor själva har konstruerat de stereotypa könsroller som 

finns och verkar på olika sätt i samhället.67 Nedanstående formler, menar Hirdman, ligger till 

grund för genusordningen – en hierarki där mannen är överordnad kvinnan: 

 

A (huvudpersonen) 

Mannen, tillika grunden för genusordningen. Den viktigaste aspekten i att vara man innebär 

att inte vara kvinna - det ska ses som önskvärt och en ynnest att vara man. Att vara man 

innebär också “att mäkta, kunna, att vara stark i handling och tanke” oavsett var eller i vilken 

tid det gäller. Mannen är ständigt huvudpersonen, vilket blir tydligt i nedanstående formler.68 

 

A - icke A (grundformeln)  

En enkönsmodell som innebär att det enda som finns är mannen. Kvinnan finns visserligen 

fysiskt men anses inte viktig. Mannen är och kvinnan är något som inte är. Hirdman drar 

paralleller till tänkandet under antiken då gudarna stod över människorna och människorna 

                                                
63 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder. Att tolka visuella uttryck, (Lund: Studentlitteratur, 

2004). 
64 Eriksson & Göthlund, s. 29. 
65 Finns under rubriken Bildanalytisk metod, på sidan 25. 
66 Eriksson & Göthlund, s. 57. 
67 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, (Malmö: Liber, 2001), s. 11. 
68 Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 47ff, citatet är hämtat från s. 51. 
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stod över djuren. Utifrån den beskrivningen är mannen det mänskliga och kvinnan detsamma 

som djuren - något icke mänskligt.69 

 

A - a (jämförelsens formel) 

Mannen är fortfarande det enda könet, men kvinnan finns. Hon beskrivs dock som en sämre 

version av mannen, en icke fulländad man. Det här exemplifierar Hirdman genom bland 

annat ett citat ur Bibeln: “Gud skapar kvinnan av mannens revben.” Det ursprungliga och 

fulländade är alltså mannen och kvinnan är den lilla mannen.70 

 

A - B (den normativa formeln) 

Här är kvinnan inte bara en sämre version av mannen, hon tillhör även en annan art. Kvinnan 

anses ha egenskaper som inte är önskvärda, till exempel är hon svag medan mannen är stark. 

Den här formeln beskriver att arterna man och kvinna är så pass olika att de är ojämförbara.71 

 

Ovanstående hierarki är del av det genussystem i vilket maktförhållandet mellan kvinnor och 

män kan förklaras, Hirdman skriver att: ”genom att göra, skapa och forma olikhet mellan 

könen, skapas, görs och formas kvinnlig underlägsenhet och manlig överlägsenhet.” 72 Detta 

menar Hirdman beror på osynliga genuskontrakt som upprättas mellan könen i samhället, en 

slags tyst överenskommelse som används för att till exempel förstå vilka regler och normer 

som gäller för kvinnor och män inom olika sociala områden (exempelvis arbete, politik, och 

kultur).73 Det finns dock vissa aspekter som till exempel klass, familjesituation och ålder som 

kan påverka de underförstådda reglerna, men trots detta finns det två ”lagar” som återfinns i 

varje samhälle; könens isärhållande och den manliga normens överlägsenhet, och det är just 

de två ”lagarna” som genussystemet grundar sig i.74 

 

Genusperspektivet är en av grundpelarna för den här studien, men det blir även nödvändigt 

att knyta an till intersektionalitetsteorin då den kan bidra till en djupare analys. Nedan 

kommer jag kortfattat gå igenom vad intersektionalitetsteorin innebär. 

                                                
69 Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 27f. 
70 Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 28f, citatet är hämtat från s. 28. 
71 Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 36f. 
72 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet”, i Olof Peterssons (ed.) Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44; 

Stockholm: Allmänna Förlaget, 1990), s. 76. 
73 Hirdman, ”Genussystemet”, i Demokrati och makt i Sverige, s. 78. 
74 Ibid. 
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5.4 Intersektionalitet 

Nina Lykke, professor i genusvetenskap, förklarar att intersektionalitet kan ses som ett 

verktyg för att undersöka hur bland annat maktordning, normalisering och sociokulturella 

grupper (exempelvis: genus, etnicitet, klass och så vidare) hänger ihop och samspelar.75 

Lykke skriver: 

 

“[T]he point is to analyze how different categorizations are interwoven - how gender, for 

example, is interwoven with race, ethnicity, class and sexuality.”76 

 

Samspelet mellan kategorierna bidrar alltså till att ojämställdhet skapas och upprätthålls.77 

Paulina de los Reyes, doktorand i ekonomisk historia, och Diana Mulinari, doktorand i 

sociologi, förklarar att den här typen av samspel bidragit till att exempelvis den västerländska 

normen har skapats och upprätthålls som den naturliga och främsta.78 De menar därför att det 

intersektionella perspektivet kan hjälpa till att förklara bakomliggande strukturer som är 

medskapare till olika hierarkier i samhället.79 Ett intersektionalistiskt perspektiv kan alltså 

tillföra en djupare analys då det går att undersöka hur makt, normer och sociala grupper 

samspelar med varandra och blir därför nyttigt att applicera på den här undersökningen.  

 

Sammanfattningsvis är det alltså den kritiska diskursanalysen och Hirdmans genusordning 

tillsammans med femininitets-teknikerna som är de främsta och grundläggande 

utgångspunkterna för den här studien, men det är även med stöd i bild- och 

intersektionalitetsteori som jag tar mig an det empiriska materialet.  

6. Metod 
 

I det här avsnittet kommer undersökningens empiriska material, metodologiska ramar och 

tillvägagångssätt att presenteras. I slutet följer även en reflektion kring diverse etiska aspekter 

som kan vara av värde att lyfta.  

                                                
75 Nina Lykke, Feminist Studies - A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing, (New York: 

Routledge, 2010), s. 50. 
76 Lykke, s. 51. 
77 Ibid. 
78 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet, (Malmö: Liber, 2005), s. 11. 
79 De los Reyes & Mulinari, s. 83ff. 
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6.1 Empiriskt material och urval 

Tidningen Svensk Golf skickas kostnadsfritt ut till alla hushåll där minst en av de inneboende 

är medlem i en svensk golfklubb.80 Tidningen når med andra ord en bred publik och dess 

innehåll blir därför intressant att undersöka för att vidare diskutera vad det kan betyda i en 

större kontext.  

 

För att få en så aktuell bild som möjligt valde jag att titta på material som gavs ut 2016, och 

eftersom att golfen är en säsongsbetonad idrott valde jag de sex nummer som gavs ut under 

månaderna april-september – den tid då golfen generellt har sin högsäsong. Kriterierna för att 

klassificera en artikel som godkänd empiri var först och främst att den skulle innehålla en 

intervjuperson samt minst en tillhörande bild. Vidare gjordes ett urval där endast de artiklar 

som var minst en halvsida i omfång behölls för att få ett tillräckligt rikligt innehåll, detta 

innebar att korta notiser sållades bort. Artiklar och krönikor som handlade om resmål, 

golfbanor, golfprodukter, träningstips och regler valdes också bort då fokus i dessa var 

sporten i sig snarare än en enskild individ. Även reklamannonser sållades bort då deras fokus 

var på produkter och inte på en enskild individ, även avsaknaden av intervjuer i 

reklamannonserna var skäl till att de valdes bort.  

 

De bilder som är medräknade i materialet föreställer respektive artikels intervjuperson. Bilder 

på miljöer och föremål valdes bort då analysens syfte är att undersöka hur just 

intervjupersonen gestaltas. 

 

Urvalet resulterade i totalt 27 artiklar, där 13 stycken innehöll en kvinnlig intervjuperson och 

resterande 14 innehöll en manlig intervjuperson. Dock valdes 5 artiklar senare bort då det vid 

en närmare läsning visade sig att dessa inte hade intervjupersonen som huvudfokus, utan 

artiklarna handlade till lika stor del om generella tävlingsresultat, träningstekniker och 

golfmaterial, den ena artikeln var dessutom en historisk återgivning av en person - utan 

intervju. Kvar blev då 22 artiklar, med 11 stycken kvinnliga intervjupersoner och 11 stycken 

manliga.81 Sammanfattningsvis baseras alltså föreliggande undersökning på artiklar med en 

intervjuperson och med minst en tillhörande bild under perioden april-september 2016.  

                                                
80 Om Svensk Golf och redaktionen se: http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen , senast besökt 2016-11-29. 
81 En förteckning över alla artiklar finns i referenslistan under rubriken Empiriskt material på sidan 47. 

http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen
http://www.svenskgolf.se/sidor/redaktionen
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6.2 Analysmetod och motivering av metodval 

Den här studien bygger på en deduktiv ansats då jag från första början utgick från den kritiska 

diskursanalysen och Yvonne Hirdmans genusperspektiv när jag valde mitt område för analys.  

Studien är av kvalitativ karaktär då syftet är att undersöka hur kvinnor och män framställs i 

tidningen Svensk Golf. Kvantitativ metod valdes bort då det alternativet inte hade kunnat 

bidra med svar på de frågeställningar som ställs till materialet. Den diskursanalytiska 

utgångspunkten gör dock att den valda empirin för studien inte kommer kunna bevisa en enda 

sanning, utan resultatet bör snarare ses som tendenser till hur diskurserna kan se ut i 

idrottsmedia.  

 

Vidare använder jag mig av två olika metoder genom analysen, den ena används för text och 

den andra för bild. Gemensamt för de båda tillvägagångssätten är att de är upplagda som 

trestegsmodeller, nedan kommer jag precisera mer ingående hur respektive metod är 

uppbyggd, viktigt att poängtera är dock att de båda kräver tolkning av författaren. Som ensam 

författare är det sannolikt att mina personliga erfarenheter från idrotten kommer att påverka 

min syn på materialet, men jag kommer vara noga med att använda de teoretiska ramverk 

som tidigare redogjorts för när jag tar mig an materialet. Det är dock viktigt att påpeka att 

resultatet skulle kunna te sig annorlunda med andra utgångspunkter. 

6.2.1 Tredimensionella modellen 

Medieforskaren Norman Fairclough har tagit fram en tredimensionell analysmodell som är 

avsedd att användas i samband med medieanalys då Fairclough menar att alla kommunikativa 

händelser, olika former av språkbruk, består av tre dimensioner. De olika delarna är text, 

diskursiv praktik och sociokulturell praktik.82 

 

Text innefattar olika typer av kommunikation, exempelvis tal, skrift och bild. Diskursiv 

praktik innebär hur och på vilket sätt texten förstås genom dess produktion och konsumtion.83 

Fairclough menar att produktionen av text är en process med flera faktorer som påverkar 

resultatet, en tidning kan till exempel ha en särskild politisk inriktning vilket gör att en 

journalist som ska utföra en intervju för tidningen kan behöva förhålla sig till denna 

inriktning. Artikeln kan därför komma att färgas av tidningens politiska förhållningssätt, och 

den kan även komma att skrivas om av redigerare vilket också påverkar innehållet och 

                                                
82 Norman Fairclough, Media Discourse, (London: Hodder Headline Group, 1995), s. 57. 
83 Fairclough, s. 57ff. 
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produktionen ytterligare.84 Konsumtionen av text innebär hur vi konsumerar, enligt 

Fairclough är det främst i privata sammanhang som vi konsumerar olika medietexter.85 En 

viktig del i den diskursiva praktiken är att undersöka om texten är konventionell eller kreativ. 

Konventionell innebär att innehållet och dess diskurser upprätthåller den rådande sociala 

ordningen, medan kreativ innebär att innehållet och diskurserna blandas samman på ett nytt 

sätt och bidrar till att omstrukturera den sociala ordningen.86 För att helt och hållet kunna 

förstå både texten och den diskursiva praktiken måste de dock sättas in i en större kontext, 

den sociokulturella praktiken, det innebär till exempel hur samhällsstrukturer ser ut från olika 

valda perspektiv.87 Faircloughs analysmodell kommer alltså bidra till att sätta det empiriska 

materialet i ett större sammanhang för att på så sätt möjliggöra att kunna säga något 

ytterligare och mer konkret om de resultat som analysen kan tänkas ge.   

 

I den här studiens fall är texten det empiriska materialet bestående den skrivna texten, den 

diskursiva praktiken studeras genom att analysera textmaterialet och dess produktion för att 

på så sätt ta reda på om det är konventionellt eller kreativt. Slutligen består den 

sociokulturella praktiken av de teoretiska utgångspunkter jag redogjort för under 

teoriavsnittet och dessa kommer tillsammans med det analyserade materialet att sammanfalla 

i en vidare diskussion. Nedan visas relationen mellan de olika dimensionerna i den 

tredimensionella modellen. 

 

 

Den tredimensionella modellen88 

                                                
84 Fairclough, s. 48. 
85 Fairclough, s. 49. 
86 Fairclough, s. 60f. 
87 Fairclough, s. 62. 
88 Fairclough, s. 59. 
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6.2.2 Bildanalytisk metod 

Den tredimensionella modellen påminner om den metod som bildforskaren Erwin Panofsky 

använder sig av då Panofsky menar att det aldrig finns en enda sann tolkning av en bild 

eftersom att tolkningar görs från olika perspektiv.89 I föreliggande studie är det framförallt ett 

genusperspektiv som anläggs på materialet. Panofsky förklarar att det många gånger kan 

behövas viss kulturell förförståelse för att uppfatta specifika skildringar i bilder, ett exempel 

kan vara då en man lyfter på sin hatt när han möter en annan person - för många förstås den 

handlingen som en hälsningsgest, men för att kunna tolka den symboliken krävs förförståelse 

om historiska sedvänjor.90 En analysmetod som Panofsky använt sig av är ikonologi, där just 

tolkning och symbolik är viktiga element, metoden består av tre steg: 

 

Pre-ikonografisk beskrivning (det första steget) 

Här görs en första avläsning av materialet där den övergripande betydelsen bestäms. Bildens 

innehåll granskas och delas upp i olika kategorier, exempelvis: “kvinna”, “bord”, “hund”.91 

 

Ikonografisk analys (det andra steget) 

Det andra steget innebär att analysera förståelsen av de olika kategorierna som plockats ut. 

Exempel på detta skulle kunna vara att redogöra varför kvinnan på bilden associeras till att 

vara just en kvinna.92 

 

Ikonologiska tolkningen (det tredje steget) 

Här ska bildens inre tolkning analyseras, det innebär till exempel att bildens delar och 

innehåll sätts in i en större kontext för att sedan tolkas utifrån denna. Det skulle bland annat 

kunna vara ett historiskt sammanhang eller i ett nutida samhällsperspektiv.93 

 

Det är just Panofskys tre steg som jag använder mig av i analysen av bildmaterialet, men för 

att kunna förstå och tolka bildernas sammanhang är förförståelse kring golf en nödvändighet 

(något jag besitter då jag spelat golf i snart 20 år). Steg ett i analysen kommer innebära en 

första scanning av bilderna där jag kategoriserar in de element jag ser, exempelvis “leende 

kvinna” och “allvarlig man”, vidare blir steg två att tolka vad dessa element kan tänkas 

                                                
89 Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), s. 33. 
90 Panofsky, s. 26f. 
91 Panofsky, s. 33. 
92 Panofsky, s. 35f. 
93 Panofsky, s. 38f. 
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symbolisera. Det tredje steget kommer slutligen resultera i en diskussion baserad på de 

tidigare nämnda teoretiska utgångspunkterna. 

 

Sammanfattningsvis är det alltså utifrån Erwin Panofskys och Norman Faircloughs 

analysmodeller som den här studien görs, nedan kommer jag gå igenom hur jag med hjälp av 

dessa metoder tar mig an materialet.  

6.3 Tillvägagångssätt 

Vad gäller textanalysen kommer jag först gå igenom alla artiklar och kategorisera dessa 

utifrån könen kvinna/man, detta för att få en tydlig uppdelning och för att kunna applicera 

Yvonne Hirdmans genusordning på materialet. I textanalysen kommer jag även ta stöd av 

Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell då jag granskar texternas innehåll, detta 

gör jag bland annat genom att tolka ordval men framförallt genom att studera om materialet 

har spår av femininitets-teknikerna (De gamla reglerna och Den nya regeln).94 Genom att 

leta efter femininitets-teknikerna och genushierarkin hoppas jag kunna ge svar på huruvida 

materialet är konventionellt eller kreativt, då jag menar att till exempel tydliga tecken på 

femininitets-teknikerna skulle tyda på att materialet är av konventionell karaktär. Vad 

analysens resultat (oavsett utfall) sedan kan tänkas innebära i ett större samhällsperspektiv 

kommer jag föra en vidare diskussion kring under diskussionsavsnittet.  

 

I bildanalysen kommer jag utgå från Erwin Panofskys analysmodell och precis som i 

textanalysen börjar jag med att kategorisera bildmaterialet utifrån könen kvinna/man. Nästa 

steg blir att granska bilderna mer ingående genom att notera detaljer i bilderna som 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppshållning, det är framförallt i det här stadiet av 

bildanalysen som viss förförståelse kommer krävas av mig - både för golfen men även för 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Slutligen kommer bildanalysens utfall flätas samman med 

textanalysens för att sättas in i ett större samhällsperspektiv och resultera i en diskussion 

under diskussionsavsnittet.  

6.4 Etiska aspekter 

Som jag tidigare nämnt gör jag den här studien utifrån ett binärt könsperspektiv. Jag är dock 

medveten om att det finns fler genus en person kan identifiera sig med, och uppdelningen 

kvinna/man kan därför komma att utesluta andra grupper, men då den binära 

                                                
94 Återfinns under rubriken Femininitets-tekniker i media, på sidan 13. 
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könsuppdelningen kan ses som fördiskursiv i idrottssammanhang blir det även nödvändigt att 

använda den typen av uppdelning i den här studien. 

 

Det är även rimligt att återigen påpeka att kritisk diskursanalys innebär att ha en kritisk 

inställning och att även stå på de underordnades sida, i den här studiens fall är det 

idrottskvinnan som är den underordnade kategorin. Eftersom att jag själv identifierar mig 

med den gruppen då jag både är kvinna och idrottare riskerar det här upplägget att bara leta 

fram fel och negationer hos den överordnade kategorin, men jag är noga med att förhålla mig 

till de teoretiska ramar jag satt för studien för att på så vis undvika att mina personliga åsikter 

och erfarenheter tar över i analysen. 

7. Analys 
 

Analysen består av två delar, den ena delen fokuserar på materialets skriftliga innehåll och 

den andra är fokuserad till bilderna och det visuella innehållet. Analysens upplägg är 

inspirerat av Yvonne Hirdmans genusordning och kategorierna är även uppdelade efter 

densamma. Först ut är textanalysen och värt att påpeka kan vara att tre av de 22 artiklar som 

analyseras har icke namngivna författare, övriga 19 är skrivna av personer med manligt 

kodade namn.  

7.1 Textanalys 

Textanalysen börjar med de kategorier som kvinnorna faller under och följs sedan av 

männens kategorier. Jag har under analysen tyckt mig ana ytterligare en kategori för männen, 

så jämte Yvonne Hirdmans A finns även den kategori jag döpt till kursiverat A - vad 

kursiverat A innebär förklarar jag längre ner i avsnittet. Jag vill dessutom betona att det i 

analysen förekommer citat hämtade ur det empiriska materialet, i några av dessa citat har jag 

markerat intervjupersonernas namn i fetstil - detta gjordes för att underlätta för läsaren, men 

jag vill understryka att citaten inte ser ut så i sitt originalsammanhang.  

7.1.1 Skickliga men infantiliserade kvinnor - a 

Lilla a innebär enligt Yvonne Hirdman att kvinnan är en sämre version av mannen. I 

materialet finns det tendenser som antyder att Hirdmans lilla a faktiskt existerar, dessa 
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tendenser är framförallt infantilisering. Av de elva artiklar där kvinnor är intervjuperson finns 

det flertalet exempel på infantilisering i sju av dessa.95 

 

Det är framförallt kvinnornas förnamn som används när de infantiliseras, men det finns två 

exempel i materialet som går ifrån den mallen. I det ena fallet beskrivs 23-åriga Madelene 

Sagström som “Enköpingstjejen” och i det andra fallet är det den 39-åriga Cathrine Casimir 

som i två artiklar beskrivs som “Ystadstjejen”.96 Att kvinnorna med ålder 23 respektive 39 år 

beskrivs som tjejer kan tyckas ganska förringande, dessutom läggs fokuset på kvinnornas 

hemstäder i de här så kallade smeknamnen. I båda fallen är det två mindre städer, och det går 

då att fråga sig om tanken är att läsaren ska lägga någon värdering i det, ska kvinnorna bli 

ännu mer degraderade i och med det? Här ställs i så fall de mindre städerna mot storstäderna 

vilket kan tänkas bli en fråga om status och paralleller kan då dras till Nina Lykkes 

intersektionalitetsteori där sociokulturella grupper bland annat är ihopkopplade med 

maktordning. 

 

Exempel på infantilisering i form av användandet av förnamn finns i artikeln om 

proffsspelaren Anna Nordqvist, trots att Nordqvist är en framgångsrik golfspelare blir hon 

omnämnd vid sitt förnamn flertalet gånger i artikeln. Nedan presenteras två exempel.  

 

“Sedan 2014 har Anna också hävdat sig bättre från tee, där hennes snittlängd med drivern 

varit bland de 50 främsta på touren.”97 

 

“Tystnaden när Anna söker efter rätt ord att beskriva vad OS betyder för henne är talande.”98 

 

Det första citatet kan vid första anblick anses vara en hyllning, Nordqvists utveckling lyfts 

fram och att hon beskrivs som en av de 50 främsta på touren kan tolkas som ett sätt att lägga 

fokus på hennes prestationer. Mitt i detta blir dock Nordqvist infantiliserad, det kan tänkas 

bero på samma sak som Jonas Lindkvist kommer fram till i sin artikel - nämligen att 

Nordkvist inkräktar på manligt territorium (idrott och golf) och måste därför avväpnas.  

 

                                                
95 För en förteckning av infantiliseringen, se bilaga 1. 
96 Exemplen är hämtade från: Okänd författare, “Doldisen som blivit hetast i Sverige”, Svensk Golf, (Nr. 6, 

2016). Olof Åsgård, “Halvvägs till målet”, Svensk Golf, (Nr. 5, 2016). Olof Åsgård, “Slutspurt!”, Svensk Golf, 

(Nr. 9, 2016). 
97 Eric Franzén, “Anna Nordqvist”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 
98 Ibid. 
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Det andra citatet har dock en annan ton än det första eftersom att det antyder att Nordqvist 

knappt kan tala om hur mycket OS betyder för henne. Det kan tänkas vara ett sätt att knyta 

Nordqvist till den stereotypa bilden av kvinnan som skör och emotionell, i samband med att 

infantiliseringen görs tenderar detta att förminska Nordqvist som professionell golfspelare – 

kanske just eftersom att hon inkräktar på manligt territorium.  

 

Ett annat exempel där infantilisering görs är artikeln om Jasper Kamukama, en hyllad 

golfspelare och golfinstruktör från Uganda men som tvingats fly till Sverige. Artikeln kan 

uppfattas som nedstämd jämfört med de övriga, och det kan tänkas bero på att det är 

Kamukamas livsberättelse som lyfts fram och ger texten ett allvar.  

 

“Golfbagen var en av många saker som Jasper var tvungen att lämna kvar i Uganda när hon 

satte sig på ett plan som skulle föra henne i säkerhet och till friheten i Sverige.”99 

 

“Framtiden är oviss men Jasper vill inget annat än att stanna i Sverige och bli anställd som 

tränare på Solleröns GK.”100 

 

Efter att ha läst artikeln i sin helhet bör läsaren vara införstådd med att golf är en stor del av 

Kamukamas liv, vilket även båda ovanstående citat ger sken av, och trots att det dessutom 

skrivs att Kamukama både är en väletablerad golfare och golfinstruktör i texten blir hon 

förminskad genom infantilisering. Baserat på intersektionalitetsteorins tanke om 

sociokulturella gruppers sammankoppling med maktordning och normalisering kan även 

Kamukamas bakgrund tänkas vara en anledning till att hon infantiliseras; Kamukama 

kommer från vad som i det här fallet beskrivs som ett osäkert och strikt Uganda vilket skulle 

kunna innebära att hennes status inom golfen inte har lika stor betydelse eftersom att hon inte 

härstammar från den västerländska kulturen – som i väst anses vara den främsta.  

 

Ett tredje exempel på infantilisering i materialet är taget från en artikel om 15-åriga Julia 

Engström. Det kan vara intressant att veta att det ingår två artiklar med Engström i 

analysmaterialet, den artikel som publicerades först är relativt kort och har inga tendenser till 

infantilisering, men i den senare artikeln är infantiliseringen synlig redan i rubriken: “Allt ljus 

på Julia”.101 Vidare återkommer detta flertalet gånger i artikeln: 

                                                
99 Olof Åsgård, “Golfen ger hopp om livet”, Svensk Golf, (Nr. 9, 2016). 
100 Ibid. 
101 Eric Franzén, “Allt ljus på Julia”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
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“Fast själv är Julia lite irriterad över att drivern med minsta marginal hittade ut i den 

beskedliga semiruffen.”102 

 

“Julias sommarlov vändes upp och ner totalt i slutet av juni när holländskan Dewi Weber 

besegrades på första särspelshålet.”103 

 

“Trots att hennes personnummer inleds med siffrorna noll och ett så är Julias liv inom golfen 

tillräckligt omfattande för att hon måste tänka efter en stund när jag frågar om när hon kom 

ned till scratch i handicap.”104 

 

Förutom att ovanstående citat är exempel på de infantiliseringar som görs i texten kan dessa 

även tolkas som något förlöjligande, vilket knyter an till nästa kategori: Löjliga kvinnor.  

 

7.1.2 Löjliga kvinnor - B 

Kategorin B betyder enligt Yvonne Hirdman att kvinnan har egenskaper som inte är 

önskvärda, kvinnan är till exempel svag och mannen är stark. I materialet finns det tendenser 

som tyder på det här isärhållandet av kvinnor och män. Det går att ana en ambivalent 

framställning av kvinnorna som tycks bidra till att de förminskas och förlöjligas.  

 

De tidigare nämnda citaten om Julia Engström faller även in under den här kategorin. Det 

påpekas att Engström har sommarlov och att hon är född på 2000-talet, vilket antyder att hon 

är så pass ung att hon fortfarande går i skolan. Det kan tänkas att det likt Hirdmans 

genusordning även finns en åldershierarki där äldre står över yngre, det knyter i så fall an till 

intersektionalitetsteorin och sambandet mellan genus och ålder. Som nämndes i den tidigare 

kategorin inkräktar kvinnorna på männens område och avväpnas därför genom 

infantilisering, vilket också gjordes i fallet med Engström men eftersom att Engström 

dessutom är 15 år kan det tänkas att hon utgör ett ännu större hot mot den manliga arenan och 

måste därför avväpnas ytterligare - i det här fallet genom att ständigt återkomma till hennes 

unga ålder. Ytterligare citat som talar om Engströms ålder är:  

 

 

 

                                                
102 Eric Franzén, “Allt ljus på Julia”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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“Att en 15-åring spelar majors är inte extremt exceptionellt inom damgolfen.”105 

 

“Och att just Julia Engström fick skriva historia på CordeValle som Sveriges genom tiderna 

yngste majorspelare kanske man inte heller ska vara totalt förvånad över. Vi pratar trots allt 

om en flickjunior som debuterade i Europatourtävlingen Helsingborg Open vid 13 års 

ålder.”106 

 

Det första citatet kan upplevas nedvärderande då det talar för att Engströms prestationer inte 

ska ses som särskilt imponerande, det finns dessutom en genusmarkering i form av 

“damgolfen” som låter läsaren bli påmind om att kvinnor som spelar golf inte tillhör normen 

utan är något sekundärt. Det andra citatet har ett mer tvetydigt budskap, det påpekas att 

Engström rönt stora framgångar då hon är Sveriges yngste majordeltagare någonsin, samt att 

hon gjorde tidig debut på Europatouren. Ändå går det att ana tendenser som ger citatet en 

negativ klang när Engströms prestationer till viss del förminskas då läsaren inte ska vara 

“totalt förvånad över” framgångarna. Vad textförfattaren antagligen vill säga är att Engström 

presterat bra de senaste åren och att hon är skicklig, upplevelsen av citatet tenderar dock att 

bli lite av en bortviftning - som att hennes majordebut knappt är värd att nämnas och 

framställningen kan därför uppfattas som ambivalent.  

 

Ett annat exempel som kan upplevas förminskande är hämtat från artikeln om Isabelle 

Gulldén, handbollsproffs men golfspelare på fritiden. 

 

“Bunkerslag 3 är visserligen halvtoppat och får bollen att gå en bra bit över greenen, men 

kommenteras med ett ljud som utstrålar lättnad snarare än besvikelse. Lite senare puttar hon 

ut för en nia på det tämligen enkla par 4-hålet.”107 

 

Det här citatet indikerar på flera sätt att Gulldén ska ses som en sämre golfspelare. För det 

första betonas det att det är Gulldéns tredje försök att ta sig ur bunkern (önskvärt är att ta sig 

ur redan på det första försöket), vidare beskrivs hur bollen landar långt ifrån greenen men att 

Gulldén genom sin lättade suck ändå verkar nöjd med resultatet (något som en van golfare 

generellt inte skulle vara). Citatet avslutas sedan med att tydliggöra att Gulldén får i bollen på 

nio slag trots att det var ett enkelt par 4-hål (vilket betyder att bollen är tänkt att gå i hål efter 

                                                
105 Eric Franzén, “Allt ljus på Julia”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
106 Ibid. 
107 Tobias Bergman, “Handbollsstjärnan som alltid vill vinna”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 



32 

 

fyra slag). Baserat på den här tolkningen är det rimligt att anta att Gulldén både blir 

förminskad och förlöjligad.  

 

I artikeln om Gulldén är hennes humör och dåliga temperament två ständigt återkommande 

element - det ska tilläggas att det här är egenskaper som inte är eftertraktade inom golfen.  

 

“Jag var ute bland träden hela tiden och blev så oerhört förbannad. Så efter sju hål fick det 

vara nog och jag klev av.”108 

 

“Jag vill alltid vinna oavsett vad jag håller på med. Min sambo är likadan, så det kan bli krig 

när vi spelar Monopol hemma.”109 

 

Att det dåliga humöret lyfts fram kan tänkas höra ihop med den stereotypa bilden av kvinnan 

som emotionell. Det finns dock aspekter som gör att det kan ifrågasättas eftersom att dåligt 

humör och ilska är två egenskaper som inte passar in i den femininitetsnorm som Helena 

Tolvhed beskriver - där gestaltas idrottskvinnor snarare som väna än aggressiva. I Gulldéns 

fall som golfspelare är dock dåligt temperament en icke önskvärd egenskap, detta i samband 

med att hon är kvinna kan tänkas höra ihop med Hirdmans teori om B. Värt att påpeka är 

dock att Gulldén inte infantiliseras i texten, vilket kan tyckas förvånande med tanke på alla 

andra tecken som tyder på att hon förminskas.  

7.1.3 Professionella män - A 

Enligt Yvonne Hirdman beskrivs mannen som stora A, han står för det eftersträvansvärda 

vilket gör honom till den ständige huvudpersonen i genusordningen. I den här kategorin 

redovisas ett urval av analysmaterialet som tenderar att befästa den beskrivning Hirdman ger 

stora A.  

 

Det första exemplet är hämtat från artikeln med 40-åriga proffsspelaren Henrik Stenson där 

en uppfattning kan tänkas vara att Stenson framställs som professionell och ödmjuk. Det 

framgår i texten att han efter sin majorseger ställer upp på att bland annat ta bilder och 

signera kepsar men ödmjukheten kommer framförallt fram i nedanstående citat: 

 

                                                
108 Tobias Bergman, “Handbollsstjärnan som alltid vill vinna”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 
109 Ibid. 
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“Det är klart att det är fantastiskt stort att få sitt namn bredvid alla de bästa som spelat det här 

spelet, levande som döda. Det är grymt. Jag har väntat länge på att få en sådan här pojkdröm 

att gå i uppfyllelse, det känns fantastiskt.”110 

 

Även i artikeln om 47-åriga Robert Karlsson, professionell golfspelare, tycks textförfattaren 

vilja framställa Karlsson som ödmjuk: 

 

“Det vore otroligt att få vinna en major och så. Men jag är realist. Jag är 47 år, visst det kan 

hända. Men framförallt skulle jag vilja komma i riktigt bra läge att vinna några gånger till.”111 

 

Ytterligare tecken på ödmjukhet kan även hittas i artikeln om Nicklas Bäckström, 28 år och 

hockeyproffs som spelar golf på fritiden:  

 

“Bäckström är i alla fall genuint nöjd. Både över vinsten och att regnet slutat helt. Men mest 

över att han är på hemmaklubben och spelar golf.”112 

 

De ovanstående citaten kan tyckas ge sken av ödmjukhet men också en självsäkerhet och 

bekräftelse. Männens prestationer får ta plats utan att de förringas som i exemplet med Julia 

Engström som nämndes i föregående kategori.  

 

Det finns också tendenser i materialet som talar för att mannen, likt stora A, är ett ideal att 

sträva efter. Artikelrubriken “Berättelsen om Stensons sagolika triumf på Troon” kan 

uppfattas vilja ge sken av att Stensons prestation är så mästerlig att den bör betraktas som en 

saga och “Den skönsvingande hockeystjärnan” talar för att Bäckströms sving är så behaglig 

att den är en fröjd för ögat.113 Det finns ytterligare en rubrik som kan vara värd att nämna: 

“Han drömmer fortfarande om Ryder Cup”, rubriken är hämtad från artikeln om Björn Örås, 

grundare och ägare till golfklubben Bro Hof.114 Det rubriken syftar på är att Örås drömmer 

om att hans golfklubb ska få stå som arrangör för herrtävlingen Ryder Cup, men lite längre 

ner i artikeln står följande: 

 

                                                
110 Oskar Åsgård, “Berättelsen om Stensons sagolika triumf på Troon”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
111 Tobias Bergman, “Robert Karlsson: ‘Efter förra året tänkte jag att nu struntar jag i det här’”, Svensk Golf, 

(Nr. 4, 2016). 
112 Eric Franzén, “Den skönsvingande hockeystjärnan”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
113 Rubrikerna är hämtade från: Oskar Åsgård, “Berättelsen om Stensons sagolika triumf på Troon”, Svensk 

Golf, (Nr. 8, 2016). Eric Franzén, “Den skönsvingande hockeystjärnan”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
114 Olof Åsgård, “Han drömmer fortfarande om Ryder Cup”, Svensk Golf, (Nr. 5, 2016). 
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“Visionen om att få stå värd för antingen Ryder Cup eller Solheim Cup finns kvar men i 

dagsläget finns inga konkreta planer och så länge inte staten är villig att hjälpa till tror jag inte 

att det kommer att gå.”115 

 

Vad som kan tyckas intressant med det här är att det Örås egentligen säger är att han vill 

arrangera antingen herrtävlingen Ryder Cup eller damtävlingen Solheim Cup, men 

rubriksättaren har valt att enbart fokusera på den manliga tävlingen - vilket kan tänkas befästa 

tanken om att stora A anses vara idealet. 

 

Det kan även sägas att männen i materialet inte infantiliseras i lika stor utsträckning som 

kvinnorna, av totalt elva artiklar där män är intervjuperson finns det exempel på 

infantilisering i fem av dessa och tilläggas bör att infantiliseringen inte är lika frekvent i 

vardera artikel jämfört med artiklarna om kvinnorna.116 Det är dock två av de manliga 

artiklarna som sticker ut då de har betydligt fler exempel på infantilisering jämfört med de 

övriga, och det är de två som jag baserat den fjärde och sista kategorin på: Löjliga män.   

7.1.4 Löjliga män - kursiverat A 

Den här kategorin uppstod då det tycks finnas spår i materialet som tyder på att det även finns 

en sämre variant av mannen och stora A. Jag har därför valt att kalla den här mannen för 

kursiverat A, då det anspelar på tanken att det är ett A som inte står helt upprätt. Det är 

fortfarande ett stort A, men inte tillräckligt fulländat för att passa in den önskvärda kategorin 

som tillhör huvudpersonen A. 

 

Framställningen av männen i den här kategorin liknar den ambivalens som kvinnors 

framställning tycks ha, och de här männen blir i större utsträckning infantiliserade än de 

andra.117 Nedanstående citat är hämtade från artikeln om Anders Nordlander, en 

amatörgolfare som är med i ett projekt där han under en säsong ska sänka sitt golfhandicap.  

 

“Problemet var att han tränade på fel saker och när det ena inte fungerade testade Anders 

något annat. En procedur som upprepades om och om igen.”118 

 

                                                
115 Olof Åsgård, “Han drömmer fortfarande om Ryder Cup”, Svensk Golf, (Nr. 5, 2016). 
116 Se bilaga 1 för en förteckning av infantiliseringen.  
117 Se bilaga 1. 
118 Olof Åsgård, “Han har funnit spelglädjen”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 
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“Jag är uppe med tuppen och går ut till min slagmatta och nät i trädgården eller chippar runt 

på min egen lilla korthålare, säger Anders.”119 

 

Förutom infantilisering tycks även toner av ambivalens anas i det första citatet. Det kan 

upplevas att bilden av Nordlander som en sämre golfspelare förstärks när det påpekas att han 

“tränade på fel saker” samt att han gjort detta upprepade gånger.  

 

Ytterligare exempel på infantilisering finns i artikeln om David Lingmerth, en professionell 

golfspelare som gör sin debut i en av världens främsta herrtävlingar - The Masters.   

 

“Att det även är en speciell vecka för David själv markeras av att hans föräldrar, farfar, 

syskon och andra delar av den Sverige- och USA-baserade Lingmerth-klanen inkvarteras i det 

andra huset.”120 

 

“När jag möter upp David och farfar Arne utanför klubbhusets högra del återstår drygt en 

halv dag till debuten.”121 

 

Även om det inte syns i de ovanstående citaten så går det att ana tendenser till ambivalens i 

artikeln om Lingmerth också, nedan presenteras två exempel.  

 

“De mest uppenbara rookiemisstagen noteras troligen på tolvan, där han båda dagarna förlitar 

sig för mycket på spelpartnern Mark O’Mearas klubbval i den svårlästa vinden - och lyckas 

både bli 15 meter lång över greenen och skicka en boll kort i vattnet.”122 

 

“Mark O’Meara var väl inte killen jag skulle ta lärdom av här, konstaterar David Lingmerth 

efter att fredagens scorekort signerats med 73 slag, som föregicks av torsdagens blytunga 

79:a.”123 

 

Det första citatet talar om för läsaren att Lingmerth är en rookie (nybörjare) i sammanhanget 

eftersom att han gör ett återkommande misstag när han förlitar sig på medspelarens val av 

golfklubba två dagar i rad, vilket gör att han både slår alldeles för långt och för kort. Det 

                                                
119 Olof Åsgård, “Han har funnit spelglädjen”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 
120 Eric Franzén, “Det smärtsamma mötet med Augusta”, Svensk Golf, (Nr. 5, 2016). 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 



36 

 

andra citatet pekar ut Lingmerths dåliga resultat (ett resultat under 72 slag är det önskvärda), 

och genom att skriva ”blytunga 79:a” förstärks känslan av att det är en misslyckad tävling. 

 

Gemensamt för artiklarna om Nordlander och Lingmerth tycks vara att ambivalensen som 

anas påminner om de förminskande framställningarna jag redogjorde för under kategorin 

Löjliga kvinnor. Paralleller kan dras till Andrea N. Eaglemans studie där männen blir 

infantiliserade då de utför en kvinnligt kodad sport för att på så sätt särskiljas från andra 

idrottsmän, på ett liknande sätt kan Nordlander och Lingmerth tänkas bli ambivalent 

gestaltade för att tydliggöra att de ännu saknar vissa önskvärda egenskaper. I fallet 

Nordlander har han ett högre golfhandicap vilket gör honom till en mindre attraktiv 

golfspelare, Lingmerth är däremot professionell golfspelare men trots det riktas fokus 

emellanåt på det område som är nytt för honom (The Masters) och det faktum att han inte 

spelade sin bästa golf. På så sätt kan det tänkas innebära att de båda formas till en sämre 

version av den fullbordade mannen A. 

7.2 Bildanalys 

Bildanalysen är uppdelad i två kategorier, Glada kvinnor och Allvarliga män. I vardera 

kategorien har jag vidare delat upp bilderna i två underkategorier baserat på innehållet: 

poserande bilder och aktiva bilder. De poserande bilderna innefattar bilder där personerna 

upplevs väl medvetna om att de blir fotograferade, det kan exempelvis innebära att de tittar in 

i kameran. De aktiva bilderna består av bilder där personerna gestaltas i en aktiv 

golfhandling, exempelvis när de svingar. De flesta av de aktiva bilderna tycks vara tagna i 

ögonblicket vilket gör att det som sker på bilderna antagligen inte är lika medvetet gestaltat 

av varken fotograf eller fotoobjekt, därför är det enbart de poserande bilderna som kommer 

lyftas fram i analysen. Först ur är bilderna på kvinnorna som sedan följs av bilderna på 

männen.  

7.2.1 Glada kvinnor - B 

Materialet består av totalt 21 bilder på kvinnor, 14 av dessa är kategoriserade som poserande 

bilder och resterande 7 är aktiva bilder (översatt i procent blir det 67% poserande bilder och 

33% aktiva bilder), det är alltså övervägande bilder där kvinnorna uppmärksammar kameran. 

Nedan visas några exempel av de poserande bilderna. 
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Från vänster: Julia Engström, Jasper Kamukama, Isabelle Gulldén124 

 

De poserande bilderna har en sak gemensamt - kvinnorna ler.125 I enlighet med Erwin 

Panofskys analysmetod blir det då nödvändigt att fundera över vad just leendet kan tänkas 

innebära och signalera, några exempel kan vara: glädje, välvilja, värme och attraktivitet. 

Paralleller kan dras till Helena Tolvheds slutsats om att bilder på idrottskvinnor oftast är 

arrangerade genom att kvinnor tittar in i kameran och ler för att förankra bilden av den 

“attraktiva kvinnan”, ett resonemang som även kan tänkas passa in på den här studien.  

 

Att det är den leende kvinnan som gestaltas i materialet kan även höra ihop med den 

kvinnliga lämplighetsbetoningen vilken innebär att kvinnligt stereotypa uttryck förstärks - i 

den här studiens fall skulle det alltså kunna tänkas vara just bilden av kvinnan som både 

vacker och välviljande.  

 

Gemensamt för de tre bilderna ovan är även att kvinnorna porträtteras med sina golfklubbor. I 

bilden på Engström används klubban som något hon stöttar sig mot och i bilden på 

Kamukama är klubban lutad mot det ena benet, i de här två fallen kan golfklubborna upplevas 

mer som accessoarer. Det kan även tänkas bidra till att gestalta kvinnan som en passiv 

individ, vilket överensstämmer med Tolvheds studie där det är idrottsmännen som 

symboliserar det aktiva idrottsidealet. I bilden på Gulldén kan däremot en aktiv handling 

tänkas vara ihopkopplad med golfklubban då det ser ut som att Gulldén antingen är på väg att 

dra upp klubban för att slå eller sätter tillbaka den för att hon redan har slagit, men i samband 

med leendet riskerar ändå gestaltandet av Gulldén att upplevas som ambivalent. 

                                                
124 Första bilden är tagen av: Peter Westrup, “Allt ljus på Julia”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). Andra bilden: Kola 

Productions/Marco Glijnis, “Golfen ger hopp om livet”, Svensk Golf, (Nr. 9, 2016). Tredje bilden: Emelie 

Asplund, “Handbollsstjärnan som alltid vill vinna”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). 
125 Se bilaga 2 för en förteckning över kvinnornas ansiktsuttryck på de poserande bilderna. 
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Det tycks finnas tendenser i materialet som tyder på att kvinnan framställs på ett annat sätt än 

mannen, kvinnan blir den andra arten B då hon framställs som passiv. Även karaktärsdrag 

som vacker och vänlig tycks vara återkommande i materialet, det kan även tänkas förstärka 

tanken om kvinnan som den sköra och svaga arten. 

7.2.2 Allvarliga män - A 

Det finns totalt 24 bilder på män i materialet, av dessa är 12 kategoriserade som poserande 

bilder och 12 är aktiva bilder (översatt i procent blir det 50% av bildmaterialet i vardera 

kategorien). Det är alltså lika många poserande bilder som aktiva bilder.  

 

I likhet med kvinnorna ler även männen på många av de poserande bilderna men det finns 

även flertalet bilder i den här kategorin där männen tittar in i kameran med en allvarlig 

min.126 Nedan visas några exempel. 

 

   

Från vänster: Magnus A Carlsson, Robert Karlsson, Nicklas Bäckström127 

 

Vad kan en allvarligare min tänkas innebära och symbolisera? Några förslag skulle kunna 

vara respektingivelse, makt, professionalitet och självsäkerhet. Det här går att koppla till 

Helena Tolvheds resonemang om bilder på idrottsmän som främjar det maskulina idealet då 

även dessa bilder tycks ge uttryck för den starka och professionella mannen.   

 

                                                
126 För en förteckning över männens ansiktsuttryck på de poserande bilderna, se bilaga 2. 
127 Första bilden är tagen av: Getty Images, “Magnus A. Carlsson”, Svensk Golf, (Nr. 7, 2016). Andra bilden: 

Jacob Sjöman, “Robert Karlsson: ‘Efter förra året tänkte jag att nu struntar jag i det här’”, Svensk Golf, (Nr. 4, 

2016). Tredje bilden: Henric Lindsten, “Den skönsvingande hockeystjärnan”, Svensk Golf, (Nr. 8, 2016). 
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Den allvarliga minen kan även tänkas tillföra en slags dramatik och spänning, vilket skulle 

kunna signalera något mystiskt och ouppnåeligt. Den allvarliga blicken kan också indikera 

dominans, vilket kan kopplas tillbaka till huvudpersonen A. 

 

Det dominanta intrycket skulle även kunna vara länkat till förhållandet mellan golfklubban 

och personen på bilden - trots att A Carlsson inte befinner sig i en golfmiljö har han ändå en 

slags pondus över sig. Kanske kan sättet han håller i golfklubban ha betydelse för det då 

klubban hålls vågrätt med båda händerna framför kroppen, vilket kan tänkas symbolisera 

makt och styrka. I bilden på Bäckström syns både en golfbag men även en hockeyklubba som 

han dessutom håller i med ena handen, antagligen för att anspela på det faktum att han är 

hockeyspelare. Sättet Bäckström håller i klubban ser bestämt ut och i tillsammans med den 

allvarliga blicken tenderar bilden att signalera respekt.  

 

I bilden på Karlsson syns inga golfklubbor till, däremot kan hans kroppshållning tänkas vara 

central. Karlsson står med båda händerna bakom ryggen, något som kan tänkas påminna om 

en lystringsposition inom militären - vilket gör att makt och hög status kan tolkas in i bilden.  

Det går att urskilja tendenser i materialet som talar för att mannen gestaltas som den 

eftersträvansvärda huvudpersonen A. Den professionalitet och seriositet som bilderna tycks 

förmedla kan tänkas bidra till att bibehålla mannen som den högsta arten. 

8. Sammanfattning 
 

I det här avsnittet kommer jag sammanfatta analysens resultat genom att besvara de 

frågeställningar som ställdes i början av studien samt motivera varför materialet bör ses som 

konventionellt.  

 

Framträder det några diskurser i Svensk Golf som antyder att de kvinnliga och manliga 

golfspelarna särskiljs, och i så fall vilka? 

I textmaterialet framträder framförallt diskurserna Löjliga kvinnor och Professionella män, 

dessa symboliseras av kategorierna B och A från Yvonne Hirdmans genusordning (där 

kvinnan tillhör kategori B som innebär att hon är av en annan art än mannen samt besitter 
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egenskaper som inte är önskvärda, och kategori A är mannen tillika genusordningens 

huvudperson som står för allt som är önskvärt).128  

 

De karaktärsdrag som främst lyfts fram i diskursen Professionella män är självsäkerhet och 

ödmjukhet - båda önskvärda egenskaper inom golfvärlden. I diskursen Löjliga kvinnor 

uttrycks istället flertalet egenskaper som bidrar till att förminska de kvinnliga golfspelarna, 

det har gjorts genom Den nya regeln och dess ambivalenta framställning.129 Ambivalensen 

har synliggjorts i de fall kvinnornas prestationer har beskrivits - framgångarna har lyfts fram 

men i samband med dem har även något förringande eller nonchalant skrivits (exempelvis att 

kvinnan är av ung ålder eller har ett dåligt humör). Den nedvärderande tonen har i de här 

fallen bidragit till att framställa kvinnorna som sämre eller oerfarna golfspelare.  

 

Hirdmans genusordning görs även synlig i bildmaterialet där främst diskurserna Glada 

kvinnor och Allvarliga män framträder, även dessa symboliseras av kategorierna B och A. I 

de här diskurserna ligger skillnaden främst i att kvinnorna framställs som passiva (icke 

önskvärt karaktärsdrag) medan männen framställs som starka och mäktiga (önskvärt). Det är 

med andra ord tydligt att kvinnor och män inte bara särskiljs i materialet utan att de även 

gestaltas utifrån en genushierarki där män har högre status än kvinnor. Värt att påpeka är 

dock att det fanns tendenser i materialet som gjorde att en ny kategori till Hirdmans 

genusordning uppstod, kursiverat A. Den här kategorin kom att ge plats åt de män som inte 

riktigt platsade i huvudpersonens kategori A, det vill säga män som inte enbart besatt 

önskvärda egenskaper. Vad den här upptäckten kan tänkas betyda kommer jag föra en vidare 

diskussion kring i nästa avsnitt.  

 

Vad kan sägas om relationen mellan bild och skrift i Svensk Golf, finns det några 

diskursiva likheter/skillnader i gestaltandet av golfspelarna? 

Det text- och bildmaterialet har gemensamt är att de båda gör skillnad på hur kvinnor och 

män gestaltas, men hur detta görs skiljer sig till viss del. I textmaterialet är det främst 

diskurserna professionalitet/löjlighet som framträder, männens prestationer hyllas medan 

kvinnorna (trots att de är framgångsrika) förlöjligas genom Den nya regeln och den 

ambivalenta framställningen. Bildmaterialet fokuserar istället till stor del på 

                                                
128 En redogörelse för hela genusordningen går att läsa under rubriken Relationen mellan kvinna och man, på 

sidan 19. 
129 En genomgång av Den nya regeln går att läsa under rubriken Femininitets-tekniker i media, på sidan 13. 
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feminint/maskulint, detta genom att framställa kvinnorna som vackra och väna (De gamla 

reglernas kvinnliga lämplighetsbetoning) medan männen är allvarliga och starka.  

 

Det är dock ambivalensen som slår högst genom hela materialet, för i samband med den 

kvinnliga lämplighetsbetoningen i bilderna går det även att läsa in en ambivalens i dessa 

eftersom att kvinnorna ofta porträtteras i ett passivt tillstånd där golfutrustningen tycks 

figurera som en accessoar snarare än ett redskap. I bilderna på männen tycks golfutrustningen 

istället användas för att tillföra en slags auktoritet hos de porträtterade, genom att placera 

golfklubborna i positioner som signalerar makt.  

 

Är materialet konventionellt eller kreativt? 

Norman Fairclough menar att ett konventionellt material innehåller diskurser som 

upprätthåller den rådande sociala ordningen, ett kreativt material innebär istället att diskurser 

blandas samman på ett nytt sätt och bidrar till omstrukturering av den sociala ordningen. 

Baserat på det faktum att flertalet tendenser till både femininitets-teknikerna och Hirdmans 

genusordning (vilka båda skildrar en ojämställdhet mellan könen kvinna/man) har påträffats i 

det empiriska materialet är det rimligt att påstå att innehållet i tidningen Svensk Golf är av 

konventionell karaktär. Både text- och bildmaterial talar för att den golfspelande mannens 

värde är högre än den golfspelande kvinnans. I nästa avsnitt kommer jag föra en djupare 

diskussion kring studiens resultat och vad det kan tänkas innebära i ett större sammanhang. 

9. Diskussion 
 

I undersökningens slutdiskussion kommer jag att använda mig av den tredje dimensionen, 

sociokulturella praktiken, från Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell genom att 

placera studiens resultat i ett vidare perspektiv och reflektera kring olika betydelser och 

innebörder. Först följer dock en kortare diskussion kring tillvägagångssättet.  

 

Den här studien har visat att tidningen Svensk Golf bidrar till att bevara genushierarkin, det 

vill säga att män ges högre status än kvinnor. Jag kan inte säga att resultatet förvånar mig 

med tanke på att vi lever i ett patriarkalt samhälle, men det kan vara värt att påpeka att de 

teoretiska verktyg som användes genom analysen går ut på att notera skillnader och 

ojämlikheter. Det kan därför vara relevant att diskutera tillvägagångssättet.  
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De femininitets-tekniker som jag letade efter i materialet är fokuserade till hur kvinnan oftast 

framställs i media, och fast att jag även letade efter samma tekniker i det material som hade 

en man som intervjuperson är det kanske inte särskilt märkligt att de inte innehöll teknikerna 

i lika stor utsträckning. Det kan därför tolkas som att jag enbart velat skriva fram de 

orättvisor som idrottskvinnan utsätts för i media, men som jag tidigare nämnt var så inte 

fallet. Anledningen var att kunna ta reda på om det fortfarande gick att ana dessa tekniker 

inom idrottsmedia, vilket det gjorde och det betyder tyvärr att det fortfarande finns tendenser 

i det mediala gestaltandet som talar för ojämlikhet mellan idrottskvinnor och idrottsmän.  

 

Genom att leta efter femininitets-teknikerna i artiklarna där en man var intervjuperson 

upptäckte jag en ny kategori män (kursiverat A) vars framställning liknade de kvinnliga 

kategorierna då de, precis som kvinnorna, blev förminskade på ett eller annat sätt. Upptäckten 

av kategorin kursiverat A har inte bara kommit att utöka Yvonne Hirdmans genusordning 

utan även pekat på en hårdare maktstruktur. Det verkar inte längre räcka med att enbart vara 

man för att tillhöra toppen av genusordningen, en man måste även vara skötsam, erfaren och 

allra helst bäst på det han gör samtidigt som han förväntas vara ödmjuk och godhjärtad - allt 

för det ska vara skillnad på män och män. Det här går givetvis att problematisera vidare då 

det bekräftar att huvudpersonen A fortfarande är något eftersträvansvärt, men ska jämlikhet 

överhuvudtaget kunna existera vill jag mena att det inte bara handlar om att forma kvinnor 

och män till A genom att sudda ut eller dölja egenskaper som tillhör den kvinnliga 

stereotypen (exempelvis att vara vänlig och emotionell). Män måste också tillåtas att inneha 

den typen av karaktärsdrag, för om de inte gör det så håller vi fast vid att allt annat än A är 

löjligt och icke önskvärt. 

 

Vad gäller kvinnorna verkar det inte spela någon roll hur skickliga eller ödmjuka de är, de 

blir nedtryckta ändå och kanske är det inte särskilt förvånande med tanke på de patriarkala 

och konservativa värderingar som genomsyrar golfen. Det faktum att de underordnade 

kvinnorna nämns vid enbart förnamn mer frekvent talar för att Svensk Golf hänger kvar i den 

tid då titlar som herr och fru användes för att signalera en distans till den som det talades till. 

Att tala om “Stenson” låter spännande. “Anna”, däremot, ger inte alls samma sken av 

spänning. Så varför är skillnaden så stor i hur ofta kvinnor och män nämns vid sitt förnamn? 

Min gissning: en patriarkal kultur där mannen är normen och i toppen av genushierarkin. 

Män och deras framgång ska vara ouppnåeliga medan de precis lika framgångsrika kvinnorna 

ska hållas kvar på folkets nivå. Vem som helst ska kunna känna igen sig i “Anna”, men långt 
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ifrån alla ska kunna identifiera sig med “Stenson” - det är en man som det bara ska ses upp 

till.  

 

Fast att De gamla reglerna och dess infantilisering syntes i materialet så var det ändå Den 

nya regelns ambivalenta framställning som tog störst plats. Jag gissar att det beror på att 

Sverige är ett land som kommit så pass långt i sitt jämställdhetsarbete att majoriteten av De 

gamla reglerna helt enkelt inte är accepterade i media längre (även om de fortfarande 

förekommer till viss del). Det är dock ingen anledning till att luta sig tillbaka och klappa sig 

för bröstet, bara för att Sverige ligger långt fram i sitt jämställdhetsarbete betyder det inte att 

vi är klara. Studien visar att skillnader fortfarande görs, vilket innebär att det finns mer att 

jobba på. Jag tror dock att den ambivalenta framställningen gör att förminskandet blir mer 

osynligt, så jag kan förstå att den typen av ojämställdhet är svårare att uppfatta för ett par 

icke-kritiska ögon men å andra sidan är det också ett tecken på att ambivalensen normaliseras 

vilket gör den ännu viktigare att motverka.  

 

Som jag skrev i inledningen är syftet med Svenska Golfförbundets arbete Vision 50/50 att nå 

ett jämställt Golfsverige genom att få fler kvinnor till golfen, de menar att män har satt 

normen för golfen vilket har lett till att förutsättningarna för att känna sig som en självklar 

golfspelare ser olika ut för kvinnor och män. Den här studien har dock noterat att det behövs 

en ytterligare förändring för att nå en jämställd golf - nämligen den mediala delen. Om inte 

de mediala kanalerna drar sitt strå till stacken och börjar fundera på hur de väljer att gestalta 

kvinnor och män så spelar det tyvärr ingen roll hur många fler kvinnor det blir ute på 

golfklubbarna. Om det fortfarande finns ett särskiljande i det mediala gestaltandet av 

golfspelande kvinnor och män finns det fortfarande en ojämlikhet inom golfen. Svensk Golf 

har därför ett större ansvar i jämställdhetsfrågan än vad de kanske tror och frågan är om de är 

villiga att axla det ansvaret. 

 

Min värdegrund och allas lika värde är så självklart för mig att jag har svårt att förstå hur det 

här särskiljandet kan finnas än idag, men i en idrott där mannen är det ursprungliga och 

normativa är det antagligen svårare än vanligt för en kvinna att få samma respekt - särskilt 

om det mediala återberättandet också produceras av män. Det skulle därför vara intressant att 

studera betydelsen av det faktum att 19 av de totalt 22 analyserade artiklarna skrevs av 

personer med manligt kodade namn, då det var något jag noterade under arbetet men inte 

följde upp. Vilken betydelse har det till exempel att det främst är män som är arbetar inom 
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idrottsmedia och på vilket sätt kan det tänkas påverka idrottskulturen och bilden av 

manligheten?  

 

Det är tydligt att både kvinnor och män har en bra bit kvar innan de får samma status som 

genusordningens huvudperson. Det ska dock sägas att jag inte tror att A och kursiverade A 

representerar alla män i hela världen, jag tror inte heller att det bara finns tre typer av kvinnor 

i form av icke a, lilla a och B. Det finns ju ett helt alfabet! Vi måste bara se till att alla 

bokstäver blir lika mycket värda i framtiden. 
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“Richard S. Johnson”, Svensk Golf, (Nr. 5, 2016) 

[Text: Eric Franzén, Bild: Getty Images] 
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Bilaga 1 
 

 

Infantiliseringen av kvinnor 

 

Namn Ålder Infantilisering* 

Lydia Ko 18 Nej 

Cathrine Casimir (1) 39 1 gång förnamn 

1 gång “Ystadsstjejen” 

Caroline Hedwall 27 Nej 

Madelene Sagström 23 1 gång “Enköpingstjejen” 

Julia Engström (1) 15 Nej 

Anna Nordqvist - 7 gånger förnamn 

Isabelle Gulldén 27 Nej 

Linda Axelsson 43 4 gånger förnamn 

Julia Engström (2) 15 12 gånger förnamn 

1 gång förnamn i rubriken 

Jasper Kamukama 48 5 gånger förnamn 

Cathrine Casimir (2) 39 1 gång förnamn 

1 gång “Ystadsstjejen” 

 

* De gånger personen nämns vid sitt förnamn i ett citat av en annan person i artikeln har inte räknats med.  
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Infantiliseringen av män 

 

Namn Ålder Infantilisering* 

Pelle Edberg 37 1 gång “Birdiepelle” 

Robert Karlsson 47 Nej 

Richard S. Johnson 39 Nej 

David Lingmerth 28 7 gånger förnamn 

Björn Örås - Nej 

Magnus A Carlsson 35 Nej 

Anders Nordlander 47 5 gånger förnamn 

Magnus Persson Atlevi 51 Nej 

Henrik Stenson 40 3 gånger förnamn 

Nicklas Bäckström 28 1 gång “Bäckis” 

Peter Hanson 39 Nej 

 

* De gånger personen nämns vid sitt förnamn i ett citat av en annan person i artikeln har inte räknats med.  
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Bilaga 2 
 

 

Bilder på kvinnor 

 

Namn Poserade bilder* 

Lydia Ko Leende 

Cathrine Casimir (1) - 

Caroline Hedwall Leende 

Madelene Sagström - 

Julia Engström (1) Leende 

Anna Nordqvist Leende, allvarlig 

Isabelle Gulldén Leende, sur 

Linda Axelsson Leende 

Julia Engström (2) Leende 

Jasper Kamukama Leende 

Cathrine Casimir (2) - 

 

* Här anges det/de ansiktsuttryck som personen har på sina bilder, i det fall inget anges betyder det att bilderna 

tillhör kategorin aktiva bilder som inte togs med i analysen.  
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Bilder på män 

 

Namn Poserade bilder* 

Pelle Edberg - 

Robert Karlsson Allvarlig, leende 

Richard S. Johnson Leende 

David Lingmerth Leende 

Björn Örås Leende 

Magnus A Carlsson Allvarlig 

Anders Nordlander - 

Magnus Persson Atlevi - 

Henrik Stenson Leende, lurig 

Nicklas Bäckström Allvarlig, leende 

Peter Hanson - 

 

* Här anges det/de ansiktsuttryck som personen har på sina bilder, i det fall inget anges betyder det att bilderna 

tillhör kategorin aktiva bilder som inte togs med i analysen.  

 

 

 

 

 

 


