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Sammanfattning 
Abstract 
Uppsatsen undersöker idrottens könsgränser genom att analysera tre fall då dessa, åtminstone vid 
en första anblick, har ifrågasatts: den transexuella tennisspelaren Renée Richards, de östeuropeiska 
löparna Marita Koch och Jarmila Kratochvilova samt svenska golfspelaren Annika Sörenstam. 
Resultatet pekar dels på olika mekanismer som verkat för att ofarliggöra dessa gränsöverskridare 
och införliva dem i den befintliga könsstrukturen. Men det visar också på en problematisk bild av 
idrottens egna jämlikhetsprojekt som bygger på att upprätthålla skillnader och inte tycks leda till 
någon ideologisk förändring. 
 
This thesis examines the gender boundaries in sports. I do this by exploring three cases in which 
these boundaries, at least on the surface, have been questioned: the transsexual tennis player 
Renée Richards, the east European runners Marita Koch and Jarmila Kratochvilova and the 
Swedish golf player Annika Sörenstam. The results point out different mechanisms that contain 
the “danger” and restore “security”. But they also point out a criticism against the struggle for 
equality in sports, which is based on the preserving of differences and therefore cannot challenge 
the ideological assumptions about gender in sports.  
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Inledning 

Bakgrund 
Jag tycker egentligen inte om golf. Mina erfarenheter av sporten begränsar sig, trots ett stort 
idrottsintresse, till att en gång ha provat slå lite med en driver. Framför allt tycker jag att det är 
tråkigt att titta på. En sving, bollen som försvinner och kameror som filmar moln ända tills bollen 
landar någonstans utan att man för den skull förstår hur långt bort och var hålet egentligen är. På 
sin höjd kan jag skratta lite åt Göran Zachrissons viskande. Därför satt jag heller inte klistrad vid 
TV:n när Annika Sörenstam spelade sin första tävling på PGA-touren och därigenom blev den 
första kvinna på 38 år som spelat på den manliga touren. Men uppmärksamheten vid tävlingen 
sträckte sig utanför golf- och sportmagasin. Plötsligt fanns nyheten på både ledar- och 
kultursidor.  
 
Men den här uppsatsens tillkomst tror jag främst har grundat sig på en vind av genusfrågor som 
blåst över landet. För min del blev ingången till fältet sport och genus Jesper Fundbergs 
avhandling Kom igen gubbar!. Genom en hög igenkänningsfaktor öppnade den för många frågor 
hos mig själv och för en något mer reflekterande förståelse av sportvärlden. Detta skedde under 
våren 2003, då jag intresserade mig för kopplingen mellan idrott och maskuliniteter.  
 
Senare under hösten skulle tio tusen människor samlas i Kungsträdgården för att skandera ”Det 
är tjejernas år i år”. Det svenska fotbollslandslaget hade tagit silver i VM efter en snöplig förlust i 
förlängningen mot Tyskland. Finalmatchen överträffade Kalle Anka, för första gången 
presenterad av Lotta Bromé, vad gäller tittarsiffror. Det uppstod en förvirring på landets ledande 
sportredaktioner. De som år efter år klankat ner på damidrott i allmänhet och damfotboll i 
synnerhet skulle nu vända kappan efter genusvinden. Det mantra kring den segregerade idrotten 
som fram till dess regerat; ”man ska inte jämföra mäns och kvinnors idrottsprestationer” sattes 
nu under prövning. Vad var egentligen mest jämställt: att jämföra eller inte jämföra? För jämställt 
ska det ju vara. 
 
Och där någonstans tar denna uppsats vid. I en tid då ”jämställdhet” blivit lika viktigt som ”lika 
villkor” inom idrotten och då dessa begrepp flyttas mellan olika nivåer och ibland kolliderar med 
varandra. Min ansats blev därför att i ett historiskt perspektiv undersöka händelser som på något 
sätt tvingat fram en jämförelse.  
 
En annan avgörande källa för uppsatsens tillkomst är tidningen Blecks temanummer om sport. 
När vi ibland gick vilse i diskussionerna kring idrott och kön kändes det som många artiklar ur 
numret satte spiken i pannan på oss. Eller i alla fall i närheten. ”Vi” var i det här fallet den lilla 
utbrytargrupp på KSM som vågat oss på något så allmänt som sport. Därför är jag ett stort tack 
skyldig till Örjan Öberg och Jessica Svensson som bistått med rynkade pannor när mina 
resonemang blivit alltför oprecisa. Ett lika stort tack riktas till mina närmast outtröttliga 
handledare, Kosta och Jonas: Tack! 
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Syfte 
Genom att undersöka hur synen på kön och idrott påverkat/påverkats av de tillfällen då idrottare 
på något sätt brutit mot den traditionella bilden av idrottsmän och idrottskvinnor ämnar jag säga 
någonting om hur synen på kön i idrott och samhälle förändrats. 
 

Frågeställningar 
Då uppsatsen bygger på tre fallstudier presenteras de enskilda frågeställningarna kring dessa i 
respektive analysavsnitt. Hela studiens syfte är dock att jämföra dessa tre fall utifrån följande 
frågeställningar: 
 Vilka förändringar inom idrottens syn på kön kan skönjas?  
 Har konventionerna om idrottskvinnor- och män blivit mer instabila?  

 

Metod 

 Tre fallstudier och urvalet av dessa 
För att undersöka hur synen på kön i idrott och samhälle förändrats över tid, har jag valt ut tre 
fall att titta närmare på. De är utspridda över en trettioårsperiod och ser i alla fall vid första 
anblicken ut att delvis beröra samma fråga, men på olika sätt. Urvalet av dessa har inte följt några 
geografiska gränsdragningar, då idrottsfältet till stor del handlar om att bryta upp sådana, 
åtminstone tillfälligt. Eftersom idrotten ska ske på lika villkor världen över, med gemensamma 
tävlingsföreskrifter så att resultaten ska kunna jämföras, berörs hela idrottsfältet av varje 
ifrågasättande av dessa villkor. De händelser jag valt att analysera närmare har också utspelat sig 
på elitnivå, vilket gjort dem mer synliga och därigenom potentiellt mer betydelsefulla för idrotten 
och samhället.  
 
Som redan nämnts ovan var en av anledningarna till studiens inriktning Annika Sörenstams 
inträde bland männen på den amerikanska PGA-touren i golf. Därför blev detta en given och 
aktuell hållplats som inte kunde förbises. I mediedebatten kring detta fall drogs paralleller till 
andra kvinnor som brutit mot konventionerna och ”utmanat” männen. Men jag tyckte inte att det 
fanns någon större likhet mellan dessa fall. Dessutom medför en sådan gemensam nämnare 
åtminstone två problem: För det första att det bara handlar om manligt och kvinnligt. För det 
andra att det är männen som är normen, och att kvinnorna måste slå sig in bland dessa. 
  
Med dessa invändningar i åtanke ville jag undersöka händelser där den idrottsliga 
könssegregeringen hotats på något annat sätt. I läsningen av främst Creedon och Kane nämndes 
tennisspelaren Renée Richards vid ett flertal tillfällen. Richards levde fram till 1977 som en man 
och spelade professionell tennis bland män, men genomgick ett könsbyte och ville därefter spela 
tennis på den kvinnliga touren. Det fanns här på ytan många likheter med fallet Sörenstam som 
gjorde det möjligt att dra paralleller. Till exempel handlade det i båda fallen om proffsspel i USA, 
vilket inte varit möjligt för kvinnor förrän på 70-talet. Det tidsmässiga glappet mellan händelserna 
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är dock stort och därför behövdes någonting som kunde binda ihop dessa och samtidigt utgöra 
en tredje pejlingspunkt.  
 
Valet föll på en händelse, eller snarare två personer, som inte lika uppenbart hade någonting med 
Sörenstams och Richards att göra. Under 80-talet utvecklades damidrotten starkt inom många 
grenar. Inom friidrotten sattes världsrekord på löpande band och resultaten förbättrades åtskilligt, 
delvis till följd av en allmän upprustning kring det kalla kriget. Gränserna för vad som tidigare 
ansetts vara möjligt för (idrotts)kvinnor att prestera flyttades fram. Men idag ses dessa 
prestationer som någonting ”onaturligt” och många anser att rekorden bör strykas. Jag har valt att 
titta närmare på två av dessa idrottskvinnor, Marita Koch och Jarmila Kratochvilova, som trots 
att de var konkurrenter och i många avseenden varandras motpoler har blivit representanter för 
det gamla ”östblocket”.  
 
Uppsatsens fokus ligger på att utforska sambanden mellan dessa tre enskilda händelser och hur 
de är relaterade till det större perspektivet; förändringar i synen på kön i idrott och samhället.1 De 
verktyg jag avser att använda för att undersöka detta hämtas främst från Norman Fairclough och 
Michel Foucaults arbete kring diskursbegreppet och diskursanalysen.  

 Med Faircloughs kritiska diskursanalys som grund 
Som redan har antytts är mitt angreppssätt konstruktionistiskt. Det innebär en ansats att, som jag 
i inledningskapitlet försöker göra, lämna idrottens syn på sig själv. Syftet med detta är att 
ifrågasätta de kunskaper om området som på förhand tycks givna och istället se dessa som 
uttryck för en ideologi som reproducerar maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. I 
detta ljus är det också viktigt att ifrågasätta idrotten som någonting naturligt. De tävlingsgrenar 
och regelverk som finns är någonting som människor konstruerat, oavsett om det är ett 
hundrameterslopp eller en elitseriematch i speedway. Det finns inte några idrotter som är 
ursprungligare eller naturligare än andra. Men denna vändning från det som ses som självklart är 
inte helt okomplicerad att genomföra. För som Paul Willis noterar:  

Running faster, jumping higher, throwing further can be seen - not interpreted.2 

För att undersöka bilden av könsdifferentieringen och hur denna förhåller sig till en större 
samhällelig kontext kommer jag främst att utgå från diskursbegreppet. Diskurs används i många 
olika betydelser, ofta i vardagstal missvisande sådana, till exempel som en synonym till 
”diskussion”. I den vidaste bemärkelsen kan det ändå sägas innebära ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.3 En diskurs får sedan mening endast genom att 
kontrasteras mot andra diskurser, andra sätt att tala om och förstå världen. Man kan till exempel 
prata om en feministisk diskurs till skillnad från en liberal diskurs. I vetenskapen har det också 
använts på skilda sätt, beroende på tradition och vilket syfte som forskningen har.  
 

                                                 
1 En vidare diskussion kring urvalet av fallstudier förs i sammanfattningen av teorikapitlet på sid. 26. 
2 Willis, Paul (1982) ”Women in sport in ideology”. I: Hargreaves, Jennifer (red.) Sport, culture and ideology. London: 
Routledge & Kegan Paul. 
3 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur,  
sid. 7 



 

6 

Norman Fairclough nämner två huvudsakliga meningar för diskursbegreppet. Den första med 
tyngdpunkt på det lingvistsiska i sociala relationer och interaktioner mellan människor. Det andra 
med en mer abstrakt definition som förstår diskurs som en social konstruktion av verklighet och 
en form av kunskap. Med den senare definitionen åsyftas främst poststrukturalistiska teorier och i 
synnerhet Foucault.4 Det är med detta i åtanke som Fairclough försöker formulera sin egen 
metod för diskursanalys, som ämnar binda ihop de två nivåerna av diskurs. Men den vanligaste 
inställningen oavsett abstraktionsnivå är att det är språket som i någon mån ska studeras, 
eftersom det är konstituerande för diskursen. Men i samstämmighet med Fairclough vill jag 
utvidga förståelsen av diskurs till att inte endast omfatta språk som en social praktik. Även 
aktiviteter av icke-lingvistisk karaktär bidrar till att skapa mening inom en diskurs. Fairclough 
nämner här visuella bilder såsom fotografier, film och video samt icke-verbal kommunikation 
som gester.5 Jag menar att det också är möjligt att tolka själva idrottsutövandet som en nivå av 
diskurs. Det finns olika sätt att utföra fysiska ansträngningar på, som får mening genom att skilja 
sig från varandra.  
 
Denna utvidgning av begreppet tillhör en problematik om vad som bör betraktas som diskurs 
och vad som inte är det. Ett annat problem rör hur själva avgränsningen mellan olika diskurser 
ska se ut. Även om det går att skilja mellan två sätt att tala om politik på hjälper det föga när 
teorin ska förflyttas till ett annat område. Det skulle till exempel gå att tala om en könsdiskurs 
inom idrotten, men också omvänt: en idrottsdiskurs i en vidare uppfattning om kön. Här 
erbjuder Fairclough lite hjälp genom att delvis argumentera för hur en diskurs ska namnges och 
avgränsas: 

Discourses are, as I have indicated, constructions or significations of some domain of social 
practice from a particular perspective. It is useful to identify discourses with names which 
specify both domain and perspective – for instance, one might contrast a Marxist political 
discourse with a liberal political discourse, or a progressive educational discourse with a 
conservative educational discourse.6 

Även om dessa riktlinjer inte är helt tillfredsställande väljer jag att betrakta idrotten som en social 
domän, eller ett fält, inom vilken det finns flera diskurser. Det kan inom detta fält till exempel 
existera en idrottsmedicinsk diskurs, en idrottsfilosofisk diskurs, eller som redan nämnts - en 
könsdiskurs inom idrotten.   
 
En diskurs påverkar samhälle och kultur genom att vara konstituerande för sociala identiteter, 
sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (representationer av världen). Varje text, 
utsaga eller diskursivt uttryck bidrar antingen till att konservera eller transformera någon eller 
några av dessa aspekter.7 Det är på det här sättet som Fairclough menar att diskursen är 
sammankopplad med den större kontext han valt att kalla sociokulturell praktik. För att 
undersöka hur denna dialektik ser ut föreslår Fairclough att analysen bör ta hänsyn till två 

                                                 
4 Fairclough, Norman (1995) Media discourse. London: Edward Arnold, sid. 18 
5 Ibid. sid. 54 
6 Ibid. sid. 94 
7 Ibid. sid. 55 
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dimensioner: den kommunikativa händelsen och diskursordningen.8 Den kommunikativa 
händelsen kan vara skriven eller muntlig, men också förekomma i kombination med visuella 
medier som till exempel TV. Fairclough introducerar sedan ännu en analysnivå genom att 
presentera en tredimensionell modell genom vilken den kommunikativa händelsen bör analyseras. 
Denna betonar vikten av att ta hänsyn både till texten, vilka förhållanden som den produceras 
och konsumeras i samt hur den påverkas av de icke-diskursiva betingelser den verkar inom. Den 
sistnämnda nivån, den sociokulturella praktiken, är den svåraste att definiera. Den delen av 
analysen bör också bygga på sociala eller kulturella samhällsteorier, eftersom det inte är fråga om 
diskurser.  
 
Diskursordningen är ett begrepp som Fairclough hämtat från Foucault. Det innefattar samtliga 
diskursiva praktiker och genrer inom en social domän eller institution, samt relationen mellan 
dessa.9 Syftet är att framhålla interdiskursiviteten i vilken närliggande diskurser konstitueras 
genom relationen till varandra och till icke-diskursiva praktiker inom fältet. Det sociala fältet 
idrotts diskursordning utgörs därigenom exempelvis av tävlingsformer, regler, traditioner, 
institutioner och av mediegenrer och kommunikativa genrer, samt samspelet mellan dessa. 
Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka förändringar i idrottens könsdiskurs genom att 
analysera texter och händelser som befinner sig i närliggande diskurser kommer främst två 
begrepp knutna till förändring att användas: intertextualitet och interdiskursivitet. Jag ska här 
försöka närma mig begreppen och göra en distinktion dem emellan.  
 

 Intertextualitet och interdiskursivitet 
Begreppet intertextualitet är centralt för Faircloughs kritiska diskursanalys då det indikerar texters 
egenskap att hela tiden bygga på delar och fragment av tidigare texter. På det här sättet förbinds 
texterna vid en slags historicitet där de länkar samman tidigare texter med det nutida och hjälper 
därmed även till att forma historien. Men en text adapterar inte alltid en tidigare utsaga helt 
oreflekterat, utan intertextualitet bör snarare ses som ett sätt att i en text förhålla sig till tidigare 
texter. För att tydliggöra detta skiljer Fairclough på två typer av intertextualitet: manifest- och 
konstitutiv intertextualitet. 10 
 
I den första typen, manifest intertextualitet, är det fråga om hur texter reciterar andra texter och 
hur detta markeras. De tidigare utsagorna finns alltså tydligt representerade i den nya texten. 
Detta gör det också möjligt för textförfattaren att positionera sig i förhållande till utsagorna. I den 
tydligaste formen genom att använda citationstecken, men också på andra mindre uppenbara sätt. 
Fairclough talar här om diskursrepresentation, förgivettaganden, negationer, metadiskurser och 
ironi. Jag tänker inte gå in närmare på dessa eftersom de inte tillför något utöver vad som redan 
sagts, men med ett undantag; den ironi som jag anser kommit att prägla genren sportjournalistik. 
Ironi har oftast betydelsen att säga någonting men mena någonting annat, vilket gör den svår att 
analysera, för hur ska man veta vad detta ”annat” är? Fairclough menar att ironin är beroende av 

                                                 
8 Ibid. Sid. 56 
9 Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity. sid. 43 
10 Ibid. sid. 84f 



 

8 

att textkonsumenten kan avgöra vad som är textproducentens mening och vad som är ironi. 
Denna förståelse grundar sig främst på hur man uppfattar textproducentens värderingar och 
åsikter.11  
 
Den konstitutiva intertextualiteten är mer svårgreppbar och pekar på  i vilken form en text 
återaktualiserar vissa diskurser framför andra.12 Texten med dess element och genrer blir således 
delvis konstituerande för dessa diskurser. Fairclough kallar även detta för interdiskursivitet, som 
en förlängning av den manifesta intertextualiteten. Sedan menar han att interdiskursiviteten kan 
verka på olika nivåer: samhällelig, institutionell och diskursiv, vilket gör det hela ännu mer 
invecklat. Därför kommer jag här att tala om intertextualitet, oavsett form, endast när det rör sig 
om en texts konkreta egenskaper i form av lingvistiska element och uppbyggnad. Följaktligen 
kommer jag att använda interdiskursivitet i den mening som nämnts ovan, då det är fråga om 
processer och relationer mellan diskurser.  
 

Disposition 
Den första av uppsatsens tre huvudkapitel är en teoretisk inramning som syftar till att bredda 
förståelsen för begreppet idrott, och för att sätta fenomenet i ett kritiskt historiskt perspektiv. 
Här urskiljer jag också tre perspektiv på jämställdhet och idrott, vilka jag sedan kontrasterar mot 
en mer konstruktionistisk inställning.  
 
Sedan följer tre fallstudier som sträcker sig över tre decennier: Renée Richards, Marita Koch och 
Jarmila Kratochvilova, samt Annika Sörenstam. Eftersom materialet som använts för att 
undersöka de tre fallen skiljer sig åt presenteras detta under respektive kapitel. Varje fallstudie är 
inte bara redovisande utan innefattar även analytiska ansatser. De avslutas genom en kort 
sammanfattning där kapitlens viktigaste slutsatser kopplas till interdiskursivitets- och 
intertextualitetsbegreppen. 
 
I den sista delen jämförs de tre fallstudierna utförligare. Denna jämförelse knyts sedan till de 
jämlikhetsideal och perspektiv på idrott och samhälle som presenterats i teoridelen. 

                                                 
11 Ibid. 117-123 
12 Ibid. Sid. 85 
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Del 1, teoretisk inramning 

Mot en annorlunda förståelse av sport 
Syftet med det här avsnittet är att, utifrån ett antal begrepp knutna till kön och idrott, redogöra 
för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa kan ses både som en bakgrund till uppsatsens 
fallstudier och som ett hjälpmedel för att analysera dem. Ett problem som omedelbart uppstår 
när man pratar med människor om idrott är den begränsade terminologin som omger ämnet. 
Denna tycks sällan sträcka sig utanför sportjournalistikens svart-vita beskrivningar eller klyschor 
som att ”bollen är rund” och ”man får ta en match i taget”. Ett annat är att sportspråket har 
sådan självklar koppling till naturvetenskapliga forskningsgenrer om kropp, fysik och biologi. 
Intresset kring idrott som social institution och de relationer och meningar som finns där har inte 
varit lika givet. 
 
Min avsikt här är därför att skapa en begreppsapparat och ett tankeutrymme kring idrott genom 
att introducera åtminstone två andra perspektiv: ett filosofiskt och ett politiskt. Dessa är givetvis 
grova generaliseringar eftersom det finns fler än ett politiskt synsätt på idrott. Min poäng med att 
göra en sådan förenkling är att perspektiven skiljer sig i sättet att argumentera på, samt i de 
utgångspunkter som ligger till grund för resonemangen. Urvalet av vilka röster som får 
representera perspektiven har jag gjort delvis för att de utgör motsatta ståndpunkter i frågan om 
könssegregering. Samtidigt skiljer de sig från ett tredje perspektiv som skulle kunna kallas ”den 
levda erfarenheten”, dvs. den vardagliga uppfattningen om idrott. Eller; idrottens uppfattning om 
sig själv. Det senare perspektivet kan tyckas något luddigt, men framträder tydligare när 
idrottsvärlden (journalister, idrottsutövare, tränare) blir provocerade av politiska eller filosofiska 
tankar om sitt eget område. Paul Willis förklarar detta som det område där kulturell hegemoni 
möter en ram av ”common sense-kunskaper”, där det potentiella common sense har ersatts av 
dominerande ideologier som tas för givna, han noterar vidare:  

Sport and biological beliefs about gender difference combine into one of the few privileged 
areas where we seem to be dealing with unmediated ’reality’, where we know ’what’s what’ 
without having to listen to the involved self-serving analyses of theorists, analysts, political 
groups, etc. Running faster, jumping higher, throwing further can be seen - not interpreted.13 

 

Perspektiv på idrott och samhälle 
Oavsett om det gäller en sociologisk, journalistisk eller filosofisk utsaga om idrott innehåller den 
ett antagande om idrottens förhållande till samhället. Den vanligaste uppfattningen är att idrotten 
i någon mening avspeglar samhällsförhållanden. När Sverige tar medalj i fotbolls-VM framhävs 
lagandan, nästan som en direkt produkt av det rådande samhällsklimatet. I samma andetag 
kontrasteras bilden mot andra nationers föreställda förmågor såsom den tyska disciplinen, den 
finska sisun (kämpaandan) eller den brasilianska lekfullheten.  
 

                                                 
13 Willis, Paul (1982) ”Women in sport in ideology”. I: Hargreaves, Jennifer (red.) Sport, culture and ideology, sid.  
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Idrottssociologiska studier kan enligt samma reflektionsprincip hävda att de problem med rasism 
eller sexism inom sporten bara är en avspegling av det övriga samhället. Denna syn lägger stor 
vikt vid struktur istället för agens och passivitet istället för aktivitet. Individen är själv 
underordnad de strukturer som råder inom samhället och som avspeglar sig i idrotten.  
 
Peter Donnelly hävdar att man kan skönja tre stadier, eller tre traditioner inom idrottsforskning. 
Dessa tankemodeller ska ses som ytterligheter som inte behöver utesluta varandra i den praktiska 
forskningsprocessen. Enligt Donnelly tillhör reflektionsteorin den tidiga idrottssociologin, där 
socialisering blev ett nyckelord. Idrotten sågs som ett opium för folket som därigenom 
socialiserades till att acceptera ojämlika förhållanden.14 Jennifer Hargreaves räknar exempelvis 
neo-marxistiska tankegångar om idrott och kön till denna kategori, men menar att dessa är alltför 
reduktionistiska och kopplade till ekonomiska faktorer. De behandlar inte de komplexa 
kopplingarna mellan kön och klass eller hur dessa varierar i olika historiska kontexter:  

The general tendency has been to suggest that men’s ability to dominate women pervades all 
sports in a mechanistic and uncomplicated way. This has produced an uncritical account of 
the extent and effects of sexism in sports which fails to acknowledge their contradictory 
features.15 

Under Pierre Bourdieus inflytande skedde under 80-talet en förskjutning mot ett perspektiv som 
betonade reproduktionen. I detta var idrotten inte bara en avspegling av samhället utan också en 
institution för reproduktion av missförhållanden. Fokus flyttades från klass till kön och etnicitet, i 
synnerhet började den maskulina normen ifrågasättas.16 En sådan studie är Power at Play17 som 
problematiserar den maskulinitet som amerikanska idrottsmän i olika åldrar och stadier på sin 
karriär måste förhålla sig till. Ett annat exempel är Kom igen gubbar - om pojkfotboll och maskuliniteter18 
som är en etnologisk studie av ett pojkfotbollslag i de tidiga tonåren. Författaren beskriver där en 
arena där de unga pojkarna förespråkas disciplin, aggressivitet och mod, egenskaper som tillhör 
den ideale fotbollsspelaren. Denne kontrasteras mot ett antal motsatsfigurer: bögen, invandraren 
och kärringen, vilka tillskrivs oönskade egenskaper. På det här sättet reproduceras och förstärks 
till exempel den manliga överordningen i samhället. 
 
Problemen med reflektions- och reproduktionsteorierna är att de inte lämnar något utrymme till 
förändring, såvida de inte kommer från strukturella omdaningar. Individen begränsas därmed till 
att antingen bara passivt reflektera, eller omedvetet reproducera, ojämlika samhällsordningar. 
Donnelly hävdar att det går att göra motstånd mot de rådande strukturerna och att agenten 
därmed måste återinföras i forskningen.  
 

                                                 
14 Donnelly, Peter (2003) ”Sport and social theory”. I: Houlihan, Barrie (red.) Sport and Society: A student introduction. 
London: SAGE. Sid. 20 
15 Hargreaves, Jennifer (1994) Sporting females : critical issues in the history and sociology of women's sports. London/New 
York: Routledge. Sid. 18 
16 Donnelly, sid. 20 
17 Messner, Michael (1992) Power at Play : sports and the problem of masculinity. Boston: Beacon Press.  
18 Fundberg, Jesper (2003) Kom igen gubbar! - om pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm: Carlsson Bokförlag.  
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Ett alternativ till de perspektiv som lägger stor vikt vid strukturella förhållandena erbjuder Johan 
Asplund i essän Idrott och samhällsordning.19 Han hävdar där att idrotten aldrig kan ses som en direkt 
förlängning av samhällsordningen. Möjligtvis kan förhållandet ses som ett mångtydigt 
reflekterande. Men kärnan i essän är att idrotten bör ses som en invariansbrytande aktivitet; ett 
fält som ständigt producerar undantag från rådande mönster. Det blir därmed omöjligt att 
formulera regler utifrån strukturella förhållanden, eftersom idrottens undantag gör att dessa måste 
omformuleras så att de innefattar oregelbundenheterna. Han menar att enskilda 
idrottsprestationer, som till exempel Björn Borgs eller Ingemar Stenmarks inte kan sägas vara ett 
direkt resultat av det svenska samhället.20 Asplunds text fäster kanske för stor vikt vid agenterna 
och enskilda prestationer, men visar ändå att strukturella förhållanden aldrig är deterministiska 
för samtliga individer. Det är också möjligt att tolka Asplunds text som att idrotten i sin 
oförutsägbarhet ger utrymme för förändring. Individuella prestationer som Borgs kan sätta spår i 
tennisintresset både som utövande och som publik i decennier framåt. Det har också fått 
konsekvenser för vårt historieskrivande som nation, då Borg senare fått verka som svensk 
ambassadör och blivit utnämnd till århundradets svenske idrottare. Detta trots att hans 
framgångar närmast är att betrakta som ”osvenska”.  
 
Asplund undviker i sin text att ge idrotten någon större betydelse för omkringliggande strukturer 
och härskande ideologier. Samtidigt är det ändå möjligt att tolka de strukturella förhållandenas 
inkapslande som ett ofarliggörande av de avvikande aktiviteterna. Trots att Borgs framgångar 
gjorde tennis populärt idealiserades inte tennisstjärnans övriga leverne. Barn uppmuntrades inte 
till att sluta grundskolan eller leva jetset-liv.  
 
Oavsett vilket perspektiv vi väljer är utgångspunkten att idrotten ändå har betydelse. Främst för 
att vi skapar mening kring evenemang och aktiviteter som i grunden också är konstruerade. I och 
med detta måste vi också förhålla oss till att idrotten är och har varit ett manligt projekt. För att 
utreda detta påstående vidare och beskriva vad det innehåller följer först en genomgång av de 
idrottsliga idealens rötter för att sedan göra dra paralleller till samtida fenomen.  
 

Det olympiska idealet 
Eftersom sportevenemang och prestationer hela tiden infiltrerar vår vardag och blir en naturlig 
del av våra liv känns det svårt att greppa särskilda idrottsliga värden. Den vardagliga 
uppfattningen om idrott tycks innefatta en tanke om rättvisa, konkretiserat i banderoller med 
klyschan ”fair-play” eller i ord som ”sportslig”. Men så snart man vill närma någon form av kärna 
i idrotten tycks synfältet åter bli diffust. En början till förståelse av idrottens självpåtagna värden 
kan fås genom att titta närmare på det som brukar kallas ”det finaste man kan vara med om som 
idrottare”, Olympiska Spelen. Dessa får också symbolisera idrottsvärldens konservativa 
inställning till traditioner, då hela tävlingen är i sig en hyllning till antikens idrottsutövare. Under 

                                                 
19 Asplund, Johan (1987) ”Idrott och samhällsordning”. I: Berglund, Ulla (red.) Den sociologiska fantasin. Teorier om 
samhället. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
20 Ibid. sid. 14ff 
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mästerskapet genomförs till och med ritualer för att komma ihåg och hedra tidigare olympiska 
hjältar och händelser.  
 
Pierre de Coubertin är mest känd som grundaren av de moderna olympiska spelen. Hans visioner 
och inspirationskällor gör honom till en länk mellan den antika idrotten och den moderna. Med 
sitt intresse för historia, samhälle och filosofi gjorde han också försök att utforma en slags 
idrottslig religion (religio athletae). Inte många av hans texter finns översatta till svenska, men 
Sveriges Olympiska Kommitté har gett ut några av dessa. En kort sammanfattning av hans 
gärningar och motiv kan här vara på sin plats. De olympiska spelen hade upphört 15 sekler 
tidigare, då Olympia gått under i de stora jordbävningarna på 500-talet, även om de försökt 
upplivas på lokal nivå. Under 1800-talet grävdes den ursprungliga platsen för de antika spelen 
fram, och de Coubertins intresse för historia och filosofi fick honom att återuppväcka de antika 
idrottsidealen. Många strukturella samhällsförändringar i och med industrialismens framväxt gav 
vind i seglen och 1894 bildades Internationella Olympiska Kommittén.  
 
Innehållet i det som de Coubertin kallade Olympismen grundade sig på, förutom de antika 
idealen, också en uppfattning om den eftersatta fysiska aktiviteten i de intellektuella franska 
skolorna. Inspirationen hämtade han från de engelska skolorna, vilka hade anammat de fysiska 
aktiviteternas betydelse för unga mäns fostran. Detta skulle främja nationella syften och lära 
pojkarna att ta ansvar för sig själva och andra. De positiva effekterna innefattade bland annat 
bättre förutsättningar för kolonialisation samt avhållsamhet från erotisk litteratur och alkohol.21 
En bild som framträder i läsningen om den franske pionjären är hans selektiva användning av de 
grekiska förebilderna. I en text kring idrottens historia och antiken gör han en ansats att koppla 
den moderna idrotten till den antika. I diskussionen kring olika grenar är det uppenbart att det är 
män som avses, i annat fall markeras detta tydligt. När de Coubertin talar om pankration till 
exempel, en blandning av brottning och boxning där även sparkar är tillåtna, skriver han:  

…Alla dessa idrotter var nog brutala. Ändå ser vi berömda läkare som Galenos och 
Hippokrates rekommendera pankration och Platon satte stort värde på den även för kvinnor, 
medan Propertius hävdar att de unga spartanskorna ofta ägnade sig åt boxning. Man måste 
erkänna att det visserligen inte rörde sig om riktiga matcher mellan specialister, men att de 
flesta som ägnade sig åt boxning gjorde det bara som lite övning eller ”reglerade anfall”.22 

Nej, den moderna Olympismens demokratiska incitament omfattade inte kvinnor. Kanske 
präglad av sin tid medger de Coubertin detta: 

                                                 
21 Coubertin, Pierre de (2001a) ”Idrotten och det moderna samhället” I: Coubertin, Pierre de, Pierre de Coubertin och 
den olympiska rörelsen : en idrottsfilosofs texter i urval. Stockolm: Svergies olympiska akademi/Sveriges olympiska 
kommitté.  Sid. 25 
22 Ibid. sid. 38 
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Jag är personligen inte för att kvinnor deltar i offentliga tävlingar, vilket inte innebär att de 
måste avstå från att utöva ett stort antal idrotter, men utan att visa upp sig till allmänt 
beskådande. Vid de olympiska spelen borde deras roll framför allt, liksom vid de antika 
turneringarna, vara att kröna segrarna.23 

Däremot vill han, i avsikt att mildra klassmotsättningarna i (det franska) samhället, låta 
proletärerna delta i tävlingarna. Detta dels för att erbjuda en relativt ”ofarlig” stridsarena, dels för 
att den fysiska ansträngningen i sig ansågs ha en lugnande och karaktärsdanande effekt. De 
Coubertin hade medeltidens ädla riddarkultur som förebild och ansåg att kampen skulle vara 
rättvis. Detta innebar att alla deltagare skulle ha lika förutsättningar vid starten, för att idrotten 
sedan själv skulle  ”lära ut respekten för de oundvikliga skillnaderna som blir följden av 
ansträngningen”24. De demokratiska dragen hos de Coubertin hade följaktligen tydliga 
aristokratiska förtecken. Den danske historikern Hans Bonde tolkar detta tankesätt som ett 
resultat av kombinationen mellan närmast religiösa ritualer och en social-darwinistisk tro på ”den 
starkes överlevnad”.25  
 
En strävan efter rättvisa ur det här perspektivet vore att försöka eliminera alla externa ojämlika 
förhållanden: alla deltagare bör ha samma utrustning etc. Jämlikheten begränsade sig alltså till 
idrottsarenorna. De Coubertins synsätt är dock mest präglat av en klassbetonad syn på samhället: 

Olympismens andra kännemärke är att det är en aristokrati, en elit ; men, naturligtvis en elit 
med fulllständigt jämlik bakgrund, eftersom den enbart bestäms av individens kroppsliga 
överlägsenhet och muskulära möjligheter som till viss del ökas genom hans vilja att träna. 
[…] Att försöka få idrotten att böja sig för en påtvingad måttfullhet, det är en utopi. Dess 
anhängare behöver ’friheten att överdriva’. Det var därför de fick valspråket: Citius, altius, 
fortius, Snabbare, högre, starkare, deras valspråk, som vågar tro att de kan slå rekord!26 

Han trodde också att man i framtiden genom bättre hygien och ”intelligenta åtgärder” skulle 
kunna förbättra människosläktet. Den ridderliga eliten skulle vara den yttersta spetsen av 
mänsklighetens möjligheter och förmågor. Det högsta idealet och den verklige hjälten var den 
enskilde starke, vuxne mannen. Lagsporterna kom, liksom kvinnorna, i andra hand och sågs mest 
som kringaktiviteter. De ägnade sig bara åt ett folkligt nöje och skulle inte vara föremål för den 
allmänna beundran.  
 

Idrotten som ett manligt projekt 
Den manliga överordningen finns generellt sett på flera olika nivåer: kvinnor är 
underrepresenterade i tränarsammanhang, styrelser, bland åskådare och i medier. Den tar sig 
uttryck på såväl lokal- som internationell nivå. Damlag prioriteras sist när föreningars 
träningstider fördelas och i OS fick damernas hockeylandslag en tjugondel så mycket som 
herrarnas i ersättning för sitt deltagande. Ojämlikheten kan förutom underrepresentation och 

                                                 
23 Coubertin, sid. 100 
24 Coubertin, sid. 26 
25 Bonde, Hans (1993) Sport - en moderne kult. Köpenhamn: Hovedland. Sid. 50 
26 Coubertin ”Den moderna olympismens filosofiska grundvalar” sid. 98 
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ekonomi även ta sig mer kvalitativa uttryck. Som att sportjournalistikens innehåll ofta trivialiserar 
och marginaliserar kvinnliga idrottsprestationer.  
 
Varför ser det ut så här? En förutsättning för att könsdiskriminering ska vara möjlig är den 
segregering som finns inbyggt i den idrottsliga traditionen. Att män och kvinnor tävlar var för sig 
är så inbyggt i våra tankar om idrott att detta sällan ifrågasätts. Därför finns det anledning att titta 
på hur denna tradition verkligen ser ut och anlägga ett kritiskt feministiskt perspektiv på den 
moderna idrottsrörelsens relativt korta historia. Med denna period avser jag här tiden från slutet 
av 1800-talet, då industrialismen på olika sätt möjliggjorde tävlings- och träningsmöjligheter, fram 
till idag. Flera sociologer har kallat idrottsrörelsen ett ”manligt projekt”, men vad åsyftas 
egentligen med detta begrepp? 
 
Ett par av orsakerna till idrottsrörelsens framväxt har redan nämnts: alkoholismen och unga 
pojkars otyglade sexualitet. Framför allt den förstnämnda brukar tas upp i skolböckerna, då 
idrotten jämställs med andra folkrörelser, till exempel nykterhetsrörelsen. En annan orsak tar 
Michael Messner upp i Power at Play. Han kopplar samman den amerikanska idrottsrörelsens 
födelse med den ”manlighetens kris” som inträdde runt sekelskiftet. Denna bestod av ett antal 
strukturella förändringar som fick återverkningar på familjesammansättningar och individers 
möjligheter. Urbaniseringen och nya arbetsförhållanden gjorde mannen till familjeförsörjare och 
kvinnan till hemmafru. I och med detta överlämnades barnafostran till kvinnorna, både i hemmet 
och (för det mesta) i skolorna. Den tidigare självförsörjningen där egen jord gick i arv från fäder 
till söner ersattes av ett mindre fysiskt krävande arbete. Grundpelarna för maskuliniteten: fysisk 
styrka, aggressivitet och mod, förlorade delvis sin funktion i samhället. Det uppstod en rädsla och 
förvirring om huruvida män blev för mjuka och feminiserades. Men den traditionella 
maskuliniteten utmanades även av en ny och stark kvinnorörelse. Messner nämner diskussionen i 
USA om ”the New Woman”. Detta var en figur för den autonoma, ogifta och utbildade kvinnan. 
Genom henne väcktes en debatt som utmanade den manliga hegemonin.27  
 
Men bilden av manlighetens kris är generaliserande och ger en förenklad bild av relationer och 
motsättningar. Det var i själva verket inte alla män som hotades av alla kvinnor. Messner hävdar 
istället att det var den vita heterosexuella medel- och överklassmannens position som hotades: 

…we can se that the turn-of-the-century ’crisis of masculinity’ was, in actuality, a crisis of 
legitimation for hegemonic masculinity. In other words, upper- and middleclass, white, urban, 
heterosexual men were the most threatened by modernization, by changes in the social 
organization of work, by the New Woman’s movement into public life, by feminism, and by 
working-class, ethnic minority, immigrant, and gay men. These were the men who formed 
the Boys Scouts of America, and these were the men who initially created sport as a refuge, 
as a bastion of masculinity.28 

Utvidgningen av idrotten under 1900-talets början till att även inkludera arbetarklassen och andra 
folkslag gjorde den till en arena för en symbolisk kamp om sociala värden. Ett exempel är när en 

                                                 
27 Messner, sid. 14f 
28 Ibid. sid. 18 
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svart man för första gången 1910 erövrade världsmästartiteln i boxning, vilket fick många vita att 
slå tillbaka genom att attackera svarta runt om i USA.29  
 
Vilket perspektiv på idrott och samhälle följer då med Messners resonemang? Han ser idrotten 
som ett svar på samhälleliga krafter, alltså som en arena för motstånd. På ett liknande sätt 
resonerar Fundberg kring pojkfotbollens bevarande av samma mansideal som skulle återupprättas 
vid seklets början. Det handlar om att förstärka manlighetens fort när den vita, manliga 
hegemonin utmanas i samhället. Detta innebär till viss del att idrotten speglar samhällsordningen, 
men inte på ett entydigt och passivt sätt.  
 
 

Den idrottsliga hegemonin 
Ett sätt att ta hänsyn till både individ och struktur, dominerande och underordnade grupper, är 
användandet av Antonio Gramscis hegemonibegrepp. Makt beskrivs där som en kamp om 
mening, en process som ständigt innebär ifrågasättande, försvar, motsättningar och förändring.30 
Maktförhållandena är alltså inte statiska utan kontingenta, dvs. möjliga att förändra. Hegemoni är 
sålunda en förhandlingsprocess i vilken man skapar betydelsekonsensus. Ett närmare beskrivning 
av detta erbjuder Faircloughs tolkning av hegemoni; det handlar enligt honom inte om att vissa 
grupper i samhället utövar en dominans mot andra grupper. Hegemoni är att skapa allianser, 
samförstånd och vinna medhåll från underordnade grupper eller klasser.31 Den hegemoniska 
processen strävar efter att fixera vissa betydelser så till den grad att de uppfattas som ”common 
sense”. Trots att detta kan uppnås får den hegemoniska diskursen ändå inte ses som fixerad, den 
utmanas hela tiden av andra diskurser. Winther Jørgensen beskriver detta enligt följande: 

De konkurrerande elementens existens bär fröet till motstånd, eftersom de element som 
ifrågasätter de dominerande betydelserna förser människor med resurser till motstånd.32 

Detta bygger på att texter har flera betydelsepotentialer. Jag skulle också vilja hävda att diskursen 
har en icke-lingvistisk nivå, där de fysiska rörelsemoment idrott bygger på kan ses som en 
kommunikativ händelse. Att utföra ett rörelseschema på ett visst sätt får betydelse genom att 
positioneras mot andra (bättre eller sämre) sätt. Foucault har i sin Övervakning och straff – Fängelsets 
födelse tagit sig an disciplinerings- och straffsystem i det moderna fängelsets utveckling. Där 
erbjuds ett utförligare resonemang som förbinder kroppen med samhället och ideologin. Han 
menar att den sociala dimensionen av kroppen har förbisetts i den historiska forskningen. 
Kroppen bör ses som en del av ett politiskt kraftfält skapat av maktförhållanden som hela tiden 
omger, etiketterar, dresserar, plågar, tvingar den att arbeta och delta i ceremonier. Detta kallar 
Foucault ett ”tvångssystem” eller en ”maktens mikrofysik”. Dennas maktförhållande till kroppen 
är hegemoniskt, vilket innebär att den inte kan analyseras enligt en ägandemetafor. Istället bör 
den betraktas som ett spänt nät av olika positioner som skulle kunna innehas och om vilka det 

                                                 
29 Ibid. sid. 11f 
30 Donnelly, sid. 21 
31 Fairclough (1992), sid. 92 
32 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 80 
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ständigt pågår en kamp.33 
Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den inte 
är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda verkan 
av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydnades ställning 
och som denna ibland bidrar att förlänga.34 

En anmärkning bör här göras angående ”härskande ” och ”de underlydnade” som Foucault talar 
om. Dessa kan i ett alltför generaliserat perspektiv av idrott tolkas som mäns makt över kvinnor i 
en sexistisk och mansdominerad institution. Jag adapterar istället Messner och Fundbergs uttryck 
”hegemonisk maskulinitet” för att betona hur maktförhållandena inte bara produceras mellan 
män och kvinnor utan även bland kvinnor och bland män. Detta implicerar även att det inte bara 
finns en maskulinitet och att dessa inte nödvändigtvis måste vara kopplat till ett manligt kön.35 
Det krävs dock en helt annan material och metod för att konkret studera de kroppsliga uttrycken, 
varför jag här endast analyserat medierade tolkningar kring idrottsprestationer, för att kunna 
avkoda vilken betydelse som tillskrivits dessa. I och med detta vill jag betrakta idrotten som en 
arena för både skapande och tolkande av meningar (diskurser), med hjälp av såväl verbala som 
kroppsliga praktiker. Dessa diskurser påverkas i hög grad av samhälleliga ideologier som genom 
att infiltrera diskurser med ”common sense”-kunskaper bidrar till att upprätthålla maktrelationer. 
Ideologi bör i den här meningen inte uppfattas i den marxistiska betydelsen, utan ungefär som 
”kunskap i maktens tjänst”.   

I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the physical world, 
social relations, social identities), which are built into various dimensions of the 
forms/meanings of discursive practices, and which contribute to the production, 
reproduction or transformation of relations of domination.36 

Jennifer Hargreaves menar i en artikel att den ideologiska maskuliniteten förkroppsligas av den 
muskulöse manliga idrottaren. Som en symbol för kraftfullhet och makt får detta också 
konsekvenser för sociala relationer och för andra samhälleliga fält och diskurser.37 
 

Sport och medier 
Denna studie syftar inte till att beskriva hur medierna arbetar eller vilken roll de har i samhället. 
Jag vill ändå göra några anmärkningar om medierna som diskursiva praktiker och genrer inom 
den idrottsliga diskursordningen. Sportjournalistiken bedrivs främst av män, från minsta 
lokalredaktion till SVT:s korridorer. Den manliga dominansen vad gäller sport och medier märks 
både inom produktionen och medietexterna. Pamela J. Creedon finner ett samband mellan dessa 
praktiker och den maskulina hegemonin: 

                                                 
33 Foucault, Michel (1998) Övervakning och straff – Fängelsets födelse. Lund: Studentlitteratur. Sid. 35ff 
34 Ibid. sid. 36 
35 Messner, sid. 18 
36 Fairclough (1992), sid. 87 
37 Hargreaves, Jennifer A. (1986) ”Where’s the virtue? Where’s the grace? A discussion of the social production of 
gender through sport.” Theory, Culture and Society, vol. 3 (1), sid. 113 
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”Women who get into sports journalism don’t want to cover women’s sports. They want to 
cover sports that lead to success.” (Cramer, 1994, p. 169) […] 
The comment reflects a simple reality: the hegemony of the gendered media system. 
Hegemony refers to an infrasystem of values that overshadows our awareness and helps 
dominant groups maintain their power. The sports coverage hierarchy is a menifestation of 
it.38 

Innehållet skiljer sig i första hand kvantitativt. En undersökning som tidningen Bleck gjorde 2001 
visade att 74% av inslagen i Sportnytt handlade om herridrott, medan damidrotten bara 
representerades i 14% av inslagen. Men även om undersökningar av det här slaget ibland visar att 
damidrott tagit större plats i medierna, menar många att kvinnors idrottande fortfarande 
trivialiseras, marginaliseras och sexualiseras. 

It is our contention that increased interest and participation rates represent only superficial 
social change because deep-seated ideological change has not occurred. The mass media have 
been used as one means of resisting ideological change, as media practices, production, 
content and messages continue to perpetuate notions of sexual difference, gender difference 
and gender hierarchy (Greendorfer, 1990).39 

En annan poäng, om hur innehållet i medietexterna påverkas av genren, gör Linn Hellstrand i sin 
D-uppsats om Ludmila Engqvist. Hon menar där att det skett en sammansmältning mellan sport 
och medier, delvis till följd av en ökad kommersialisering. Tidningarna vill sälja fler nummer, TV 
vill ha fler tittare och större intäkter. Detta har lett till en större sensationslystnad och att fokus 
flyttats från prestationerna till att handla om idrottarnas privatliv. I fallet Engqvist ledde det till att 
en redan dramatisk historia förstärktes. Eftersom kvinnors idrottsprestationer historiskt sett har 
osynliggjorts främjas de därför inte av denna förskjutning i journalistiken.40 

Då dramat redan var en del av verkligheten behövdes egentligen ingen starkare krydda, trots 
det var medieproducenterna inte sena med att peppra sina historier med sagoliknelser, starka 
värdeord och målande beskrivningar.41 

Den könssegregerade idrotten 
Hur kan vi då utifrån det historiska perspektivet med idrotten som ett manligt projekt betrakta 
den könssegregering som accepterats som praxis inom de flesta grenar?  
 
Mary Jo Kane hävdar, i likhet med de flesta idrottssociologiska studier, att idrotten har kommit 
att utvecklas till ett idealiskt område för att hävda att det endast finns två uteslutande kön och att 
dessas egenskaper är sprungna ur statiska biologiska skillnader. Prestationer inom sportvärlden 

                                                 
38 Creedon, Pamela J. (1998) ”Women, Sport, and Media Institutions: Issues in Sports Journalism and Marketng”. I: 
Wenner, Lawrence A. (red.) MediaSport. London: Routledge. Sid. 93 
39 Kane, Mary Jo & Greendorfer, Susan, L. (1994) ”The Media’s Role in Stereotyped Images”. I: Creedon, Pamela J. 
(red.) Women, media, and sport : challenging gender values. London: SAGE. Sid. 40 
40 Hellstrand, Linn (2003) Ludmila – livet på löpsedeln Sportjournalistikens dilemma (Opublicerad magisteruppsats) 
Utbildningsprogrammet för Kultur, samhälle, mediegestaltning, Linköpings universitet. Institutionen för tematisk 
forskning och utbildning. Sid. 59f 
41 Ibid. sid. 59 
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har sedan bidragit till dels att producera en hierarki och dels visa hur denna är knuten till det 
biologiska könet.42  

We are suggesting that the gender difference is translated into gender hierarchy, because in 
existing social arrangements females are defined not only as ’other than’ but as ’less than’ 
their male counterparts.43 

Kanes essä behandlas vidare längre fram, eftersom den skiljer sig i sättet den tolkar den 
hegemoniska strukturen och hur man kan göra motstånd mot denna. Dokumenterandet av 
mätbara fysiska skillnader mellan könen har försett samhället med obestridliga bevis som 
legitimerat den manliga överordningen. Dessa har varit starkt kopplade till en biologisk diskurs i 
vilken detta setts som en nedärvd naturlig följd. En sådan diskurs har kunnat åberopas som 
människors sunda förnuft, dvs. att skillnaderna har varit sådana att ”vem som helst” kunnat se 
dessa som obestridliga. Idrotten har på det här sättet hjälpt till att upprätthålla ett bipolärt 
förhållande mellan könen och tydliga genusbilder där aktivitet, aggressivitet och spontanitet har 
kopplats ihop med manlighet medan svaghet, passivitet och mjukhet förbundits till kvinnlighet.44 
Fysisk styrka och storlek har varit en av de viktigaste symbolerna för manlighet under det senaste 
århundradet. Länkarna mellan kön och genus har varit väl förankrade och kvinnor har förpassats 
till s.k. ”kvinnosporter”, alltså sådana sporter som ansetts lämpliga för kvinnor att utöva. Dessa är 
sporter som krävt grace, taktkänsla och smidighet av sina utövare: gymnastik, simning, simhopp 
etc. De har inte stått i någon som helst konflikt med ”den riktige” atleten, där manlighet 
fortfarande varit norm inom de populäraste idrotterna såsom fotboll, basket och ishockey. Även i 
en sport som gymnastik, en bedömningssport där både män och kvinnor tävlar, är 
styrkemomenten reserverade för männen: ringar, bygelhäst och barr. Samtidigt som det är möjligt 
att se hur vissa idrotter varit mer accepterade för kvinnor och vissa för män är det vanskligt att 
göra en indelning i manliga-, kvinnliga- och könsneutrala idrotter, vilket vissa forskare gjort.45 
Risken finns att man med att dra upp tydliga gränser mellan vad som är vad bidrar till att behålla 
de patriarkala uppfattningarna om kön och idrott.  
 
Den kvinnliga separeringen från mainstream-idrotten skulle jag vilja dela in i en passiv och en 
aktiv del, där den förstnämnda har bestått av exkludering och den senare av separering. Tess Kay 
beskriver det kvinnliga idrottsdeltagandet som en historia av exkludering, vars spår fortfarande 
finns kvar idag. Hon finner tre kategorier av argument mot kvinnors idrottande. Jag ska här ta 
upp dem var för sig tillsammans med kontemporära exempel av hur de faktiskt verkar: 
 
1. Det medicinska argumentet: Kvinnors kroppar är inte anpassade för fysisk aktivitet och kan 
därför ta skada av den. I s.k. ”damhockey” får tjejerna inte tacklas och måste bära heltäckande 
galler till skillnad från männen som vid övergången till seniorer själva får välja om ansiktet ska 

                                                 
42 Kane, Mary Jo (1995) ”Resistance/transformation of the oppositional binary: exposing sport as a continuum”. 
Journal of Sport & Social Issues, vol. 19 (2), sid. 102 
43 Kane & Greendorfer, sid. 29 
44 Kane & Greendorfer, sid. 29 
45 Se exempelvis Koivula, Natalie (1999) Gender in sport. Stockholm: Stockholms universitet. sid. 27. Eller: 
Lindgren, Eva-Carin (2002) Empowering Young Female Athletes - A Possible Challenge to the Male Hegemony in Sport : A 
descriptive and International Study. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. 
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skyddas eller inte. Men det finns också andra exempel: i längdskidor åker damerna som längst 30 
km till skillnad från männens 50, trots att den kvinnliga kroppen anses bättre anpassad för längre 
ansträngningar. Andra idrotter, till exempel backhoppning, tillåter inte kvinnligt deltagande över 
huvudtaget. 
 
2. Det estetiska argumentet: Kvinnor som deltar i idrott blir oattraktiva. Detta resonemang är 
tydligast i de idrotter som förknippas med maskulinitet, till exempel fotboll och ishockey. Det 
säger också någonting om vilka som är åskådare samt vad dessa vill se. Ett uttryck för detta är 
den regel som internationella volleybollförbundet införde vid VM i Japan 1998 där de begränsade 
tygmängden och förespråkade även en tajtare passform i syfte att göra sporten mer populär. De 
nya dräkterna kunde knappast syftat till att utveckla spelet eller få spelarna att hoppa högre.46 
 
3. Det sociala argumentet: De egenskaper som förknippas med den gode idrottaren är motsatta 
den ”riktiga” kvinnligheten. På samma sätt som farhågan att kvinnor fysiskt skulle bli mindre 
kvinnliga finns även rädslan att de mentalt skulle maskuliniseras. Detta märks framför allt i de 
jämförelser som hela tiden görs mellan mans- och kvinnoidrott, där kvinnors idrottande ibland 
ses som ett uttryck för en önskan om att de egentligen vill vara män.47  
 
Den andra orsaken till segregering har varit resultatet av en feministisk strategi för att få tillgång 
till det idrottande som förbehållits män. Under första delen av 1900-talet handlade det till största 
del om att i biologismens fotspår utveckla särskilda ”kvinnoidrotter” vilket inte utmanade de 
rådande föreställningarna om kropp och kön. Under senare tid har separistiska rörelser strävat 
efter att skapa ett utrymme för kvinnor att idrotta i, där de inte utsätts för sexism eller 
chauvinism. Genom att ge tillgång till inmutade manliga territorier har på så sätt bilden av den 
passiva kvinnan och samhällets patriarkat ifrågasatts. Det har också varit ett försök att fördela om 
resurser till kvinnoidrott, något som delvis fått en motsatt verkan då den lätt har kunnat 
marginaliserats. En annan negativ aspekt av den här typen av separering är risken att förstärka de 
föreställningar om ”naturliga” skillnader mellan män och kvinnor som redan finns, eller att 
överdriva den manliga dominansen. Det ger dock en möjlighet att göra det politiska personligt 
och utöva sin idrott i en homosocial miljö, något som är nödvändigt för vissa kvinnor av till 
exempel religiösa skäl. Risken med detta är återigen det osynliggörande som detta paradoxalt nog 
kan leda till.48 
 
En mer radikal och kritisk syn på könssegregeringen inom idrotten ger Torbjörn Tännsjö, 
professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han menar att könssegregering är 
diskriminerande både i faktisk och moralisk mening. Tännsjö för sitt resonemang genom att 
dekonstruera de argument för könssegregering som han anser finns. Det motresonemang han för 
blir därför något fragmentariskt. Jag ska ändå här försöka sammanfatta de huvudsakliga 
argumenten mot en klassindelning efter kön. Syftet och utgångspunkten för hans resonemang är 

                                                 
46 Anrell, Lars ”De tvingas vara sexiga Volleybollpamparna är riktiga idioter” Aftonbladet 1998-11-04 sid. 26-27  
47 Kay, Tess (2003) ”Sport and Gender”. I: Houlihan, Barrie (red.) Sport and Society: A student introduction. London: 
SAGE. Sid. 90 
48 Hargreaves (1994), sid. 29ff 



 

20 

att föra idrottsutvecklingen i en riktning där den inte diskriminerar sexualitet eller kön 
överhuvudtaget. En idrott där kvinnor ges en likvärdig möjlighet att tävla mot och besegra män. 
Skulle detta inte ske befarar Tännsjö att människor tids nog kommer att vända ryggen åt idrotten 
som då skulle förlora sin roll som kulturfenomen.49 
 
För det första har kön ingen direkt inverkan för en individs möjligheter att vinna. Även om 
kvinnor i vissa grenar generellt sett presterar sämre än män är detta ändå bara en statistisk 
skillnad, något som inte bör ligga till grund för en generell diskriminering. Det finns trots allt en 
andel kvinnor som skulle kunna slå de flesta män, men som inte tillåts göra det eftersom de måste 
tävla i en särskild klass. Detta till skillnad mot till exempel boxningens viktindelning, där vikten är 
en direkt avgörande egenskap hos utövaren. En boxare som väger 90 kg skulle alltså med lätthet 
vinna över en som väger 60 kg, helt enkelt för att denne slår hårdare.50 En parallell till detta är 
ungdomsskidåkning vars klasser i Sverige delas in efter ålder, medan man i Finland bestämmer 
klass efter längd. Detta kan tyckas mer relevant för idrottsprestationen, särskilt i de unga tonåren 
då längden på jämnåriga kan variera mycket. Men å andra sidan kan ju kortväxta skidåkare i 
seniorålder vinna över längre, varför klassindelningen i det här fallet kan ifrågasättas. Skulle 
principen följas in absurdum skulle vi också ha längdklasser i basket eller höjdhopp, men korta 
spelare/hoppare kan kompensera sin längd genom snabbhet vilket ger en intressant dimension 
till idrotterna.  
 
För det andra menar han att idrotten i vissa fall måste modereras så att till exempel extrem styrka 
eller snabbhet ersätts med egenskaper som uppfinningsrikedom, kreativitet, samarbete och 
kvickhet. Kollegan Claudio Tamburrini förklarar sin åsikt i en intervju i tidningen Bleck: 

[…]Rent allmänt uppskattar jag bollsporter eftersom de ger utrymme för kreativitet. För att 
vinna måste man skapa ytor och samspel, snygga passningar och så vidare. Löpgrenar 
däremot… 

Är det sämre slags idrott? 

- Nej, inte sämre men definitivt mindre kreativ. 51 

Detta skulle även förhindra det förestående hotet om doping och genetisk manipulation, vilket 
Tännsjö anser oundvikligen är det nästa steget i den fysiska utvecklingen. Genom att moderera 
idrotten på det här sättet skulle argumenten för diskriminering undermineras, kön skulle inte bli 
lika viktigt, och vi skulle utveckla en beundran för segrare som inte skulle ha samma 
fascistliknande grunder. Tännsjö menar med fascist inte en sådan i politisk mening, utan snarare 
som ett uttryck för en osund inställning till fysiska kroppar och närmast omänskliga prestationer. 
Denna radikala ståndpunkt är motsatsen till de Olympiska Spelens latinska ledord ”Citius, Altius, 
Fortius” - snabbare, högre, starkare. Tännsjö menar att utvecklingen går mot ett stadium där 
idrotten inte längre handlar om att mäta sina krafter mot andra. Istället söker den svar på närmast 
fysikaliska frågor: Hur snabbt kan en människa springa 100 m? Hur långt kan en människa kasta 
ett spjut? Eftersom dessa mer liknar fysiologiska experiment borde kanske tävlingsmomentet tas 
                                                 
49 Tännsjö, Torbjörn (2000) ”Against sexual discrimination in sports”. I: Tännsjö, Torbjörn & Tamburrini, Claudio 
(red.) Values in Sport : elitism, nationalism, gender equality and the scientific manufacturing of winners. London: Spon. Sid. 115 
50 Ibid. sid. 103  
51 Johansson, Linna (2001) ”Claudio Tamburrini” Bleck nr. 1-2, sid. 17 
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bort. Varför ställa upp tio man på startlinjen över huvudtaget? De kan ju springa var för sig så att 
de inte stör varandra. Eller varför inte anordna loppen i specialbyggda laboratorier med så bra 
fotfäste- och så lite vind som möjligt? 
 
För det tredje utgör kön ingen permanent gräns mellan människor. Vårt biologiska kön är ett 
kontinuum som definieras olika genom historiska och sociala kontexter. Vad definierar egentligen 
vilket kön man har? Och framför allt: har detta någon relevans för idrottsutövandet? Angående 
den senare frågeställningen, samt kvinnors exkludering från idrotten skriver Angelica J. Schneider 
i ett senare kapitel av samma bok:  

If there was at sport practised by men that was physiologically impossible for women, it 
would count as a reason for women not participating. But there is no such sport. To qualify, 
the sport would probably have to centrally involve male genitalia - funnily enough, we have 
no institutionally sanctioned sports of this type.52 

Genitalier är heller ingen definitiv könsindelare, det finns människor med dubbla könsorgan och 
människor som byter kön under sin livstid. Slutligen, menar Tännsjö, måste vi förlita oss till 
kromosomtester. Problemet med dessa är inte att de är otillförlitliga eller oprecisa, metoderna har 
onekligen förfinats genom åren. Istället handlar det om att det inte bara finns två olika 
kromosomuppsättningar, XX och XY. Det finns ett antal andra uppsättningar; XXY och X0 till 
exempel, som inte skulle medföra fördelar i alla idrottsgrenar men kanske i vissa. En 
diskriminering utifrån genetiska förutsättningar borde alltså indela människor i fler klasser än två. 
Då menar Tännsjö att det även skulle vara upplagt för en rasbaserad klassindelning, eftersom 
olika mänskliga ”raser” statistiskt sett presterar bättre i vissa idrotter. Eftersom det här 
resonemanget framstår som absurt anser Tännsjö att vi även måste förkasta alla argument för att 
diskriminera människor efter genetiska förutsättningar som statistiskt sett ger sportsliga fördelar. 
Därmed blir det även orimligt att diskriminera människor efter kön.53 
 
Jag har hittills försökt skissera upp tre synsätt på idrott: ett filosofiskt, representerat främst av 
Torbjörn Tännsjö och Claudio Tamburrini, ett politiskt, genom feministisk teori presenterad av 
Jennifer Hargreaves, och ett pragmatiskt, något tillspetsat genom den olympiska rörelsens 
grundare Pierre de Coubertin. Vissa skillnader mellan dessa har redan framkommit, framför allt 
synliga i deras avsikter, men också i argumentens karaktär. Medan de politiska åsikterna utgår från 
att de strukturer som finns är svåra att förändra tycks Tännsjö sträva mot en utopisk bild av 
idrotten som ligger rätt långt från hur verkligheten ser ut idag. Jämfört med de Coubertins tankar, 
som ligger i botten av den idrottskompott som finns idag, verkar de filosofiska argumenten 
närmast motsatta. Istället för individen ska laget och samarbetet hamna i fokus, istället för 
hyllandet av den elitistiska kroppen ska andra egenskaper som intelligens vara avgörande för vem 
som ska vinna. Men vad säger de olika perspektiven om jämlikhet och hur den kan uppnås, vilket 
väl ändå måste vara eftersträvansvärt? Några relevanta frågor blir förstås: Jämlikhet för vem? I 
vilket syfte? På vilket sätt? 
 
                                                 
52 Schneider, Angela J. (2000) ”Woman in the sport context”. I: Tännsjö, Torbjörn & Tamburrini, Claudio (red.) 
Values in Sport : elitism, nationalism, gender equality and the scientific manufacturing of winners. London: Spon.. Sid. 126 
53 Tännsjö, sid. 113 
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Mot en jämlikare idrott - strategier för förändring 

 Det politiska: ”Equality of opportunity” 
Med det politiska perspektivet här avser jag inte omfatta någon eller några politiska partier eller 
särskilt enade åsikter. Istället är det en rad texter och tankegångar som kan sammanfattas under 
olika rubriker. Jennifer Hargreaves menar att de sport-feministiska rörelserna sedan 70-talet inte 
heller kan härledas direkt till samhällsknutna feministiska teorier: kulturella, liberala eller 
marxistiska. Hon gör ändå en relativt förenklad uppdelning mellan liberala och mer radikala 
sport-feministiska åsikter. Den första kategorin vilar på demokratiska principer och menar att 
kvinnor måste få ökade resurser för att väga upp de ojämlika förhållandet mellan könen. Detta 
kan i praktiken till exempel innebära bättre faciliteter, större ekonomiskt stöd, bättre coacher och 
tränare, samt en utjämning av inflytandet på beslutande poster. Det centrala begreppet ”equality 
of opportunity” betyder i det här fallet lika möjligheter för att kunna utöva sin idrott. I korthet 
vill de se en fortsatt utveckling där fler idrotter är mer tillgängliga för fler kvinnor. Hargreaves 
menar dock att liberala sport-feminister misslyckas med att se kritiskt på jämlikheten; kvinnor 
klumpas ihop som en homogen grupp. En annan kritik är att deltagandet bara räknas kvantitativt, 
för vad är villkoren för deltagandet? Sammanfattningsvis menar Hargreaves att perspektivet inte 
utgör någon kritik mot könsordningen, eller den maskulina normen inom idrotten, utan istället 
implementerar och naturaliserar skillnader mellan könen. 54 
 
Den liberala sportfeminismens strävan efter ett inkorporerande i den manliga idrotten kan ses 
som en av tre strategier för en utjämning av könsordningen. Hargreaves nämner ytterligare två, 
där den ena redan berörts till viss del: separatism. En förutsättning för att den här strategin ska 
utfalla lyckosamt är att kvinnoidrottandet uppvärderas. Att dessa prestationer blir uppskattade 
och respekterade på samma sätt som mäns idrottande. En annan tolkning av den separatistiska 
strategin är att kvinnor främst ska hävda sig inom så kallade ”kvinnoidrotter”, eller idrotter där 
kvinnor anses ha en hygglig chans att kunna besegra män.  
 
Den tredje är mer omfattande och handlar om att tillsammans med män söka nya former för 
idrottande där könsskillnader blir oväsentliga. Detta innebär i praktiken att uppfinna nya idrotter 
och att till viss del moderera gamla.55 En sport som har ett uttalat syfte att värdera båda könens 
prestationer likvärdigt och belysa båda könens styrkor är Korfball. Sporten kan bäst beskrivas 
som en blandning mellan basket, fotboll och handboll, men till skillnad från dessa bestraffas 
fysisk aggressivitet. Sporten säger sig vara egalitär och ta tillvara olika fysiska karaktärsdrag, såväl 
långa som korta spelare deltar. Trots att Korfball har tillkommit som ett ideologiskt alternativ till 
traditionell idrott, en möjlighet att göra det politiska praktiskt, har sporten vuxit och kan inom 
några år få Olympisk status. Den ökade tävlingsinriktningen har medfört att den antagit drag av 
de traditionella idrotterna. Män har fått de mer kontrollerande rollerna såväl i spelet som i 
beslutande positioner.56 En annan kritik som kan riktas mot sporten är att den till stor grad tycks 
fokusera på kön. Reglerna är uppbyggda så att kvinnor bara spelar mot kvinnor och män mot 

                                                 
54 Hargreaves (1994), sid. 26ff 
55 Ibid. sid. 248 
56 Ibid. sid. 249 
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män, även om båda könen finns representerade på planen. Trots att sporten ska lyfta fram 
likheter bygger den på att det ändå finns skillnader. Kanske är det detta som gör det möjligt för 
män att kontrollera även denna sport, ha ledande platser som tränare och styrelsemedlemmar.  
 

 Det sportsliga: det likvärdiga hyllandet av segrarna 
Idrottens eget jämlikhetsideal har redan berörts till viss del i avsnittet om de Coubertin och 
olympismen. Ett mer nutida resonemang om idrottens syn på sig själv för Mikael Lindfelt då han 
beskriver jämlikhetsidealet som ”distinkt funktionellt”.57 Det innehåller inget moraliskt ideal som 
uttrycker någon värdering av deltagarna, snarare tvärt om. De likformiga reglerna som deltagarna 
underkastar sig ska borga för att förutsättningarna är lika för alla så att de idrottsliga 
prestationerna därefter kan mätas och jämföras. Könsdifferentieringen, som Lindfelt väljer att 
kalla den, är ett uttryck för att idrotten inte bedöms utifrån en absolut norm, utan från vissa 
bestämda skillnader. I den meningen blir det tal om en likvärdig olikhet, precis som i tävlingar 
indelade i viktklasser. Enligt Lindfelt är detta dock inget problem och exemplifierar detta genom 
friidrotten där män och kvinnor förväntas prestera olika, och där kvinnorna får använda lättare 
redskap: ”Trots denna olikhet belönas och uppskattas vinnarna (i princip) på samma sätt.”58 
 
Lindfelt ser alltså inget problem med idrottens ojämlika jämlikhetsideal. Han tycks heller inte se 
något dialektiskt förhållande mellan idrotten och den omgivande ”verkligheten” utan betonar 
fältets autonomi. Han menar att en prestation bedöms utifrån de konstituerande 
utgångspunkterna för den bestämda idrottsgrenen. Jag skulle delvis hålla med om detta, men med 
tillägget att det samtidigt skapar en tolkningsgrund för åskådare och medtävlare om den 
idrottsliga prestationen. Åskådare och sponsorer kommer dock alltid att kunna hävda att 
prestationen var väl bra - för att vara tjej. Lindfelt misslyckas med att se idrottsutövandet som en 
praktik som skapar mening även utanför den egna kontexten: arenan och publiken. Lindfelts 
uttryck ”differentiering” instämmer med idrottens egna logik som menar att agnarna ska skiljas 
från vetet, män från pojkar och kvinnor från män. Men det utgör också ett tydligt exempel på hur 
idrotten skapar skillnader. Detta är en av de krafter som hittills bidragit till att reproducera 
uttrycket ”damidrott”, och därigenom skilja den från ”vanlig” idrott. Bortser man från den 
arenakoncentrerade och publikvänliga friidrotten har kvinnors idrottande svårt att locka publik. 
Handlar det om att vissa typer av idrott i våra ögon är sämre än andra? Skulle det istället gå att 
uttrycka det som att vi ständigt undervärderar jämförbara kroppsliga praktiker som utförs av 
kvinnor? Och ännu mer intressant, skulle denna problematik kunna upplösas om det visade sig 
att kvinnor kunde tävla mot män? 
 

 Det filosofiska: moderering 
Slutligen, det filosofiska perspektivets syn på ”equality of opportunity” som jag utifrån Tännsjös 
text tolkar som ett krav på att kvinnor inte bara ska kunna ha möjlighet att delta i samma 
tävlingar som männen, utan också kunna besegra dem. Hur ska då detta kunna konkretiseras? 

                                                 
57 Lindfelt, Mikael (1999) Idrott och moral : reflektioner över idrottens ideal. Nora: Nya Doxa. Sid. 38 
58 Ibid. sid. 39 
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Tännsjö nämner moderering av idrott, men går inte in närmare på vilket sätt. Anledningen till att 
han lämnar frågan obesvarad kan vara att den är snårig att utreda. En central problematik för alla 
typer av moderering blir hur de skulle kunna genomföras utan att reglerna blir ojämlika och ses 
som ett handikapp. För som Lindfelt noterar:  

…att om någon deltagare skulle ges någon förmån eller favör i en tävling, skulle detta snarare 
vara förnedrande för denna deltagare eller åtminstone förringa hans eller hennes 
tävlingsprestation.59 

Ett annat problem med Tännsjös förslag är att det utgår från ett bipolärt tänkande om kön som 
förutsätter att kvinnor är sämre än män när det gäller idrott. Tanken om moderering bygger på en 
generalisering som riskerar att förstärka den ojämlikhet den försöker överbrygga.  
 

 Kanes ideologiska motstånd - en alternativ strategi 
Mary Jo Kane presenterar en alternativ analys i sin essä Resistance/Transformation of the Oppositional 
Binary: Exposing Sport as a Continuum. Hon instämmer där i kritiken av idrott och menar att den 
skapar en uppfattning om genus som polariserar könen och ignorerar alla överlappningar. Till 
skillnad från de idrottssociologer och filosofer jag hittills tagit upp ser hon den maskulina 
hegemonin som ett tankesätt som genomsyrar hela vår livsvärld. Genom att dekonstruera ett 
antal feministiska analyser av idrott visar hon hur dessa ändå bygger på samma diskurs som de 
strävar efter att förkasta. Sociologer som Hargreaves, Messner och Willis har försökt finna en 
koppling mellan biologiska och kulturella diskurser för att till exempel visa hur samhälleliga 
strukturer förtryckt och nedvärderat kvinnor för att därigenom förklara de skillnader i fysiska 
prestationer som finns. Vad Kane menar är att man då i samma mening accepterar dessa 
skillnader som naturliga och blundar för det faktum att skillnaderna inom könen är större än 
skillnaderna mellan dem.  
 
I och med den idrottsliga könssegregeringen får vi aldrig se kvinnor besegra män, fastän många 
kvinnor skulle kunna besegra de flesta männen. Istället reproduceras en diskurs där vi jämför ett 
snittvärde bland kvinnor och män, eller där den bästa mannen jämförs med den bästa kvinnan. 
Kane vill som ett komplement till de kritiska studier som gjorts uppmärksamma oss på att det 
faktiskt existerar ett kontinuum av kroppsliga prestationer, inom vilket kvinnor hela tiden 
besegrar män.  

The acknowledgement of such a continuum could provide a direct assault on traditional 
beliefs about sport - and gender itself - as an inherent, oppositional binary that is grounded 
in biological difference.60 

De strategier för förändring som Hargreaves skriver om hjälper enligt Kane till att förstärka och 
reproducera den bipolära könsdiskursen. Liberal-feministiska tongångar om att försöka förändra 
den mansdominerade idrotten inifrån, genom att uppvärdera kvinnliga egenskaper tar till exempel 
för givet att det finns särskilda kvinnliga egenskaper som skiljer sig från de manliga. Likaså 
riskerar separatistiska åtgärder att förpassa kvinnor till de traditionellt kvinnliga sporterna, som 
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60 Kane sid. 104 



 

25 

inte på allvar hotar de s.k. mainstreamsporterna såsom fotboll, basket eller ishockey. Kane menar 
att förändringen inte kan ske inom marginaliserade sporter som biljard, simning eller dart där kön 
enligt sunt förnuft ”inte kan ha någon betydelse”. Detta är ett ofarliggörande och hotar inte på 
allvar den maskulina hegemonin utan implicerar istället en uppfattning om att kön verkligen har 
en avgörande betydelse i de ”viktiga” sporterna. Den sista av strategierna jag tidigare presenterat, 
att skapa alternativa idrotter utanför mainstreamfåran, hamnar just i den fällan. Tamburrinis 
tillsynes välmenande förslag utgår också från att idrotter måste modereras för att kvinnor ska 
kunna besegra män, samt att det endast kan ske i sporter där fysisk styrka inte har en avgörande 
betydelse, utan snarare underordnad.  
 
Tamburrinis implikationer torde räknas till den litteraturkategori Kane refererar till som ”the 
muscle-gap literature”.61 Detta innebär att den fokuserar på vissa skillnader mellan könen, 
skillnader som bygger på en bilogisk-deterministisk grund, medan andra individuella variationer 
och skillnader ignoreras. Denna ideologiska konstruktion hänvisar till vissa egenskaper i en 
jämförelse mellan män och kvinnor som arketyper i samma fysiska aktivitet.  

In short, the problem with making these kinds of comparisons-the archetypal male versus 
the archetypal female-is that we start from the assumption that there is only one comparison 
to make, only one muscle gap versus many muscle gaps.62 

Om vi såg ett kontinuum skulle vi istället för att se skillnaderna mellan de bästa prestationerna 
också se en stor del kvinnor besegra en stor del män. Det skulle finnas en hel skala av 
prestationer från den bäste till den sämste. Kane räknar sedan upp ett antal mekanismer som 
verkar för att kontrollera och osynliggöra det kroppsliga kontinuumet. Dessa är egentligen mer 
preciserade varianter av de tre argument mot kvinnors idrottande som Kay tidigare tog upp. De 
handlar dels om att förpassa kvinnor till ”traditionellt kvinnliga” idrotter och osynliggöra kvinnor 
inom ”traditionellt manliga” idrotter.  
 
Det första ”Sport Typing” används för att förpassa män och kvinnor till separata sporter som 
överensstämmer med de stereotypa bilderna av könsroller som redan finns. Vi lär oss därigenom 
att vissa sporter är manliga och andra kvinnliga. De idrottare som bryter mot denna indelning ses 
i någon mening som avvikande. I sporter som både män och kvinnor tävlar i, Kane nämner 
gymnastik och tennis, skiljer sig reglerna åt så att utövarna ska passa in i den strikta typifieringen. 
I gymnastik ska kvinnor till exempel tävla i grenar som kräver grace och smidighet, medan 
männen tävlar i grenar som kräver explosiv muskelstyrka. I tennis, där reglerna i övrigt är 
likadana, avgörs herrmatcher ofta i bäst av fem set, medan dammatcher avgörs i bäst av tre.63 För 
att ta ett exempel som ligger den här uppsatsen närmare så skiljer sig herr- och damtouren i golf 
genom slaglängd och banans konstruktion.  
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Additionaly, because it starts from the assumption that sport should be divided (segregated) 
in ways that reflect such oppositional categories, it works to ensure that we will be provided 
with little evidence of at continuum of sport performance.64 

Som en följd av detta osynliggörs också en stor del av de kvinnor som utövar en ”manlig” sport.  
 
När någon kvinna ändå lyckas bryta genom dessa barriärer och nå framgångar i en ”manlig” sport 
och visar upp de fysiska egenskaper som hotar den binära diskursen framställs denna som en 
”deviant-mutant”. En avvikare som misstänkliggörs, antingen genom att låta personen genomgå 
ett könstest eller genom att märka denne som ”lesbisk”.65 

It is the deviant-mutant who most threatens the binary, and therefore needs the greatest 
amount of surveillance and punishment, because the binary rests on the assumption that 
sexual difference is inherent, not part of some larger male conspiracy.66 

En mildare form av detta är vad Kane kallar ”Regendering”, vilket inträffar när kvinnor visar sig 
kapabla i ”manliga” idrotter.67 När Marita Koch blev första kvinna i världen att springa 400 meter 
under 49 sekunder skrev DN:s utsände om detta den följande dagen: ”Tider för en karl!”68 På det 
här sättet, trots att journalistens intentioner förmodligen var goda, beröms Koch inte som kvinna 
utan för ett ögonblick som någonting annat. Samma princip gäller även idrott på lägre nivåer, 
bland yngre flickor och pojkar. Omvänt gäller uttrycken ”att slå tjejslag” eller ”kasta tjejkast”, 
som på gymnastiklektionen inte har någon positiv betydelse.  
 
Andra mekanismer verkar för att endast göra vissa jämförelser men inte andra. Det ena sättet att 
göra detta på har redan nämnts; muskelstyrka mäts och jämförs i högre grad än andra egenskaper. 
Men det finns också en dimension av problemet som medierna delvis är upphov till. Kane 
nämner maratonloppet som ett typiskt exempel på det hon kallar ”Selective Gender 
Comparisons”.69 Trots att män och kvinnor där springer samma bana vid samma tidpunkt, och 
trots att kvinnor här ibland kan knipa topplaceringar, jämförs endast den bäste mannen mot den 
bästa kvinnan. Som svensk motsvarighet kan väl nämnas Vasaloppet. Medierna följer loppet som 
om det vore två separata tävlingar. När den manlige vinnaren kommit i mål intervjuas denne för 
att sedan rikta uppmärksamheten mot den kvinnliga delen av tävlingen. Fokus hamnar då på hur 
långt efter ”kvinnorna” är, istället för att uppmärksamma att några kvinnor besegrade de flesta 
männen i tävlingen.  
 
Kanes teorier mynnar ut i en mycket viktig anmärkning gällande könssegregering. Hon menar att 
dessa ideologier och praktiker inte finns till för att skydda kvinnor, utan för att skydda de manliga 
idrottarna eftersom de då aldrig behöver utsättas för risken att besegras av kvinnor. För om nu 
kvinnor skulle vara så underlägsna idrottare skulle väl en integrerad idrott därmed bara bevisa 

                                                 
64 Ibid. sid. 207 
65 Ibid. sid. 211 
66 Ibid. sid. 212 
67 Ibid. sid. 208 
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denna könshierarki. Men eftersom kvinnor som vill tävla mot män möts av så stort motstånd kan 
detta inte vara fallet.  

 

Sammanfattning del  1 - Det idrottsliga fältet och dess egenskaper 
Jag har hittills skisserat upp - och argumenterat för - en förståelse av idrott som ett 
meningsskapande fält i ett större samhälleligt fält. Dessa står i ett dialektiskt förhållande till 
varandra, där idrotten både påverkar och påverkas av samhället runt omkring. Det finns diskurser 
som överlappar dessa fält och den könsdiskurs som finns i samhället finns också inom det 
idrottsliga fältet. Ett exempel på det är hur idrottens ursprung, enligt Messner, ses som ett 
manligt projekt och därigenom utgör en ”manlighetens bastiljon” i samhället. Det är därigenom 
inte fråga om en direkt avspegling av samhällsförhållandena. Genom att hylla en traditionell och 
konservativ bild av maskulinitet och förespråka könssegregering kan idrotten verka som en 
motkraft till andra kulturella och sociala omdaningar. Ur detta perspektiv framstår idrotten som 
ett viktigt fält genom vilket det går att påverka samhället.  
 
Den dikotomiserande uppfattningen om kön och genus, har som en konsekvens av 
könssegregeringen och argumenten för denna, blivit en diskursiv sanning. Det är alltså numera 
relativt oomstritt att kvinnor presterar sämre än män och därför bör tävla i en egen klass. Men 
hur ska då en sådan förgivet tagen diskurs kunna undersökas? Foucault menar i sin tryckta 
föreläsning Diskursens ordning att man inte bör leta efter diskursens innersta kärna. Att analysera en 
diskurs är att analysera dess villkor, spel och effekter.70 En diskurs kontrolleras och begränsas av 
ett antal procedurer. Dessas roll är att ofarliggöra diskursen och bemästra dess slumpmässighet. 
En sådan procedur är enligt Foucault utestängning, som i vårt samhälle exemplifieras tydligast 
genom förbudet. Man får inte tala om vad som helst, hur som helst, och framför allt får inte vem 
som helst uttrycka sig om detta.71 

Tabuerade ting, ritualer för olika tillfällen, det talande subjektets privilegierade eller exklusiva 
rätt: här har vi ett spel mellan tre typer av förbud som korsar, förstärker eller tar ut varandra 
och bildar ett komplicerat galler i ständig förändring.72 

Andra utestängningsprocesser är avskiljandet mellan förnuft och vansinne samt viljan till sanning. 
Dessa har gemensamt att de alla förstärks och förnyas av en tröghet inom praktikerna.73 För att 
undersöka diskursen bör man därför inte försöka hitta någon sanning ”bakom” denna. Det är 
heller inte fruktbart att på ett liknande sätt leta efter diskursens kärna - dess ursprungliga 
betydelse, eftersom den inte finns. Foucault menar istället att utgångspunkten måste vara 
diskursen som den ser ut för att därifrån undersöka dess händelse, serie, regelbundenhet och 
möjlighetsvillkor. Han föreslår att analysen bör söka sig mot diskursens yttre möjligheter och dess 
gränser.74 
                                                 
70 Foucault, Michel (1993) Diskursens ordning : installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag/Symposion. Sid. 36 
71 Ibid. sid. 7 
72 Ibid. sid. 8 
73 Ibid. sid. 13f 
74 Ibid. sid. 38 
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Den idrottsliga diskursordningen kan på olika nivåer sägas handla om gränser. Inom det egna 
fältet har detta inneburit att spränga gränser, som de Coubertains berömda ordspråk ”Citus, 
Altius, Fortius” med all tydlighet uttrycker. Hur snabbt kan en människa springa, hur långt kan en 
människa kasta ett spjut eller en slägga? Den framåtsträvande processen har utgjort själva kärnan i 
den idrottsliga diskursen, åtminstone såsom Coubertin dikterade den. Men den olympiska andan 
har också handlat om att befästa andra gränser. De nationella gränsernas betydelse har 
manifesterats genom att för en kort tidsperiod upplösa dessa. Tanken var att skapa en 
självständighet för det idrottsliga fältet från politik och ekonomi. Det kan därför sägas existera ett 
tema som handlar om att betona fältets autonomi och idrottsdiskursens yttre gränser mot andra 
diskurser. För att man skulle kunna kalla någonting idrott skulle de kroppsliga prestationerna vara 
frikopplade från (smutsiga) pengar, sociala klasser och krig mellan länder. De yttre förhållandena 
skulle i så stor mån som möjligt skalas bort för att de ”naturliga skillnaderna” skulle framträda i 
den fysiska kraftmätningen.  
 
Idrott kan alltså sägas vara en diskurs, ett sätt att tala om världen, som oavlåtligen kontrasteras 
mot andra sätt att tala om världen. Men det är den diskurs om kön, som i sin tur är en rest av en 
biologisk diskurs och som skär genom både idrott och samhälle, jag har för avsikt att undersöka i 
den här uppsatsen. I enlighet med Foucaults anmärkningar om diskursanalys har jag därför riktat 
uppmärksamheten mot händelser som befinner och befunnit sig i utkanten av diskursen. Det är 
händelser som, i parallellitet med Asplunds resonemang, har behandlats som anomalier och 
abnormiteter i idrottshistorien, för att sedan i efterhand ha införlivats i de tankemönster och 
teorier som finns om idrotten. Eftersom den större frågeställningen rör frågor om 
regelbundenhet och kontinuitet har jag även fördelat de händelser jag tittat närmare på över en 
längre tidsperiod. Det är också ur ett sådant perspektiv som Faircloughs begrepp intertextualitet 
gör det möjligt att studera processerna mellan de diskursiva praktikerna och den större sociala 
praktiken.  
 
Gränserna för könsdiskursen inom idrotten utgörs av de diskursiva och sociala praktiker som 
förpassat män och kvinnor till könsstereotypa klasser och grenar. Den inbyggda trögheten i 
diskursen finns avlagrad i dess institutioner: idrottsförbund, organisationer och föreningar. Enligt 
Foucault kan vi heller inte utgå från att könsdiskursens existens döljer någonting annat. Istället 
måste vi i det här fallet se den som parallell och kontrast i förhållande till en könsneutral diskurs.75 
De fall jag valt att studera har gemensamt att de rört sig i utkanterna av könsdiskursen och 
möjliggjort för en tolkning av händelserna som en del av en könsneutral diskurs. I följande kapitel 
presenteras de i kronologisk ordning. 
 
Det första fallet, Renée Richards, utspelade sig i slutet på 70-talet. Genom att faktiskt byta kön 
överskreds gränsen för vad som var en idrottsman respektive idrottskvinna. Att byta kön visade 
sig vara särskilt känsligt inom det fält där dikotomiseringen varit en av grundpelarna. Trots att en 
domstol till sist avgjorde att Richards juridiskt sett var en kvinna nekades hon att spela på den 
kvinnliga touren. Vilka konsekvenser fick detta för könssegregeringen? Kapitlet baserar sig på 
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Birell och Coles76 studie av hur fallet positionerades av amerikanska medier och hur detta kom att 
påverka könsdiskursen inom idrotten.  
 
Det följande avsnittet riktar uppmärksamheten mot 80-talet och de östeuropeiska löperskorna 
Marita Koch och Jarmila Kratochvilova. Hur beskrivs och beskrevs dessa prestationer, som 
flyttade gränserna för vad som är möjligt för en idrottskvinna att klara av? Överskreds därmed 
också gränsen mellan idrottskvinnor och idrottsmän? Analysen bygger på tre typer av material: 
dels tidningsartiklar från de stora mästerskapen i början av decenniet, dels en amerikansk studie 
av anti-dopingkampanjer under 80-talet, dels en debattbok av Mats Hägglöf från 1984 som 
handlar om idrott och doping.  
 
Det sista fallet tar vid där gränserna för kön överträddes på ett annat sätt; när Annika Sörenstam 
blev den första kvinna på 58 år att tävla på den manliga PGA-touren. Händelsen, att hon över 
huvudtaget ställde upp, fick en enorm uppmärksamhet över hela världen. Hon blev nominerad 
till priset för världens bästa idrottskvinna och på den svenska Idrottsgalan tog hon även hem det 
prestigefyllda Jerringpriset. Min analys av uppståndelsen kring Sörenstam bygger på medietexter 
främst från maj månad 2003 då tävlingen ägde rum, men också på hennes egen självbiografi och 
hur hon där beskriver händelsen.  

                                                 
76 Birrell, Susan & Cole, Cheryl L. (1990) ”Double Fault: Renée Richards and the Construction and Naturalization of 
Difference”. I Sociology of Sport Journal, nr. 7, sid. 1-21. 
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Renée Richards – ett dubbelfel i tennishistorien 
Det första fallet jag valt att ta upp utspelade sig i slutet av 70-talet, då den transsexuella 
tennisspelaren Renée Richards nekades tillträde till den amerikanska damtouren. Den medelålders 
Richards som innan könsbytet hette Richard Raskins, hade tidigare varit rankad i klassen för män 
över 35 år i USA. När denna ett år efter operationen tävlade i damklassen under en lokal tävling i 
La Jolla, Kalifornien, och där besegrade den regerande mästarinnan väcktes misstankar om den 
storvuxna Richards. En journalist började göra efterforskningar och skrev ihop en historia om att 
Richards ”egentligen” var man. Detta blev upptakten till en rad händelser – både inom idrottens 
institutioner och mediernas praktiker – som prövade den idrottsliga och samhälleliga synen på 
kön och transsexualism. 

En gränsöverskridare och skapandet av skillnad 
Händelserna kring Richards har förtjänstfullt analyserats av Susan Birrell och Cheryl L. Cole, 
vilket redovisas i en publikation i tidsskriften Sociology of Sport Journal.77 Utifrån syftet att synliggöra 
den sociala konstruktionen av ”kvinnor” undersöker de där hur ämnen som transsexualism, kön, 
och genus behandlades i amerikanska medier under fallet Renée Richards. Men författarna menar 
att fallet inte bara belyser kategoriseringen och hierarkiseringen av kön: 

The Renee Richards case is not only about tennis and transsexualism, not only about the 
construction of woman, but about the construction of difference itself.78 

Eftersom detta syfte, som handlar om hur skillnader skapas kulturellt, ligger nära denna uppsats 
syfte kommer jag att basera detta avsnitt på Birell och Coles studie. De pekar i poststrukturalistisk 
anda ut hur mening skapas genom kontraster och skillnader, där könsdikotomin utgör själva 
arketypen för en ideologisk praktik.79 För den vidare diskursen kön inom fältet idrott blir en 
intressant frågeställning därmed: Vilka gränser överskred Richards och vilka upprätthöll hon? För 
att ändå få en mer ingående förståelse av fallet kommer jag även att referera till Richards egna 
självbiografi Second Serve, som sedermera kom att bli TV-film i USA.  
 
Birrell och Coles analys av hur ”kvinna” konstrueras delas in i tre stadier som representerar olika 
institutioner i samhället. De två första är av mer privat karaktär: den teknologiska- och den 
juridiska konstruktionen. Den tredje är den mediala konstruktionen, vilken är av offentlig 
karaktär och därför mer öppen för analys. Det är också på den sistnämnda författarna lagt sitt 
fokus genom att undersöka den amerikanska pressens texter under det år som processen pågick. 
Den tidsmässiga avgränsningen, från 24 juli 1976 till och med 18 augusti 1977, bestämdes i detta 
fall av nyhetsgenren. Historien om Richards tog sin början i och med en journalists 
researcharbete och fick ett slut i och med det juridiska utslaget som medierna använde för att 
avrunda nyhetsstoryn.  
 

                                                 
77 Birrell, Susan & Cole, Cheryl L. (1990) ”Double Fault: Renée Richards and the Construction and Naturalization of 
Difference”. I Sociology of Sport Journal, nr. 7, sid. 1-21. 
78 Ibid. sid. 19 
79 Ibid. sid. 19 
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Jag kommer här inte att erbjuda någon fördjupning i hur transsexualism har manifesterats ur ett 
kulturellt eller historiskt perspektiv. Därför följer här endast en kort presentation av den juridiska 
och den teknologiska konstruktionen av ”kvinna”, som Birrell och Cole väljer att framställa 
området. Transsexualism beskrivs som en övertygelse om att man är född i en kropp av fel kön. 
Den transsexuelle känner alltså tillhörighet med det andra könet och vill både se ut och leva som 
detta. Detta stadium omnämns med den psykologiserade termen ”gender dysphoria”80. Det finns 
två huvudsakliga teorier för hur transsexualism bör förstsås. Den ena är den biologiskt-
psykologiska, där fenomenet förklaras som ett individuellt och medicinskt problem som kan 
botas genom att hjälpa personen att passa in i de stereotypa kännetecknen för något de två kön vi 
känner till. Den andra teorin vilar på en social-kulturell grund och menar att en transsexualism 
aldrig kan förstås utanför den kulturella kontexten. I den här riktningen ses könsbytet som en 
individs lösning på, och manifestation av, ett större kulturellt problem. Då det bara finns två kön 
att passa in kan transsexualism ur det här perspektivet säga någonting om de kulturella ramarna 
för kön och genus.  
 
Men med den teknologiska konstruktionen av kvinna tycks Birrell och Cole avse de 
normaliserande praktikerna som möjliggör ett könsbyte från man till kvinna. Till dessa räknar de 
kirurger, gynekologer, psykologer, plastikkirurger, talpedagoger och advokater. Dessa 
yrkespersoner omformar kroppen och dess uttryck till att stämma överens med de rådande 
kulturella uppfattningarna om hur kvinnor bör kännetecknas. Grova drag och skäggväxt tas bort, 
genitalier opereras och i vissa fall görs även bröstimplantat.81 Men vem validerar och 
diagnostiserar ”gender dysphoria” och därigenom legitimerar ett könsbyte? I fallet Richards 
kunde den rättsliga processen studeras, i vad Birrell och Cole valt att kalla den juridiska 
konstruktionen av ”kvinna”.  
 
Den rättsliga tvisten handlade om Richards rätt att spela i tävlingar sanktionerade av det 
amerikanska tennisförbundet. Sedan Richards förflutna uppdagats efter tävlingen i La Jolla 
beslutade förbundet att godkänna hennes deltagande om hon kunde styrka sin könstillhörighet 
genom ett kromosomtest. I den rättsliga processen som följde bedyrades hennes äkthet genom de 
medicinska experter som hjälpt till att transformera Richards till kvinna. Motståndet i det 
juridiska målet kom från spelare och representanter för den amerikanska damtouren. Dessa 
kunde dock inte utmana de tunga medicinska och juridiska institutioner som företrädde Richards 
sida. Detta, menar författarna, visar hur sådana diskurser kontrollerar och definierar kropp och 
kön.82 
 

Den mediala konstruktionen av Renée Richards som kvinna 
Även om de institutioner som ovan tagits upp är avgörande för den transexuelles möjligheter är 
det i den mediala konstruktionen som de varierande oppositionella inställningarna till Richards 

                                                 
80 Dysfori definieras av Nationalencyklopedin som ”nedstämdhet med inslag av retlighet, olust och otålighet. Dysfori 
förekommer vid olika psykiska störningar och kan vara mer eller mindre möjlig att påverka för omgivningen. Motsats 
är eufori.” Källa: www.ne.se (2004-03-31) 
81 Birrell & Cole, sid. 3ff 
82 Ibid. sid. 5f 
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vädras. Det finns till att börja med ett mycket praktiskt problem i att skriva om transsexualism, då 
ideologin begränsar språket till att med nödvändighet markera genus, att antingen använda han 
eller hon, hans eller hennes. Jag väljer här att använda feminint genus eftersom Richards 
uppenbarligen vill uppfattas som kvinna och ingenting annat. I sin självbiografi framställer 
Richards sin identitet som kluven i en manlig och en kvinnlig del, där den senare representerades 
av Renée. Richards skriver om denna personlighet i tredje person som ”she”, vilken till sist 
konkurrerar ut ”he” (Richard) och smälter ihop med jaget.83  
 
Den amerikanska pressen använde redan från första dagen hon (”she”), trots att detta var ett år 
innan en domstol slagit fast att hon faktiskt var kvinna. Pressen tog alltså redan från första 
ingresserna ställning i det fall de skulle rapportera om. Att benämna Richards som antingen 
kvinna eller man blev ett sätt att markera sin position i frågan. Medan protagonister använde ett 
feminint genus för att tala om Richards använde motståndare ”han”. Ställningstagandet om att 
Richards faktiskt var kvinna gick också genom de beskrivningar av henne som förmedlades till 
läsarna. Till exempel användes i hög grad beskrivningar av Richards fysiska framtoning genom 
noggranna redogörelser av hennes feminina drag. På det här sättet framstår fysiologi som det 
enda sättet att validera någons kön. Birrell och Cole menar då att förhållandet mellan kön och 
genus förenklas och att den kulturella aspekten av detta ignoreras.84  
 
Detta blev även viktiga argument i debatten om huruvida det var rättvist att Richards fick spela 
på damtouren. Orättvisan bestod i uppfattningen om att Richards fortfarande ”biologiskt” sett 
var en man och därför hade fysiska fördelar. Genom detta framhävdes en fysisk-biologisk diskurs 
istället för att beskriva Richards fördelar som år av privilegierad träning och coachning som man. 
Själv menar Richards att den här typen av argument inte var riktade mot henne personligen. För 
även om hon i sammanhanget var storväxt, fanns spelare på damtouren som både var större och 
starkare. Dessutom grundades inte resultatet i en tennismatch på spelarnas styrka. I sina 
kontakter med förbundet landade argumenten ofta i den kategori Richards benämner som ”the 
floodgate theory”. Hon beskriver hur det fanns en rädsla för att ett slags dammluckor skulle 
öppnas och en ström av mediokra manliga spelare skulle söka sin lycka på damernas tour.85  

Did they think that anybody, just because she had once been a man, could automatically beat 
women professionals or even competent amateurs? This attitude was the antithesis of 
women’s liberation.86 

Enligt ett citat som tas upp av Birrell och Cole från New York Times var hon ”…more than a 
woman”.87 Men i och med att hon utsmyckat sig och uppfört sig som en kvinna ansåg medierna 
att dessa fördelar var borta. Påståendet återkommer i samband med Richards relativt mediokra 
resultat på damtouren, vilket också blev det som till sist tystade kritiken. Genom sin oförmåga att 
dominera över damspelarna bevisades att Richards var sämre än en man och därför kunde 
accepteras som kvinna. För att dra en parallell till citatet ovan kunde hon nu sägas vara ”…less 

                                                 
83 Richards, Renée (1984) Second Serve. New York: Stein and Day. Sid. 
84 Birell & Cole, sid. 8ff 
85 Richards, sid. 344f 
86 Ibid. sid. 345 
87 Birell & Cole, sid. 15 
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than a man”.88 När Richards för första gången förlorade mot damspelare, i både singel- och 
dubbelfinalen under en tävling på Hawaii, reflekterade hon själv över detta med en liknande logik: 

Even these losses were not entirely unwelcome. Naturally, I hated to lose, but I could always 
console myself that they served to inform the public that I was not an unbeatable behemoth 
out to prey on helpless little girls.89 

Birrell och Cole urskiljer ett antal konventioner och ramar för den amerikanska pressens 
nyhetsgenrer. Dessa är i sin tur en produkt av ideologiska uppfattningar inom medierna, vilket 
leder till att de händelser som blir nyheter har en tendens att betyda någonting i den dominerande 
ideologins riktning. Detta innebar till exempel i fallet Richards att de större frågeställningarna, till 
exempel hur kön och genus konstrueras i en kultur och hur detta påverkas av dominerande 
ideologier, aldrig ställdes. Istället kom den mediala berättelsen att förenklas till att handla om två 
oppositionella sidor, samt två huvudsakliga frågor som härrörde från andra dominerande 
diskurser i samhället. 

The media identified two issues that guided their coverage: Is it fair to allow Renée Richards 
to play women’s tennis? And is Renée Richards a man or a woman? Both issues are clearly 
embedded in ideological frames of liberalism and sexual essentialism.90  

I medierna, där den förenklade uppställningen för/mot fanns, tystades i stort sett hela mot-sidan 
ner. När motståndare ändå uttalade gjordes de ofta till representanter för en organisation som i 
sin tur benämndes med förkortningar, till exempel WTA (World Tennis Association), USTA 
(United States Tennis Association) eller USOC (United States Olympic Committee). I och med 
detta gjordes motståndet opersonligt och kön-/genuslöst, till skillnad från Richards som hela 
tiden köns-/genusbestämdes. Samtliga tidningar uttryckte sitt stöd för Richards, vars 
nyhetshistoria berättades som individens kamp för sina rättigheter, i traditionen av en klassisk 
amerikansk och liberal diskurs. I den kampen ansåg sig Richards representera en minoritetsgrupp 
– transsexuella – medan hon då bortsåg från den hierarkiska könsordningen och kampen för 
kvinnors rätt till idrott. Ingen manlig spelare som var mot Richards deltagande fanns 
representerade i pressen. Även den kände manlige tennisspelaren Ilie Nastase uttalade sitt stöd 
för Richards. Vad Birell och Cole då hävdar är att de manliga spelarnas uttalanden inte direkt 
talade för Richards deltagande, utan misskrediterade de kvinnliga spelarna.  

”Now you see how strong the women players are. She could be their mother, yet they 
complain. They’re afraid”91 

Birrell och Cole anser att detta gjorde det möjligt för manliga röster att definiera och därigenom 
undergräva den kamp som på 70-talet äntligen gett kvinnor möjlighet att spela tennis 
professionellt och som paradoxalt nog var det som möjliggjorde Richards tennisspelande. 
Uttalandet ovan visar också hur den manliga sfärens gränser inte riskerade någonting i och med 
att Richards ”bytte sida”. Om den medelålders Richards, som nått medelmåttiga resultat bland 
männen, skulle besegra samtliga kvinnor hade tennisvärlden försetts med ytterligare bevis för 
idrottskvinnornas underlägsenhet.   

                                                 
88 Ibid. Sid. 16 
89 Richards, sid. 350 
90 Birell & Cole, sid. 7 
91 Ibid. Sid. 14 
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In this case, the media accepted as unproblematic the assumptions of liberalism, dominant 
images och femininity, and ideologies of sport. While the contradictions embedded in and 
through the processes of transsexualism potentially trigger a crisis in representations of sex 
and gender, the conventions of the media make it difficult to articulate and interpret the 
controversy outside of dominant discourses. 92 

 

Sammanfattning och konklusion  – Richards 
Den transsexuella diskursen är naturligtvis beroende av en könsdiskurs. Men förhållandet mellan 
dessa är inte entydigt. Att byta kön tycks å ena sidan tillfälligt upplösa kunskapen om att kön är 
någonting naturligt och orubbligt, men å andra sidan befästa detta genom att anpassa sig till en 
polarisering och de kategorier som redan finns. I en vardaglig kontext medförde Richards 
könsbyte därför inte några komplikationer. Det var i stället när den transsexuella diskursen 
aktualiserades inom idrotten som den rigida gränsdragningen gjorde sig påmind. Här tog 
medierna ställning för Richards som kvinna, och ägnade mycket möda åt att beskriva de 
kroppsliga uttrycken som kvinnliga. Idrottsförbunden utestängde dock Richards från damtouren 
genom att hänvisa till det kromosomtest som troligtvis skulle hänvisa till henne som en 
”biologisk” man. Detta ansågs inom det idrottsliga fältet ge orättvisa fördelar, då män enligt den 
ideologiska föreställningen är starkare. Det var med andra ord Richards (befarade) prestation som 
gjorde att hon inte kunde accepteras som kvinna inom idrotten. I det som Richards själv kallade 
”the floodgate theory” fruktade tennisförbunden att medelmåttiga manliga tennisspelare skulle 
byta kön för att nå framgångar som kvinnor.  
 
Den idrottsliga konstruktionen av ”kvinna” kan därför sägas bestå av sambandet mellan kön, 
kropp och prestation, där samtliga faktorer måste överensstämma med de ideologiska 
förväntningarna på en idrottskvinna. Händelserna kring Richards var både beroende av – och 
befäste – den segregationsrörelse som påbörjats under 70-talet. Därför undveks också varje 
jämförelse med manliga tennisspelare. Om sådana jämförelser hade gjorts skulle fallet kunnat 
generera en annan tolkning: att skillnaderna inte är så stora mellan män och kvinnor, eftersom 
Richards inte var bäst på damtouren. En annan mekanism för att bibehålla gränserna mellan 
manligt och kvinnligt inom idrotten var att göra Richards till representant för en särskild 
”minoritet”: transexuella. Detta skapades delvis genom mediegenrernas praktiker och bidrog till 
att Richards kamp sattes in i en liberal minoritetsdiskurs istället för en könsdiskurs.  
 
I det följande kapitlet kommer dessa mekanismer för att upprätthålla gränsdragningarna mellan 
könen inom idrott att undersökas vidare. Som en del i detta är det också intressant att pröva hur 
konstruktionen av idrottskvinnan - uppställningen mellan kön, kropp och prestation jag gjort i 
detta kapitel – motsägs eller bibehålls.  

                                                 
92 Ibid. Sid. 17 
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Koch och Kratochvilova - världsrekordhållarna som inte räknas 
Den östtyska dominansen på idrottsidan under 80-talet är sedan länge förbi. Muren har fallit och de 
stridsspetsar som då placerades ut i Europa har börjat nedrustas. Kvar finns rekorden och de mytiska 
bilder och dokument av diverse kontroversiella metoder som den östtyska statsmaskinen använde för 
att skapa representanter och ambassadörer för sitt land. Men spåren av detta arv finns kvar än idag. 
Därför inleds kapitlet med just ett sådant spår, hämtat ur en krönika av Lasse Anrell i Aftonbladet 
under friidrotts-VM 2001. 

Jag har alltid känt en viss ömhet för Svetla Dimitrova. Ni vet den bulgariska häcklöperskan som 
kom fyra i finalen i natt. Hon har alltid sett lite ensam ut. Jag brukar titta på henne. Hon ser så 
ensam ut.  
[…] 
En i raden från gamla utpekade ”Tredje könet” som Tamara Press, Jarmila Kratochvilova, Maria 
Mutola, Marlies Göhr, Petra Felke, Ekateríni Thánou och många andra. Men finns det nåt sånt 
kön? 
[…] 
Men tredje kön? Vilket då i så fall... 
Dimitrova har en normal östeuropeisk, kvinnlig idrottsbakgrund: avstängd i två år för dopning. 
Anabola steroider. Testosteron. Klart man får i sig en del manligt könshormon då. Det får man 
ju.  Men hon gifte sig med sin coach och fick trots allt en son. Han är säkert stolt över mamma 
som springer så himla fort. Och syns på tv.  
Men mamma ser lite ensam ut i fållorna efter loppen.  
[…] 
Muskler besvärar inte längre. Kvinnosynen har förändrats. Det verkar som både idrottare och 
publik och experter har accepterat att kvinnliga idrottare har rätt uppenbara muskler .93 

 
Krönikan handlar om den bulgariska häcklöperskan Svetlana Dimitrova som då var en av Ludmila 
Enqvists främsta konkurrenter. Texten binder samman ett antal element och diskurser som jag i det 
här avsnittet vill undersöka närmare. Eller: Hur representeras kön, kropp och prestation då dessa inte 
längre passar in i bilden av idrottskvinnan? Det inledande citatet och dess intertextualitet visar hur 
händelserna 20 år tidigare har skapat ett sätt att förhålla sig till vissa idrottskvinnor. Därför är det 
intressant att undersöka den intertextuella kedjan bakåt i tiden för att dekonstruera vilka värderingar 
som ligger bakom dessa påståenden om Dimitrova. Vad får Anrell att tycka synd om Dimitrova och 
hur binds detta ihop med historien? 
 
I anslutning till artikeln presenteras, på typiskt kvällstidningsmanér, en lista över fler av ”friidrottens 
kontroversiella damer”. Den tar upp tre östtyskor, en tjeckiska och en ryska. Det rör sig med andra 
ord om idrottare från det s.k. ”östblocket”, dit även länder som Rumänien och Polen brukar räknas. 
Utöver detta är den gemensamma nämnaren för de kontroversiella damerna på listan att de presterat 

                                                 
93 Anrell, Lars ”Jag känner viss ömhet för ’monstret’ Svetla - Dimitrova har en fullt ’normal’ östeuropeisk idrottsbakgrund” 
Aftonbladet 2001-08-12 
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alldeles för bra för att vara damer. Om en av dem, Jarmila Kratochvilova lyder kommentaren till 
exempel:  

Tjeckiskans 18 år gamla rekord på 800 meter är ett av friidrottens mest långlivade - och mest 
ifrågasatta.94 

Men i det här avsnittet ska nedslaget även beröra en av de andra på listan, den östtyska löperskan 
Marita Koch, vars världsrekord på 400m är det i skrivande stund näst äldsta världsrekordet på 
damsidan (Kratochvilovas är äldst). Det är mot en fond av 80-tal, med kalla kriget som en ständigt 
närvarande och i högsta grad verklig fara, som jag här ska försöka problematisera bilden av de 
oslagbara östeuropéerna.  

Material och urval 
Själva sökningen och insamlingen av har koncentrerats till de höjdpunkter i Kochs karriär som 
presenteras nedan. Men materialet har inte bara avgränsats till hennes person utan även vidgats till att 
omfatta mediestoff kring doping, friidrott och kvinnlig idrott under 80-talets början. Det är i detta 
arbete som Jarmila Kratochvilovas namn ständigt dykt upp och gjort henne intressant att jämföra 
med Marita Koch. En annan stor hjälp har varit Mats Hägglöfs bok Idrott piller och pengar95 som har 
bidragit med referenser till särskilda artiklar och debatter. I övrigt har insamlandet och sökandet efter 
artiklar varit högst manuellt och därför också tidsödande. Det har handlat om att bläddra igenom 
åtskilliga rullar mikrofilm innehållande de större svenska dagstidningarna, främst fokuserat kring de 
stora friidrottsmästerskapen under dessa år. Det har inneburit begränsningar, då jag kan ha missat 
artiklar som berört ämnet men inte publicerats precis under dessa tidsperioder. Utan Hägglöfs skrift 
hade jag därför förmodligen inte hittat den artikelserie i Expressen från 1983 som granskade 
dopingen.  
 
Men den manuella sökningen i dagstidningar har även haft sina förtjänster; främst en vidare förståelse 
för den sociala praktiken under denna tidsperiod. Kalla kriget och utplacerandet av robotar kunde 
finnas på mittuppslaget i samma tidning som i sin sportbilaga skulle avhandla såväl NHL-hockey som 
ett friidrottsmästerskap i Europa. Det har också gett en förståelse för den diskursiva praktiken och 
hur nyhets- och sportgenrerna såg ut för 20 år sedan. Svenska Dagbladet visade sig vara mer lokalt 
bundna till Stockholmstrakterna och avsatte därigenom mindre utrymme för utländska 
sporthändelser. Även Dagens Nyheter hade i jämförelse med kvällstidningarna en klen 
sportbevakning. Därför kom även det mesta materialet att hämtas från kvällstidningarna Expressen 
och Aftonbladet. Men eftersom uppsatsens syfte inte är att genomföra en studie av medierna och den 
diskursiva praktiken, utan endast se detta som texter vilka både konstituerar och konstitueras av 
diskurserna, vill jag inte lägga någon ytterligare vikt vid detta.  
 
Det här avsnittet kommer också att baseras på en essä ur Sociology of Sport Journal av Laurel R. Davis 
och Linda C. Delano, där de undersöker de kulturella och sociala meningarna av kropp och doping 
genom att analysera anti-dopingkampanjer i USA.96 Inblandningen av denna text syftar till att binda 

                                                 
94 Ibid.  
95 Hägglöf, Mats (1984) Idrott, piller och pengar. Uddevalla: Zindermans. 
96 Davis, Laurel R. & Delano, Linda C. (1992) ”Fixing the Boundaries of Physical Gender: Side Effects of Anti-Drug 
Capaigns in Athletics” I: Sociology of Sport Journal nr. 9 
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det här analysavsnittet närmare uppsatsens syften och introducera ett perspektiv där kroppen och 
dess uttryck också analyseras som en symbol i vilken ideologi och maktprocesser är inskrivna. Davis 
och Delanos text är också intressant ur en annan aspekt; som ett nedslag i det sena 80-talet (materialet 
är hämtat från anti-dopingkampanjer mellan 1988 och 1990), vilket rent kronologiskt innebär en länk 
mellan Annika Sörenstams prestationer och Marita Koch.  
 
Slutligen bör också nämnas att Hägglöfs bok även kommer att användas som ett debattinlägg. Den är 
tryckt 1984 och innehåller en tydlig argumentation (mot) doping, men även en kritik mot medier, 
politik och den allt mer ekonomiska aspekten av idrott. Till största del, till följd av att författaren 
arbetat inom läkemedelsindustrin, utger den sig dock för att föra fram fakta om doping. Detta är vad 
Hägglöf anser behövs i debatten, till skillnad från den skrämselpropaganda som då bedrevs eller den 
allmänna uppgivenheten inför hela problemet. 
 

Analysdesign 
Avsnittet kommer att utgå från några teman och frågeställningar, hämtade från Davis och Delanos 
analys samt Hägglöfs argumentation, kring vilka jag sedan applicerar det material som beskrivits ovan.  
 
Ett första tema som framträder i Davis och Delanos arbete behandlar kroppen i förhållande till 
dopingen. De menar att uppfattningen om den fysiska dikotomin mellan man och kvinna är naturlig 
grundar sig i uppfattningen om att kroppen är ett naturligt fenomen. Motsatsen till det naturliga är det 
artificiella, i det här fallet stereoider, som stör kroppens naturliga utveckling. Härav följer alltså att 
doping motverkar den naturliga dikotomiseringen mellan män och kvinnor. Men med all den teknik 
och naturvetenskap som idrottsutövare tar hjälp av för att utveckla sina kroppar och prestationer är 
det svårt att dra en gräns mellan vad som är naturligt och inte. Istället blir detta en politisk fråga om 
vem som har rätt att definiera vad som är naturligt och vad som är artificiellt.97  
 
Det finns förstås en uppenbar polarisering mellan öst och väst i det material jag hämtat från 80-talet, 
som visar hur fältet idrott inte är autonomt utan påverkas till exempel av en politisk diskurs. Det 
tydligaste exemplet på detta är de olympiska spelen, där USA bojkottade OS i Moskva 1980 och 
Sovjetunionen tillsammans med Östtyskland svarade med samma medel fyra år senare i Los 
Angeles.98 Hägglöf lyfter också fram en annan dimension av hur politiken infiltrerade idrotten. Han 
ser Östtysklands framgångar som ett resultat av en medveten strategi, grundad av den gamle 
socialisten Walter Ulbricht. Enligt Hägglöf byggde denne samman idrotten med det övriga samhället. 
Idrotten blev ett sätt att demonstrera det socialistiska systemets förträfflighet och sätta landet på 
världskartan.99 Dikotomiseringen mellan öst och väst framträdde även i medierna, enligt Hägglöf: 

                                                 
97 Davis & Delano, sid. 3ff 
98 International Olympic Committee http://www.olympic.org 2004-03-25 
99 Hägglöf, sid. 108 



 

38 

Mången journalist, mången tidning och mången idrottsutövare i västvärlden, inte minst i Sverige, 
är helt klar över orsaken. ”Dopingens huvudstad ligger i öst, i synnerhet östtyskarna är 
specialister på att dopa sig. Där sker till och med dopingen under läkarkontroll.” På något sätt 
förefaller det vara helt legalt att misstänkliggöra östvärlden mera för doping än västvärlden.100 

Eftersom den politiska dikotomin var så framträdande, socialism mot liberalism, följde också en 
motsättning mellan individualism och kollektivism. I det socialistiska systemet betonades kollektivet 
och de enskilda idrottarna gav sällan intervjuer. När Expressen i sin artikelserie om doping 1983 
försökte åka till Östtyskland för ett reportage fick de inget visum och blev inte insläppta i landet.101 
Detta är också någonting som ytterligare kan ha bidragit till den kollektivistiska uppfattningen av 
landet. Det finns alltså anledning att närmare undersöka Hägglöfs påståenden, hur dikotomin öst-väst 
representeras, samt även hur detta förhåller sig till det förra temat om naturligt-artificiellt.  
 

Kochs karriär i korthet 
Jag har plockat ut fyra exceptionella prestationer under Kochs relativt långa karriär och utifrån dessa 
undersökt när hon började ses som ”kontroversiell” (enligt Anrell):  
 Första kvinna att springa 400 meter under 49 sekunder, Prag 1978. 
 OS-guld på 400 meter i Moskva 1980. 
 3 VM-guld i Helsingfors 1983. 
 Världsrekordnotering på distansen 400 meter som står sig än idag: 47,60 från Canberra 1985. 

 
Under Kochs karriär sänktes världsrekordet på 400 meter med nästan två sekunder, en markant 
förbättring. Redan 1978, blott 21 år gammal, sprängde hon den första drömgränsen för kvinnor. En 
del av Sven Pe Johanssons referat av händelsen har redan citerats tidigare, men det finns än en gång 
anledning lyfta fram det för att notera att det inte finns någonting misstänksamt eller negativt i 
artikeln.  

Vad Prag beträffar ligger det i tiden att tjejerna bryter ”vallarna”. Längdrekordet rök redan första 
dagen och på torsdagen var det östtyskan Marita Koch som fick stadion att koka över. 
[…] 
Den flyfotade flickan löpte som en hind. Hon öppnade i ett mördande tempo, men slog dess 
bättre inte knock out på sig själv. Hon flöt i mål – av bara farten. Hon utklassade konkurrenterna 
fullkomligt och hon var oberörd efter detta fantastiska lopp.102 

Resultatutvecklingen ses inte som någonting onormalt, utan som en logisk följd av kvinnoidrottens 
framsteg i allmänhet. I linje med den idrottsliga andan handlar det om att bryta gränser, vallar i det här 
fallet. Men Koch beskrivs inte som någonting annat än en kvinna, utan till och med som ”flicka” och 
”hind”. Att detta också beröms, som jag tidigare visat, genom att använda uttrycket ”tider för en 
karl!” är inte avsett som negativt. Det finns heller inte några tankar om att loppet skulle vara ojuste på 
något sätt, det var ”fantastiskt”. Detta förstärks även av publikens reaktioner; ”…som fick stadion att 
koka över”. Aftonbladets Nic Åslund imponeras även han av damernas framsteg: 

                                                 
100 Hägglöf sid. 106 
101 Eriksson, Lennart ”Professorn sa välkommen – men det gjorde inte östtyska ambassaden” Expressen 1983-11-20, sid. 49 
102 Johansson, Sven Pe 1978-08-01 
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Det blev Damernas afton, den tredje EM-dagen på Rosickeho-stadion i Prag.  
[…] 
Det är inte första gången jag i idrott på högsta nivå upplevt att flickornas kamp är precis lika 
fascinerande som männens. Igår fanns det säkert inte en människa som tänkte på att Simeonis 
resultat ligger 32 centimeter under Vladimir Jascenkos världsrekord eller att Lee Evans sprungit 
400 m mer än fem sekunder snabbare än Marita Koch.103 

I enlighet med det perspektiv på jämlikhet jag karaktäriserat som idrottens egna, menar Åslund att 
kvinnors prestationer och kamp kan uppskattas lika mycket som männens, fastän man är medveten 
om skillnaderna. Han imponeras av utvecklingen och frågar sig längre fram i artikeln hur 
världsrekordlistorna kommer att se ut år 2000.  
 
Två år senare vid Moskva-OS 1980 vann hon sitt första olympiska guld. Detta kommenterades inte 
utförligare i svensk press. Istället handlade spelen till stor del om de politiska spänningarna som rådde 
och konsekvenserna av detta. Expressens Bertil Jansson tyckte i en krönika till och med att OS av 
denna anledning borde läggas ner. 

Det är vad jag misstänker om framtiden: OS blir mer och mer politiska spel på arenor, i TV-
rutorna och i spalterna. 
[…] 
Jag drar mig inte för att på den här stora dagen kasta ut det jag präntat ned så många gånger förr: 
Skrota OS!104 

Vid första världsmästerskapen i friidrott någonsin 1983 i Helsingfors tog Koch sammanlagt fyra 
medaljer. Guld i den korta stafetten, långa stafetten och på 200 meter, silver på 100 meter. Dagens 
Nyheter summerade efteråt genom att konstatera att Koch tagit fler medaljer än Carl Lewis. På en 
stor bild ståtar hon med de fyra medaljerna kring halsen. Artikelförfattaren citerar också en mening, 
vilket inte hör till vanligheterna när det gäller östtyska idrottare. 

Jag kom hit för att vinna i dag och det gjorde jag, konstaterar den 26-åriga östtyskan enkelt.  
[…] 
Marita vann 200-metersguldet på 22,13, vilket visserligen är en ansenlig tid men är ändå inte så 
märkvärdig med tanke på att löparna hade en medvind på 1,5 m/s i ryggen på upploppet.105 

Att ta fyra medaljer är i och för sig starkt, men inte onormalt eller onaturligt enligt DN. Segertiden på 
200 meter sågs heller inte som exceptionell. Det är i samband med detta intressant att se Koch i 
parallellitet med Lewis. Till exempel lyder rubriken till Bobby Nyströms VM-kommentar ”Damernas 
VM-vecka – Men Lewis störst av alla”.  

                                                 
103 Åslund, Nic ”Damernas afton i Prag” Aftonbladet 1978-08-01 
104 Jansson, Bergil ”OS-pompan får mig alltid att känna olust” Expressen 1980-07 
105 Lorén, Kurt ”Koch bättre än Lewis Hem med fyra medaljer” Dagens Nyheter 1983-08-15, sid. 33 
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Carl Lewis står naturligtvis på en piedestal för sig. Hans tre guld och ett världsrekord 
överträffas visserligen av östtyskan Marita Koch. Hon ståtar med tre guld, ett silver och 
världsrekord. 
Men amerikanen lyste med starkare sken och dokumenterade större särklass.  
[…] 
Det var märkligt hur stark öststatdominansen är på tjejsidan. Väst erövrade enbart 16 av de 51 
medaljerna och bara 4 guld av 17.106 

Misstänksamheten mot öststaterna visades mer tydligt under mästerskapet. I ett annat exempel från 
samma tidning en vecka senare finns bland diverse notiser från VM en bild på Carl Lewis i träning. 
Bildtexten lyder: 

Showmannen och storstjärnan Carl Lewis, USA, tränade på fredagen med sitt stafettlandslag. 
Publiken bjöds på en fin underhållning när amerikanerna övade växlingar.107 

Strax under finns sex mindre notiser. En av dem talar om att Koch inte kommer att springa 400 
meter under VM. Anledningen till detta framgår inte, förutom att man kan ana att hon prioriterar 
andra grenar istället. En annan har rubriken ”Vad har hänt?”, den kastar en allmän misstanke mot 
hela östtyska truppen.  

Östtyskland har uppenbarligen misslyckats med programmeringen av sina hoppare till VM. 
Någon annan förklaring är svår att finna – vare sig denna nu ligger på det medicinska eller 
tekniska planet – eftersom inte en enda östtysk hoppare finns med i VM.108 

Det här är ett exempel på hur synen på öststaterna inte bara präglades av fusk och misstänksamhet. 
Det framträder också en bild av öst som mer liknar en maskin, där både invånare och idrottare 
programmeras. Men den kollektiva misstanken är mest allmän och, vill jag hävda, spiller inte över på 
samtliga enskilda idrottare. När en av de mest utpekade, Jarmila Kratochvilova (se nedan för närmare 
presentation), vann guld och satte världsrekord på 400 meter framstod Koch inte som särkilt 
onaturlig. I anslutning till Expressens artikel ”Kvinnan bakom allt?” finns två bilder med liknande 
komposition. De föreställer två kvinnliga guldmedaljörers målgång: Kratochvilovas och 3000-
meterssegrarinnan Mary Decker. Bildtexten till den senare bilden lyder: 

Detta inte fullt så muskulösa energiknippe kunde också konsten att charma publiken, som här 
vaknade till efter Kratochvilovas overkliga, bedövande uppvisning. Publiken fattade direkt när en 
sådan som Decker vann: det går ju att se normal ut – och vinna!109 

Publiken åberopas alltså för att vittna om att Kratochvilova är onaturlig. Med tiden 47,99 sätter hon 
ett fantastiskt världsrekord och inne i artikeln konstaterar Nilsson att det skulle till någonting 
onaturligt för att det tidigare rekordet, som var Kochs, skulle slås. 

                                                 
106 Nyström, Bobby ”Damernas VM-vecka Men Lewis störst av alla” Dagens Nyheter 1983-08-15 
107 Notis, Dagens Nyheter 1983-08-06 
108 Notis, 1983-08-06 
109 Bildtext i: Nilsson, Leif  ”Kvinnan bakom allt?” Expressen 1983-08-11 
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Jag har aldrig trott att någon skulle kunna få bort Marita Kochs världsrekord ur rullorna på den 
här sidan 1990. Inför den prestationen borde man alltså inte känna något annat än en ohöljd 
beundran. 
Men det gör man inte.  
Istället står man plötsligt inför ett nytt begrepp som skapats dessa VM-dagar. Man snackar 
numera om det tredje könet. 
Det är ett högt pris Jarmila Kratochvilova fått betala för sina framgångar. 
Priset är att se ut som en man och bli misstrodd i sina prestationer.110 

Medan Kochs prestationer hittills setts som en normal resultatutveckling i den relativa damidrotten 
sågs Kratochvilova som någonting annat. Samtidigt som hon bryter mot vad som tidigare ansetts vara 
gränsen för vad en kvinna klarar av, överskrider hon gränsen för hur en kvinna bör se ut. Koch å 
andra sidan, som har betydligt mindre muskelmassa och saknar tjeckiskans grova drag, utsätts 
åtminstone inte öppet för samma misstankar. Hon omfattas istället av den allmänna misstanken mot 
öststaterna, som dock inte var entydig. Mats Hägglöf menar till exempel att det var Östtysklands 
medvetna integration av idrotten i samhället som låg bakom landets framgångar. Genom att tidigt 
plocka ut talanger och sedan metodiskt utbilda dem med alla möjliga resurser till förfogande skapades 
vad Hägglöf väljer att kalla ”ambassadörer i idrottskläder”.111  

Naturligtvis ger sådant resultat. Naturligtvis leder detta fram till flera toppresultat inom idrotten 
än i Sverige, ställt mot folkmängden i respektive land. Naturligtvis slår detta igenom ännu mera 
inom damidrotten eftersom den ännu är underutvecklad världen över!112 

Kanske finns här också en anledning till varför Koch är kontroversiell 2001, medan hon 1983 
framstår som högst naturlig i kontrast till Kratochvilova. Att damerna sprang fortare, hoppade högre 
och längre sågs som en naturlig utveckling av en annars underutvecklad damidrott. Något som 
ytterligare stöder detta påstående är hur det världsrekord som Koch satte 1985, och som fortfarande 
står sig idag, ändrat position på skalan naturligt-onaturligt. Mats Wennerholm utropar i en artikel i 
Aftonbladet 2001 att alla damrekord bör strykas. Detta med anledning av att ”Alla gamla östtyskor 
var dopade, systematiskt och medvetet…” Texten publiceras strax efter att Katrin Krabbe erkänt att 
hon tvångsmatats med anabola steroider. Wennerholm skriver att han minns tillbaka på VM 1983 
med obehag.  

Alla visste vad som pågick, alla såg de mustaschprydda överläpparna, de onaturligt svällande 
musklerna, såg ärren från acnen och hörde de djupa rösterna.  
Lika onaturliga som de världsrekord som fortfarande gäller.113 

Här jämförs det onaturliga i att kvinnor har muskler, mustascher och mörka röster med de 
världsrekord som sattes. På samma sätt som Kratochvilova ovan misstänkliggörs de för att varken 
deras kroppar eller prestationer passar in i bilden av kvinnor. Jag vill dock hävda att detta inte var 
fallet när det gällde Koch 1985. Ingen av de undersökta tidningarna tar detta med någon större notis. 
En anledning till detta kan förstås ha varit att rekordet sattes i oktober månad och att andra 
evenemang då var intressantare, elitserien i ishockey hade till exempel hunnit dra igång.  

                                                 
110 Bildtext i: Nilsson, 1983-08-11 
111 Hägglöf, sid. 108 
112 Ibid. sid. 108 
113 Wennerholm, Mats ”Stryk alla rekord för damerna” Aftonbladet 2001-01-18, sid. 8 
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Sista dagen brände det äntligen till under världscupfinalen i Canberra med två världsrekord och ett 
årsbästa.  

Marita Koch, 28, sprang hem 400 meter i överlägsen stil på 47,60. Hennes segertid var hela 38 
hundradelar snabbare än tjeckiskan Jarmila Kratochvilovas gamla rekord sedan VM i Helsingfors. 
Marita Koch noterade här för sjätte gången världsrekord på distansen och har varit med om att 
sätta 16 stycken under sin långa karriär.  
Det kunde ha blivit ett 17:e också. Men Marita tackade nej till att springa 4x100 meter.114 

Det tredje könet 
Uttrycket som inledde avsnittet sägs ha introducerats i idrottssammanhang av en västtysk tränare 
under friidrotts-EM 1982. Men det är främst under det nästföljande mästerskapet, VM i Helsingfors 
1983, som det börjar användas frekvent för att tala om östeuropeiska idrottare och deras prestationer. 
En av de mest omskrivna och anklagade i det här fallet är den tjeckiska löperskan Jarmila 
Kratochvilova. Hon görs till en symbol och representant för den östeuropeiska idrottskvinnan.  
 
I två artiklar från detta mästerskap blir de intertextuella länkarna till den krönika av Anrell som 
inledde avsnittet synnerligen uppenbart. Det handlar om två artiklar av Lena Katarina Swanberg för 
Expressens räkning, vilka får utgöra ett avstamp i analysen genom att exemplifiera de teman jag 
nämnt ovan.  
 
I anknytning till den första artikeln publiceras också tre bilder. En föreställande den svenska 
häcklöparen Sven Nylander (1), en bild på en okänd färgad kvinna iförd tävlingsdräkt (2) och en bild 
på tjeckiskan Kratochvilova (3). Den sistnämnda bilden är betydligt större än de två andra. 
Bildtexterna lyder:   

(1) Sven Nylander vacker man inom den svenska sporten – en riktig viking, välbyggd och 
vältränad. 

(2) Vacker flicka i VM-byn. En del hinner med att vara fåfänga mitt i tävlingshetsen. De är stolta 
över att vara vackra. 

(3) Tjeckiskan Jarmila Kratochvilova leder 800 meter i VM i friidrott. – Det förekommer ett 
tredje kön, skriver Lena Katarina Swanberg. En del kvinnor har en muskelmassa som kvinnor 
inte är utrustade med om bara moder natur och ett nyttigt leverne kommit till hjälp.115 

Dessa bildtexter, tillsammans med rubriken, förtydligar det artikeln sedan kommer att handla om. 
Mannen Nylanders muskulatur gör honom till välbyggd och vältränad och en god representant för 
Sverige, medan den okända kvinnans insats är att hon inte dras med i tävlingshetsen utan istället 
prioriterar och värderar sin fåfänga och skönhet. Även om det inte är artikelförfattaren som bestämt 
hur bildkomposition och rubriker ska se ut är dessa ändå en del av den diskursiva praktiken som här 
alltså konstitueras av artikelns innehåll. Naturaliseringen av den bipolära uppfattningen om kön 
fortsätter i ingressen: 
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115 Swanberg, Lena Katarina ”Kvinnor, män …och tredje könet” Expressen 1983-08-09  
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Minsta barnunge vet att halva vuxna mänskligheten har bröst men inte skägg. 
Det är inte konstigare än att andra hälften är utan bröst men i gengäld försedda med skäggväxt.  
I VM i friidrott förekommer ett tredje kön. 
Ett slags människor som kan både amma och nyttja rakhyvel.116 

Skillnaderna mellan könen etableras som något förgivet taget, något som ”alla” vet redan från födseln. 
Det tredje könet konstrueras vidare inte som varken eller här, snarare både och, vilket den sista 
meningen i citatet tyder på. Eftersom Kratochvilova inte tycks passa in i någon av dessa kategorier 
blir hon en representant för någonting annat och onaturligt. I Davis och Delanos studie av anti-
dopingkampanjer i USA fann de att just bröst och skäggväxt var två av kännetecknen för hur kön 
visade sig i kroppar: 

Thus the anti-drug campaigns, by assuming, reinforcing, and helping to naturalize the notion of 
physical gender dichotomization, conceal the physical realities of many people, such as women 
with hairy faces and small breasts and men with protruding breasts and little body hair.117 

Uttrycket ”det tredje könet” är ett sätt att beskriva en ny kategori, men det finns också andra sätt som 
direkt påminner om Anrells krönika. Precis som Davis och Delano noterar, benämns den som inte 
ryms inom kategoriseringen man-kvinna som någonting omänskligt, ”not fully human”.118 

Fast när flickorna i svenska VM-truppen pratar om dessa så kallade damer använder de helt andra 
ord: 
- Odjur, stackare, krakar, monster.119 

Det är en skräckblandad ömkan för det tredje könet som går genom båda texterna. Anrell beskriver 
det som att han känner ”ömhet” inför Dimitrova, som Ludmila Engqvist även kallade ”monster”, på 
samma sätt som de svenska idrottarna gjorde redan 1983. Men varför denna ömkan? Anrell menar ju 
att synen på kvinnor och deras kroppar förändrats och att det numera är legalt att tycka att en 
muskulös kropp är sexig och vacker. Det finns både i Swanbergs och Anrells texter tecken på att alla 
muskulösa kvinnor inte är oattraktiva. 

Man går där och beundrar alla afrikanska och amerikanska svarta flickors konstfulla flätor och 
pärlarrangemang. Deras självklara stolthet över att de är vackra. Hur hinner de med att vara så 
fåfänga mitt i tävlingshetsen? 
Då möter man plötsligt en biff.  
[…] 
Biffen visar sig ha mustasch, bröst, rejäl behå och namn som alldeles uppenbarligen ges åt 
flickebarn vid dopet.120 

De amerikanska och afrikanska kvinnornas kroppar är vackra, i kontrast till de östeuropeiska 
biffarnas. Davis och Delano skriver att idrottande kvinnor ofta feminiserar sig själva då de inte 
automatiskt passar in i den konforma kvinnobilden genom att undvika styrketräning och 
kroppsrörelser som konnoterar styrka, våld eller mycket aggressivitet. Istället bärs dräkter och 
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assecoarer som signalerar sexualitet.121 Men det är inte bara utseendet som ifrågasätts, även 
prestationen och Kratochvilovas resultat.  

Kvinnor blir halvmän i kampen om idrottsprestige. 
Systrarna Tånnander som tävlar i sjukampen i går och i dag går in för att få bra resultat i första 
hand. Bra placering får det vara i det här sällskapet.  
Anette, som varit rätt nöjd med att klara 60 kilo i bänkpress under träning, kunde bara sucka när 
betydligt saftigare ryskan Shubenkova slängde upp 110 kilo i luften.  
Mustaschen var inte i vägen.122  

Fysisk styrka kopplas här ihop med både manlighet och ”det tredje könet” genom att jämföra de 
svenska sjukampsdeltagarna med en rysk kulstöterska, som i och med påståendet om hennes 
mustasch förpassas till denna ickekategori (eller både och) av kön. Eftersom kvinnor per se är svagare 
måste en kvinna som till och med är starkare än de flesta män vara någonting annat än en kvinna. Vid 
60 kg i bänkpress dras gränsen för vad som är normalt för en kvinna att orka med, även om 
jämförelsen ovan med stor sannolikhet är konstruerad då Shubenkova och systrarna Tånnander 
förmodligen inte tränade ihop. Ytterligare två förgivettaganden återfinns: för det första att det är den 
fysiska styrkan som skiljer män och kvinnor åt, samt för det andra att muskelstyrkan (hur mycket man 
orkar lyfta i bänkpress) som är den viktigaste egenskapen för en god prestation (i sjukamp). Andra 
egenskaper; såsom teknik, snabbhet och spänst ignoreras. En annan intressant notis är att 
Shubenkova inte hörde till favoriterna. Under EM 1982 hade hon slutat på femte plats. Återigen tas 
dock skäggväxten som den yttersta inteckningen på att det inte är en kvinna det handlar om. Samma 
antagande, om att idrottskvinnor som blir för bra förvandlas till män, återkommer i den följande 
dagens artikel. 

Kratochvilova har säkert tränat massor. Men vanliga kvinnor får inte skägg hur mycket de än 
tränar.  
Skägg får bara det tredje könet.123 

 

Sammanfattning och konklusion – Koch och Kratochvilova 
En första slutsats som kan dras är hur andra diskurser bidrar till att påverka könsdiskursen: en 
nationell-, en kollektivistisk- och framför allt en heterosexuell diskurs konstituerar förståelsen av 
Koch och Kratochvilova. Dessa verkar i ett komplext samband och gör att Koch och Kratochvilova 
på olika sätt bryter mot uppställningen kön, kropp och prestation. När Kratochvilovas prestationer 
plötsligt förbättrades ifrågasattes det naturliga i hennes kropp. Men här blir det tydligt att det inte 
handlar om muskelmassa, då det bevisligen fanns andra muskulösa kvinnor som också misstänktes 
för doping. Istället handlar det om att i en heterosexuell diskurs framstå som attraktiv. Medan det i 
tjeckiskans fall både var hennes kropp och prestation som misstänkliggjordes var det något 
annorlunda för Koch. Hennes prestation sågs i början av 80-talet som en naturlig utveckling i 
kvinnors idrottande, en uppfattning som har reviderats i och med den skrala utvecklingen sedan dess. 

                                                 
121 Davis & Delano, sid. 14  
122 Swanberg, 1983-08-09 
123 Swanberg, Lena Katarina ”Vem är kvinna – vem är man?” Expressen 1983-09-10, sid. 9 
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Synen på östblocket som en socialistisk och kollektivistisk helhet har sedan i efterhand bidragit till att 
kategorisera in de två friidrottarna under samma paraply; det tredje könet.  
 
Då både Koch och Kratochvilova enligt idrottens egna validerare, könstesterna, visade sig uppfylla 
könskriteriet och därför inte kunde sägas vara män, skapades en tredje kategori. Denna kan på ett 
liknande sätt som transsexualism ses som en mekanism för att inte jämföra deras idrottsprestationer, 
varken med män eller kvinnor. Genom att ogiltigförklara Koch och Kratochvilova som 
idrottskvinnor upprätthölls också könsgränserna inom idrotten. Kontrasten mellan tredje könet och 
riktiga idrottskvinnor förklarades i termer av naturligt-artificiellt, främst genom dopingdiskursen, samt 
attraktivt-oattraktivt, genom det västerländska skönhetsidealet och en maskulin heterosexuell diskurs. 
Kochs och Kratochvilovas gränsöverskridande förändrade inte den ideologiska föreställningen om 
hur idrottskvinnor bör se ut eller prestera.  
 
I det sista avsnittet kommer sambandet mellan kön, kropp och prestation att utforskas vidare. 
Avsnittet handlar om hur Annika Sörenstam klev över könsgränsen och tävlade mot män i en 
golftävling. Utifrån vad som sagts i detta avsnitt om de östeuropeiska idrottarna finns det också 
anledning att undersöka hur representantskap och individualism-kollektivism inverkar på fallet 
Sörenstam. 
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Annika Sörenstam - den svenska roboten 

En gränsöverskridare på högsta nivå 
Under vintern 2003 bestämde sig Annika Sörenstam till sist för att tacka ja till en av de många 
tävlingsinbjudningar från olika PGA-tävlingar som kommit till henne. Efter att ha varit 
överlägsen på den kvinnliga LPGA-touren (Ladies Proffessional Golf Association) i många år sa 
hon sig söka nya utmaningar. Bara beslutet att tacka ja väckte stor uppmärksamhet, både i USA 
och Sverige. I de otaliga intervjuer som följde fick hon hela tiden svara på frågan ”varför?”. 
Svaret var entydigt, hon såg detta som en utmaning, som ett prov på hur långt hennes spel kunde 
räcka, som hennes eget Mount Everest.124 
 
Att beskriva Sörenstams tidigare prestationer i den professionella golfvärlden är inte helt enkelt. 
Då det inte finns några officiella mästerskap mäts framgångar i antal vinster, antal slag och 
inspelade pengasummor. Det blir väldigt många olika siffror och rekord, men i alla dessa 
kategorier har Sörenstam stått i en klass för sig de senaste åren. Under 2003 valdes hon in i 
golfens Hall of Fame som första internationella LPGA-spelare och nådde totalt 13 miljoner 
inspelade dollar.125 Senare samma år fick hon även motta det svenska Jerringpriset, som röstats 
fram av radiolyssnare, stryktipsspelare och tv-tittare. 
 
Den ekonomiska aspekten av golfsporten hör ihop med en diskussion som går längre tillbaka om 
idrottens essens och (den olympiska) kritiken mot professionaliseringen. Idag är det knappast 
någon som hymlar om att man tjänar pengar på sitt idrottsutövande. Däremot skiljer sig 
möjligheterna att tjäna pengar mellan olika sporter, av olika skäl. Här sitter stämpeln om golf som 
överklassport kvar. Det som däremot kan tyckas speciellt just för golf är att själva framgångarna 
mäts i termer av dollar. Problematiken behandlas av Claes Lind i Annikas egen bok:  

Fast, ska sägas, pengarna har aldrig varit den största moroten för Annika. Knappast för 
någon seriös golfrpo heller. Det fungerar helt enkelt inte så. Drivkraften kommer snarare 
från det faktum att man får mäta sina krafter med världens bästa spelare och härdas i den 
hårdaste tänkbara konkurrensen - och därigenom undan för undan kan förbättra sitt spel till 
det optimala. Att sedan stora prischeckar är trevliga är självklart, men framför allt är 
penningsummorna ett mått på spelkvaliteten.126 

                                                 
124 Lind, Claes (2003) Våga bli bäst. Stockholm: Sportförlaget., sid. 257. Även: Petersson Torbjörn ”Annika 
Sörenstam går på ren instinkt” Dagens Nyheter 2003-05-21 
125 Ladies Professional Golf Association  http://www.lpga.com (2004-02-19) 
126 Lind, sid. 106f 
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Materialbeskrivning 
Materialet har samlats in genom att använda sökfrasen ”Annika Sörenstam” i de digitala arkiven 
Presstext och Mediearkivet. Sökningen har begränsats till att i första hand omfatta maj månad 
2003. Sedan har en vidare sökning genomförts då texter från hela 2003 har granskats. Många är 
dock resultatredovisningar och kortare telegram, dessa har jag inte för avsikt att behandla här. De 
flesta träffarna kom från de fyra största tidningarna: Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet 
och Dagens Nyheter. Det är främst artiklar från dessa tidningar som redovisas i uppsatsen. 
Materialet har inte begränsats till någon särskild avdelning. Artiklarna som tas upp är hämtade 
från såväl sport-, kultur- som insändarsidor. Detta för att de alla bidrar till att ge en bild av den 
debatt och diskussion som förekom kring tävlingsdagarna. Jag har utöver dessa artiklar läst ett 
antal artiklar från diverse andra tidningar: Sports Illustrated, Newsweek, Hufvudstadsbladet och 
Affärsvärlden. Det utländska materialet har dock filtrerats bort, då jag i första hand är intresserad 
av den svenska mediebilden. Ett resultat jag upptäckte i och med detta var att medietexterna inte 
var helt olika varandra. Men eftersom min bild av amerikanska medier under perioden är 
begränsad vill jag inte göra anspråk på att omfatta även dessa i min analys.  
 
Artiklarna har i första hand delats in i kronologisk ordning för att få en överblick. De har 
sorterats enligt principen före-, under- och efter tävlingen i Fort Worth, Texas, som ägde rum 22-
25 maj 2003. Eftersom Sörenstam missade den s.k. ”cutten” och därigenom möjligheten att spela 
vidare i tävlingen begränsades hennes aktiva tävlingsdagar till 22 och 23 maj. I en 
sammanställning ser intervallet ut enligt följande: 
 

Maj 2003  
> 20 maj 8 st 
21 maj 5 st 
22 maj 18 st 
23 maj 10 st 
24 maj 6 st 
25 maj 5 st 
26 maj > 7 st 

 

Analysdesign 
Det finns några intressanta frågor att inledningsvis ställa. Hur behandlades Sörenstams intrång i 
den manliga sfären, i jämförelse med Richards inträde i den kvinnliga? Om debatten i Richards 
fall handlade om orättvisa, att han/hon skulle ha fördelar av sin biologiskt manliga kropp, hur 
formuleras då motståndet mot Sörenstams deltagande?  
 
Analysen av texterna presenteras här tematiskt. Dessa teman bygger delvis på de konklusioner 
som framkommit i kapitlen om Richards, Koch och Kratochvilova. De presenteras här som 
skilda kategorier, men överlappar och påverkar varandra varför de snarare bör ses som 
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konstruerade analytiska ramar. För att också här undersöka interdisursiviteten närmare har 
tematiken utvidgats till att gälla även andra diskurser inom det idrottsliga fältet. 
1. Autenticitet - Detta tema behandlar striden om ”riktigheten” utifrån ett köns- och 

idrottsperspektiv. Kvalificerar sig Sörenstam som idrottskvinna utifrån vad som sagts tidigare 
om kön, kropp och prestation? Och kvalificerar sig golf som en riktig sport? 

2. Representation – Hur positioneras fallet Sörenstam i idrottens könsdiskurs? Får Sörenstam 
representera kvinnoidrott och hur ses detta i ett historiskt perspektiv?  

3. Prestation - Hur beskrivs Sörenstams insatser i The Colonial i termer av naturligt-onaturligt? 
Hur mäts och jämförs prestationen och vilken betydelse får den?  

 
I anslutning till varje tema presenteras analyserna i en grov kronologisk ordning: före-, under- och 
efter tävlingen. Detta för att ge en tydligare bild av materialet, men också för att kunna se 
intertextuella kedjor.  
 

 Autenticitet 
Sporten och tävlingen  
Redan när Sörenstam i februari meddelade att hon tackat ja till en av de många inbjudningar som 
kommit från olika tävlingar på PGA-touren kommenterades detta med skepticism hos många. 
Golfbanan i Texas ansågs inte vara representativ för den manliga touren och därför inte giltig 
som utmaning, om nu Sörenstam ville pröva sina förmågor. Golfspelaren Jesper Parnevik var en 
av många som tillfrågades: 

- Hon valde helt rätt bana. Det är den kortaste från tee till green som vi 
spelar under hela året, berättar Jesper Parnevik.127 

Hålen på The Colonial Country Club är kortare än genomsnittet på PGA-touren och kräver 
därför inte lika mycket muskelstyrka. Precisionen, snarare än slaglängden blir viktig. Olof Skipper, 
golfproffs och beteendevetare, idrottspsykolog och personlig mentor åt många golfspelare 
uttryckte denna kritik tydligast:  

Den bana hon har valt att göra sin debut på kan betraktas som lättare än snittbanan på 
herrtouren. Detta ingår givetvis i strategin. På en normal tourbana är ruffarna oftast så tunga 
att starka killar får problem.  
[…] Att välja en skräddarsydd tävling som passar hennes spel ger upphov till misstankar om 
att allt handlar om PR och pengar.128 

Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga golfspelare antyds här främst bestå i styrka. Genom 
styrkekriteriet framstår utmaningen på en ”normal” bana vara så fysisk att till och med starka 
killar får problem. PGA-touren blir därigenom exklusivt tilldelad herrspelare. Den idrottsliga 
utmaningen underkänns och Skipper menar att det istället handlar om ekonomiska vinningar. 
 

                                                 
127 Strömberg, Martin ”- Sörenstam får det svårt. Parnevik skeptiskt till Annikas ja till spel på herrtouren” Aftonbladet, 
2003-02-13 
128 Skipper, Olof ”Olof Skipper slår ett slag för sin sport: Sörenstam kan förstöra damgolfen ” Expressen 2003-05-22, 
sid. 4 
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Men kritiken om den ekonomiska aspekten är inte självklar för en professionell spelare i en sport 
där framgångar delvis mäts i pengar. Svenska Dagbladets sportchef Sune Sylvén berör några 
dagar senare den problematik som Skipper uttrycker.  

Är detta seriös sport, underhållning eller sanslöst jippo? 
Det var årets idrottsfråga. Låt oss dela upp svaret i tre delar: 
Självfallet är The Colonial en allvarligt menad golftävling. Och förblir det så länge Annika 
Sörenstam spelar på samma villkor som männen, frånsett specialinbjudan.129 

Sylvén argumenterar för att det handlar om ”riktig” idrott så länge lika villkor råder. Längre fram 
likställer han golf med en annan sport, som i hans ögon varit konservativ; tennis. Genom 
Sörenstams deltagande menar Sylvén att sporten ”öppnar sig åtminstone tillfälligt på ett sätt som 
få andra kan göra”. Men till skillnad från golf tror han inte att de tennisspelande systrarna 
Williams, som dominerat kraftigt bland damerna ett par år, skulle kunna ha något att hämta mot 
männen: 

De har en unik slagkraft, men har ännu inte anmält sig till herrklassen i Wimbledon eller US 
Open. Det är snarare klokt än fegt.130 

Detta påstående implicerar att golf skulle vara mindre fysiskt och därmed mer lämpligt för 
kvinnor att delta i - mer jämställt. Han menar att golfsporten i och med Sörenstams PGA-spel 
skulle kunna utgöra ”ännu en sport, jämte ridningen, där hygglig jämställdhet råder”, om det nu 
skulle visa sig att Sörenstam kunde hävda sig. Kriteriet för en jämställd sport är alltså att kvinnor 
ska kunna mäta sig med de främsta männen. Men även om tävlingen ses som en utmaning 
ifrågasätter han golfsporten som ”riktig” idrott. 

Eftersom Annika gör ett enstaka inhopp i herrcirkusen blir hennes deltagande idrottsligt sett 
ett prov utan större värde. Golfen är en så slumpstyrd sport att inga säkra slutsatser kan dras 
av en enda tävling.131 

Påståendet om slumpens betydelse i sporten förminskar tävlingens vikt genom att märka att 
oavsett hur det går för Sörenstam kan det ha att göra med (o)tur. Hela diskussionen kring 
tävlingens och sportens legitimitet och autenticitet avslutades dock i och med själva starten. Inte i 
någon av artiklarna efter tävlingens slut kan man hitta dessa spår.  
 
Håkan Larsson132, lektor i idrottspedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm, skrev ett par dagar 
efter tävlingen ett debattinlägg med ett tydligt sociologiskt perspektiv. I första hand avser han 
lyfta fram vilka frågor om kön och idrott som blottlades i och med den historiska tävlingen. Men 
han gör även en anmärkning om golfsporten och dess, enligt honom, inte särskilt maskulina 
karaktär. 

                                                 
129 Sylvén, Sune ”De sura påhoppen är bara pinsamma” Svenska Dagbladet 2003-05-16, sid. 22 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Även författare till Iscensättningen av kön i idrott: en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan (Stockholm: HLS 
Förlag, 2001) där han undersöker unga friidrottares inställning till kropp och kön och klädsel.  
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Ofta dyker också föreställningar om att kvinnor som vill tävla, prestera och vinna, speciellt i 
idrotter som uppfattas som särdeles maskulina - vilket förvisso inte kan sägas om golf - 
skulle vara ”avvikande” på något sätt.133 

Denna uppfattning kan jämföras med Sylvéns, då den också ifrågasätter golfsporten men på ett 
annat sätt. Här handlar det om att golfsporten inte är så maskulin och därför inte – i förhållande 
till andra sporter – särskilt svår att som kvinna hävda sig i. 
 
Sörenstams avsikter 
En annan debatt kring autenticitet behandlade det jag delvis redan berört ovan; Sörenstams 
avsikter med sitt deltagande. I den här debatten fanns det två spår som i viss mån har sina rötter 
ända tillbaka till idrottens barndom. Det första menade att Annika ställde upp för att ”leva sin 
dröm” och för att - i enlighet med idrottens egna retorik - mäta sina krafter med de bästa. Det 
andra spåret kopplade Sörenstams deltagande till den ekonomiska ram som omger hela 
idrottsrörelsen, och i synnerhet golf. Det var också i samband med detta som tävlingen kallades 
”PR-jippo” i negativ bemärkelse. 
 
Som tidigare nämnts mäts den sportsliga framgången inom golf delvis i pengar. Att hamna på 
pengalistan, som indikerar vilka som tjänat mest pengar (på tävlingar) under året, innebär stor 
prestige. Den motsvarar golfens rankinglista. Det finns dessutom en tävlingsform i golf, skins, där 
man tävlar individuellt och där varje hål är värt en viss summa pengar. Det är trots detta som 
nämnde Skipper inleder sitt debattinlägg inför the Colonial med att främst kritisera den 
ekonomiska aspekten:  

Det är med tvekan jag fattar pennan för att ge min syn på Sörenstams debut på herrtouren. 
Kanske hjälper även jag till att göda hennes gigantiska marknadsföringskampanj? Debuten 
kan inte enbart handla om den idrottsliga utmaningen. Det luktar pengar. Annikas 
marknadsföringskillar har gjort ett lysande drag. Massmediahysterin runt Annikas deltagande 
är ekonomiskt genial. Men vilka är konsekvenserna?134 

Han fortsätter med att kritisera det egoistiska i att Sörenstam tjänar pengar på tävlingen, samtidigt 
som han anser att detta kan förstöra damtourens rykte. Vidare ifrågasätts huruvida män och 
kvinnor kan tävla på lika villkor eftersom den fysiska skillnaden är så stor. Men med samma 
argument som Sylvén hävdar han att det är osäkert att man kan dra slutsatser efter bara en 
tävling. Om Sörenstam skulle varit ute efter den sportsliga utmaningen skulle hon spelat fyra, fem 
tävlingar minst, men att hon nu inte gör det får Skipper att misstänka att det bara handlar om PR 
och pengar: 

                                                 
133 Larsson, Håkan ”Sörenstam utmanar tankar om rättvisa” Aftonbladet  2003-05-26, sid. 22 
134 Skipper, 2003-05-22 
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[…] Men vi lever i en tid där man tjänar pengar på att synas i media. Detta vet givetvis 
Annika och hennes agenter. […] 
Cirkus Sörenstam har ruskat om golfvärlden som troligen aldrig kommer att bli sig lik igen. 
Men hur det än går i golftävlingen så är ändå Annika vinnare igen, åtminstone i 
ekonomispelet.135 

Olof Skippers debattinlägg exemplifierar tydligast vad debatten handlade om. Genom att beskriva 
Sörenstams agerande som en ”cirkus” handlar det återigen om underhållning snarare än sport. I 
styckets sista mening används termen ”vinnare”, för det mesta använt i en sportslig mening, den 
här gången i en ekonomisk betydelse. Att vinna i det sportsliga spelet är således inte samma sak 
som att vinna i det ekonomiska spelet. En annan sida av debatten verkade för att tillskriva 
Sörenstam mindre ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av deltagandet. Expressens 
sportkrönikör Mats Olsson placerade in Sörenstam mer som en bricka i ett spel än en egoistisk 
och beräknande affärskvinna. Han menade också att de män som uttalat sig negativt om 
Sörenstams avsikter med The Colonial kastade sten i glashus: 

Sen när blev sporten golf ideell? (Och jag är då, som alltid, tveksam till om golf verkligen är 
en sport eller motion med tävlingsmoment inlagt). 
Joakim Haeggman har hackat om det där och stod på bild i sina tomma bankvalv med 
fickorna ut och in och plånboken så mager om bena, tillika om armar och hals! En utblottad 
stackare som inte tänker på pengarna när han spelar men är panikslagen över tanken att fler 
än Annika ska komma och ta dem. Tänk om de till och med får rösträtt en dag!136 

Heaggman görs här till en representant för den manliga golfeliten som inte vill släppa sitt 
ekonomiska övertag till kvinnorna. Olsson sätter detta dels i en kontext av event-, show- och 
medier, där han menar att det finns många som tjänar pengar på detta, inklusive alla hotell och 
krogar i Texas. Kopplingarna till en mer allmän feministisk kontext fortsätter genom paralleller 
till den framgångsrika journalisten Åsne Seierstad: 

När denna tidnings tv-krönikör Anders Björkman skrev att journalisten Åsne Seierstad blev 
rik på sin rapportering från Bagdad blev han hängd av bittra journalisttanter som trodde att 
Åsne - och andra kvinnor - gör vad de gör av ideella skäl och som kvinnor står över nåt så 
jävla simpelt och svinigt som pengar.  
Annika Sörenstam tjänar pengar och det ska hon göra. Det står jag för.137 

Idrott ur Olssons perspektiv är något som både är ett nöje och ett jobb, jippo och show. På 
samma sätt som han menar att kvinnors arbete undervärderas i andra yrken menar han att det ska 
löna sig att vara riktigt bra på golf. Diskussionen kring de ekonomiska effekterna av Sörenstams 
framfart avslutades med en kort artikel i aftonbladet som förklarade att hennes marknadsvärde 
ökat med miljoner sedan ”The Colonial”. Omsättningen sägs här ha ökat för såväl TV-bolag, 
damgolf som staden Fort Worth.138 
 

                                                 
135 Skipper, 2003-05-22 
136 Olsson, Mats ”Golfen behöver Sörenstam” Expressen, 2003-05-22  
137 Olsson, 2003-05-22 
138 Tynander, Thomas ”I spåren av ’Hurricane Annika’ - marknadsvärdet miljonökade” Aftonbladet 2003-05-25 
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Det andra spåret gällande de personliga avsikterna menade att Sörenstam, precis som hon själv 
hävdade, bara ville åt den sportsliga utmaningen. I en artikel i Dagens Nyheter efter en 
presskonferens som hållits beskrivs den sportsliga naturen:  

Bergsbestigare söker sig till de högsta topparna. Politiker vill bli statsministrar och 
presidenter. Surfare dras mot de största vågorna. Hade Sörenstam inte tagit vara på tillfället 
att utmana världens bästa spelare hade hon brutit mot sin egen instinkt som 
tävlingsmänniska.139 

Den naturliga driften beskrivs alltså som en allmän framåtsträvan. Större utmaningar innebär 
större framgångar. Att utmana sig själv har enligt det här synsättet mer att göra med en 
individualistisk drift än krav utifrån och ekonomiska faktorer. Det handlade alltså om att Annika 
”levde sin dröm” och ”följde sitt hjärta”.  
 

 Representation 
Damtouren 
Vårt mediala intresse för Sörenstams kan sägas bestå dels i att hon är världens bästa kvinnliga 
golfspelare, dels för att hon därtill är svensk. Det krävs vanligtvis svenska framgångar för att en 
sport ska få medial uppmärksamhet i Sverige. På ett liknande sätt har Sörenstam växelvis gjorts 
till representant både för sporten i sig och för världens idrottande kvinnor. Inför tävlingarna 
byggdes förväntningarna upp genom att hänvisa till Billie Jean Kings tennismatch mot den gamle 
Wimbledonmästaren Bobby Riggs. Matchen, där en något till åren gången Riggs förlorade, fick 
titeln ”The Battle of Sexes”. King intervjuades till och med inför The Colonial.  

Matchen fick epitetet ”kampen mellan könen” och King inser vilken historisk betydelse 
hennes seger hade. […] 
Visst inser hon hur den ger pr för damtouren, men… 
- Fler människor känner till henne nu än någon gång tidigare och det gör mig ledsen att hon 
måste ställa upp i en herrtävling för att få det erkännande hon nu får.140 

Redan här etableras händelsen relationellt till andra liknande händelser, alltså Kings tidigare 
match i synnerhet och (idrottande) kvinnors erkännande i allmänhet. I artikeln nämns även 
Martina Navratilovas match mot Jimmy Connors 1992 och Babe Zaharias spel på PGA-touren 
1945. En parentes här är att King ger sin egen bedrift stor betydelse, medan den av andra 
omskrivits som ett relativt pinsamt jippo där Riggs bl.a. bars in i gullstol. I artikeln görs också 
Sörenstam till representant för damtouren, vilken sägs gagnas av vad som kommer att ske genom 
ökad uppmärksamhet. Men detta representantskap sågs inte bara som positivt. Det motstånd som 
kom från många befarade att hela damtourens rykte sattes på spel.  

                                                 
139 Petersson, 2003-05-21 
140 Gustavsson, Sven ”King vet vad som väntar Sörenstam” Dagens Nyheter 2003-05-17 
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Men det handlar faktiskt inte bara om Annika. Det finns en hel damtour som i dag borde 
känna sig ordentligt nervösa inför hur det ska gå i helgen, om hon nu kommer så långt. Är 
det verkligen klokt att Annika satsar hela damtourens rykte på ett kort? En damtour som 
redan nu är hårt kritiserad i vissa läger. Då Annika dominerar damtouren skulle ett 
misslyckande förpassa de övriga damerna dit vissa belackare menar att de hör hemma. Varför 
ta denna risk?141 

Som representant för de professionella damgolfarna spelar Sörenstam med dem som insats, tycks 
Skipper mena. Då golf i övrigt för det mesta är en individuell sport, förutom vid vissa tävlingar 
som till exempel Ryder’s Cup då USA möter Europa i ett slags lagspel, är det anmärkningsvärt 
hur detta plötsliga representantskap uppstår. Detta innebär ett risktagande då Sörenstams spel på 
herrtouren skulle göra det möjligt att direkt jämföra män och kvinnor, och enligt Skipper bevisa 
kvinnornas underlägsenhet.  
 
Sig själv 
Å ena sidan gjordes Sörenstam till representant för damidrott och golf, å andra sidan framställdes 
hon också som ett undantag, där frasen ”Annika mot männen” kom att bli det vanligaste sättet 
att beskriva den historiska tävlingen. Till exempel i Expressens artikel ”Griniga gamla gubbar”, 
där hennes belackare inom golfsporten sägs vara gubbar som hon ska ”täppa igen truten på”.142 I 
en annan inför-artikel gör författaren en jämförelse mellan män och kvinnor under rubriken ”Så 
ska Annika slå männen…”143 Det maskulina och hegemoniska inom sport och golf förkroppsligas 
av en anonym manlig massa. Det är inte tal om att kvinnor, genom Sörenstam, ska slå män. Det 
underförstådda ”vi” som kan skönjas genom samtliga artiklar på detta tema positionerar 
journalisterna på samma sida som Sörenstam genom att ta avstånd från ”de griniga gubbarna”. 
Mats Olsson skriver i en krönika efter första dagens spel: 

Kvittar om Annika Sörenstam blir utslagen eller får fortsätta. 
Hon har redan gjort det. 
Vilken fetsmäll! Vilken järnnia rätt upp i ni-vet-vad på konventionerna, traditionerna och de 
griniga gamla golfgubbarna!144 

Uttrycket ”griniga gubbar” reproduceras samtidigt som det är otydligt vilka som åsyftas med detta 
uttryck. I de flesta artiklarna omnämns motståndare till Sörenstams deltagande på herrtouren som 
feta, osympatiska gubbar. Olsson tar också avstånd från åsikten om att män och kvinnor bör 
tävla åtskilt (åtminstone i golf) och tillskriver den gruppen medelålders män.  
 
I ett debattinlägg på Expressens kultursida går Maja Ljung till och med så långt att hon skriver: 
”Annika Sörenstam går en runda mot manliga hierarkier.”145 Hon jämför med ”Gerner-affären”, 
då en manlig historiker fick företräde till en professorstjänst på lösa grunder. Hon menar vidare 
att Sörenstam förvisso på egen hand utmanar hierarkierna, men att det bara är en 
engångsföreteelse som inte kommer att leda till någon egentlig förändring.  

                                                 
141 Skipper, 2003-05-22 
142 Alselind, Magnus ”Griniga gamla gubbar” Expressen 2003-05-22 
143 Bjäreborn, Christoffer ”Så ska Annika slå männen…” Aftonbladet 2003-05-22 
144 Olsson, Mats ”Sänk dem Annika” Expressen 2003-05-23 
145 Ljung, Maja ”Hellre än Gerner” Expressen 2003-05-23 



 

54 

 
Peter Wennman uttrycker i en krönika efter den första dagens spel detta representationsdilemma.  

Tuffare attityd, alltså. Mindre kvinna, mer golfspelare. Oavsett kön. 
Eller: Mer Annika Sörenstam, den dåliga förloraren som inte ens kan torska mot maken i 
schack utan att svepa pjäserna av bordet med en rak backhand.  
Sen är det en annan sak att det fortfarande skiljer kolossalt mycket mellan Annika och 
männen i vissa delar av spelet. 
[…] 
Kanske kan hon göra det i dag - om hon struntar i att vara tjej och blir lite mer Annika 
Sörenstam.146 

För det första, precis som Linna Johansson även påpekade i Expressen följande dag, bygger 
Wennman vidare på uppfattningen om att ”kvinna” inte är helt förenligt med att vara 
”golfspelare”. På typiskt krönikörmanér, garderar sig Wennman över sitt klumpiga uttryckssätt 
genom att lägga till ”Oavsett kön” strax efter. Att vara mer golfspelare, tävlingsmänniska och 
Annika Sörenstam innebär i det här fallet att vara mindre kvinna. Därmed konstrueras Sörenstam 
som ett undantag och som någonting bättre – och mer – än andra kvinnor.  
 
Detta är däremot någonting som inte kan skönjas efter tävlingen, då hon efter all uppmärksamhet 
har blivit en förebild för många kvinnor. Hon säger också i en intervju att inhoppet på herrtouren 
var en engångsföreteelse. 

- Jag kommer inte att tänka om. Jag ska tillbaka till damtouren där jag hör hemma. 
[…] 
Men Annika Sörenstam är helt inställd på att återvända till LPGA-touren och härnäst väntar 
en tävling i Chicago nästa helg. […] Innan dess ska Sörenstam åka hem och ”finna sig själv 
igen” efter allt hon gått igenom.147 

 

 Prestation 
Prestationen kom att hamna i fokus redan innan tävlingen, då Sörenstam motiverade sitt 
deltagande genom att hänvisa till den sportsliga utmaningen. Detta ledde till otaliga spekulationer 
om hur Sörenstam skulle klara sig mot männen. Det publicerades ett antal artiklar om 
skillnaderna i förutsättningar mellan män och kvinnor. Till exempel citerades en professor i 
fysiologi i Aftonbladet som konstaterade att skillnaderna mellan män och kvinnor var mellan tio 
och tjugo procent, beroende på idrott. Därefter konstaterades att Sörenstam aldrig kommer att 
kunna slå lika långt som männen. Hon skulle inte kunna slå ”macho-slag”.148 På samma sätt 
försökte vissa till och med förutspå hur Sörenstam skulle spela och hur detta skulle skilja sig från 
männen.  

                                                 
146 Wennman, Peter ”Du är redan en vinnare, Annika” Aftonbladet 2003-05-23 
147 Lundh, Olof ”Tack för showen, Annika!” Expressen 2003-05-24 
148 Bjäreborn, 2003-05-22 
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Första slaget 
a) Sörenstam placerar utslaget, kanske en trä-7:a, tio meter bakom herrspelarna på fairway. 
b) Herrarna slår ut med låga järn, mitt i fairway. 

Hennes spel, som varit outstanding bland damspelarna, kontrasterades nu mot ”herrspelarnas”. 
Hon skulle hela tiden bli tvungen att kompensera sina tillkortakommanden. Det handlade om att 
spela mer på chans och mindre på kraft och längd.  
 
Då tävlingen pågick över två dagar kunde spelet efter första dagen summeras. Aftonbladets Peter 
Wennman konstaterade då att bragden redan var utförd, att matchen var vunnen, då hon trots all 
press låg på 73:e plats.  

Med detta som gigantisk ryggsäck gick hon ut och spelade perfekt golf från tee till green. 
Som en maskin.  
[…] 
Det var ofattbart starkt gjort, en slags seger över sig själv och sina egna demoner. En större 
triumf än det faktum att hon besegrade en hel radda meriterade herrspelare. 

Sörenstam hyllas för sin insats men det är oklart hur den ska bedömas. Wennman tycks ovan 
bedöma att prestationen låg i att över huvudtaget spela med den enorma uppmärksamhet som 
riktades mot henne. Denna egenskap att spela bra under press har gjort att Sörenstam ofta 
kommit att liknas vid en maskin, något som inte alltid varit positivt för hennes mediala bild.  

De uteblivna rubrikskapande replikerna är en anledning till att hon fått en tråkighetsetikett 
klistrad på sig. En amerikansk kolumnist jämställde hennes golfspel med hennes sätt att vara 
utanför banan – båda var lika maskinmässiga.149 

Den andra dagens tävlande gick inte lika bra. Med fyra slag missade hon kvalgränsen som hade 
inneburit fortsatt spel. Hon slutade till sist på 96:e plats av 107 deltagare, vilket medförde en 
ambivalens kring huruvida detta var ett bra resultat eller inte. Själv sade hon sig vara ”enormt 
besviken”150, medan de allra flesta runt omkring tyckte att hon gjort någonting fantastiskt. Men de 
hyllningar som påbörjats redan efter den första dagens spel tog nu former som inte grundade sig 
på de sportsliga resultaten, utan på själva deltagandet och att hon klarat att spela under sådan 
press. Från presskonferensen rapporterades om en Sörenstam som grät av lättnad och glädje. 

- Jag är så glad att jag fått leva min dröm, säger hon med tårarna rinnande. 
[…] 
Du jämförde det här med att bestiga Mount Everest? Har du bestigit det? 
- Jag klättrade åtminstone så högt jag kunde och att vara del av det här kommer jag aldrig att 
glömma.151  

Ett annat sätt att uttrycka hyllningar var att översätta den idrottsliga termen ”vinna” till andra 
diskurser.  

                                                 
149 Littorin, Jens ”Stjärnan som styr strålkastarna” Dagens Nyheter 2003-05-22 
150 Tynander Thomas ”Mentale coachen: Självklart känner hon en enorm besvikelse” Aftonbladet 2003-05-24 
151 Lundh, Olof ”Tack för showen, Annika!” Expressen 2003-05-24 
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Annika Sörenstam vann inte tävlingen, men hon vann publikens sympatier flera gånger om. 
För de tusentals åskådare som reste sig upp och hyllade henne på 18:e hålet var svenskan en 
vinnare, oavsett placering på resultattavlan.152 

Att hon missade kvalgränsen gjorde inget. 
För Sörenstam vann en viktigare seger, den mot alla som sa att hon inte räckte till.153 

En annan vinstaspekt som lyftes fram var den ekonomiska, där Sörenstam som världskändis 
kunde se fram emot fler och större sponsorkontrakt. En del i denna personliga vinst ligger i att 
bilden av Sörenstammaskinen förändrats. Tårarna och de utförliga beskrivningarna av hennes 
känsloutspel är ett exempel på detta, något som hon i en intervju själv reflekterar över. 

Jag tror att det är den största förändringen för folk, att de sagt: oh, hon har känslor. Jag har 
känslor och ett stort hjärta för golf.154 

Sammanfattning och konklusion – Sörenstam 
Utifrån den analytiska ramen kön, kropp och prestation, som tidigare introducerats var det innan 
tävlingen mot männen Sörenstams kroppsliga uttryck som avvek från det normala. Då det inte 
fanns någon anledning att ifrågasätta hennes kön liknades hennes fysiska framtoning istället vid 
en maskin. Detta epitet överfördes också från idrottskvinnan till privatpersonen Sörenstam, vilket 
innan tävlingen uttrycktes genom att hänvisa till en ekonomisk diskurs och sammansmältningen 
mellan idrott och underhållning. I samband med tävlingsdagarna förändrades dock denna bild då 
hon kontrasterades mot de manliga spelarna. Dessa framställdes som förkroppsliganden av den 
förtryckande könsordningen, medan Sörenstam feminiserades. Golfsporten maskuliniserades 
också genom att den fysiska styrkans betydelse förstorades upp.    
 
Förväntningarna på att Sörenstams prestation möjligtvis skulle överträffa de flesta manliga 
deltagarna ledde till olika ofarliggöranden av detta. Golfsportens och tävlingens autenticitet som 
idrott och utmaning blev omstridd. Då hon själv sade sig vilja testa sina egna gränser och se 
tävlingen som en idrottslig utmaning hamnade prestationen till en början i fokus. Men när hennes 
resultat i tävlingen blev sämre än vad många hoppats, även om de var bättre än vad vissa andra 
förutspått, försköts detta fokus till andra bedömningsgrunder. Därmed kunde även prestationen 
inrymmas i de ideologiska förväntningarna på en idrottskvinna. Denna feminisering innebar 
också förflyttning på skalan mellan individualitet och kollektivism. Från att innan tävlingen ha 
setts som ett undantag bland kvinnliga spelare och själv sett utmaningen som personlig till att 
efter tävlingen representera genombrott för kvinnoidrotten.  
 
Även om Sörenstams gränsöverskridande möjliggjorde en direkt jämförelse med manliga 
prestationer på ett plan medförde detta också en större polarisering på andra plan. I och med 
detta bryter händelsen inte mot den bipolära och hierarkiska uppfattningen om kön i idrott. 
 

                                                 
152 Lehtikuva ”Verkligheten hann i kapp Sörenstam” Hufvudstadsbladet 2003-05-25 
153 Lundh 2003-05-24 
154 Lundh, Olof ”’Jag njuter av att spela med männen’. Sörenstam om sitt nya liv som super-kändis - och om nya 
matcher med herrar” Expressen 2003-05-30 
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Diskussion 
Idag skriver vi 2004. Det är snart 30 år sedan Renée Richards spelade sin första match på 
damernas tennistour och 20 år sedan Marita Koch satte sitt världsrekord på 400 meter. Vad går 
det då, utifrån dessa fall, att säga om Annika Sörenstams spel på herrtouren? Är det resultatet av 
en utveckling av idrottens könsdiskurs? Och tyder detta på att idrotten har blivit mer jämlik? 
 
Svaret på dessa frågor är inte entydigt. Därför kommer jag här att svara på dem i tre etapper: För 
det första genom att beskriva de strukturer som förändringen berör. Detta ger också en antydan 
om vad förändringen bör bestå i. För det andra genom att jämföra de tre fallstudierna och om 
möjligt skönja en utveckling. För det tredje kommer denna utveckling att problematiseras och 
sättas i relation till de jämlikhetsperspektiv som presenterades i inledningskapitlet. Avslutningsvis 
kommer jag att peka på hur framtida förändringar i könsdiskursen bör ske och i anslutning till 
detta också dra upp riktlinjerna för fortsatt forskning inom fältet.  
 

Könsdiskursen och dess gränser 
Idrottens könsdiskurs har jag i uppsatsens inledningskapitel beskrivit som en relativt stabil 
struktur, vars grund varit intakt sedan den moderna idrottens födelse. Den kan sägas bestå främst 
av två kunskaper:  
1. Det finns endast två kön, vilka utesluter varandra. 
2. Det finns en hierarki bland dessa, där män ses som starkare än kvinnor.  
 
Dessa kunskaper får betydelse för relationer utanför det idrottsliga fältet genom att fysisk styrka 
översätts till makt i samhället. Idrotten blir därmed ett fält som producerar fysiologiska och 
biologiska bevis för att män är starkare än kvinnor. För att analysera hur dessa ideologiska 
föreställningar reproduceras eller motsägs har jag i fallstudierna argumenterat för en modell där 
sambandet mellan kön, kropp och prestation undersöks. Dessa tre faktorer kan ses som 
validerare i konstruktionen av kön inom idrott. Vid en idrottshändelse, som i alla fall på ytan 
tycks ifrågasätta könsdiskursens gränser, är det dessa faktorer man bör ta ställning till: Ifrågasätts 
idrottarens kön? Hur knyts idrottarens kropp och kroppsliga uttryck till uppfattningen om kön? 
Och hur bedöms prestationen i förhållande till kön och kropp?  
 

Tre fall av utestängning och fusk 
De fall jag närmat mig i den här uppsatsen har samtliga kommit att betraktas som abnormiteter i 
den idrottsliga diskursordningen. Med idrottsliga termer uttryckt har de på olika sätt 
ogiltigförklarats genom att kallas ”fusk”, vilket strider mot idrottens värderingar om ”lika villkor”. 
För att använda Foucaults termer har de genom olika procedurer utestängts från könsdiskursen i 
idrott. Dessa procedurer eller mekanismer kan förklaras närmare genom att använda de figurer 
som enligt Mary Jo Kane verkar för att osynliggöra ett kontinuum av kroppsliga prestationer. Ur 
Kanes perspektiv skulle erkännandet av ett sådant kontinuum bevisa hur kvinnor hela tiden 



 

58 

besegrar män. Det skulle också utmana de ideologiska föreställningarna om kön som två 
uteslutande kategorier som i grunden är biologiska.  
 
I de två första fallen skapade utestängningen på olika sätt en tredje kategori i vilken idrottarna 
sågs som ”deviant-mutants”. Renée Richards hamnade i denna kategori när hon ville kliva in i det 
idrottsliga fältet som kvinna. Trots att hon utanför tennisarenan accepterades som kvinna sågs 
hon inom idrotten, på grund av sin kromosomuppsättning och sina presumtiva fysiska fördelar, 
som man. I den rättsliga process som följde avgjorde andra diskurser att Richards borde betraktas 
som kvinna inom idrotten. Jag vill ändå hävda att det var hennes prestation, eller oförmåga att 
besegra alla damspelare, som till sist avgjorde att hon kunde godkännas som idrottskvinna. I och 
med detta kunde Richards inkorporeras i den befintliga könsdiskursen utan att förändra den.  
 
De östeuropeiska löperskorna Koch och Kratochvilova genomgick samma typ av behandling, 
men i en motsatt riktning. Då deras prestationer överskred gränsen för vad som var naturligt gick 
de från att vara kvinnor till att vara konstgjorda monster. Det artificiella lyftes fram som en 
motbild till det ”naturliga” och den ”naturliga kvinnan”. I idrottsliga termer av fusk benämndes 
detta som doping. Med samma retorik ifrågasattes det naturliga i deras kroppar som avvek från 
den ideologiska bilden av kvinnokroppen. De var alltför muskulösa och oattraktiva i en maskulin 
heterosexuell diskurs. Fusket bestod i att de gjort sina kroppar manliga, vilket nästan gjorde dem 
till män. Men eftersom könstesterna fortfarande visade att de var kvinnor skapades kategorin ”det 
tredje könet”. Därmed förändrades inte bilden av idrottskvinnan och könsdiskursens gränser 
upprätthölls.  
 
Annika Sörenstam kan inte lika uppenbart sättas in beskrivningen av en ”deviant-mutant”, då 
hennes kön inte direkt har ifrågasatts. Däremot har hennes överlägsna spel på damtouren liknats 
vid en maskin, någonting övermänskligt eller åtminstone överkvinnligt. När detta översatts till 
hennes personliga utstrålning, genom att beskriva henne som ocharmig och känslokall, har hon 
setts som en dålig representant för kvinnoidrotten. Det kan alltså sägas handla om en mildare 
variant av ”deviant-mutant”, som snarare ifrågasätter hennes genus. Detta kan förklaras genom 
att golfsporten inte ansetts som tillräckligt fysisk för att vara ”manlig”. Men i och med 
Sörenstams gränsöverskridande skapades en maskuliniserad bild av sporten, i vilken den fysiska 
styrkan sades göra det omöjligt för kvinnor att besegra män. Även de manliga golfspelarna 
maskuliniserades och framstod som ett konservativt gäng överviktiga gubbar. I kontrast till dessa 
genomgick Sörenstam en feminisering. Hennes känslor lyftes fram och prestationen, att hamna 
på 96:e plats, räknades som fantastisk – för att vara kvinna. På det här sättet kan händelserna 
kring Sörenstam liknas vid den feminisering Richards gick igenom, men med en uppenbar 
skillnad: Richards var själv aktiv i denna feminisering medan det för Sörenstam handlade om 
andra krafter.  
 

Går vi mot en jämlikare idrott? 
Sammantaget kan de tre fallen sägas belysa hur kön konstrueras och manifesteras inom idrotten, 
och varför detta sker. Men att bara beskriva detta status quo säger ingenting om utveckling eller 
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förändring. Därför måste detta resonemang sättas i ett vidare perspektiv, nämligen jämlikhet 
inom idrotten. För att beskriva det jämlikhetsideal som råder idag kan fallet Sörenstam och 
golfsporten tjäna som ett exempel. Idealet grundar sig på idrottens jämlikhetsvärderingar om ”det 
likvärdiga hyllandet” som präglats av liberal-feministiska tankegångar (såsom de beskrivits i 
teorikapitlet). I ett sådant perspektiv är det möjligt att se hur det skett en utveckling under de 
senaste 30 åren. 
 
Att det över huvudtaget finns en damtour att tävla på är ett resultat av den segregationsrörelse 
som gav kvinnor möjlighet att utöva sporten. Från detta har därefter idrottens egna 
jämlikhetsideal verkat för att lyfta fram de kvinnliga prestationerna på samma sätt som de 
manliga. Detta har lett till att Annika Sörenstam kunnat tjäna ihop 13 miljoner dollar på sitt 
golfspelande och att hon tilldelats Jerringpriset. Även om prissummorna ännu inte är i nivå med 
männens har det ändå skett en stora framsteg. Men hela denna utveckling bygger på att mäns och 
kvinnors prestationer inte ska jämföras med varandra. Därför kan Annika Sörenstams deltagande 
på den manliga golftouren på ett sätt sägas ha utgjort ett hot mot den här typen av jämlikhet.  
 
Ur Kanes jämlikhetsperspektiv, som istället utmanar de ideologiska konsekvenserna av en 
segregerad idrott, öppnade dock fallet Sörenstam för möjligheten att se det kroppsliga 
kontinuumet. Uppståndelsen kring händelsen och motståndet mot Sörenstam visade att 
golfsporten trots allt var ett betydelsefullt område och därmed också, enligt Kane, ett område där 
förändring kan ske. Men denna förändring får inte påverka den idrottsliga utmaningen, vilket blev 
uppenbart i debatten om huruvida golfbanan var för lätt eller inte. Att moderera idrott, vilket det 
filosofiska jämlikhetsperspektivet förespråkar, riskerar att diskvalificera tävlingen som idrott och 
utestängas ur den idrottsliga diskursen. Därmed blir det omöjligt att åstadkomma någon 
förändring inom det fält som är avsikten att påverka. De flesta var dock till sist överens om att 
golfbanan i Fort Worth kunde betraktas som en ”riktig” värdemätare.  
 
Trots att Kanes kriterier var uppfyllda, villkoren för deltagandet var lika och Sörenstam slutade 
inte sist, går det inte att säga att det kroppsliga kontinuumet synliggjordes. En anledning är den 
typ av jämförelse som blev möjlig att göra. Istället för att jämföra samtliga prestationer med 
varandra innebar tävlingen att den överlägset bästa kvinnan kunde jämföras med de bästa 
männen, vilket är precis den typ av generaliserade jämförelser Kane vill undvika. Den leder till 
endast till en naturalisering av idrottens differentierande praktik och riskerar att förse världen 
med ytterligare bevis för generaliserade fysiologiska skillnader. Men eftersom det inte heller låg i 
det idrottsliga jämlikhetsidealet att göra sådana jämförelser undveks detta. Istället bedömdes 
Sörenstams prestation efter hennes kön – att en 96:e plats var bra för att vara kvinna.  
 
En slutsats som kan dras utifrån detta är att en integrerad idrott inte av sig själv innebär ett 
synliggörande av ett kontinuum. Men hur ska då ett sådant synliggörande gå till? Här har Johan 
Asplund beskrivit idrotten som en invariansbrytande aktivitet, i vilken de individuella idrottarna 
har möjlighet att förändra strukturerna. Jag hävdar dock, utifrån fallstudierna i denna uppsats, att 
dessa möjligheter är små. Samtliga tre fall har visat hur interdiskursiviteten och främst mediernas 
diskursiva praktiker i hög grad har varit konstituerande för könsdiskursen. Även om Richards 
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inträde på den kvinnliga tennistouren beskrevs som en individs kamp mot strukturen var det 
ändå medicinska och juridiska diskurser som avgjorde fallet. Dessutom bestod Richards kamp 
inte av att förändra strukturerna, utan av att passa in i dem. Även i Sörenstams fall var det 
mediernas bevakning av händelsen som skapade polariseringen och som gjorde vissa typer av 
jämförelser framför andra. De enskilda idrottarna lämnas således lite makt att själva sätta in sina 
prestationer i ett historiskt perspektiv eller tillskriva dem en viss betydelse. Den typiska 
sportjournalistsiska frågan ”Hur rankar du då den här segern?” blir då mest en kuriosauppgift.   
 
Utifrån det material jag använt mig av i den här uppsatsen går det förstås att peka på hur 
mediediskursen spelar en stor roll i detta. Mediegenren har en förmåga att ställa upp frågor som 
om de bara gällde för eller mot, vilket skapade en bild av att Sörenstam-fallet faktiskt förändrade 
könsgränserna. Det är en bild som jag i och med min analys starkt vill ifrågasätta. 
Överhuvudtaget finns en risk i att söka sådana enkla förklaringsmodeller. Däremot var det ett 
steg i rätt riktning och kanske ett trendbrott genom att en kvinna gavs möjlighet att tävla mot 
män. En annan tendens inom mediegenren är den ökade personfixeringen, som flyttar fokus från 
prestationerna. Dilemmat i detta är att den ökade personifieringen tycks nödvändig i en tid då 
kommersiella krafter och sponsorer är nödvändiga för den professionella idrotten. Men i fallet 
Sörenstam bidrog detta till en ytterligare feminisering och maskulinisering. Istället för att 
skuldbelägga medierna eller någon av idrottens institutioner föreslår jag att uppmärksamheten bör 
riktas mot idrottens jämlikhetsdiskurs.  
 

Förslag till kritiskt fokus och fortsatt forskning 
Det finns ingen anledning att rikta konspiratoriska misstankar mot idrottsrörelsens 
jämlikhetsutveckling. Fler kvinnor har fått möjlighet att utöva sin idrott och fler kvinnor har fått 
förmånen att kunna försörja sig på sitt idrottande. Men den jämlikhetsstrategi som finns inom det 
idrottsliga fältet – att lyfta fram de kvinnliga prestationerna på samma sätt som de manliga – för 
också med sig ett antal problem som bör lyftas fram. För det första har det likvärdiga hyllandet 
lett till att damidrott inte bara konstruerats, utan också i vissa fall legitimerats, som någonting 
sämre. Prestationen har, som uppsatsens fallstudier visat, tagits som en könsvaliderare. Förutom 
att detta misstänkliggör vissa idrottare kan förväntningarna på kvinnors prestationer, att de ska 
vara sämre, verka hämmande på resultatutvecklingen.  
 
För det andra finns en risk att det skapas en slags supermaskulinitet respektive superfemininet 
(där maskuliniteten fortfarande är norm), som idrottare hela tiden måste förhålla sig till. De som 
passar in i de stereotypa bilderna blir ofrivilliga representanter för dessa, medan de idrottare som 
exkluderas osynliggörs eller i värsta fall kanske inte ens kan utöva sin idrott. I en könssegregerad 
idrott är skillnaderna lätta att konstruera, man kan till exempel prata om damfotboll som en ”helt 
annan sport” än ”riktig fotboll”. Då könssegregeringen överträds, som i fallet Sörenstam, verkar 
andra mekanismer för att upprätthålla de skillnader som inte längre avspeglas i en könsbaserad 
klassindelning.  
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Men tankarna om det likvärdiga hyllandet får även konsekvenser för vår uppfattning om 
jämlikhet, hur den uppnås och vad som egentligen eftersträvas. Oftast reduceras till exempel hela 
jämlikhetsdiskussionen till att ”vi måste få fler tjejer som syns”. Denna kvoteringsprincip säger 
ingenting om vilka idrottskvinnor som syns, i vilka sammanhang eller på vilka villkor detta sker. 
Det ifrågasätter heller inte den maskulina hegemonin utan tar för givet att det är kvinnoidrotten 
som på något sätt måste anpassas för att kunna ta plats. Den machokultur som fortsätter odlas 
ses som någonting naturligt och nödvändigt snarare än som en produkt av samma process. Om 
en förändring ska kunna ske hävdar jag att den hegemoniska maskuliniteten inom idrotten bör 
betraktas som lika begränsande för manliga idrottare som kvinnliga. På det här området finns 
redan en hel del forskning, men fokus ligger sällan på skapandet av kön som en process och hur 
mening ständigt skapas genom att producera skillnader. 
 
Genom att undvika den typen av frågeställningar accepteras idrottens könsdifferentiering som 
någonting självklart. De skillnader som vi tar för givet blir då ett argument och ett avstamp för en 
jämlikhetsdiskussion som går ut på att minska mäns försprång till kvinnor. Därmed misslyckas 
man också att se idrott som ett fält där hegemonin ständigt utsätts för motstånd och förhandling. 
Problemet ligger inte i hur kvinnor ska integreras i en manlig sfär. Det handlar istället om själva 
konstruktionen av dessa sfärer och de skillnader som då skapas. Jag hävdar att det är denna 
praktik som bidrar till att producera ojämlika förhållanden inom idrotten. Enligt samma princip 
bör den fortsatta forskningen inom fältet inte helt okritiskt anamma de maskulina normerna 
inom idrotten.  
 
Det har funnits en tendens inom fältets genusforskning att antingen fokusera på idrottskvinnan 
eller idrottsmannen. Att antingen beskriva den manliga sfären utifrån som ett ointagligt fort, eller 
att inifrån beskriva hur de manliga normerna oundvikligen byggs upp. En sådan tudelning 
riskerar inte bara att framställa fältet som ett status quo, det riskerar också att förstärka den 
polarisering som redan finns. Jag skulle därför vilja föreslå fler studier som integrerar 
perspektiven, eftersom de egentligen inte motsäger varandra. I likhet med mina avsikter i den här 
studien bör uppmärksamheten där riktas mot de praktiker som skapar skillnader och som betonar 
vissa skillnader framför andra.  
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