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Titel ”Fotbollsguden”, ”Skyttekungen” och ”Busen” 

Title- Om framställningen av maskulinitet och status i sportmedia 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Syftet med min uppsats är att titta på hur maskulinitet och status framställs i sportmedia. Att sportvärlden är 
dominerad av män är en allmänt vedertagen uppfattning. Det är också en av anledningarna till att jag valt att titta på 
hur manlighet och maskulinitet framställ i just sport och idrottssammanhang.  
 
Massmedia, så som, tidningar, tv, radio och Internet, har inflytande på hur vi som individer i det postmoderna 
samhället uppfattar och skapar vår verklighet. Media påverkar oss mer än vi tror och bidrar därför till våra 
föreställningar och våra bilder av idrott. I detta fall har jag valt att använda mig av Aftonbladets och DNs 
sportbilagor. Sportmedia kan sägas bidra till våra föreställningar om vad det är att vara en ”riktigt man”. 
Professionella idrottsmän har ofta en hög statusposition i samhället både utifrån sina ekonomiska förutsättningar, 
samt att de kan sägas ha en livsstil som även bidrar till hög status. I detta fall blir livsstilen, en del av statuspositionen. 
Det handlar det inte enbart om vad de presterar i sin idrott utan mycket annat såsom, att de upphöjs till varumärken 
(genom reklam eller sponsring) eller, genom att de får medial uppmärksamhet och markandsföring. Vi ska beundra 
deras livsstil och vi ska förknippa dem med lycka och ungdomlighet. Idrottsmän är också upphöjda som symboler 
eller ikoner för sitt land eller lag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Keywords: Media, sport, idrott, manlighet, maskulinitet, genus, status, nationalism 
 
 
 
 



Förord 
Jag vill tacka min handledare Eleonora Narvselius för hennes värdefulla tips, råd och konstruktiva 
kritik. Jag vill även rikta ett varmt tack till min familj och mina vänner som varit ett värdefullt och 
uppmuntrande stöd under denna period.   
 
Norrköping 5 maj 2006 
Ida Dahlberg
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Inledning  
Stå pall, Behärska dig, Var lojal mot gruppen, Offra dig för något större och viktigare än du 
själv, Den interna hierarkin, Den stenhårda uppdelningen offentlighet/privat, Föraktet för 
svaghet.1  

 

Detta citat sägs enligt journalisten Stephan Mendel-Enk beskriva idealet för manlighet, både inom 
sportvärlden och i samhället i stort. Det finns stereotypifierade bilder av vad som är manligt 
respektive kvinnligt, män ska vara och bete sig på ett visst sätt och kvinnor ska vara och bete sig 
på ett visst sätt. Genus är ett begrepp som används inom samhällsvetenskapen för att förklara, 
förstå och urskilja de idéer, föreställningar och handlingar som formar människors sociala kön.2 
Genus bidrar delvis till våra sociala positioner i samhället och bidrar till att dela in oss i hierarkiskt 
inrättade grupperingar. I och med att sport och idrott som kulturfenomen har sådan stor del i 
människors vardag på ett eller annat sätt, anser jag att sporten med hjälp av media bidrar till att ge 
oss som individer bilder och föreställningar av hur män och kvinnor ska vara.  
 
Massmedia, så som, tidningar, tv, radio och Internet, har ett starkt inflytande på hur vi som 
individer i det postmoderna samhället uppfattar och skapar vår verklighet.  Detta präglar självkart 
oss i vårt tänkande. Att sportvärlden är dominerad av män är en tämligen vedertagen uppfattning, 
både som utövare av idrott och som konsumenter av sportmedia. Media påverkar oss antagligen 
mer än vi själva tror och bidrar därför till våra föreställningar och våra bilder av idrott. Att 
sportvärlden domineras av män bidrar också till uppfattningar om idrott som ett område som är 
präglat av män för män. På så vis kan sportmedia sägas bidra till våra föreställningar om vad det 
är att vara en ”riktigt man”. I sporter som fotboll och hockey kan vi se det ideal som beskrivs i 
det inledande citatet. Inom dessa idrottsgrenar ska en spelare vara lojal mot sitt lag, en spelare ska 
stå ut med smärta och inte visa sig svag. Detta ideal förkommer inte bara inom sportvärlden utan 
speglar också den syn på manlighet som finns i samhället i stort. Den professionella idrotten 
bidrar också med hjälp av media, reklam, sponsring och dylikt till nationell sammanhållning. Vi 
förknippar våra idrottare som representanter för vår nation, de ses som idoler och deras livsstil 
ger dem en överordnad statusposition i samhället. Media kan i detta fall ses både som den 
producerande faktorn samtidigt som media också kan sägas reproducera samhällets ideal av 
manlighet och status.  
 
 
 
 

                                                 
1Stephan Mendel-Enk, Med uppenbara känsla för stil- ett reportage om manlighet, (Atlas, Stockholm, 2004), s.  10-11 
2Nationalencyklopedins Hemsida: www.ne.se, 2006-05-05 

http://www.ne.se/
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att belysa hur manlighet och status framställs, skapas och 
reproduceras under en veckas i tid i kvällstidningen Aftonbladets sportbilaga, Sportbladet, samt i 
morgontidningen DN: s sportbilaga. Jag kommer även att studera hur relationen mellan 
nationalitet och status framställs i artiklarna, även om fokus främst kommer att ligga på relationen 
mellan maskulinitet och status.  
 

• Vilken/vilka mansnormer och statusnormer förhåller sig dessa artiklar till? 
• Hur framställs män och manlighet i sportbranschen? 
• Hur ser samspelet mellan maskulinitet och status ut i artiklarna?  

 
Det givetvis värt att fundera över om de utvalda tidningarna och artiklarna själva skapar eller 
reproducerar de diskurser som återfinns i dessa artiklar eller utgår de från redan befintliga 
diskurser om maskulinitet och status. Denna fråga kommer att finnas med som övergripande 
fundering men eftersom det är en stor och allmän fråga kommer jag inte att besvara den i 
uppsatsen.  

 

Empiri  

Empiriskt material 
Jag har försökt att titta på samspelet mellan maskulinitet och status i de utvalda artiklarna. 
Anledningen till att jag valt sportbilagor är att det enligt mig fokuseras mycket på män och 
manlighet i dessa tidningar. Media har stor makt och inflytande på oss individer i samhället därför 
är det extra intressant att se hur de presenterar diskurser om manlighet och status för oss, därför 
är det också av stor vikt att de valda tidningarna är lättillgängliga för en stor del av allmänheten. 
Då jag i denna uppsats vill undersöka hur manlighet och status reproduceras och presenteras i 
sportmedia anser jag att dessa sportbilagor är ett lämpligt empiriskt material. Att jag valde dessa 
specifika artiklar beror på att det var informationsrika och att de språkligt sett var lämpade för 
analys.  
 

Avgränsningar och etik 
Jag har valt ut de artiklar som jag finner särskilt relevanta. Dessa behandlar framförallt de 
kollektiva sporterna fotboll och ishockey. Jag  har valt att titta på dessa tidningar under en veckas 
tid i januari och en veckas tid i mars, för att enkelt göra ett urval för att det empiriska materialet 
inte ska bli för omfattande och att det samtidigt ska bli en kontinuitet i materialet.  
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Jag har valt ut tidningar utan att i förväg studerat dem. Artiklarna i de utvalda tidningarna har 
hjälpt mig att utveckla syftet, då dessa artiklar främst fokuserar på fotboll och ishockey. Motivet 
till att inrikta sig på artiklar om fotboll och ishockey beror dels på att dessa sporter upptar en stor 
del av utrymmet i tidningarna och att det fokuseras mycket män och kollektvitet inom dessa 
idrotter, därför är dessa artiklar lämpliga att titta på utifrån mitt syfte. Att jag valde dessa 
sportbilagor, har att göra med att de är lättillgängliga och når ut till en stor del av allmänheten. I 
dessa sporttidningar ligger fokuseringen inte på matchresultat och tabeller, utan här är analyser av 
händelser och processer i sport det primära. Här ligger fokuseringen på att väcka intresse och 
framförallt underhålla oss som läsare. Därför anser jag att det är intressant att titta på vilket sätt 
dessa tidningar skriver om idrottsmän.  
 
En anledning till att jag vill undersöka detta ämne beror på att jag är intresserad av genusfrågor. 
Eftersom genusforskning till stor del handlar om kvinnor, ville jag istället titta på hur män och 
maskulinitet framställs. Sport och idrott som kulturfenomen, upptar mycket plats i media och 
samhället i stort. Min relation till idrott och sport sträcker sig till ett allmänintresse som innebär 
att jag i viss mån följer med i vad som händer i sportvärlden i tidningar och tv. Eftersom sport 
som kulturfenomen, i många fall har en stor betydelse i människors liv och får stort utrymme i 
massmedia och samhället tycker jag att detta ämne är intressant att fokusera på. Mitt intryck 
gällande sport och idrott är att det till stor del fokuseras mycket på män inom detta område. 
Eftersom jag vill titta på hur maskulinitet framställs i media anser jag därför sportmedia ett 
lämpligt område att inrikta sig på. 
 
Vad gäller etik har så har jag försökt att vara så reflexiv som möjligt i mitt skrivande och till min 
egen roll. Självklart präglas mitt tänkande mig i min roll som forskare. Därför är det viktigt att 
förhålla sig kritisk och ifrågasättande i sitt tänkande. Det är viktigt att vara medveten om att de 
bilder som finns representerade i de utvalda artiklarna endast presenterar den bild av maskulinitet, 
manlighet och status inom idrottsvärlden som just dessa specifika artiklar ger. Därför är det i 
denna uppsats framförallt viktigt att jag i min forskarroll hela tiden är medveten om att det hela 
tiden finns undantag gentemot de bilder av maskulinitet och status som dessa artiklar ger.  
 

Bakgrund  

Sport som socialisation  
Jag kommer i nedanstående stycke förklara sportens betydelse i vardagslivet och dess roll i 
samhället som kulturfenomen. 
 
Enligt Lars-Magnus Engström professor i idrottspedagogik har sport och idrott stor och viktigt 
betydelse för människor i vårt postmoderna samhälle. Det handlar inte enbart om att träna och få 
god fysik och hälsa utan förknippas också med livsstil. Som underhållning har idrott och sport en 
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viktig funktion i många människors liv, då den bidar till att ge innehåll åt det dagliga samtalet. 
Sport och idrott finns närvarande och berör oss i vår vardag, vare sig vi är intresserade eller inte. 
 
Enligt Engström avspeglas den växande betydelsen för idrott och sport i samhället i de stöd som 
idrottsorganisationer får både från statligt och kommunalt håll. Allt fler kommersiella intressen 
knyts till idrott och många får sin försörjning genom den bland annat som professionella 
idrottsutövare, idrottsledare, läkare, sjukgymnaster, journalister samt försäljare och tillverkare av 
sportprodukter.3  
 
Idrott och sport har stor betydelse vad gäller socialisationen i ett samhälle. Barn och ungdomar 
kan genom idrotten få kunskap om och samtidigt införliva samhällets normer och värderingar 4. 
Där lär de sig vilka sociala och kulturella värden som råder i det samhälle som de lever i. Att 
konsumera och utöva sport innebär alltså en acceptans och ett införlivande av de bärande 
värderingarna som återfinns inom sportvärlden, samtidigt som idrotten bidrar till att inlemma nya 
värderingar i samhället. Enligt beteendevetaren Ingemar Gens upplevs sporter, vissa mer än 
andra, tillexempel fotboll, som fostrande i sådant som särskilt pojkar måste kunna.5  Denna tanke 
går ut på att pojkar endast kan bli män i gemenskap med andra män. Detta bidrar också till en 
föreställning att av idrott är särskilt viktigt i uppfostran för pojkar.  
 
Vi kan välja aktiviteter utifrån livsstil och intresse och sport och idrott kan utföras både 
individuellt och i lag. En av de viktigaste orsaker till att människor väljer att utöva och konsumera 
sport och idrott är att dessa hjälper till att skapa gemenskap.6 För en individ ger idrott och sport 
en möjlighet till både självförverkligande och framgång, samtidigt som den medverkar till att ge 
spänning och trygghet.7 Sportaktiviteter kan alltså bidra till att skapa en känsla av tillhörighet och 
solidaritet mellan individer. Vi som individer får en roll i ett sammanhang tillsammans med andra 
träningskamrater, eller i ett lag, eller i en nation. Idrott och sport anses ha en stor betydelse för att 
skapa nationell samhörighet.   
 
I det postmoderna samhället, kan den nationella identiteten enligt João Nuo Coelho sägas vara en 
den viktigaste och betydelsefulla för att skapa gemenskap. Idén om nationalitet bygger på tanken 
om att världen är uppbyggd av nationer. Nationstanken är byggd på en imaginär och 
konstruerade gemenskap. Denna gemenskap ska bidra till att folket ska ses sig som en homogen 

                                                 
3Lars – Magnus Engström & Karin Redelius, (red), Pedagogiska perspektiv på idrott. (HLS Stockholm 2002), s. 19 
4Lars-Magnus Engström, Idrottsvanor i förändring., (Stockholm 1989), s. 38 
5Ingemar Gens, Från vagga till identitet: hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män: teorin bakom pedagogiken på förskolorna 
Björntomten och Tittmyran, (Qpress, Jönköping, 2002), s. 54 
6Engström, s.  39 
7Ibid, s. 39 
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grupp, med en delad samfälld nationell identitet. Denna gemenskap skapas bland annat genom 
symboler, så som den nationella flaggan eller inom idrott genom ett landslag.8  

Teorier 

Genusteori  
Jag har valt att använda mig av genusteori Yvonne Hirdmans och Robert W Connells teorier om 
maskulinitet.  Historikern Yvonne Hirdman förklarar begreppet genus med: ”hur människor formas 
och formar sig till man och kvinna.”9. Detta innebär att det finns olika förväntningar i det omgivande 
samhället, på hur män ska vara och hur kvinnor ska vara. Hirdman anser att det går att tala om ett 
genuskontrakt i samhället som fungerar som ett slags osynligt kontrakt om hur män och kvinnor 
ska förhålla sig till varandra.10 Hirdman ser på genusstrukturerna som tämligen statiska och 
bestämda. I det avseendet skiljer hon sig från sociologen Robert Connell som använder sig av ett 
mer dynamiskt synsätt på genus och dess strukturer. Han förklarar genus som ett mönster av 
sociala relationer och social praktik som refererar till kroppar och det som kroppar gör.11  Jag 
anser att genusteori och teorier om maskulinitet är lämpliga att använda sig av i denna uppsats 
eftersom jag vill titta på hur framställningen av män och manlighet ser ut i sporttidningar och hur 
dessa presenteras och reproduceras i samhället.  
 
Maskulinitet kan förklaras som uppfattningar och därtill språkliga och kroppsliga praktiker som 
förbinds till det som till vardags kallas manlighet. Maskulinitet utgår därför från ett social 
kontruktionistiskt synsätt eftersom maskuliniteter skapas på olika sätt i olika samhällen och är 
historiskt föränderliga.12 Maskuliniteter bör därför förstås som situationella och relationella, 
eftersom de skapas både utifrån tid och rum och andra sociala kontexter, liksom i relation till 
andra faktorer som klass, etnicitet och sexualitet.13 Connell tar upp sin teori om den hegemoniska 
maskuliniteten som en av de mest framträdande normer om manlighet att förhålla sig till.14 
Denna teori utgår från att ”hegemoni är den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och 
upprätthålla en ledande position i samhällslivet”.15 Denna maskulinitet kan också sägas vara den 

                                                 
8João Nuno Coelho, On the border - some notes on football and national identity in Portugal, bidrag i antologin, Fanatics! - 
power, identitey and fandom in fotboll, (ed), Adam Brown, ( Routledge, London 1998), s. 160 
9Yvonne Hirdman, Genus om det stabilas föräderliga former, (Liber, Malmö  2001), s. 11 
10Ibid, s. 88 
11R, W , Connell, Maskuliniteter, (Daidalos, Göteborg, 2003), s. 96 
12Jesper Fundberg, Kom igen gubbar- om pojkfotboll och maskuliniteter, (Carlssons, Stockholm 2003), s. 19 
13Ibid, s. 23 
14Connell, s. 100 
15Ibid, s. 101 
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dominerande bild av manlighet som sprids genom massmedia och populärkultur, en idealbild 
som de flesta män på ett eller annat sätt sig måste förhålla sig till.16  
 
Det finns tre positioner av manlig hierarki. Förutom den hegemoniska maskuliniteten, finns 
också den som innefattar delaktighet (och förhandling) och den som innefattar underordning. 
Den delaktiga eller förhandlande maskuliniteten är komplex och är också den vanligaste typen av 
maskulinitet. Den utmärks av både närhet till den hegemoniska positionen och förhandling och 
kompromisser med kvinnor i vardagslivet. Detta innebär att de män som kan sägas vara en del i 
den förhandlande maskulinitet ändå erhåller de fördelar som finns med den överordning som den 
hegemoniska positionen kan sägas ge. Den underordnade positionen innefattar män som 
betraktas som ”icke-manliga” tillexempel homosexuella eller män som på något annat sätt håller 
på med någon ”kvinnlig” aktivitet.17  
 

Ekonomisk, social och symbolisk överordning 
 I denna uppsats är en del av mitt syfte att titta på hur idrottsmän som grupp kan sägas ha en 
överordnad statusposition i samhället. 
 
Vad gäller ekonomisk överordning kan vi tala om begreppet klasstillhörighet. Karl Marx menar 
att klasstillhörighet markeras av politisk eller ekonomisk position i samhället. Sociologen Max 
Weber introducerade ett begrepp där status sågs som en egen dimension av klassbegreppet. Satus 
avgörs genom negativ eller positiv prestige som antingen grundar sig på livsstil och/eller 
utbildning och även ekonomi. Detta klassbegrepp skiljer sig från Marx perspektiv på klass, som 
inrymmer ekonomiska och politiska aspekter men ingen statusdimension.18 Enligt Weber är en 
statusgrupp en grupp av personer som inom en större enhet gör anspråk genom speciell 
uppskattning.19 Alltså kan vi inte enbart tala om ekonomiska aspekter när det kommer till 
överordning.  
 
I detta fall kan vi tala om professionella idrottsmän som överordnade utifrån det faktum att de 
ofta har en hög statusposition både utifrån sina ekonomiska förutsättningar, samt att de kan sägas 
ha en livsstil som även bidrar till hög status. I detta fall blir livsstilen, en del av statuspositionen. 
Då handlar det inte enbart om vad de presterar i sin idrott utan mycket annat såsom, att de 
upphöjs till varumärken (genom reklam eller sponsring) eller, genom att de får medial 
uppmärksamhet och markandsföring. De upphöjs och vi ska beundra deras livsstil och vi 

                                                 
16Thomas Johansson, Från mansroll till maskuliniteter, bidrag i antologin, Rädd att falla- studier i manlighet, (red), Claes 
Ekenstam, (Gidlunds Södertälje2002), s. 12 
17Thomas Johansson, Det första könet? - Mansforskning som reflexivt projekt, (Studentlitteratur Lund 2000), s. 39 
18Lena Karlsson, Klasstillhörighetens subjektiva dimension - klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor. (Umeå 2005), s. 14  

19Max Weber, Ekonomi, samhälle, förståendesociologins grunder., (Argos, Lund, 1987), s.  212 
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förknippa dem med lycka och ungdomlighet. Idrottsmän är också upphöjda som symboler eller 
ikoner för sitt land eller lag.  Därför att de som symboler ska representera något mer än sig själva, 
de ska vara goda förebilder för oss andra. Därför kan de ses som nationella symboler, eftersom 
en idrottsman representerar sin nation och därmed också nationens ideal och värderingar.  
 

Social konstruktionism 
I denna uppsats utgår jag från social konstruktionism som perspektiv. Det innebär att språket ses 
som en grundläggande del av detta synsätt därför att språket hjälper till att konstruera och skapa 
vår verklighet. En av de viktigaste premisserna inom detta perspektiv handlar om att förhålla sig 
kritisk till självklar kunskap. Vår verklighet är inte ”sann” utan den är ett resultat av vårt sätt att 
kategorisera världen omkring oss. Detta på grund av att vårt tänkande och vårt agerande i olika 
sociala kontexter utgår från de beskrivningar som redan finns tillgängliga i språket.20 En annan 
viktigt premiss inom detta synsätt är att vår kunskap och vår syn på världen är historisk och 
kulturellt präglad och är därmed föränderlig.21

 

Metod  

Diskursanalys  
Förenklat kan begreppet diskurs enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskrivas 
som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.22 Detta innebär att det i 
text och språk finns strukturella betydelsemönster som vi agerar utifrån i olika sociala kontexter.  
Till exempel kan begreppet politik ses som en diskurs eftersom det finns vissa specifika 
benämningar och föreställningar som vi förknippar med begreppet. Detta innebär också att en 
diskurs ständigt kan förändras i kontakten med andra diskurser och dessa kämpar mot varandra 
om att låsa fast språket i en bestämd ordning eller betydelse. Den diskursiva kampen som detta 
kallas innefattar alltså en strävan om att uppnå hegemoni.23 

Diskursanalys handlar om att inte enbart se språket som objektivt verktyg för kommunikation 
utan det innebär istället att språket formas i en social kontext. Detta innebär att språket i sig 
hjälper till att forma, förändra och konstituera samhället.24  

                                                 
20Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
(Studentlitteratur Lund 2000),s. 234 
21Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Studentlitteratur, Lund 2000), s. 11 
22Ibid, s. 7 
23Ibid, s. 13 
24Ibid, s. 16 
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Fairclough och kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys handlar om hur språket i tal och skrift används som en form av social 
praktik.  Han förklarar diskursbegreppet så här:  

[…]discourse is a mode of action, one form in which people my act upon the world and 
especially each other, as well as a mode of representation.25  

Diskurser bidrar till skapandet av sociala identiteter och de subjektpositioner dessa ingår i. Alltså 
medverkar diskurser till att konstruera betydelse- och kunskapssystem, sociala relationer och 
sociala identiteter. 26

  
Fairclough har valt att använda sig av ett tredimensionellt dikursbegrepp, där han gör skillnad på 
text som diskurs, som diskursiv praktik & som social praktik. När det gäller text handlar det om att 
titta på hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt. Diskursiv praktik handlar 
om hur texten är producerad och hur den konsumeras.27 Själva utövandet av diskursen kan 
förklaras som diskursiv praktik och förekommer därför inom samtliga av tre angreppssätten. I 
den sociala praktiken undersöks det vilka nät av diskurser praktiken ingår i.28 Därför är diskursiv 
praktik konstitutiv och bidrar till att reproducera samhället, samtidigt som det bidrar till att 
transformera samhället, diskursen påverkas i sin tur av omkringliggande krafter i samhället. 
Därför kan diskurser bidra till det som Fairclough valt att kalla social change eftersom den verkar 
för social och politisk förändring. Det är viktigt att förstå att studier i förändringsprocesser som 
den kritiska diskursanalysen erbjuder alltid innefattar ett dialektiskt förhållande mellan diskursiv 
praktik och sociala praktik. 29  

Tillämpning av metoden 
Jag har i analysen av mitt empiriska material använt mig av olika verktyg för att hitta koder, 
mönster och kategorier i mitt material som kan sägas utgöra diskurser. Det finns olika 
metodologiska verktyg som används när texter analyseras utifrån diskursanalys. Det är bland 
annat viktigt att titta på vem texten vänder sig till, hur saker och ting beskrivs och varför det 
händelser eller saker beskrivs på ett visst sätt. Att inta en kritisk ståndpunkt till det som skrivs och 
ifrågasätta texten är också viktigt när diskursanalytiska metoder används. Bland annat är det 
viktigt att titta på de sätt vilket det talas om någonting i en text och hur mycket talaren instämmer 
med påståendet i en stats. Detta är en modalitet och handlar om hur talaren har ”färgat” texten 
utifrån sina egna uppfattningar och referensramar. Därför kan ”sanning” ses som en typ av 

                                                 
25Norman Fairclough, Discourse and social change, (Polity, Cambridge 2006), s. 63 
26Winther Jørgensen & Phillips, s. 73 
27Fairclough, s. 73 
28Winther Jørgensen & Phillips, s. 140 
29Ibid, s. 71 
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modaliteten, eftersom talaren i en text tar påståendet för sant. Transitivitet är ett annat verktyg som 
går ut på att titta på hur händelser och processer förbinds med varandra och hur dessa 
sammanfogas med subjekt och objektet.30   
 
Diskurser handlar om makt, eftersom de innefattar en kamp om meningsskapande. 

Diskursanalytiska metoder därför är lämpliga för undersökningar av makt och kulturell 

hegemoni31 Därför anser jag att kritisk diskursanalys är en passande metod att tillämpa för 

analysen av det empiriska materialet i denna uppsats, eftersom en del av mitt syfte är att studera 

hur den överordnade gruppen män framställs i media och hur denna syn grundas och 

reproduceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
30 Winther Jørgensen & Phillips, s. 87-89 
31Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
(Studentlitteratur Lund 2000), s. 265 
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Analys 
I analysen av de valda artiklarna har jag funnit fyra stycken övergripande teman eller diskurser 
som framställningen av analysen bygger på. Jag har i framställningen valt att använda mig av de 
artiklar som tydligast illustrerar dessa teman eller diskurser.  

 

Glorifiering av våld och smärta  
I analysen av de valda artiklarna har jag bland annat funnit att våld är ett naturaliserat begrepp. 
Vilket innebär att detta är något som inte ifrågasätts, utan våldet är något som tas för självklart. 
Artiklarna som skildrar sporterna fotboll och ishockey är mycket sällan enbart ett referat eller 
sammanfattning av den specifika matchen. Istället fokuseras det mycket på vad enskilda individer 
presterat eller på en specifik händelse. Jag har här utgått från tre artiklar där detta är tydligt 
illustrerat och de handlar om ishockey.   
 
Något som återkom i de tre artiklarna var fokuseringen på slagsmål. Våld och slagsmål beskriv 
som ett naturligt och självklart inslag inom ishockey. 
  

Den senaste säsongen har HV71 och Frölunda etablerat sig som topplag i elitserien och efter 
en rad känslomässiga uppgörelser har derbymatcherna utvecklats till rena hatmatcherna. 
Senaste mötet seriefinalen i Jönköing urartade i en av säsongen mest våldsamma uppgörelser. 
Det kändes redan i första perioden att ”snart smäller det” berättar domaren. Det gjorde det. 
Efter fula överfall utbröt slagsmål och totalt 97 utvisningsminuter var dessutom lågt räknat. -
Man känner redan på uppvärmningen att det här inte är en vanlig match, det är mycket 
adrenalin säger VF- stjärnan Tomi Kallio. -Man vill ju markera, det kan ju bli våra två lag i final 
så småningom. 32

 
I Sportbladet 13 januari beskrivs mötena mellan lagen Frölunda och HV71 som ”hatmatcher”.  
Här är resultatet av matchen av sekundärt intresse, fokus ligger istället på fighterna och dessa 
glorifieras tydligt och vi som läsare ges intrycket av att slagsmålen ska skildra ishockeyns 
känslomässiga karaktär. Även om detta möte framställs som en ”hatmatch” är inte hatet det 
primära, istället framförhålls det känslomässiga, och detta ses som något positivt och bra. 
Journalisterna är inte i klartext positiv till våldet och slagsmål, utan det är mer spelarnas känslor 
och publikens upplevelse av matchen som beskrivs i positiva ordalag.  
 

Hellre såna här matcher än såna där inget händer, och så är det, spelarna var förbannande efter 
matchen men medgav samtidigt att de älskade att spela en semifinal med mycket känslor. 33

 

                                                 
32Aftonbladet, Sportbladet 2006-01-13, ”Bästa lagen –värsta hatet”, Martin Strömberg, Thomas Tynnander 
33Ibid 
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Här får ska vi få ett intryck av att det är bättre med matcher där det spelas ”fult” och förekommer 
fighter än en match som är ”tråkig”. Detta ger en uppfattning av att slagsmålen ändå på ett vis 
skildrar ishockeyns ”sanna” karaktär. Här använder journalisterna ett ord som ”medgav” vilket 
kan ses som synonymt med att de ”håller med om”. Häri ligger alltså en värdering från 
journalisternas sida. En värdering som innebär att de är positivt med en match som innehåller 
mycket känslor, och i detta fall sätts det likhetstecken mellan känslor och slagsmål. 
 
Bara genom att läsa dessa artiklar får jag en uppfattning av ishockeyvärldens syn på vad som 
kännetecknar en bra spelare. 
 

Spelar man fult får man vara beredd att ta stryk. Men han var ju feg och vågade inte stå upp i 
fajten34

Jag fick en tia för att jag skrek till Jens Karlsson att han var feg. När jag klagade hos domaren 
började han grina. Men jag är van, sa Jonny Odya. 35

 
Dessa citat visar på spelarnas egen syn på hur en ishockeyspelare ska vara och inte ska vara. I 
detta fall är att vara ”feg” synonymt med att inte gå med på att slåss.  
 
Journalisten Lasse Anrell skriver en krönika som en fortsättning på den föregående artikeln, och 
han kallar matchen för ”säsongens bästa hockeymatch”. Särskilt andra perioden var strålande enligt 
Anrell, därför att ”alla slogs med alla” han kallar det för en ”klassisk hatmatch”.  
 

Det var en klassik hatmatch i ordets bästa bemärkelse. Alla slogs med alla, alla gnällde på alla 
och kallade varandra saker som kärringar. De blev allt grinigare, sedan urartade grinigheten, 
spelet urartade, det blev en verklig hatmatch, man spelade fult. Det var känslor och prestige, 
testosteron och rivalitet.”  

 
Denna match ses som en ”klassisk” hatmatch, vilket jag i detta fall tolkar som att det var en 
exemplarisk hatmatch. Dessutom var den inte enbart exemplarisk utan också i ”ordets bästa 
bemärkelse”. Denna match är alltså så nära fullkomligt exemplarisk hatmatch det går att komma. 
Vi har alltså precis läst om den ”perfekta” hatmatchen.  Att det överhuvudtaget finns perfekta 
hatmatcher är inget som det reflekteras över.  
 
I samband med skildringar av spelarna som tuffa hårda och starka, förekommer också ”hunger”, 
”instinkt” och ”testosteron” som sådant som en hockeyspelare bör ha. Vi får i detta fall en 
uppfattning av att våldet och slagsmålen kan ses som en ”naturlig” beståndsdel i sporten 
ishockeyn. Eftersom denna match beskrivs som känslofylld och att dessa känslor hos spelarna var 

                                                 
34Aftonbladet, Sportbladet 2006-01-13, ”Bästa lagen –värsta hatet”, Martin Strömberg, Thomas Tynnander 
35Ibid 
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kännetecknande av ett kroppsligt hormon som ”testosteron”. Här förklaras också våldet med 
prestige, ingen vill förlora i respekt hos motståndaren. Efter att i halva artikeln lovordat matchen 
(och våldet), byter Anrell plötsligt paradoxalt nog ståndpunkt.  
 

Jens Karlsson , Frölundas gamla sparkade buse vann den bästa fighten. Utan att slå ett slag. 
Arto Tukio slog och slog medan Karlsson föste undan honom. När Tukio efter ett nacksving 
ramlat i isen tittade Karlsson bara överlägset på honom och suckade a la Baloo i Djungelboken 
det var en klassisk ickefajt, Ickevåldet segrade. 36

 

Det var på det hela taget en ganska underbar hockeymatch. Och alla som talar om elitserien 
som en transportsträcka skulle – om det varit på plats- upptäcka att nu har serien startat på 
allvar.  Och nu intas de positioner som vi kommer att se upplösningen på 21 april. Jag tror 
nämligen att det vare ett genrep inför SM- finalerna. Jag har svårt att se att några andra lag ska 
kunna utmana HV och Frölunda.37   

 
Nu lovordar han istället icke-våldet och anser att våldet i denna specifika match dock gick till 
överdrift. Detta uppfattar jag som att det gärna får förekomma sammandrabbningar i en match, 
men det måste dock ske under ”kontrollerade former” och inte gå till överdrift. Sedan skiftar han 
återigen ståndpunkt vilket jag tolkar som att det finns en ambivalent hållning till våldet och 
slagsmålen, det ses på ett vis som underhållande med slagsmål samtidigt som det inte får gå till 
överdrift eller urarta. I och med dessa fighter inser publiken att serien för att använda Anrells 
egna ord ”startat på allvar”. Vi ska alltså inse att detta inte är någon ”lek” längre. Här inser vi 
också att denna match kommer att prägla de övriga matcherna i elitserien eftersom denna match 
anses vara ett ”genrep” inför SM-slutspelet 
 
Sportbladets artikel den 18 januari beskriver också en ishockeymatch fylld av slagsmål. I detta fall 
är resultatet i matchen återigen av sekundärt intresse, resultatet nämns bara i förbigående. Här är 
det speciellt två spelare som lyfts fram, det är Färjestadspelaren Emil Kåberg och Frölundas 
Jonny Odya. 
 

De gör sina tredje säsonger i elitserien, men det enda de vunnit är utvisningsligan. (…) nu har 
de för första gången gjort upp mot varandra och de kastade handskarna direkt. 38

Dessa båda spelare beskrivs som de som bråkar mest i sina respektive lag. Detta framgår då 
journalisten i detta fall påpekar att dessa båda spelare vunnit ”utvisningsligan” och därför 
beskrivs också slagsmålet mellan Kåberg och Odya som en väntad uppgörelse. Återigen skildras 
slagsmål som något som tillhör sporten ishockeyn och enligt spelarna själva är detta något som 
även publiken gillar.   

                                                 
36Aftonbladet, Sportbladet 2006-01-13, ”Bästa lagen –värsta hatet, Anrell krönika”, Lasse Anrell  
37Ibid 
38Aftonbladet, Sportbladet, 2006-01-18, ”Tungviktsfighten”, Thomas Tynnander, Martin Strömberg 
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Känslorna efter matchen? - Tvärlungt sånt här tillhör hockeyn och publiken gillade det ju, 
svarar Kåberg  - Sånt som händer och vi är ett lag som står upp och slåss för varandra, menar 
Odya39

Båda spelarna menar alltså att slagsmål är sådant som ska ingå i ishockey som sport. Dessutom 
väntas publiken anse att våldet är en del i spelet. Här kommer det också in tankar om att en 
individ som ingår i ett kollektiv bör ta sitt ansvar och ”slåss” för de andra. I detta fall har tränare 
och ledarna i de respektive lag, olika syn på denna sammandrabbning. För en av tränarna framstår 
slagsmålet som onödigt, inte på grund av slagsmålet i sig utan på grund av att det får olämpliga 
följder för laget, genom avstängningar av en av de inblandande spelarna.  

Även Färjestadssportchef, Håkan Loob vill tona ner slagsmålet. Killarna såg varandra i vitögat, 
shit happens de enda besvikna efter uppgörelserna var lagens tränare. – Vi har ju pratat om att 
vi inte har råd med onödiga utvisningar.40  

Detta citat tyder alltså på att även ledarna tar uppgörelser av detta slag som ett naturligt inslag i 
ishockey.  
 
Att psyka någon handlar om att försöka få en person ur balans, då framförallt mentalt, men även 
fysiskt. I en artikel som skildrar ishockeyspelaren Peter Forsbergs första match mot sitt gamla 
klubblag ligger fokuseringen på hur hans ”gamla” lagkompisar ska få Forsberg ur balans. Jag 
uppfattar också rubriken ”Psykkriget mot Foppa” som att journalisten i detta fall vill ge oss som 
läsare än tydlig bild av detta inte bara handlar om att ”psyka” personen i fråga, utan det är också 
ett ”krig”.  

Glöm gammal vänskap. Colorado ska försöka ta bort Peter Forsberg från matchen ikväll. Det 
kommer bli en kamp. Vi ska försöka psyka Forsberg och spela hårt på honom, säger Dan 
Hinote, en av  Forsbergs bästa vänner från tiden i Denver. (….) ikväll kl: 20:00 är vänskapen 
lagd på is. Vinna eller försvinna. Speciellt för Colorado som jagar en slutspelsplats i western 
conference. Och tro inte att det blir mjuka tag mot Forsberg på isen. – Jag kan inte vänta på att 
få tackla omkull Forsberg, säger Dan Hinote. - Man måste ta bort utrymmet för Forsberg och 
spela fysikt mot honom men det kommer bli svårt eftersom Forsberg känner Hinote. Hinote 
vill givetvis vinna mot kompisen och sedan han möjlighet att tala om det för Forsberg varje 
gång de träffas41.  

 

Vänskap spelar här inte någon roll, ute på isen är den inte viktig längre, utan det viktigaste är att 
vinna. Här får vi en bild av hur en hockeyspelare ska vara och hur en motståndare ska behandlas, 
här ska det inte bli ”mjuka tag” utan det handlar istället om att ”spela hårt”. Jag uppfattar det som 
en fråga om prestige. Här handlar det om vilken av de två kompisarna, som har mest auktoritet 
eller anseende och status. Det intressanta med artikeln är att Peter Forsberg själv inte får komma 
till tals. Istället talas det hela tiden om honom i andra person. Vilket jag tycker förstärker intrycket 

                                                 
39Aftonbladet, Sportbladet, 2006-01-18, ”Tungviktsfighten”, Thomas Tynnander, Martin Strömberg 
40Ibid 
41Aftonbladet, Sportbladet, 2006-01-14, ”Psykkriget mot Foppa”, Tomas Ros 
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av att ”psyka” honom. På det viset kan journalisten sägas befästa psykningen. Hade Forsberg fått 
komma till tals hade vinklingen av artikeln inte blivit lika tydlig.  Jag tolkar detta som att vi som 
läsare verkligen ska uppfatta denna match som ett ”psykkrig” mot Forsberg.  
 
Inom fotbollsvärlden är glorifieringen av själva våldet inte lika tydlig.  Men fotbollspelare ska vara 
tuffa och hårda, och stå ut med smärta. Det kan självklart finnas en orsak till att just ishockeyn 
skildras som mer våldsam eller tuff sport. Men jag tror att det framförallt redan finns en 
förutfattad bild av ishockey som en våldsam sport. Bara det faktum att ishockeyspelare har så 
pass mycket skyddsutrustning, ger en bild av ishockey som en sport där ”strider” och 
sammandrabbningar förutsätts vara en del i spelet.  
 
Att använda metaforer som krig, och slagfält, tyder på att sportvärlden är präglad av den militära 
sektorn. Detta beror på att det militära i den moderna tävlingsidrottens begynnelse slöt upp 
bakom idrottsrörelsen. En av anledningarna till detta var att det inom det militära fanns en 
professionell kunskap i att leda manlig ungdom i yttre praktisk handling.42  
 
Enligt Connell kan den organiserade sporten sägas vara ett verktyg för att överbrygga 
motsättningar mellan maskulint våld och social kontroll. 43 Hur maskuliniteten konstrueras inom 
sporten belyser den institutionella miljöns betydelse.  Inom sportvärlden har den hegemoniska 
mansnormen fått en stor betydelse, idrotten som organisation skapar och upprätthåller, 
maskulinitet och då främst den hegemoniska maskuliniteten.44  Jag anser att artiklarna tydligt visar 
på den hegemoniska mansnormen som den som spelarna ska och bör förhålla sig till. Eftersom 
fysisk styrka och dominans över motståndaren anses vara en naturlig del i spelet.  
 
I artiklarna som skildrar dessa ishockeymatcher framkommer det sällan vad resultatet i matchen 
blev, tidningarna kan därför, i detta fall anses bidra till den starka fokuseringen krig våldet, 
eftersom de väljer att skildra slagsmål istället för det faktiska spelet i matcherna. Media, i detta fall 
de utvalda sportbilagorna bidrar till bilden av sporten ishockey som våldsam. Enligt Jan 
Ekencrantz och Tom Olsson kan journalistiken betraktas som en institution, och som alla andra 
institutioner bygger den sin legitimitet på att naturalisera ett speciellt tänkande.  I detta fall så kan 
vi tala om att det inom sportjournalistik finns ett speciellt och naturaliserat tänkande45 kring 
ishockey som en sport präglad av våld. Denna naturalisering visar sig igenom det sätt på vilka 
ishockeyspelare beskrivs. En spelare bör vara driven av ”instinkt”, ”hunger” och ”adrenalin” och 

                                                 
42Jan Lindroth, Ett gräsligt myllrande av sportidealister, bidrag i antologin, Sporten eller livet – en antologi om huliganism, 
kroppsfixering och idrottsliga ideal, red, Ingrid Jacobsson, (Heatwave, Stockholm 1996), s. 16-.17 
43Connell, s. 56-58 
44Ibid, s. 100 
45Jan Ekecrantz, Tom Olsson, Det redigerade samhället, om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets 

historia, (Gotab, Stockholm 1994,), s. 12 
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”testosteron”. Detta för tankarna till att det inom ishockey finns en föreställning om att en 
spelare ska vara präglad av sina biologiska och naturliga egenskaper. Vilket ger en uppfattning om 
att det inom ishockey finns en ”naturlig” kärna som också kan förklara varför våld och slagsmål 
ses som självklara beståndsdelar i denna sport.  
 

Manlig överordning 
Den manliga överordningen är inte specifikt uttalad i någon av de analyserade artiklarna. Istället 
kan vi indirekt se detta genom vilka egenskaper som premieras. Jag har här särkilt valt att 
illustrera detta genom två artiklar som visar de egenskaper eller karaktärsdrag som kan sägas vara 
lågt värderade.   
 
I artiklarna framkom det att svaghet är ett nedvärderat karaktärsdrag, det läggs fokus på 
utövarnas fysik och deras fysiska form. ”Styrka”, ”tuffhet” och ”aggressivitet”, ”hunger” är 
exempel på ord som används för att beskriva spelares kännetecken. Dessa egenskaper 
återkommer ofta, då spelare beskrivs och de ses i sammanhanget som positiva. Att visa svaghet 
eller att på något annat sätt ses som feg är en nedvärderad egenskap. 

  

(…)Ronaldo är en av de spelare i ligan som  oftast  och lättast slänger sig i gräset så fort nån 
kommer i närheten, han snurrar fem varv ock kastar upp armarna i vädret i en vädjande gest 
mot domaren , sen ser han ut att gråta som en liten  flicka så fort det inte går hans väg rasar 
hela världen samman, bortskämd säger jag, bortskämd 46

Alla slogs med alla, alla gnällde på alla och kallade varandra saker som kärringar.47

I det första citatet förstärks ordet ”gråta” med ordet ”flicka”, vilket i detta fall skulle kunna tolkas 
som att den nedvärderade egenskapen att gråta kan se som en ”typisk kvinnlig” egenskap därmed 
är också det kvinnliga nedvärderat. Att gråta är i detta fall liktydigt med svaghet och i detta fall 
blir också gråtandet något som ”flickor” gör. Det kan tolkas som att svaghet även är synonymt 
med femininet. Därför kan ”kvinnliga” egenskaper på ett vis ses som nedvärderade. I det andra 
citatet inte bara gnälligheten en opassande egenskap i sammanhanget, den måste också förstärkas 
med ordet ”kärring” så vi ska förstå att detta verkligen är en dålig egenskap. Artiklarna kan därför 
anses representera den hegemoniska maskuliniteten, eftersom de är tydligt att det är styrka och 
dominans som premieras och uppvärderas, här är den underordnade manligheten också tydligt 
nedvärderad.  
 
Enligt Yvonne Hirdman är att ”vara man” att ”inte vara kvinna”.48 Detta innebär alltså 
egenskaper som uppfattas som kvinnlig i detta fall att gråta, inte är något som en ”riktigt man” 

                                                 
46Aftonbladet: Sportbladet, 2006-01-15, ”Bortskämda snorungar”, Peter Wennman 
47Aftonbladet, Sportbladet 2006-01-13, ”Bästa lagen –värsta hatet, Anrell krönika”, Lasse Anrell 
48Hirdman, s. 51 
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kan göra i detta sammanhang. Detta resonemang förs även av Ingemar Gens, han menar att det 
finns en tankegång om att viktig del av manligheten är att vara ickekvinna, det kvinnor gör måste 
män hålla sig ifrån.49  
 
Idrott och sport har enligt Connell blivit den ledande definition på hur maskulinitet ska se ut i vår 
postmoderna masskultur.50 Den moderna tävlingsidrotten anses fungera som ett centrum för 
återskapandet av maskulina värden.51 Enligt Connell är den hegemoniska maskuliniteten, den 
norm om manlighet som upphöjs genom exempelvis tävlingssporter. Idrottsliga framgångar kan 
därför ses som ett maskulinitetstest.52 Därför kan idrottsmän till stor del ses som en överordnad 
grupp i samhället. Inte bara ifråga om överordning över kvinnor, utan även andra män, då den 
hegemoniska maskuliniteten är det rådande ideal dessa idrottsmän förhåller sig. Det finns tydliga 
definitioner på hur dessa spelare ska agera, de ska stå upp för laget, de ska känna lojalitet 
gentemot kollektivet, de ska uthärda smärta, de ska stå pall och de ska förakta svaghet. 
  

Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala relationer: Tävling 
och hierarki bland män, exklusion av eller dominans över kvinnor. Dessa sociala 
genusrelationer både realiseras och symboliseras i det kroppsliga uppträdandet […]Det 
fungerar som ett slags symboliskt bevis på männens överlägsenhet och deras rätt att härska.53

 
Här kan vi också applicera Hirdmans idé om genuskontraktet, vilket bygger på två principer, 
dikotomi och hierarki. Den första principen bygger på tanken om att det som betraktas som 
kvinnligt och manligt inte bör blandas. Den andra principen bygger på tanken om mannen som 
norm och mannen utgör därför mallen för vad som betraktas som är normalt och riktigt.54  
 
Även om den manliga överordningen i dessa två artiklar inte kan sägas vara helt uppenbar, går 
det ändå att dra en slutsats om att det är det ”typiskt” manliga egenskaperna som uppmuntras. 
De egenskaper som ses som positivt i dessa sammanhang är framförallt fysisk styrka, tuffhet etc. 
I de fall det talas om gnällighet, att vara feg, svag eller dylikt så förstärks dessa egenskaper med 
ord som flicka, eller kärring. Därför kan egenskaper som att vara svag eller feg ses som något 
som kan sägas vara ”typiskt” feminina och detta bidrar också till att förmedla en bild av kvinnor 
som underordnade i samhället.  

                                                 
49Gens, s.  66 
50Connell, s. 80 
51Åsa Backström, Ungdom(lighet)skultur och idrott, bidrag i antologin, Pedagogiska perspektiv på idrott, (red), Engström & 
Redelius, (HLS förlag Stockholm 2002), s. 93 
52Connell, s. 80 
53Ibid, s. 80-81 
54Karin Redelius, Barnidrotten i ett samhällsperspektiv, bidrag i antologin Pedagogiska perspektiv på idrott, (red), Engström & 
Redelius (HLS förlag Stockholm 2002), s. 71 
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Syndabock, hjälte eller gud  
I flera artiklar framkom det tydliga metaforer som används för att beskriva fotbollspelare eller 
ishockeyspelare. Jag har här valt att utgå från de artiklar tydligast skildrar detta. Vanligt 
förkommande metaforer är ”skyttekung”, ”matchhjälte” och ”buse”.  
 
Även militära termer används som metaforer eller förstärkningsord, ett exempel på detta är 
Kristina Kappelins krönika om den italienska ligan, där laget Juventus beskriv som en 
”pansarvagn” som rullar fram i ligan.55 Vilket återigen visar hur den militära sektorn präglat 
idrotten.  
 
Att tillskrivas en titel som ”matchhjälte” eller ”skyttekung” kan ses som ett relativt övergående 
och tillfälligt epitet eftersom det i viss mån är situationsbundet. Den spelare som beskrivs som 
”matchhjälte” i en match, kan likaväl utpekas som ”syndabock” i nästa. Denna liknelse är en 
förstärkning som ska få oss läsare att förstå att en ”matchhjälte” är något utöver en ”vanlig” 
spelare. De ska ge oss ett intryck av att det handlar om individer som presterar utöver det 
”normala”. Det som fäller avgörandet för att tilldelas hjälteglorian är att en spelares prestationer 
är något mer exceptionella än de övriga spelarnas. Då handlar det om spelar som på något sätt 
spelar en avgörande roll för laget eller i matchen. Att göra ett misstag som på något sätt påverkar 
laget negativt kan den ansvarige för detta istället framställas som ”syndabock” Dessa metaforer 
förstärker givetvis intrycket av att en fotbollspelare inte bara är en ”vanlig” idrottsutövare, utan 
istället en person som vi som läsare ska se upp till och beundra, eller i det motsatta, 
”syndbocken” är någon som vi ska ogilla eller hysa negativa känslor till.  
 
Denna tankegång förs av Torbjörn Tännsjö som menar att vi älskar ”hjältarna” så länge de lever 
upp till det vi förväntar oss av dem, men vi föraktar dem då de ”sviker” oss.56  Detta grundar sig i 
idén om dessa idrottsmän som symboler och ikoner för nationen. När en spelare presterar 
tillräckligt bra är blir han hjälten som representerar nationen och dess värderingar. Att misslyckas 
innebär inte bara att laget har förlorat, även nationen har förlorat i anseende. Enligt Tännsjö är 
vår beundran för professionella idrottsutövare grundad i vår önskan att hänföras över dessa 
individers förmåga att testa och tänja på gränsen för det mänskligt möjliga. Inom idrotten är 
tanken om perfektion dragen till sin spets.57   
 

                                                 
55Aftonbladet, Sportbladet, 2006-01-12, ”Juventus har dödat spänningen – igen”, Kristina Kappelin  
56Torbjörn Tännsjö, Elitidrotten bygger på osunda värderingar, bidrag i antologin: Sporten eller livet en antologi om huliganism, 
kroppsfixering och idrottsliga ideal, red: Ingrid Jacobsson, (Stockholm 1996, Heatwawe) s .149  
57 Tännsjö, s .149  
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I vissa fall används också sakrala metaforer, såsom ”himmel”, ”helvete”, ”hjälte” eller ”gud” etc,  
och dessa ska beskriva, händelser eller spelare och tränares betydelse för laget. Att använda 
sakrala symboler ska bidra till att vi som läsare ska inse vikten och betydelsen av dessa individers 
symboliska och sociala status. Dessa individer blir symboler för ett kollektiv att enas runt. Häri 
ligger det krav och förväntningar ifrån omgivningen, som spelare eller tränare måste du hela tiden 
hänföra oss med dina prestationer och visa dig övermänsklig. Här är det inte mänskligt att fela, 
här blir misstagen fatala och ödesdigra. Gör du ett misstag påverkar det inte bara dig och ditt lag, 
utan också alla de som ser laget som en symbol för något större. Vinner laget har de fört oss till 
himmeln, förlorar de så ligger helvetet när till hands.  
 
I DN: s nr den 22 mars beskriver ”Klinsmanns sista chans att komma ur helvetet”. Denna rubrik 
visar på hur en välkänd symbol som ”helvetet” används för att beskriva den tyske 
förbundskaptenens dilemma och svårighet med att vinna folket, journalisternas och lagets 
förtroende. I artikeln diskuteras den match som ska avgöra Klinsmanns framtid.  
 

Mötet med USA är ingen vanlig match- den avgör istället om förbundskaptenen Jürgen 
Klinsmann ska få någorlunda arbetsro eller ett rent helvete fram till VM58  

 
Denna match blir hans, för att använda journalistens egen formulering ”sista chans” att visa vad 
han kan. Här ska vi förstå att detta är en viktig fråga för tyska landslagets framtid, en fråga på 
”liv” och ”död”. Detta skapas en uppfattning hos läsaren att Klinsmanns framtid i 
fotbollsvärlden avgörs av denna ödesdigra match. Här används en metafor som ”helvetet” redan i 
rubriken, så vi som läsare genast ska inse att detta är på allvar det ingen lek, varken för Tyskland 
som nation, de tyska landslaget eller Jürgen Klinsmann själv.  
 
Den argentinske fotbollspelaren Maradona beskrivs i en av artiklarna som ”fotbollsguden”. 

Leo Messi har jämförts med Diego Maradona, även av fotbollsguden själv. När Messi förra 
året slog igenom på de internationella arenorna med seger i U20-VM i Holland, som bäste 
målskytt och framröstad till turneringens bäste spelare, ringde Diego Armando för att gratulera 
sin landsman. Leo Messi rördes till tårar.  -Jag vill undvika jämförelser för att i mina ögon har 
det aldrig funnits någon som är riktigt som han (Maradona)säger Leo Messi.59

 
Leo Messis reaktion på reporterns fråga säger mycket om Maradonas status i fotbollsvärlden. 
Messi blir rörd till tårar när han jämför med ”fotbollsguden”. I Leo Messis värld finns det bara en 
Marodna, eftersom det ”i hans ögon” ”aldrig funnits någon” som är ”riktig” som han. Det visar 
på vilken respekt Messi hyser till fotbollspelaren Maradona  
 

                                                 
58DN: Sporten 2006-03-22, ”Klinnsmans sista chans att komma ur helvetet”, Jan Lewenhaug 
59DN: Sporten, 2006-03-22,”Messi tackar Ronaldinho för sin framgångssaga”, DN-Reuters 



 19

Att beskriva en människa som en gud handlar om att försöka ge en bild av någon som en person 
med ”övermänskliga” egenskaper. En person som helt enkelt är ofelbar och som inte kan 
ifrågasättas, det finns en massa hjältar men bara en gud. Det tolkar jag som att Maradona alltså 
inte ses som en ”vanlig” fotbollsstjärna eller hjälte, dessa liknelser räcker inte till. Det behövs ett 
starkare ord i skildringen av Maradona, så vi som läsare ska förstå hans betydelse i 
fotbollsvärlden. Maradona ses därmed inte som en ”vanlig” människa av kött och blod, han är 
något mer eller något större och blir därmed en symbol eller ikon, att använda ordet gud handlar 
därför om att framställa fotbollspelaren Maradona som överordand alla andra fotbollspelare.  
 
Dessa metaforer presenterar en hierarki som visar på överordning och underordning inom 
idrottsvärlden. Med hjälp av ord som förstärker egenskaper hos spelare så får vi som läsare helt 
enkelt reda på hur vi ska uppfatta dessa spelares idrottsliga prestationer. Eller hur vi ska uppfatta 
deras personlighet, deras position eller deras sociala och symboliska status i laget, sportvärlden 
eller samhället i stort.  

 

Kollektivet kontra individen  
Samtliga artiklar behandlar de kollektiva idrotterna fotboll och ishockey, trots det skrivs det sällan 
om dessa sporter ur detta perspektiv. Till största delen handlar istället beskrivningarna om 
individer och deras prestationer. I DN den 21 mars förs en debatt om hur individualism tagit 
över fotbollen.  

Det finns inte för mycket egoism i svensk fotboll orden kommer från Malmös tränare Sören 
Åkeby och är en passning till kollegan i Kalmar, Nanne Bergstrand som tycker att svensk 
fotboll tappat i defensiven för att anfallsspelet, och egoismen prioriteras. I måndagens DN 
uttryckte Bergstrand en oro över att Sveriges till hävd starka försvarsspel bara var en myt – och 
att anfallsspelet är boven. Numera utvecklas för många envägspelare (framåt) menade han, och 
såg förklaringen i samhället i stort, där individen fokuseras mer än kollektivet. 60

 
Att ”egoismen prioriteras” inom fotbollen betraktas inte som bra, kollektivet anses alltså som 
viktigt. Här har svensk fotboll ”tappat” sin tidigare styrka, nämligen försvarsspelet. 
Individualismen inom fotbollen sägs vara präglad av ”samhället i stort” där egoismen och 
individen gynnas. Här går samhällsutvecklingen alltså hand i hand med utvecklingen inom 
fotbollen.  

 

Åkeby och Bergstrand framstår närmast som motsatser vad gäller fotbollsfilosofi. Vad Åkeby 
däremot håller med Bergstrand om är att försvarsspelet inom svensk elitfotboll generellt är 

                                                 
60DN: Sporten, 2006-03-21, ”Fotboll går ut på att vara anfallsglad”, Johan Wåhlin 



 20

sämre idag än för tiotalet år sedan. Han beskriver att det då var ett kollektiv med nio-tio spelare 
bakom bollen i försvar.61

 
Återigen ska vi förstå att kollektivet varit och är extremt viktigt. Här ska vi också inse att det var 
”bättre förr” eftersom försvarsspelet ”generellt är sämre” än några år tidigare. Då var lagen mer 
sammansatta och såg sig mer som ett ”kollektiv” som försvarade bättre. I fortsättningen på denna 
artikel diskuteras också hur utvecklingen ska ändras. Det stora problemet är enligt dem att 
ungdomarna heller spelar anfallsspel än försvarsspel. Ungdomarnas svala intresse för försvarsspel 
tycks ha en delvis enkel förklaring  

Jag tror att det delvis handlar om att journalisterna alltid lyfter fram och förhärligar 
målskyttarna. Man läser ju aldrig om att en back avgjort en match, bortsett från när Björn 
Nordqvist eller Glenn Hysén höll på, och det är klart ungdomarna påverkas av att målskyttarna 
verkar vara det enda av värde 62

Här ses media ha en stor del i utvecklingen inom fotbollen, eftersom media påverkar 
ungdomarna i synen på spelet. Media väljer att fokusera på individ istället för kollektiv. Återigen 
ses media var en av de mest betydande arenorna för inflytande i samhället.  
 
Att framförhålla individen istället för laget kan ha sin förklaring i att vi lever i ett postmodernt 
samhälle. Det kollektiva tappar i betydelse och vi blir allt mer individuella i våra val, både vad 
gäller livsstilar, yrkesval, fritidsaktiviteter etc. Detta ger oss en oändlig möjlighet att välja.63 Vi 
som individer söker därför trygghet i vår gemenskap med andra människor, men präglas 
samtidigt av det ”individuella” tänkandet. Detta blir något av en paradox som präglar oss i vårt 
handlande. 
 

Tanken om kollektivet återfinns också inom de artiklar som skildrar ishockey, och detta visas 
genom att tala om laget i termen ”vi”.  

-Sånt som händer och vi är ett lag som står upp och slåss för varandra.64

Inom ett kollektiv finns det normer och regler att förhålla sig till, så länge du som individ 
accepterar dessa kan du ingå i gemenskapen. Detta har förstås sina fördelar och nackdelar, att 
ingå i kollektivet innebär också att du som individ också får stå till svars för kollektivets åsikter 
och handlingar, och vice versa. Detta citat är också ett tydligt exempel på kollektivets betydelse. 
Att ”slåss för varandra” gör också att den enskilde individens handling i detta fall ett slagsmål 
med en spelare i motståndarlaget, lättfärdigas och försvaras. Men samtidigt får den enskilde 
spelaren ta sitt ”straff” för handlingen. Laget accepterar i detta fall handlingen eftersom slagsmål 

                                                 
61DN: Sporten, 2006-03-21, ”Fotboll går ut på att vara anfallsglad”, Johan Wåhlin 
62Ibid 
63Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet- självet och samhället i den senmoderna epoken, (Daidalos Göteborg 2002) s. 
102 
64Aftonbladet, Sportbladet, 2006-01-18, ”Tungviktsfighten”, Thomas Tynnander, Martin Strömberg 
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ses som en del i spelet, och för att spelaren säger sig försvara laget genom sin handling. Individen 
offrar sig inte för sin egen skull, inte heller andra individers bästa, här är det abstrakta storheter 
som laget, nationen eller fanan som de offrar sig för.65  

I Barcelona spelar han bredvid världens bästa fotbollspelare Ronaldinho. Brasilianaren lade den 
nationella rivaliteten åt sidan och välkommande ungtuppen Messi i laget66

I ovanstående citat har klubben visserligen en betydelse eftersom den bidrar till att den nationella 
rivaliteten läggs åt sidan, men detta innebär samtidigt att denna rivalitet förväntas återkomma vid 
tillfälle.  
 
I denna uppsats har jag valt att titta på kollektiva sporter som ishockey och fotboll, den 
gemensamma nämnaren vi kan se i dessa sporter, är framförallt kollektivet och dess betydelse. 
Här är kollektivet eller laget alltid närvarande, trots att artiklarna framförallt skildrar enskilda 
personer och deras prestationer. Häri ligger det också en idé eller tanke om kollektivet, i detta fall 
laget, som en symbol för något större. Individen är inte viktig, presterar du inte blir du utbytt, det 
som betyder något är kollektivet.  
 
Tanken om nationell rivaliteten återfinns också i Encyclopedia of nationalism, där får sport 
representera en kamp mellan nationer. Tävlingen eller rivaliteten mellan nationer sker i detta fall 
under ordnade och reglerade former.67  Artiklarna visar tydligt på nationens betydelse som 
enande symbol. Sport har blivit en viktig del i skapandet av nationell identitet. Genom sport och 
idrott förvärvas hos en spelare moraliska kvalitéer som mod, ledarskap, självkontroll, , viljestyrka., 
uppoffring, lojalitet och andra egenskaper som vanligen förknippas med vad som krävs för 
kulturell och nationell överlevnad. Inom sportvärlden är alltså den nationella tillhörigheten viktigt 
för att skapa en kollektiv och nationell gemenskap.68 Här blir kollektivet alltså en symbol för 
något större nämligen nationen. Och därmed blir också utövarna, de professionella 
idrottsmännen symboler för nationen. 

 

 
 
 
 

                                                 
65Tännsjö, s. 149 
66DN: Sporten, 2006-03-22, ”Messi tackar Ronaldinho för sin framgångssaga”, DN-Reuters 
67Sport and nationalism bidrag i antologin , Encyklopedia of nationalism,  ( ed),  Athena Leonussi, (London 2001),  s. 284 
68Ibid, s. 284 
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Slutdiskussion  
I denna uppsats har jag tittat på hur maskulinitet presenteras och framställs i sportbilagor. I de 
artiklar jag analyserat så är det tydligt att det är den hegemoniska maskuliniteten är den norm som 
dessa idrottsmän måste förhålla sig till. Det citat som inleder denna uppsats beskriver det ideal 
som kännetecknar den hegemoniska maskuliniteten. Det gäller att vara tuff och hård, att stå ut 
med smärta, att vara lojal mot kollektivet. Dessa idéer om manlighet bidrar till att kvinnor i detta 
sammanhang ses som underordnade män.  
 
Här är svaghet, och att vara feg, synonymt med kvinnliga egenskaper. Dessa artiklar presenterar 
den rådande synen på män och manlighet i sportvärlden. Eftersom idrott och sport har en stor 
betydelse vad gäller socialisation i samhället så innebär det också att samhällets värderingar råder 
inom sportvärlden. Enligt Engström anses idrottsverksamhet för barn vara en av de viktigaste 
offentliga uppfostringsmiljöerna i vårt samhälle, där samhället normer och värderingar ska läras 
ut. Detta innebär att idealet om den hegemoniska manligheten som den rådande norm som män 
bör förhålla sig till, finns även i det omgivande samhället. Media, i detta fall de utvalda artiklarna 
bidrar som förmedlare av den rådande normen. Artiklarna förmedlar en blid av ett ideal, som är 
rådande i samhället och i sportvärlden. Detta innebär också att det självklart finns andra normer 
om manlighet som dessa spelare måste förhålla sig till. Det kan också betyda att dessa spelare i 
vardagen lika gärna kan sägas tillhöra den delaktiga/förhandlande maskuliniteten, men det är i sin 
egenskap och i sin roll som ishockeyspelare dessa spelare de representerar den hegemoniska 
normen av manlighet.  
 
Även om media kan uppfattas som förmedlare av ett rådande ideal, så bidrar de också till att detta 
ideal ständigt reproduceras. Dessa sportbilagor väljer självklart vilken bild de vill förmedla, det 
finns givetvis andra ideal inom idrotten, men artiklarna fokuserar på detta ideal. Detta hänger 
förstås ihop med dessa tidningars kommersiella intressen, eftersom de antagligen säljer mer på att 
framställa idrottsmän utifrån den hegemoniska mansnormen.  
 
Vad gäller överordning och status bidrar media även till den synen, genom att upphöja dessa 
idrottsmäns livsstil. Dessa idrottsmän är lyckade inte bara utifrån det faktum att de tjänar pengar 
och får beröm för de det gör, utan också genom att deras livsstil upphöjs. Detta sker genom 
reklam, eller genom marknadsföring, och de erhåller en position av status inte bara genom sina 
prestationer inom sin idrott utan också för att de ses som symboler, för lycka och ungdomlighet 
och som representanter för vår nationella identitet.  
 
Kollektivet har i detta sammanhang en stor betydelse, även om de dessa artiklar fokuserar på 
enskilda individers prestationer så finns ändå kollektivet med i bakgrunden. Den kollektiva 
gemenskapen är ständigt närvarande i framställningen av dessa individer. Här blir också den 
nationella identiteten betydelsefull. Det framkommer i artiklarna att enskilda spelare alltid säger 
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sig handla utifrån lagets bästa. De enskilda handlingarna, förklaras alltid utifrån en tanke om 
”lagets bästa” eller ”nationens bästa”.  I ett lag blir den spelare som inte presterar tillräckligt bra 
utbytt. Idén om hjälte eller syndbocken blir i detta fall tydlig. Från att ha varit hjälte är steget inte 
långt till att betraktas som syndabock. Här får den enskilda individen representeras nationen eller 
lagets ära. Att misslyckas, att förlora en match eller missa en straff, avgör ditt framtida öde. Här 
kommer det också in en tanke om professionella idrottsmän som övermänniskor som ska 
prestera till laget och nationens ära. Dessa idrottsmän är inte enbart representanter för sitt lag 
eller sin klubb, utan de representerar också sin nations värderingar, ideal och normer.  
 
Även om kvinnor får ett större utrymme i sportmedia än förr så blir det ändå tydligt att sport och 
idrott, i alla fall så som den beskrivs i dessa sportbilagor och artiklar är en värld för män skapad 
av män. När det kommer till fotboll eller hockey sätts alltid ordet ”dam” framför när det kommer 
till ett lag som består av kvinnor. Genuskontraktet blir i detta fall tydligt, att det sätt likhetstecken 
mellan fotbollsspelare och man ger en tydlig bild av den hierarki som Hirdman beskriver. 
Mannen är inom ishockey och fotboll normen och det är utifrån denna norm som dessa sporter 
är skapade.  Här kommer även dikotomin in, då dessa artiklar i viss mån pekar på att ”vara man” 
är att ”inte vara kvinna”. Mannen som norm förkommer också i övriga samhället och här kan vi 
se hur samhället och sport- och idrottsvärlden präglar varandra.  
 
Idrotten kan sägas spegla samhällets ideal, på samma gång som också idrotten präglas av det 
omgivande samhällets ideal. Media har en tungt vägande roll för inflytande i samhället, därför 
skulle de kunna välja vilken bild de önskar förmedla av sportvärlden och idrottsvärlden. Här 
påverkar sportmedia den rådande diskursen om manlighet samtidigt som media påverkas av 
samhället och dess diskurser kring manlighet. Vilket innebär att detta också ger en bild vilka 
strukturer som kan sägas råda i samhället. Media är alltså både en producerande faktor, samtidigt 
som media också kan sägas reproducera samhällets ideal av manlighet och status.  
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