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Titel  

Genom tidningarnas ögon. En genusanalys av svenska tidningars porträttering av de svenska OS-deltagarna i Sotji 
2014. 
Through the eyes of the newspapers. A gender analysis of the Swedish newspapers’ portrayal of the Swedish 
Olympic participants in Sochi 2014.  
 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska tidningarna porträtterade de svenska manliga respektive 
kvinnliga OS-deltagarna i Sotji 2014. Tidigare studier har visat att en olik porträttering görs mellan herr- och 
damidrottare. Materialet har jämförts mot tidigare framtagna diskursteman av Judit Bérczes. Utifrån detta har tre 
diskursteman tagits fram samt ett kort avsnitt som behandlar hur mycket utrymme herrarna respektive damerna får i 
media. Det första diskurstemat heter ”den ambivalenta framställningen” och behandlar tidningarnas givande av 
svaghetsegenskaper parallellt med styrkeegenskaper kring en idrottares prestation. Diskurstema nummer två 
behandlar hur tidningarna framhäver kvinnor som utövar typiskt ”feminina” sporter. Detta tema har jag namngivit 
”genuskategorisering”. Mitt tredje diskurstema heter ”den asymmetriska genusbeteckningen” och behandlar 
tidningarnas tendens till att i en större utsträckning markera om en artikel behandlar damidrott än herridrott. Ett 
exempel som lyfts fram ur mitt material är termerna ”Damkronorna” kontra ”Tre kronor”. I den avslutande 
diskussionen förs resonemang kring omförhandling och förändring inom tidningarnas sportdiskurs och huruvida vi 
går mot ett mer jämställt idrotts-Sverige eller inte.  
 
 

Nyckelord 

Genus, socialkonstruktionism, diskursteori, ambivalent framställning, genuskategorisering, asymmetrisk 
genusbeteckning, jämställdhet, idrott, vinter-OS, Sotji 2014.   
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Inledning 

Kvinnor har historiskt sett inom idrotten varit i skymundan för männen. Deras idrottsutövande 

har inte tagits på lika stort allvar och Riksidrottsförbundet (RF) ansåg i början 1900-talet att 

kvinnlig tävlingsidrott var ohälsosamt för kvinnan. Håkan Larsson beskriver i sin artikel Idrottens 

Genus att idrotten bidrar till att skapa normer om manlighet, mannen sätts i fokus medan kvinnan 

försätts i bakgrunden. Larsson menar att media har haft en betydande roll i skapandet men främst 

upprätthållandet av en manlighetsbild inom idrotten. Han pekar ut kvällstidningarna som en 

central aktör kring detta upprätthållande och han menar också att dessa uppfattningar kring 

maskulinitet kopplat till idrott har gått så långt att de numera har börjat uppfattas som naturliga.1  

 

Media har också en central roll kring vilka sporter som anses vara betydelsefulla, de skapar 

attityder och påverkar människors syn på olika sporter och sportutövare. Idag är sportsektionen 

den enskilt största avdelningen i tidningarna.2 Sportmedia har därmed makten att fastställa eller 

ändra folks uppfattning kring en viss sport och idrottsutövare med hjälp av hur de formulerar 

sina artiklar och hur mycket utrymme de ger varje enskild sport, lag eller idrottsutövare. Detta 

omfattar den ekonomiska aspekten av sport också. Ju mer positiv rapportering kring en sport, ett 

lag eller utövare desto mer publik- och sponsorintäkter kan inkasseras.3 Dessa intäkter kan sedan 

användas för att förbättra prestationen för spelarna inom sporten medan de som får mindre 

intäkter halkar efter.  

 

Även när det kommer till mediautrymme har kvinnor hamnat i skymundan.4 Man kan 

argumentera att män ska representeras mer i media eftersom män utövar sport i högre grad än 

kvinnor, i exempelvis olympiska spel där antalet manliga deltagare är fler än kvinnliga.5 Dock har 

det påvisats att media ger mer utrymme åt idrottsmän än vad som är proportionerligt.6 Det visar 

sig också att själva porträtteringen av manliga respektive kvinnliga idrottare är olik. Kvinnor blir 

mer objektifierade och deras framgångar trivialiseras i en allt större utsträckning.7 Män å andra 

sidan blir mer hyllade för sina framgångar och fysiska attribut.8 Majoriteten av de resultat som har 

framkommit inom detta ämne rör internationell forskning och som inte nödvändigtvis fokuserar 

                                                 
1 Håkan Larsson, Idrottens genus (2003-06-22), http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html, (2014-05-23) 

2 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

3 Ibid.  

4 Ibid  

5 Henrik Kjellberg, Så (o)jämställt är OS (2012-05-29), http://www.fria.nu/artikel/93391 (2014-05-23) 

6 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

7 Eva Ohlsson, “Den föränderliga kvinnligheten”, Svensk idrottsforskning, (2003:2), s. 41-47.   

8 Annica Alvén, Idrottsmän och idrottskvinnor (2007),  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132175/FULLTEXT01.pdf (2014-05-23)  

 

http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html
http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
http://www.fria.nu/artikel/93391
http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132175/FULLTEXT01.pdf
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på OS-idrottande. Jag ställde mig därför frågande till hur svensk media, och då speciellt de största 

tidningarna, porträtterade våra svenska idrottsmän och idrottskvinnor under det senaste 

olympiska spelet i Sotji 2014. Värderar vi manliga och kvinnliga framgångar under ett olympiskt 

spel annorlunda i Sverige? Vilka termer och språk använder sportmedia i beskrivningen av våra 

OS-idrottare? Finner jag någon skillnad mellan könen? Detta är några frågor som jag har ställt 

mig och som jag hade som syfte att försöka svara på. Jag sammanförde dessa till några 

frågeställningar som redovisas nedan.  

 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur de svenska tidningarna porträtterade de svenska herr- 

och damolympierna som tävlade under vinter-OS i Sotji 2014. Syftet med studien är också att 

bidra till att öka förståelsen kring hur tidningarna påverkar synen på manligt och kvinnligt 

idrottande.  

 

Frågeställningar 

 Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga svenska idrottare under OS i Sotji 2014? 

 Skapas det några diskurser som kan klassas som könsstereotypa?  

 

Empiriskt material 

För att avgränsa mitt urval har jag samlat in material från fyra av de största svenska tidningarnas 

OS-bevakning. Materialet har samlats in från Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN) 

samt Svenska Dagbladet (SvD). Jag har fokuserat på deras nättidningar för smidig datahantering 

samt på grund av ekonomiska anledningar.  

 

Jag har samlat in fyra artiklar från de fyra aktuella tidningsföretagen (16 artiklar totalt). Jag valde 

också att samla in lika många artiklar kring vardera kön från varje enskild tidning. Jag gick in i 

varje tidnings os-arkiv och tryckte upp artiklar slumpmässigt för att sedan plocka ut de två första 

artiklarna kring vardera kön som jag fick fram. Anledningen till varför jag valde ett jämnt antal 

artiklar om vardera kön, som andra forskare inom samma område har gjort, var för att jag lättare 

skulle kunna jämföra tidningarnas porträttering av de manliga och kvinnliga OS-deltagarna. Jag 

har haft i åtanke att det var fler män än kvinnor representerade i den svenska OS-truppen, 61 

män respektive 45 kvinnor.9 I en perfekt, jämlik, matematisk värld borde då kvinnorna vara 

representerade i cirka 42 procent av alla artiklar, vilket jag inte räknade med eftersom variabler 

                                                 
9 Fredric Karén, Svep: Svenska OS-truppen i siffror (2014),  

http://www.svd.se/sport/svep-svenska-os-truppen-i-siffror_8958206.svd?sidan=1 (2014-05-23) 

http://www.svd.se/sport/svep-svenska-os-truppen-i-siffror_8958206.svd?sidan=1
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såsom sportpopularitet och medaljvinster kommer att avgöra vilka som kommer att exponeras i 

media. Det är dock något som jag kommer att diskutera kring mer i mitt sista analysavsnitt.  

 

Tidigare forskning 

Medias roll för jämställdheten inom idrott har en stor betydelse. Annica Alvén har författat en 

uppsats vid namn Idrottsmän och idrottskvinnor. I uppsatsen undersöker hon hur media porträtterar 

och reproducerar genus i sin rapportering av manliga och kvinnliga idrottare. Hon beskriver att 

det görs skillnad i tidningarna mellan manliga och kvinnliga idrottares framgångar. Kvinnliga 

framgångar framställs som något oförklarligt fenomen snarare än resultat av träning, fysisk styrka 

eller talang. Vid ett enda tillfälle menar Alvén att hon kunde hitta en artikel där ordet ”vältränad” 

användes och då var det ett uttalande från idrottskvinnans tränare, alltså inget som journalisten 

hade författat själv.10 När hon sedan redogör för hur tidningarna beskriver männens framgångar 

är det mer konkreta fenomen som träning, talang, styrka och disciplin som används.11 Hon går 

sedan vidare i sin analys och påpekar att både manliga och kvinnliga idrottare framställs på ett 

stereotypt sätt och reduceras då till förbestämda genusegenskaper. För kvinnor fokuseras det på 

tårar och gråt både i med och motgångar medan männen framställs som starka, både mentalt och 

fysiskt, och disciplinerade. Detta leder sedan till att kvinnor blir framställda som svaga och 

känslomässiga.12 Judit Bérczes har genomfört en liknande studie som heter Mediernas roll i idrottens 

jämställdhetsprocess. I sin studie har hon analyserat hur lokalmedia framställer idrottskvinnor i sina 

artiklar kontra skildrandet av idrottsmän. Hon kommer bland annat fram till att kvinnor (och 

deras prestationer) blir marginaliserade i tidningarna, att mannen framställs som normen inom 

idrott och att media nästan enbart fokuserar på kvinnliga idrottare som utför typiskt ”feminina” 

idrotter.13 En annan forskare som också diskuterar femininet och maskulinitet kopplat till idrott 

är Nathalie Koivula. I hennes bok ”Gender in sports” tar hon upp att vissa idrotter går att klassas 

som feminina och maskulina beroende på vilka egenskaper som är kopplat till sporten. Sporter 

kopplat till styrka, uthållighet och snabbhet kan inte klassas som feminina sporter. Balett, dans, 

gymnastik och konståkning kan dock klassas som feminina sporter. Detta beror på att utövaren 

inom dessa sporter måste vara graciös, expressiv och icke-aggressiv. Dessa egenskaper klassas 

som mer feminina och därför kan sporter kopplade till dessa egenskaper klassas som feminina 

sporter.14  

 

Jag är medveten om att många studier kring detta ämne har gjorts. Ulrika Anevska och Pamela 

Nober kommer dock med en viktig insikt i sin uppsats ”Är det media som bestämmer genusordningen?”. 

                                                 
10 Annica Alvén 

11 Ibid.  

12 Ibid.  

13 Judit Bérczes, Mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006), http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-

uppsats_PDF.pdf (2014-05-23) 

14 Nathalie Koivula, Gender in sports (Stockholm, 1999), s. 53f. 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-uppsats_PDF.pdf
http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-uppsats_PDF.pdf
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De menar på att just framställningen av kvinnor i media har varit i fokus i över 30 år men att det 

fortfarande idag framställs könstereotypa bilder av media. I takt med att media får allt större 

inflytande i dagens samhälle,15 anser jag att detta forskningsområde fortfarande är relevant och 

meriterar ännu en studie. Liesbet van Zoonen betonar, i sitt verk Feminist Media Studies, att media 

har en enormt viktig roll när det kommer till att konstruera och omförhandla genusdiskurser. Van 

Zoonen menar att genus är ett socialt konstruerat fenomen och det finns då heller ingen absolut 

sanning kring vad som räknas som feminint och maskulint, vilket gör att media kan förvränga 

dessa porträtteringar.16 Annan tidigare forskning kommer också att presenteras ihop med en 

historisk bakgrund i en senare del.  

 

Etik 

Forskning utgör en viktig del för vårt samhälles utveckling, men också för den enskilde individen. 

Enligt Vetenskapsrådet vore det i stort sett oetiskt att inte bedriva forskning som kan hjälpa 

människans livsvillkor och välmående. Det är dock viktigt att följa vissa etiska regler för att inte 

riskera individers integritet, privatliv och hälsa. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra 

forskningsetiska principer som bör följas för att skapa normer mellan forskarens roll och 

undersökningsdeltagaren eller uppgiftutlämnaren. Detta för att underlätta en avvägning mellan 

vårt krav på att bedriva forskning (forskningskravet) och de krav på individens integritetsskydd 

om en konflikt mellan dessa skulle uppstå.17 

 

Den första etiska principen heter Informationskravet och syftar på att forskaren ska informera 

uppgiftslämnare eller studiedeltagare om deras syfte i själva studien och de villkor som följer med. 

I de fall som rör inhämtande av information från redan publicerade källor är det upp till 

bedömning från fall till fall.18 Jag anser dock att någon information inte behöver ges till de 

skribenter av de artiklar jag har studerat då deras verk redan ligger ute till allmänt nyttjande. Det 

är dock viktigt ur ett etiskt perspektiv att forskaren är neutral gentemot sitt införskaffade material, 

något som jag kommer resonera kring senare. Den andra forskningsetiska principen heter 

samtyckeskravet. Enligt samtyckeskravet ska undersökningsdeltagarna ha rätt att själva få bestämma 

om de ska vara med i undersökningen eller inte. De ska även ha möjligheten att avsluta sin 

medverkan mitt under en undersökning. I de studier där man förlitar sig på material från 

exempelvis massmedia behöver man inte inhämta ett samtycke.19 Konfidentialitetskravet är den 

tredje forskningsetiska principen. Den innefattar krav på att de uppgifter som insamlas, 

                                                 
15 Ulrika Anevska & Pamela Nober, Är det media som bestämmer genusordningen? (2011), 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12541/ExamensarbeteMUEP.pdf?sequence=2 (2014-05-23)  

16 Liesbet van Zoonen, Feminist Media Studies (London, 2004), s. 39f.  

17 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (2002), http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2014-05-23) 

18 Ibid.  

19 Ibid.  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12541/ExamensarbeteMUEP.pdf?sequence=2
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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exempelvis namn och personnummer, ska behandlas med största möjliga konfidentialitet.20 I min 

studie hanterar jag dock inte några sekretessbelagda personuppgifter då alla mina artiklar är 

offentligt publicerade. Min studie berör heller inte mycket av det sista av de fyra forskningsetiska 

principerna, som kallas för nyttjandekravet. Nyttjandekravet syftar på att forskaren enbart ska 

använda sina insamlade uppgifter till forskningsändamål och främst då inte lånas ut till 

kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk.21 

 

Eftersom jag har valt att analysera sportartiklar från OS i Sotji behöver jag inte ta hänsyn till 

samma typ av etiska ställningstaganden som om jag skulle förlita mig på muntliga utsagor från 

informanter. Trots detta är det viktigt för mig att föra ett resonemang kring etik, något som jag 

har märkt att vissa forskare glömmer bort eller inte anser vara relevant, och det är min egen 

tolkning av de artiklar som jag kommer att samla in. En forskare kan aldrig helt vara neutral,22 

men denne kan göra sitt yttersta för att vara så objektiv som möjligt. Det är viktigt att man som 

forskare inte överanalyserar, förändrar eller snedvrider det material som denne undersöker och att 

man är eftertänksam kring sin roll i forskarprocessen.23 I mitt fall handlar det om att analysera alla 

mina insamlade artiklar så neutralt som möjlig och inte lösrycka citat eller bara leta inslag som 

skulle bekräfta tidigare tolkningar som jag eventuellt skulle kunna ha.  

 

Bakgrund  

För att kunna behandla mitt insamlade material på bästa möjliga sätt är det viktigt att kunna sätta 

det i en historisk kontext. Jag kommer i denna del göra en historisk beskrivning kring mäns och 

kvinnors idrottande och hur detta har lagt grunden till den nuvarande situationen inom den 

olympiska idrottsvärlden.  

 

Som jag tidigare nämnde har kvinnor stött på ett stort motstånd när det kommer till deras 

idrottande. I början av 1900-talet fanns det en rädsla att kvinnan skulle ”förmanligas” om de 

utförde några idrottsliga aktiviteter. Dessa aktiviteter kunde hämma kvinnans reproduktiva 

förmåga eftersom hon ansträngde sig för mycket, både fysiskt och psykiskt, menade RF. Det 

skulle dröja cirka 50 år innan ett normskifte slog igenom. Enligt Håkan Larsson ändrades RF:s 

syn på kvinnligt idrottande i takt med att synen på idrott i allmänhet gick över till att associeras 

med social uppfostran av ungdomar (oavsett kön). Innan hade huvudsyftet med idrott varit att 

stärka unga mäns karaktär. Numera uppfattades idrott som något som var hälsosamt för alla samt 

ett viktigt verktyg kring ungdomars uppfostran, i form av motionering.24  

                                                 
20 Ibid. 

21 Ibid.  

22 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion (Lund, 2008), s. 25. 

23 Billy Ehn & Barbro Klein, Från erfarenhet till text: Om kulturvetenskaplig reflexivet (Stockholm, 1994), s. 31f.  

24 Håkan Larsson, Kvinnligheten och den jämställda idrotten (2008-09-05), http://www.alba.nu/?showArticle=18728 

(2014-05-23) 

http://www.alba.nu/?showArticle=18728
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Nästa signifikanta historiska ögonblick för kvinnors idrottande kom under de olympiska spelen i 

Rom 1960. Det var under detta OS som kvinnorna började ta mer plats i media än tidigare, sett 

ur ett internationellt perspektiv. Det var under detta OS som Tv:n fick sitt stora genomslag, vilket 

ledde till ett medialt utrymme för idrottarna. Enligt Birgitta Fagrell var Tv:ns genombrott samt 

uppkomsten av kvinnliga idrottsidoler, som vann hem fler guld än innan och som dominerade 

sina sporter, anledningen till att kvinnor kunde ta mer plats i media under idrottsevenemang. Den 

idrottskvinnan, enligt Fagrell, som var den första som vann stor sportlig uppmärksamhet rent 

medialt var Wilma Rudolph. Hon vann tre guld i Rom 1960 och det var just kombinationen av 

hennes dominans och löpstil som gjorde att inställningen till kvinnligt OS-deltagande blev mer 

positiv, vilket ledde till ett ökat medialt intresse för kvinnors OS-deltagande.25 Trots detta ansågs 

kvinnlig idrott i Sverige vara en motionssyssla snarare än ett yrke.26 Meningen med idrott var inte 

att pressa sig till det yttersta och sträva efter att bli bäst inom sin gren. En ändring kom cirka tio 

år efter OS i Rom när en konsulenttjänst för kvinnors idrottande tillsattes. Dennes roll blev så 

småningom att verka för kvinnors idrottande och inte enbart motionerande.27 Även om kvinnans 

idrottande i Sverige började att utvecklas till att bli mer jämställd tog det till slutet på 70-talet 

innan en konkret handlingsplan, för att integrera män och kvinnors idrottande, togs fram. 

Handlingsplanen, som skrevs på uppdrag från RF, fick namnet ”Idrott tillsammans – på samma 

villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar” och inställningen till den var för det mesta 

positiv.28 Själva målet i handlingsplanen var att sträva efter att ge kvinnor samma möjligheter att 

utöva de idrotter som de önskar, utbudet på idrott skall vara lika för män och kvinnor.29 Innan 

1977 fanns det således ingen konkret satsning från Sveriges högsta idrottsorgan att göra 

idrottssatsningar lika för män och kvinnor. Det är ganska uppenbart att kvinnor inte kunde få 

samma mediala utrymme för sitt idrottande under den tiden då de inte hade samma 

förutsättningar att utöva sin idrott från första början. RF:s handlingsplan var dock ett steg i rätt 

riktning. Eva Olofsson sammanfattade handlingsplanens resultat i sin bok ”Har kvinnorna en 

sportslig chans?” och kom fram till att fler kvinnor blev medlemmar och ledare inom den 

organiserade idrottsrörelsen. Synen på kvinnors idrottande ändrades också markant och alltfler 

kvinnor fick tillträde till fler tävlingsidrotter som innan var dominerade av män. En viktig aspekt 

kring detta var att RF numera aktivt och officiellt jobbade med att utveckla kvinnoidrotten.30  

 

Sedan dess har kvinnors idrottande på professionell nivå gått stadigt framåt, inte bara i Sverige 

utan även internationellt. Kvinnors OS-deltagande har gått från elva procent under OS i Rom 

                                                 
25 Birgitta Fagrell, ”Kvinnorna har en sportlig chans”, Svensk idrottsforskning (2009:1), s. 7-10.  

26 Eva Olofsson, Har kvinnorna en sportslig chans? (Umeå, 1989), s. 69.  

27 Ibid, s. 69f.  

28 Olofsson, s. 71.  

29 Ibid, s.72.  

30 Ibid, s. 74.  
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1960,31 till 45 procent under det senaste olympiska spelen i London.32 OS i London 2012 blev till 

och med kallat för ”kvinnornas spel” på grund av det höga antalet kvinnor som var 

representerade. Vissa forskare inom kvinnoidrotten anser att kvinnlig idrott har kommit en lång 

väg och att de har börjat erövra det mediala rummet, trots det har de en lång väg att gå. I artikeln 

”Den föränderliga kvinnligheten” beskriver författaren Eva Olofsson att det är mycket väl 

dokumenterat att kvinnor inte ges samma utrymme i media som män. I studien framkommer det 

att mindre än tio procent av den totala sändningstiden ägnades åt kvinnlig idrott.33 I USA är 

siffran ännu längre och i en studie, på uppdrag av Women’s sports fundation, som analyserar en av 

Amerikas största sportkanal (ESPN), framkom det att kvinnliga idrottare bara fick 1.4 procent 

Tv-tid medan män fick 96 procent.34  

Analysföretaget Retriever har undersökt hur stor uppmärksamhet svenska dam- respektive 

herridrottare fick i svensk media under OS i Sotji 2014. Dessutom analyserade de vilka enskilda 

idrottare som omnämndes flest gånger under dessa två veckor (7-23 februari). Trots att damerna 

tog 43 procent av medaljerna fick de bara en tredjedel av det totala svenska mediautrymmet.35 

Den mest omskrivna individen blev dock Charlotte Kalla med 6,708 webb- och tidningsartiklar. 

Hon slog tvåan på listan, Marcus Hellner med mer än 2000 artiklar. En av de stora anledningarna 

till männens totala dominans av medieutrymmet var att det populära herrishockeylandslaget, ”Tre 

kronor”, tog sig till en OS-final mot Kanada.36 Man kan här se att media-Sverige är mer jämställt 

än till exempel ett land som USA när det kommer till att ge kvinnliga idrottare större utrymme i 

media under ett Olympiskt Spel. Trots detta är det långt ifrån jämställt och en proportionerlig 

andel av mediautrymme för damerna borde vara cirka 42 procent. Jag baserar detta på de siffror 

som DN har presenterat. I den artikeln står det att 42 procent av Sveriges OS-trupp bestod av 

kvinnor.37 Jag anser dock att de siffror som Retriever presenterade inte enbart går att koppla till 

jämställdhet. Jag menar att prestation och chans till medalj också är en avgörande faktor till vilka 

som får uppmärksamhet i media. Som artikelförfattaren beskrev blev uppmärksamheten stor 

kring herrarnas ishockeylag eftersom de tog sig till en OS-final. Charlotte Kalla tog tre OS-

medaljer och jag kan således dra en parallell mellan hennes framgångar och det faktum att hon 

blev omnämnd flest gånger, rent individuellt, i svensk media. Svenska skidlandslaget är väldigt 

                                                 
31 Fagrell. 

32 Kjellberg. 

33 Birgitta Fagrell, ”Kvinnorna har en sportlig chans”, Svensk idrottsforskning (2009:1), s. 7-10. 

34Women’s Sports Foundation, Women in the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games (2010), 

https://www.womenssportsfoundation.org/en/sitecore/content/home/research/articles-and-

reports/athletes/2010-olympic-report.aspx (2014-05-03) 

35 Mattias Danielsson, Kalla mest omskriven under OS (2014-02-27), http://www.dn.se/sport/os/kalla-mest-omskriven-

under-os/ (2014-05-23) 

36 Ibid. 

37 Fredric Karén. 

https://www.womenssportsfoundation.org/en/sitecore/content/home/research/articles-and-reports/athletes/2010-olympic-report.aspx
https://www.womenssportsfoundation.org/en/sitecore/content/home/research/articles-and-reports/athletes/2010-olympic-report.aspx
http://www.dn.se/sport/os/kalla-mest-omskriven-under-os/
http://www.dn.se/sport/os/kalla-mest-omskriven-under-os/


 8 

konkurrenskraftiga och tog elva av totalt 15 svenska medaljer under OS i Sotji.38 Den mest 

omskrivna personen som inte sysslade med längdskidåkning var Henrik Lundqvist med 2,873 

artiklar.39 Jag kan härmed se en viss koppling mellan framgång samt medaljvinster och den 

uppmärksamhet som man får av media.   

 

När kvinnor väl får synas i media, presenteras de som objekt istället för idrottare.40 I samma 

studie som analyserade exempelvis den amerikanska Tv-kanalen ESPN, uppdagades det att 

amerikanska medier porträttareade manliga och kvinnliga olympier i Vancouver-OS annorlunda i 

sina bilder i artiklarna. Den vanligaste typen av bilder i sportartiklarna var en ”action”-bild som 

visade olympierna under själva tävlingsmomentet. I 60 procent av alla manliga bildartiklar valdes 

denna form av bild, medan för damerna användes denna bildform knappt 47 procent. I damernas 

fall valdes en poserad bild tio procent oftare än för männen. Männen var också 

överrepresenterade när det gällde antal förstasidoartiklar och bilder. Kvinnans deltagande i dessa 

sportartiklar blev ofta förpassade till de bakre sidorna i tidningen och de sporter och 

idrottskvinnor som fick var med var oftast handplockade från sporter som ansågs vara lämpliga 

för kvinnor att utföra. Avslutningsvis beskrev författarna att manliga OS-deltagare fick fyrdubbelt 

antal artiklar skrivet om sig och deras fotografier publicerades tre gånger så ofta.41 Detta är en 

enorm överrepresentation då kvinnorna omfattade 43.5 procent av den totala amerikanska OS-

truppen.42 

 

Kvinnor har historiskt sett inte haft en lika stor möjlighet till att utöva idrott, speciellt inte i 

Sverige, och de har heller inte fått ett rättvist utrymme i media för sina prestationer. Jag kommer 

ha detta i åtanke när jag analyserar mitt material med det kommer inte att påverka min analys. Jag 

anser som sagt att det är viktigt att kunna sätta in sitt insamlade material i en historisk kontext, 

dels för att kunna få en uppfattning gällande eventuella förändringar inom en viss sfär men också 

för att kunna förstå hur den diskurs som finns idag har kommit till att vara som den är.  

 

                                                 
38 Sportbladet, 15 medaljer – här är alla (2014-02-19) 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18388141.ab (2014-05-23) 

39 Mattias Danielsson. 

40 Eva Ohlsson. 

41 Women’s Sports Foundation  

42 Lindsay Hook, From Vancouver to London to Sochi: How Do Women’s Participation Numbers Stack Up? (2014-02-12), 

https://www.womenssportsfoundation.org/home/she-network/education/from-vancouver-to-london-to-sochi 

(2014-05-23) 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18388141.ab
https://www.womenssportsfoundation.org/home/she-network/education/from-vancouver-to-london-to-sochi
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Teori och metod 

Socialkonstruktionism 

En av de teoretiska ansatser som har genomsyrat mitt arbete är socialkonstruktionism. Enligt 

författaren och huvudföreläsaren i psykologi vid University of Huddersfield Vivien Burr finns det 

inte enbart en beskrivning av socialkonstruktionism. Hon förklarar dock att det finns något som 

länkar samman dessa former av socialkonstruktionism, något som hon kallar för ”family 

resemblance”. Hon menar på att alla medlemmar i en familj inte delar exakt samma 

karakteristiska drag men tillräckligt många för att man ska känna igen dem.43 Den typ av 

socialkonstruktionism som hon adapterar, och som jag har använt mig av, bygger på fyra viktiga 

antaganden som förenar alla synvinklar inom socialkonstruktionismen. Burr förklarar att dessa 

antaganden är essentiella för att man ska kunna vara en socialkonstruktionist.44  

 

Det första antagandet är att man har en kritisk inställning till att anta kunskap som en konstant, 

något givet. Istället ska man behandla kunskap som ett verktyg för att kategorisera och definiera 

världen, inte som något opartiskt och eller en definitiv sanning.45  Det andra antagandet är att vår 

världsuppfattning är tids- och platsspecificerad. Med andra ord är vår världsuppfattning bunden 

till en slags kulturell och historisk kontext, vilket betyder att den kan ändras utefter plats och tid i 

historien.46 Det tredje antagandet innebär att sanning och kunskap formas genom sociala 

interaktioner vilket omöjliggör existensen för en objektiv sanning.47 Det fjärde och sista 

antagandet handlar om att det finns ett samband mellan våra sociala handlingar och den kunskap 

vi konsumerar. Den världsbild som vi konstruerar möjliggör vissa typer av handlingar men 

samtidigt omöjliggör den andra. Burr tar upp alkoholism som exempel. Hon förklarar att förr i 

tiden, innan nykterhetsrörelsens framsteg, ansågs alkoholister vara helt ansvariga för sina 

handlingar, ofta med fängelse som bestraffning. Numera har man en mer nyanserad bild av 

alkoholism och man behandlar alkoholister mer som offer för ett missbruk. De sociala 

handlingarna blir då istället att försöka hjälpa dessa människor, genom medicinska och 

psykologiska behandlingar, snarare än att bestraffa dem.48 Även om jag inte refererar frekvent till 

denna teoretiska ansats i min analys har den varit till hjälp för att kunna analysera mitt material 

och då främst koppla det samman med min andra teori, Genusteori.  

 

                                                 
43 Vivien Burr, Social constructionism (London, 2003), s. 2.  

44 Vivien Burr, Social constructionism (London, 2003), s. 2. 

45 Ibid, s. 2f.  

46 Ibid, s. 3f.  

47 Ibid, s. 4.  

48 Ibid, s. 5.  
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Genusteori 

För att utveckla socialkonstruktionismen ett steg närmre mitt material har jag valt att använda 

mig av Yvonne Hirdmans genusteori. Genus avser kön som något socialt konstruerat och därför 

är detta fenomen inte statiskt utan föränderligt. Precis som allt som är socialt konstruerat är kön 

inte en objektiv sanning utan styrs utifrån kulturella och sociala diskurser.49 Sociologen Raewyn 

Connell för ett liknande resonemang. Han menar att genus är skapat genom social interaktioner 

kring manliga och kvinnliga stereotyper. Dessa stereotyper går dock att omförhandla och 

omstrukturera.50 Hirdman menar också att skapandet av genus har lett till att kvinnan har hamnat 

i en underordning gentemot mannen. Hon påpekar att kvinnan anses vara en ofullständig man, 

något som ligger djupt rotad i religionens porträttering av kvinnan.51 Håkan Larsson beskriver 

också att den bild som porträtteras inom idrott kring manlighet och kvinnlighet är något som just 

är socialt konstruerat och att det inte bör ses som självklarheter, utan något som skapas i sociala 

sammanhang.52 Inom idrotten skapas alltså könsstereotyper, delvis på grund av media, och de 

återskapas i tillräckligt många sammanhang för att de senare blir mer eller mindre självklara (en 

diskurs och eller socialt fenomen bildas och den strävar efter att bli så självklar som möjligt). Van 

Zoonen förklarar att det i stort sett är omöjligt att finna andra alternativ till de stereotyper som 

media framställer.53 Detta leder till att idrottsmän och kvinnor porträtteras olikt i media och att 

kvinnan kan bli tillskriven andra, mindre smickrande, egenskaper.  

 

Diskursbegreppet 

Alan Bryman beskriver diskursbegreppet som en konstruerad referensram inom ett visst fält vars 

syfte är att skapa en speciell och gemensam social verklighetsbild. Detta för att rättfärdiga de 

praktiker som sedan utspelar sig inom detta fält. Bryman tar som exempel upp diskurs inom 

området mental ohälsa. Där förklarar han att denna diskurs utgör vår uppfattning kring mental 

ohälsa, vilka som är mentalt instabila, hur man ska bemöta dessa, vem som ska behandla dem och 

hur deras sjukdom ter sig rent praktiskt. I och med att en sådan diskurs bildas kan människor 

förhålla sig till detta och en legitimitet gentemot vårdsystemet bildas.54  

 

Socialkonstruktionismen är en central bidragsfaktor när det kommer till diskursanalytiska teorier. 

Det är genom den grundliga analysen av språket som vi kan få en bild av hur verkligheten byggs 

upp.55 De sociala interaktioner som möjliggörs genom språket gör att vi kan konstruera en 

                                                 
49 Yvonne Hirdman, Genus (Malmö, 2004), s. 11ff. 

50 Raweyn Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 2008), s. 54ff. 

51 Hirdman, s. 11ff.  

52 Larsson.  

53 van Zoonen, s. 29f.  

54 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011), s. 474f.  

55 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7ff. 
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verklighetsbild. Det finns dock många olika uppfattningar om vad som är diskurs och hur 

diskursanalys ska tillämpas.56 Detta innebär att valet av teoretisk inriktning, när det kommer till 

diskursanalys, kan avgöra resultatets och senare analysens utfall.  

 

Diskursteori 

Min utgångspunkt var att använda mig av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska 

angreppssätt Diskursteori för att analysera mitt insamlade material, inte bara som en teoretisk 

ansats utan också som analysmetod. Winther Jørgensen och Phillips beskriver att Laclau och 

Mouffes diskursteori lämpar sig väl som teoretisk grund till diverse socialkonstruktionistiska 

angreppsätt på grund av dess breda fokus.57 Enligt Laclau och Mouffe är allt runt omkring oss 

diskursiva praktiker och de är socialt konstruerade till 100 procent. Ett essentiellt resonemang 

som förs inom diskursteorin är att alla sociala praktiker och fenomen inte är konstanta. De tar 

dock en lång tid att ändra på, vilket gör att en illusion gällande dess fulländande lätt uppstår.58 Det 

alla diskurser har gemensamt, vid sina uppstarter, är att de vill uppnå en slags hegemoni för att 

dominera det diskursiva fältet.59 För att kunna genomföra detta måste diskursen kretsa kring ett 

eller flera centrala begrepp. Laclau och Mouffe benämner sådana centrala begrepp som 

nodalpunkter. En nodalpunkt är ett slags priviligierat tecken som ger betydelse, både positivt och 

negativt, åt ett visst begrepp inom diskursen samtidigt som den ger andra begrepp inom 

diskursen betydelse. Begreppens ställning är relativt ohotad och sällan ifrågasatt. Man kan se detta 

som en symbios mellan nodalpunkterna och de andra mindre ”privilegierade” begreppen 

eftersom nodalpunkterna inte kan få någon betydelse förrän man sätter dem i ett samband med 

andra begrepp.60. Efter att man finner sina nodalpunkter är nästa steg i processen att 

sammanlänka dessa punkter med varandra för att sätta dem i det samband som behövs för att 

nodalpunkterna skall få en innebörd. En sammanläkning mellan nodalpunkter, för att få ut deras 

betydelse gentemot varandra, kallas för ekvivalenskedja.61  I mitt arbete kunde jakten på 

nodalpunkter vara av yttersta vikt för att kunna finna de centrala begrepp som, de relativt korta, 

artiklarna innehöll. Detta visade sig vara svårare än vad jag hade förväntat mig. Eftersom 

artiklarna var relativt korta fick jag ta hjälp av tidigare studier och de diskursteman som hade 

tagits fram från dem. Min definition av diskursteman är att de är olika avsnitt som behandlar olika 

diskursiva framställningar som tidningarna gör kopplat till de olika könen inom idrottssfären. 

Detta är något jag kommer reflektera mer kring i avsnittet som behandlar mitt genomförande.  

 

                                                 
56 Alan Bryman, s. 474f.  

57 Winther Jørgensen & Phillips, s. 31. 

58 Ibid, s. 25ff.   

59 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, (Göteborg, 2008), s. 168. 

60 Ibid, 33.  

61 Winther Jørgensen & Phillips, s. 50.  
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Samtidigt i en diskursanalys letar man efter begrepp som Laclau och Mouffe kallar för moment, 

element och flytande signifikanter. Moment är ett begrepp eller tecken som, om än temporärt, fått en 

entydig betydelse inom en viss diskurs. Har ett tecken inom diskursen inte uppnått en slags 

fixering benämns det som element.62 De som förändrar och för diskursen framåt är de sociala 

aktörerna inom en viss diskurs. Det är dessa aktörer som ständigt strävar efter att bibehålla eller 

ändra status quo genom att försöka fixera sina begrepp så mycket som möjligt genom att försöka 

förmedla att dennes verklighetsuppfattning av en viss händelse är den sanna (även kallat för 

artikulation). Om en aktör lyckas med detta blir dennes begrepp uppfattad som ett moment (något 

fast och entydigt). Skulle däremot detta misslyckas kommer begreppet betraktas som ett element, 

där betydelserna inte är fasta och tvetydliga.63 De begrepp, eller tecken, som är tve- eller flertydigt 

benämns som flytande signifikanter av Laclau och Mouffe. Dessa tecken kan tolkas olika i olika 

diskurser och situationer vilket gör dessa tecken öppna för förändringar.64 Ett exempel på en 

flytande signifikant i de texter som jag kommer att analysera kan exempelvis vara begreppet ”hälsa”. 

Detta begrepp kan i en viss situation beskriva en idrottares fysiska status inför en tävling men 

”hälsa” kan också beskriva en vardaglig syn på idrottande kopplat till välmående (både psykiskt 

och fysiskt). Vid analysarbetet av mitt material kan jakten på flytande signifikanter också vara viktiga 

då det är dessa tecken som är tve- eller flertydiga och kan på så sätt tolkas olika beroende på 

vilket kön de beskriver. Att finna dessa tecken i mina artiklar var desto enklare och i min analys 

kommer att fokusera kring moment, element och flytande signifikanter kopplade till redan framtagna 

diskursteman.  

 

Som jag nämnde tidigare är det viktigt att komma ihåg att inget inom diskursteorin är konstant, 

vilket gör att det förs en ständig maktkamp mellan moment och element och att ett begrepps 

övergång från element till moment aldrig är fulländad. Detta medför en oavbruten omformulering 

och förhandling mellan olika begrepp inom en diskurs.65 Denna ständiga maktkamp mellan ett 

begrepps betydelse kallas för antagonism. De olika betydelserna ställs mot varandra, vilket 

omöjliggör en fixering av ett begrepp. För att kunna få ett avslut kring denna antagonism krävs 

det en ”hegemonisk intervention”. En hegemonisk intervention, enligt Winther Jørgensen och 

Phillips, kan sammanfattas som en monumental händelse där den ena diskursen vinner den 

lingvistiska sammandrabbningen och blir mer kraftfull än den andra, d.v.s. en entydighet skapas.66 

Det är viktigt för mig att kunna urskilja denna antagonism mellan de olika begreppen för att 

kunna se vilka diskurser och begrepp som bedrivs i tidningarna kring manliga och kvinnliga OS-

deltagare.  

 

                                                 
62 Laclau & Mouffe, s. 169.  

63 Winther Jørgensen & Phillips, s. 26f.  

64 Ibid, s. 28.  

65 Laclau & Mouffe, s. 159.  

66 Winther Jørgensen & Phillips, s. 55.  
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Genomförande 

Från början var som sagt mitt mål att analysera mitt material med hjälp av Laclau och Mouffes 

diskursteori. Ganska snart blev det uppenbart att det var svårt att finna något som stack ut ur 

texterna eftersom de flesta artiklarna var relativt fokuserade på att beskriva en idrottshändelse så 

neutralt som möjligt och det blev då svårt att hitta moment och nodalpunkter. Istället valde jag 

att ta hjälp Judit Bérczes studie kring hur lokalmedia framställer idrottskvinnor i sina artiklar 

kontra skildrandet av idrottsmän. Bérczes beskriver att det finns förutfattade meningar kring att 

lokalmedia kan vara mer jämställd än sitt nationella dito eftersom de inte är lika beroende av 

antalet sålda lösnummer.67 Jag är medveten om att detta skulle kunna göra mitt perspektiv till min 

egen analys något skev om det visar sig att dessa förutfattade meningar var sanna. Genom hela 

Bérczes artikel kan man dock finna flera motbevis kring att lokalmedia är mer jämställd i sin 

rapportering och jag gjorde bedömningen att det går att använda sig av hennes upptäckter som 

stöd i min egen analysprocess. Det som jag använde denna studie till var att hitta redan upptäckta 

diskursteman och analysera om dessa existerade i mitt eget material eller om mitt material 

motbevisade dessa. Jag ställde således mitt eget material och upptäckter mot tidigare studier, och 

då främst Bérczes studie, för att hitta de diskursiva teman som sedan blev min analys. Eftersom 

hennes studie gjordes för åtta år sedan kunde jag också använda den för att undersöka om 

eventuella förändringar hade skett inom de olika diskurserna. 

 

Jag vill dock poängtera att diskursteori har varit en central del i att förstå och analysera mitt 

arbete. I några fall i min analys har jag använt mig av diskursteori för att analysera diskursens 

eventuella förvandling utifrån vad tidigare studier har upptäckt och vad som skildras i mitt 

material. Till sist är jag också medveten om att det jag har hittat i mitt material inte är 

generaliserbart. Jag anser att man istället kan använda min analys, samt hela min studie, till att 

fortsatta en slags kritiskt granskning av media för att kunna göra den mer jämställd än vad den är 

idag. 

 

Analys 

Som jag tidigare har nämnt är min analys influerad av en tidigare studie av Judit Bérczes. Alla 

mina rubriker är teman som redan har tagits fram och mina rubriker vid namn ”Den ambivalenta 

framställningen” och ”Den asymmetriska genusbeteckningen” är rubriker som är direkt tagna från hennes 

studie. Detta för att de beskriver två diskursteman samt att det är begrepp som är centrala 

igenom hela avsnittstemat, både i hennes studie och i min. I avsnittet kring den ambivalenta 

framställningen dyker teman om tidningars olika språkbruk kopplat till könens prestationer upp. 

Diskurser gällande yttre faktorer och könens egna prestationer kopplade till med- och motgångar 

                                                 
67 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
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analyseras också.  

 

I det andra avsnittet förs det en diskussion kring konstruerandet av manliga och kvinnliga 

stereotyper kopplat till idrott. Detta sätts in i en medial kontext där tidigare studier, som bevisar 

att media skildrar kvinnor som utövar mer feminina sporter i en allt större utsträckning, ställs 

emot mitt eget material. Något som också behandlas är medias porträttering av skador och den 

efterkommande återhämtningen i en manlig samt kvinnlig kontext. 

 

I mitt tredje avsnitt behandlas termen ”genusbeteckning”, i officiella och oprovocerade 

sammanhang. Ett resonemang kring tidningarnas roll, samt medias roll i stort, i upprätthållandet 

av genushierarkin och idrottsmännens status som normen förs. Tidigare forskning menar att 

media har haft en stark bidragande roll i detta upprätthållande, något som jag kommer att 

utveckla vidare. Termer som ”Damkronorna” och ”Tre kronor” tas upp och huruvida de har gått 

från att vara oprovocerade genusbeteckningar till att bli mer officiella.  

 

”Den ambivalenta framställningen” 

Ett av de större övergripande huvudområden som jag fick fram i min analys har jag namngivit den 

ambivalenta framställningen. Detta är ett diskurstema som har tagits fram av Judit Bérczes och detta 

tema genomsyras av ett givande av svaghetsegenskaper parallellt med styrkeegenskaper från 

journalister i sina artiklar.68 Exempelvis kan en glädjande artikel gällande en idrottskvinnas 

framgångar vara fylld med negativt laddade utsagor. Vanligtvis brukar detta drabba just kvinnliga 

idrottare och i texten brukar deras prestationer bli trivialiserade samt förklarade av utomstående 

faktorer (exempelvis tur eller motståndarens oförmågor).69 Den ambivalenta framställningen kan 

ta många olika former och i mitt material har jag funnit några diskurser som jag anser kan klassas 

som könsstereotypa.  

 

I mitt material fastnade jag för porträtteringen av det manliga respektive kvinnliga curling-

landslagets prestationer. Här kan man tydligt se hur media använder sig av ett annorlunda 

språkbruk för att presentera de respektive könens prestationer. I en artikel som beskriver lag 

Sigfridssons (damlagets) semifinalvinst över Schweiz fann jag återkommande termer som 

”missar” och ”misstag”. I detta fall tolkar jag dessa termer som flytande signifikanter vars tolkning 

får betydelse beroende på vilket kön som artikeln syftar på. I kvinnornas fall dras det en parallell 

mellan termerna ”missar” och ”misstag” och deras egen prestation samt motståndarnas, detta för 

att förklara varför lag Sigfridsson vann över Schweiz.  

 

                                                 
68 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23 

69 Ibid.  

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
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Schweiz lagkapten, Mirjam Ott, missade matchens sista sten. Istället för att träffa den svenska 
stenen och ta två poäng blev det noll poäng och en förlust. – Hon kommer nog inte sova 
särskilt gott i natt. Det är inte en jättesvår sten hon missar, säger Anette Norberg.70 

 

Här läggs fokus enbart på motståndarens missar och misslyckanden, snarare än de svenska 

damernas egna prestationer. När det läggs fram som i detta fall får man en känsla av att det var 

Schweiz som hade kommandot och var det bättre laget, men att de förlorade på grund av något 

oturligt som inte har med deras egentliga färdigheter att göra. Enligt Bérczes är detta ett vanligt 

förekommande fenomen inom media. Kvinnornas idrottsliga framgångar rapporteras visserligen 

men själva orsaken till vinsten är inte deras egna prestationer utan förklaras oftast genom tur och 

motståndarmissar.71 Bara en gång i artikeln beskrivs svenskarnas positiva bedrifter, trots att de hade 

tagit sig vidare till en OS-final. Även i samma del av texten som den positiva beskrivningen, 

beskrivs också de misstag som de svenska damerna gjorde, således en ambivalent framställning.  

 

 – Även om de inte spelade ut Schweiz rent spelmässigt så gör de det taktiskt. Framför allt satte 
Sverige de avgörande stenarna, säger Anette Nordberg.72 

 

Satt i kontext med hela artikeln skapar detta citat känslan av att damerna inte förtjänade sin 

finalplats. Anette Norberg behöver rättfärdiga svenskarnas seger och försvara deras finalplats, 

något som inte nämns annars i artikeln. Det faktum att hon beskriver att de svenska damerna 

satte viktiga stenar på slutet och att de gör en taktiskt bra match går inte att hitta i resten av 

artikeln. I en artikel som ska skildra en svensk OS-framgång finns det bara en mening som 

beskriver lagets egna positiva bedrifter. Misstagen som gjordes under hela matchen tas upp mer 

frekvent i artikeln än det faktum att de svenska damerna hade säkrat en OS-medalj.   

 

I artikeln som porträtterar curlingherrarnas seger i bronsmatchen används inte samma termer 

som i kvinnoartikeln. Istället för att fokusera på herrarnas motståndare och deras prestationer 

läggs fokus mer kring deras insats. Inte någonstans nämns termerna ”misstag” eller ”missar” 

kopplat till lag Edins (herrlagets) match. Trots detta används samma typ av termer i de båda 

artiklarnas rubriker. I damernas fall används ordet ”rysare” för att beskriva matchens jämnhet 

och i herrarnas artikel används ordet ”drama”. Det läggs således olika laddningar kring samma 

typ av ordval i rubrikerna. Hos herrarna kopplas ”drama” till deras jämna match som de till slut 

vann, efter en bra kollektiv prestation. I damernas artikel syftar rubriken ”rysare” till de misstag 

som båda lagen gjorde och att damernas vinst går att förklara med tur och motståndarmissar. 

                                                 
70 Mats Andersson, Lag Sigfridsson till OS-final efter rysare (2014-02-19),  

http://www.expressen.se/sport/os/lag-sigfridsson-till-os-final-efter-rysare/ (2014-05-23) 
71 Margaret Duncan Carlisle & Michael A. Messner, “The Media Image of Sport and  

Gender”, i MediaSport, red. Lawrence Wenner (London, 2003), s. 173.  
72 Mats Andersson, Lag Sigfridsson till OS-final efter rysare (2014-02-19),  

http://www.expressen.se/sport/os/lag-sigfridsson-till-os-final-efter-rysare/ (2014-05-23) 

http://www.expressen.se/sport/os/lag-sigfridsson-till-os-final-efter-rysare/
http://www.expressen.se/sport/os/lag-sigfridsson-till-os-final-efter-rysare/
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Männen får också ett större utrymme att uttrycka sina känslor och beskriva sina egna prestationer 

än damerna. Herrlaget har i åtta olika tillfällen i sin artikel, direkta citat från en intervju där de får 

berätta om sina insatser och uttrycka sig. I damernas artikel existerar det bara två citat och båda 

citaten är från en kvinnlig expertkommentator som inte är involverad i laget rent sportligt under 

själva tävlingen.  

 

Med- och motgångar framställs också olikt för manliga och kvinnliga idrottare. Tidigare forskning 

visar på att könsstereotypa egenskaper produceras för att förklara en vinst eller förlust.73 En 

intressant infallsvinkel som jag fann är också att termer gällande ”yttre faktorer” används i ett helt 

annat syfte i herrarnas artikel. För damernas del användes termer gällande yttre faktorer för att 

föra bort fokus från damernas egna och framgångsrika prestationer och på så sätt trivialisera 

deras prestation.  I artikeln om lag Edin används de yttre faktorerna som en ursäkt till deras 

förlust i den tidigare semifinalen.  

 

Samtidigt som lättnadne [sic] var påtaglig hade Edin inte smält förlusten mot Storbritannien – 
mycket på grund av den varma och fuktiga isen. Redan direkt efter onsdagens förlust var 
svenskarna besvikna. […] Det svenska laget samtalade med ismakaren Hans Wutrich efter 
semifinalen. – Vi fick av ismakarna att de inte fick till isen. Det kändes jäkligt frustrerande. Det 
var mycket att deala med efter matchen, säger han. – Han skyller på mer publik, men det var 
typ 200 personer mer i arenan. Bullshit säger jag. Jag kände direkt när jag klev ut på isen att den 
var glattare, fortsätter han.74 

 

Här används beskrivningar av yttre faktorer, något som herrlandslaget inte kan kontrollera, till att 

förklara varför laget förlorade. Något som inte tas upp är det faktum att båda lagen spelade på 

samma is och hade samma förutsättningar. Det är mycket vanligt att det fokuseras på yttre 

faktorer vid en förlust för manliga idrottare. I artiklar som rapporterar om idrottsmäns förluster 

tar de avstånd från männens svagheter och måste då författa alternativa anledningar till varför de 

förlorade.75 I båda artiklarna används således yttre faktorer för att dra bort fokus från svenskarnas 

egna prestationer. Skillnaden mellan artiklarna är dock att detta görs i två olika situationer. För 

damerna är det i en vinnande situation och för herrarna är det i en förlorande. Denna typ av 

porträttering som jag fann i männens artikel, i kontrast till kvinnornas artikel, kallas för en motsatt 

ambivalent framställning. Svagheter eller misslyckanden trivialiseras, såsom faktiska prestationer och 

vinster trivialiserades för kvinnorna, och det läggs större vikt vid männens styrkor, även i 

                                                 
73 Judit Bérczes, Mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006), http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-

uppsats_PDF.pdf (2014-05-23) 
74 Oscar Broström, Carl Juborg, & Linus Sunnervik, Sveriges curlingherrar tog brons efter drama (2014-02-21), 

http://www.expressen.se/sport/os/sveriges-curlingherrar-tog-brons-efter-drama/ (2014-05-23) 
75 Margaret Duncan Carlisle, & Michael A. Messner, s. 173. 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-uppsats_PDF.pdf
http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-uppsats_PDF.pdf
http://www.expressen.se/sport/os/sveriges-curlingherrar-tog-brons-efter-drama/
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situationer där de förlorar.76 I herrartikeln förklarar lag Edin att det motstånd de mötte i 

bronsmatchen, en match som de vann knappt, var sämre än motståndet i semifinalen och att de 

skulle ha varit i final om de hade med sig de rätta förutsättningarna. Här kan man således finna en 

diskurs som stödjer tidigare antaganden kring media och kön. Männens prestationer framhävs, 

även vid en förlust, men kvinnornas prestationer, vid en vinst, trivialiseras. Termer om ”yttre 

faktorer” klassar jag som flytande signifikanter. Deras betydelse skiftar beroende på vilket kön som 

skildras. Denna framställning blir extra tydlig när man analyserar manliga och kvinnliga utövare 

av samma sport, på samma nivå samt i samma tidning.  

Även i andra artiklar fann jag samma typ av exponering. I en artikel som behandlade Johan 

Olssons missnöje över sin nionde plats tas det delvis upp att han rent fysiskt inte hade kraften att 

nå de förväntningar han hade. Det som dominerade artikeln var dock det guld han vann i 

väldsmästerkapen i Val di Fiemme året innan och all den framgång han hade då. Avslutningsvis 

togs det upp en yttre faktor som kunde förklara varför han inte presterade bättre: 

Olsson hade oflyt under loppet. Han ramlade halvvägs in i loppet och slog hakan blodig. – jag 
gjorde en klassisk innerskida. Prepareringen blir otroligt isig så man fastnar med skidorna i 
manchestern, som vi kallar den, alltså småspåren. Då drog innerskidan iväg och jag gick 
omkull. Jag fick en uppercut på hakspetsen.77  

 

Termer som ”oflyt” och ”skador” läggs här fram som de avslutande argumenten till varför det 

Johan Olsson gjorde dåligt ifrån sig. Även om artikeln framhäver Olssons fysiska svagheter tar 

yttre faktorer och beskrivningen av hans sanslösa uppvisning förra året, där artikeln beskriver att 

han vann bragdguldet för sina framgångar, mycket större plats. 

 

När samma tidning sedan gjorde en artikel om Charlotte Kallas misslyckade OS-avslutning i 

tremilen fokuserades det på helt andra faktorer. Där lades fokus mer på hennes fysiska och 

mentala tillkortakommanden där termer som ”sliten” och ”negativ mental hälsa” fanns med. En 

faktor som skulle kunna förklara hennes prestation samt hennes fysiska och mentala hälsa var att 

hon hade dragits med en förkylning i en hel vecka inför loppet. Trots detta nämns bara hennes 

förkylning en gång och detta göms då i en mening vars huvudsyfte var att berätta att hon slutade 

fem minuter efter vinnaren, Marit Björgen. Hon beskrivs som fragil och att hon ville avsluta 

loppet, något som hennes tränare ställde sig kritiska till: 

 

– Det finns en negativ mental mentalitet om man börjar lära sig bryta när det går tungt, 
säger Mattias Persson, damansvarig för landslaget. […] – Vi kommer att hitta nya vägar. 
Vi måsta [sic] våga vara kritiska mot oss själva. Både Charlotte och jag känner att det finns 

                                                 
76 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 
77 Kristoffer Bergström, Fredrik Jönsson & Malin Wahlberg, ”Jag åkte för fan som en jävla pensionär” (2014-02-23), 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18423758.ab (2014-05-23) 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
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mer att göra, säger Ingesson. […] – Vi har lärt oss att hon måste vara väldigt väl fysiskt 
förberedd och vi ska bygga vidare på det.78 

 

Här fokuseras det betydligt mer på Kallas egna fysiska, samt mentala, tillkortakommanden och att 

det är hennes egna fysiska prestationer i detta fall som var orsaken till hennes misslyckande. 

Hennes tränare pratar om att Kallas ”mentala mentalitet” skulle vara negativ för att hon ville 

avbryta ett lopp, i vilket hon kämpade med en svår förkylning. Även i denna artikel radar 

journalisten upp Kallas framgångar under det akutalla olympiska spelet. Hon hade då tagit två 

individuella silver och ett stafettguld. Till skillnad från den artikeln med Johan Olsson fick denna 

positiva summering bara två raders utrymme (av 28) och resten av artikeln behandlade hennes 

lopp, tillkortakommanden, utvecklingsområden, och framtidsblickar mot VM i Falun. Som jag 

tidigare har skrivit framhävs männens styrkor och det skylls på yttre faktorer vid motgångar. I 

artikeln om Johan Olsson tas hans framgång i ett VM året innan upp och står för cirka 33 

procent av artikeln. I Kallas artikel beskrivs hennes framgångar i det aktuella olympiska spelet i 

två rader av 28 möjliga, cirka sju procent.   

 

Det ska dock tilläggas att detta var artiklar från samma tidningsföretag och att inte alla tidningar 

skildrar detta på samma sätt. SvD Sport gjorde ett reportage kring samma händelse och i den 

artikeln fokuserades det mer kring Kallas förkylning och att detta var orsaken till hennes 

misslyckade lopp. Istället för att förkylningen nämndes en gång i en mening tas detta upp flertalet 

gånger i flera olika stycken. Här tas även andra termer kopplade till yttre faktorer upp:  

 

En förkylning krossade Charlotte Kallas gulddröm. […] Det var i veckan som hon blev täppt i 
näsan och kände sig utpumpad mentalt efter all uppståndelse som varit. Hon lämnade 
lagkamraterna och bodde två nätter på annat ställe för att få lugn och ro, återhämta sig och bli 
av med förkylningen – men uppenbarligen räckte det inte. Det var inte bara loppen som tömt 
kroppen på energi. Efter medaljerna har det varit väldigt långa dagar, men [sic] presskonferens, 
andra intervjuer följt av förflyttning ner till Svarta Havet för medaljutdelning. Redan innan OS 
fanns det en oro i svensklägret om att just den biten skulle kunna äventyra både hälsa och 
form.79  

 

Här används termer kring yttre faktorer som tidigare bara har förknippats med män och 

motgångar. Hennes misslyckande berodde inte enbart på hennes fysiska och mentala 

tillkortakommanden utan på en extern, oförsägbar, faktor. Detta är raka motsatsen till det som 

tidigare forskning har kommit fram till. Som jag tidigare har nämnt anser jag att dessa begrepp 

(eller termer) är flytande signifikanter eftersom de är tve- eller flertydiga. Jag kan här utläsa den 

antagonism som förs inom dessa flytande signifikanter, en kamp om tolkningsrätten i dessa begrepp. 

                                                 
78 Petra Thorén, “Hon kan bli ännu bättre” (2014-02-23), http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article18422826.ab 

(2014-05-23) 
79 Anders Lindblad, Förkylning krossade Kallas dröm (2014-02-22), http://www.svd.se/sport/dagens-storsta-os-

nyheter_3298212.svd?sidan=5 (2014-05-23) 
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Innan var termer kring yttre faktorer, kopplat till motgångar, uppdelade och dess betydelse 

relativt fixerade beroende på vilket kön som beskrevs. Nu kan man se en viss förändring där 

kvinnliga idrottare beskrivs med samma termer gällande yttre faktorer kring sina motgångar som 

för männen. Man ska dock notera att detta är ett enskilt fall och det går inte att dra några 

generella slutsatser kring detta. Detta till trots kan jag se en viss tendens till förändring kring 

medias porträttering av kvinnor och män kopplat till idrottsliga motgångar.  

 

Genuskategorisering  

Detta tema kretsar kring den genuskategorisering som sker i mediautrymmet, där de kvinnliga 

sporter som väl får utrymme i media oftast är de sporter som framhäver stereotypa feminina 

drag. Alternativt framhävs även sporter som inte anses vara fysiskt krävande, ha 

kroppskontaktsmoment eller innehålla tunga föremål. Enligt de värderingar som kan klassas som 

genusstereotypa anses det finnas en större variation mellan könen. Problematiken med detta är att 

forskning kring genusstereotypifiering visar på raka motsatsen, således att det finns en större 

variation inom könen än mellan dem.80 

 

R. W Connell poängterar att feminina och maskulina stereotyper skapas genom sociala 

interaktioner och samhällsstrukturer. Vidare utvecklar han att samlingstermen för skapandet av 

könsstereotyper, ”genus”, inte är statiskt utan förändras, via sociala interaktioner.81 Yvonne 

Hirdman för samma resonemang och menar på att de genusdiskurser som existerar går att 

förändra, eftersom det inte är en objektiv sanning. Hirdman förklarar sedan vidare att skapandet 

av könsstereotyper har lett till att kvinnan har blivit underordnad mannen.82 Jag anser att 

idrottskvinnans möjligheter till att synas i media, historiskt sett, har begränsats på grund av 

skapandet av genus och genuskategoriseringar. I en idrottslig kontext kan jag se att kvinnan inte 

har haft samma möjligheter och att media har varit en bidragande faktor till att sådana stereotyper 

har kunnat fixeras ännu mer.  

 

I mitt material fann jag många olika artiklar som motsäger den tidiga forskningen. I alla mina 

artiklar som behandlar kvinnliga OS-deltagare utövar de inga sporter som kan klassas som 

”feminint stereotypa”. Enligt Natalie Koivula klassas sporter som exempelvis balett, akrobatik 

och konståkning som feminint betingade sporter. Vad dessa sporter har gemensamt är att de låter 

kvinnor få ge uttryck för att vara expressiva, graciösa och icke-aggressiva. Dessa egenskaper 

kopplas starkt samman med de feminina stereotyperna.83 De sporter som framhävs i mina artiklar 

                                                 
80 Judit Bérczes, Mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006), http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-

uppsats_PDF.pdf (2014-05-23) 

81 Connell s. 54ff.  

82 Hirdman, s. 11ff. 

83 Koivula, s. 53f.  
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som behandlar kvinnor är längdskidåkning, curling, skicross och ishockey. Ingen av dessa sporter 

anses vara ”feminina” utan antingen genusneutrala eller till och med maskulina, då tänker jag 

främst på skicross och ishockey. De maskulina stereotyper som förknippas med idrott är 

exempelvis styrka, kraft, tävlingsinriktning och aggressivitet.84 Jag anser att de sporterna i mitt 

material kopplat till kvinnliga idrottare innehåller många av de maskulina stereotypegenskaperna. 

Jag tror snarare att anledningen till varför tidningarna valde att fokusera på dessa sporter var för 

att våra svenska damer hade medaljchans eller tog medalj i dessa sporter.  

 

I två av min artiklar skrivs det om den alpina skicross-åkaren Anna Holmlund och den 

bragdartade OS-bronsmedaljen som hon tog. Skicross är en sport som liknas vid motorkross fast 

åkarna åker utför på skidor. Banan består av både kurvor och hopp som åkarna måste navigera 

sig igenom. Sporten innehåller bland annat höga farter, tuffa fysiska fajter mellan åkarna och 

omkörningar.85 Av alla de nyss framlagda karakteristiska dragen som skicross besitter kan jag dra 

en koppling från dessa till de egenskaper som förknippas med de maskulina stereotyperna. Enligt 

tidigare forskning borde således inte media, och i det här fallet tidningarna, porträttera en 

damidrottare inom denna gren då hon inte framhäver de feminina stereotyperna i sitt 

idrottsutövande. Vad som var extra speciellt med dessa två artiklar var också själva upplägget och 

historian som porträtterades. Ett år innan OS i Sotji hade Holmlund åkt på en väldigt svår 

knäskada, som hotade hennes karriär. I båda artiklarna beskrevs skadan relativt detaljrikt.  

 

Svenskan har en tung tid präglad av skador bakom sig och gjorde comeback först i december 
efter en svår knäskada. Det var i januari i fjol – då just tillbaka från en korsbandsskada i vänster 
knä – som svenskan drog av knäskolssenan, korsbandet, det inre ledbandet och två menisker i 
höger knä.86 – […] om det knä som inte bara fått korsbandet avslitet, utan även ledband och 
menisk.87 

 

Sådana beskrivningar om en idrottskvinnas skador och de risker som finns i hennes sport går inte 

ihop med den icke-aggressiva och graciösa beskrivningen av kvinnoidrottande som media 

vanligtvis fokuserar på, enligt tidigare studier från exempelvis Koivula. Något som också 

motbevisar tidigare forskning samt en del av mina tidigare upptäckter är avsaknaden av en 

”ambivalent rapportering” av hennes prestation.  Som jag tidigare har skrivit brukar media följa 

upp en glädjande kvinnlig idrottsprestation med att fokusera på något helt annat än hennes 

fysiska och psykiska prestation. Istället fokuserades det mer på hennes skada och hennes, tillsynes 
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86 Erik Ask & Lisa Edwinsson, Var nära att ge upp – tog OS-brons (2014-02-21), http://www.dn.se/sport/os/var-nara-

att-ge-upp-tog-os-brons/ (2014-05-23) 

87 Mats Bråstedt, Johan A. Larsson, Nicolinn Nilsson & Pontus Weinemo, Holmlunds lycka: ”Det är helt sjukt det här…” 

(2014-02-21), http://www.expressen.se/sport/os/holmlunds-lycka-det-ar-helt-sjukt-det-har/ (2014-05-23) 
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omöjliga, väg tillbaka. Termer som beskriver hennes tuffhet och mentala styrka kopplat till 

hennes comeback och OS-medalj är det som dominerar texterna.  

 

Det är inte bara på sig själv som Anna Holmlund har imponerat. Tränare och fysioterapeuter 
är stumma av förundran – precis som hennes lagkamrater. – Det finns ingen större resa, hon 
var nedslagen och uträknad, säger förbundskaptenen Tommy Eliason Winter. – Det är helt 
otroligt att hon kommer tillbaka, och blir trea i ett OS, säger 17-åriga Sandra Näslund som blev 
femma88.  

 

Hennes fysik och kampvilja, som jag kopplar ihop med stark mental hälsa, var faktorer till hennes 

framgång och detta är också det som porträtteras i tidningarna. Inga yttre faktorer eller 

”misslyckanden” från motståndare beskrevs som den främsta anledningen till hennes OS-brons. 

En tillsynes likadan porträttering av en manlig skidåkare har också gjorts. I en artikel i Expressen 

får man läsa om längdskidåkaren Daniel Richardsson och hans väg tillbaka från sin karriärshotade 

knäskada. Detta skedde också ungefär ett år innan OS i Sotji och själva uppbyggnaden av artikeln 

är nästan identisk. Till och med beskrivningen av skadan är snarlik den i artikeln om Anna 

Holmlund.  

 

Daniel Richardsson hade fått hel [sic] sitt knä sönderslitet. Korsbandet, ledkapseln och 
ligamenten var skadade. Kampen efter olyckan var dock inte bara fysisk. En tung mental fajt 
väntade Daniel Richardsson.89 

 

Detaljrikedomen i beskrivningen av skadan är centralt även här. I detta fall vore den mer befogad, 

sett till tidigare forskning från både Koivula och Bérczes, då det rimmar mer med de manliga 

stereotyperna.  Att utföra sporter som innehåller våldsamheter, fara och risktaganden anses vara 

mer maskulint.90 Landslagsledningen lovordar även Richardssons snabba återhämtning och ord 

som ”imponerande” samt ”otroligt” beskriver hans resa tillbaka från skadan. Även i artiklarna om 

Holmlunds resa tillbaka från sin skada används samma termer och jag kan här se en mer jämlik 

porträttering av idrottsutövarna, torts att utgångspunkten i artiklarna fokuserar på något som 

anses vara kopplat till maskulinitet.  

 

Ett annat exempel ur mitt material som delvis går emot tidigare forskning är tidningarnas 

rapportering kring damishockeyn. Även denna sport innehåller moment som man kan koppla till 

maskulinitet. Närkontakt, aggressivitet och kollisioner är egenskaper som innefattas inom både 

                                                 
88 Ibid.   
89 Oscar Broström, Axel Pileby & Pontus Weinemo, Vägen från tragedin - till ett brons i Sotji-OS (2014-02-14), 

http://www.expressen.se/sport/os/vagen-fran-tragedin--till-ett-brons-i-sotji-os/ (2014-05-23) 
90 Koivula, s. 54.  

http://www.expressen.se/sport/os/vagen-fran-tragedin--till-ett-brons-i-sotji-os/
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dam- och herrishockeyn.91 Den uppenbara och mest omdiskuterade skillnaden mellan dam- och 

herrishockey är tacklingar. Inför VM i ishockey 1994 togs tacklingar bort från damhockeyn på 

grund av den fysiska skillnaden mellan de olika nationerna, som beskrevs som enorm. De mest 

prominenta lagen, USA och Kanada, körde över motståndarlagen rent fysiskt och reglerna kring 

tacklingar infördes för att jämna ut skillnaden mellan nationerna. En direkt kroppstackling 

resulterar i minst två minuters utvisning (det lägsta straffet) och max fem minuter + 20 minuter, 

en så kallad ”Game Misconduct Penelty”. Svenska ishockeyförbundet försvarar detta regelbeslut 

med att poängtera att detta har gynnat damhockeyn och att det nu fokuseras mer på ”liret” och 

”lirarna” snarare än den fysiska överkörningen. Själva andemeningen med regeln beskrivs också 

att vara för att minska risken för skador genom fysisk kontakt.92 Denna regel polariserar dam- 

och herrhockeyn markant eftersom tackling är en central del av ishockey. Damerna får utöva en 

anpassad sport som rimmar mer med de feminina stereotyper som är kopplade till idrott. Man 

kan således argumentera för att exponeringen av damhockeyn i de svenska tidningarna följer det 

mönster som tidigare studier har kommit fram till, det vill säga att media fokuserar på kvinnliga 

idrottsutövare som utövar en sport som kan klassas som feminin. Jag skulle dock vilja hävda raka 

motsatsen. Sätter man sig in mer kring tacklingsreglerna i damhockeyn får man reda på att det 

inte råder totalt närkontaktsförbud. Kroppskontakt anses vara oundvikligt och en spelare är aldrig 

skyldig att flytta sig ur vägen vid möte av en motståndare. Kollision och fysiskt kämpande finns 

fortfarande med i damhockeyn, vilket är egenskaper som fortfarande inte kan klassas som 

feminina. Räknar man sedan in den tävlingsinriktning och aggressivitet som genomsyrar både 

dam- såväl som herrhockey, anser jag att damhockey inte kan klassas som en typisk ”feminin” 

idrott.  

 

Debatten kring att riva upp tacklingsförbudet har vuxit sig stark i svenska medier. Den före detta 

proffsboxaren Åsa Sandell har skrivit en debattartikel i Aftonbladet vars rubrik lyder 

”Hockeytjejerna kan ta en smäll”. I debattartikeln tas det exempelvis upp att 92 procent av de 

som röstade i Aftonbladets undersökning ansåg att damerna skulle få tacklas.93 I en annan artikel 

från Aftonbladet argumenterar sportjournalisten Johan Garpenlöv mot tacklingsförbudet genom 

att referera till det fundamentala inom ishockey, både för damer och herrar: 

 

– I grunden är ishockey en fysisk sport där man får tacklas. Det tillhör spelet och jag ser det 
inte som ett stort problem om damhockey också skulle tillåta tacklingar. Sen kan man 
argumentera för att det inte är lika många damer som spelar hockey, och att många yngre tjejer 
därför spelar i lag med äldre spelare. Då är det en stor skillnad rent fysiskt och då kan det bli så 

                                                 
91 Svenska Ishockeyförbundet, Spelregler inom Hockeyn, 

http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_20407/cf_113/Kroppstackling%20i%20Damishockey.PDF (2014-

05-23)  

92 Ibid.  

93 Åsa Sandell, Hockeytjejerna kan ta en smäll (2010-02-21), 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article12183769.ab (2014-05-23) 

http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_20407/cf_113/Kroppstackling%20i%20Damishockey.PDF
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article12183769.ab
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att man skrämmer bort dem i unga åldrar, men på seniornivå tycker jag det ska vara tillåtet, 
säger han i Sportbladet Show.94  

 

Här förs debatten ifrån det att kvinnor inte skulle klara av ett mer tacklingsfysiskt spel till att få 

sporten mer jämställd på seniornivå men samtidigt inte skrämma iväg yngre spelare. Åsa Sandell 

tar också upp i sin artikel att upphävandet av tacklingsförbudet skulle kunna locka fler kvinnor till 

ishockeyn.95 Bara det faktum att debatten i media mot en mer jämställd ishockey för damer och 

herrar förs tyder på att tidningarna inte väljer att porträttera damsporter som anses innehålla mer 

feminina egenskaper i samma utsträckning när det i en vinter-OS-kontext.  

 

I denna diskurs har tidigare termer som ”aggressivitet”, ”fysisk och mental styrka” samt 

”tävlingsinriktning” varit starkt kopplade till det manliga könet. Jag anser att dessa termer tidigare 

har klassats som moment och varit entydigt kopplade till männens idrottsutövande men att de har 

delvist omvandlats genom vår sociala omförhandling av termernas betydelse. Dessa termer har 

istället blivit förvandlade till flytande signifikanter då de numera kan representera både manligt och 

kvinnligt idrottsutövande.  

 

”Den asymmetriska genusbeteckningen”  

Det tredje temat som har framkommit ur mitt material kallar jag för den asymmetriska 

genusbeteckningen. Judit Bérczes förklarar den asymmetriska genusbeteckningen som tendensen att i 

en högre utsträckning markera när en text handlar om damidrottare än om herridrottare.96 Det 

görs en skillnad i markeringen av en text beroende på vilket kön som artikeln beskriver. Ett par 

tydliga termer som jag fann i mitt material är ”hockeylandslaget” eller ”tre kronor” när man 

skriver om herrlandslaget i ishockey kontra ”damkronorna” när man skriver om damernas dito. 

En diskrepans mellan dam- och herridrottare i media leder till att genushierarkin upprätthålls. 

Detta resonemang stöds även av andra studier, som menar att sportmedia i synnerhet är en 

bidragande faktor till att samhällets rådande normer gällande mannen som norm och 

genushierarkin upprätthålls.97 Genushierarkin kan förklaras som en social struktur som har 

skapats och upprätthålls av sociala interaktioner.98 Inom denna hierarki existerar kvinno- och 

mansideal (kopplade till de könsstereotyper som jag tidigare har nämnt) och det är alltid 

mansidealen som står högs upp i denna hierarki.99 Det antas som en självklarhet att en artikel 

                                                 
94 Anderas Käck, Uppmaningen: tillåt tacklingar (2014-02-10), 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18328936.ab (2014-05-23) 

95 Sandell. 

96 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

97 Margaret Duncan Carlisle, & Michael A. Messner, s. 180.  

98 Connell, s. 95f.  

99 Ibid, s. 101f.  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18328936.ab
http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html
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behandlar manlig sport när inte en tydlig markering att det är ett damlag som behandlas. I och 

med detta görs herridrottsutövandet till normen och kvinnornas utövande blir då det 

avvikande.100  

 

Termer som ”hockeylandslaget” och ”tre kronor” förmedlar i mina artiklar att det är herrishockey 

som behandlas. Vissa forskare hävdar att dessa termer existerar i officiella sammanhang vilket gör 

att media inte medvetet försöker porträttera damer som avvikelsen till normen. På Svenska 

Ishockeyförbundets hemsida finner man beskrivningar som ”tre kronor” och 

”damkronorna”,101102 vilket leder till att media sedan använder sig av dessa ord i sina artiklar, trots 

att det bara är en av dessa två termer som är genusneutrala. När stora och officiella 

idrottsinstitutioner använder sig av dessa genusbeteckningar kallas det för en ”Officiell 

genusbeteckning” och de tillämpas i stort sett enbart i en kvinnlig kontext. Officiella 

genusbeteckningar speglar de existentiella attityder vi har i Sverige gentemot idrottskvinnor och 

deras underordnade position gentemot den normativa mannen.103 Den andra typen av 

genusbeteckning kallas ”oprovocerade genusbeteckningar” och syftar på en genusmarkering som 

saknar en formell anledning.104 Ett exempel ur mitt material kan exempelvis vara 

”damstafettlaget”, en term som lika gärna kunde vara genusneutral. Bérczes menar på att den 

oprovocerade genusbeteckningen snarare tyder på värderingar inom sportsjournalistkåren genom 

deras språkbruk än det svenska samhällets attityder.105  

 

Ett intressant fynd som jag har fått fram när jag jämförde mitt material mot tidigare forskning, 

från Bérczes, var att genusbeteckningen ”Damkronorna” har gått från en oprovocerad 

genusbeteckning till en officiell sådan. I Bérczes studie beskriver hon att uttrycket 

”Damkronorna” inte existerar på ishockeyförbundets hemsida utan termen har fått fäste hos 

svenskarna på grund av medias porträttering.106 När jag undersökte detta visade sig att det 

svenska ishockeyförbundet nu använder sig av beskrivningen ”Damkronorna” när man refererar 

till damernas ishockeylandslag. Det ska tilläggas att de fortfarande använder ordet 

”damlandslaget” också på sin hemsida. Jag kan dock här se att den diskurs media använder 

gällande deras oprovocerade genusbeteckning kan ta fäste och bli en del av den officiella 

genusbeteckningen.  I och med detta kan man se hur pass viktig medias roll är i skapandet och 

                                                 
100 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

101 Svenska Ishockeyförbundet, Herr (2013-08-26), http://www.swehockey.se/Landslag/Herr/ (2014-05-23) 

102 Svenska Ishockeyförbundet, Dam (”013-01-18), http://www.swehockey.se/Landslag/Dam/ (2014-05-23) 

103 Judit Bérczes, Mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006), http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/D-

uppsats_PDF.pdf (2014-05-23) 

104 Judit Bérczes, De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2006-11-25), 

http://www.idrottsforum.org/articles/berczes/berczes061115.html, (2014-05-23) 

105 Ibid.  

106 Ibid.  
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upprätthållandet av diskursen kring mannen som normen inom idrottssfären, men även 

genushierarkin.  

 

Om man bortser från Tre kronor och Damkronorna finner jag inte några tydliga exempel på en 

asymmetrisk genusbeteckning. I de fall där en lagsport nämndes var tidningarna relativt 

konsekventa med sina benämningar. Istället för att skriva exempelvis längdskidlandslaget, och då 

syfta på herrarnas lag, valdes beskrivningen ”längdskidherrarna” istället. När curling 

rapporterades skrev tidningarna om lag Sigfridsson och lag Edin. Inom curlingsporten lyser 

genusneutraliteten igenom eftersom man inte distanserar dam- och herrcurling genom att 

benämna lagen olika utefter någon mansnormalitet.  I artikeln som porträtterade lag Edin 

(herrlaget) kunde jag till och med se en omvänd asymmetrisk genusbeteckning där termen 

”Sveriges curlingherrar” användes i samma utsträckning som ”lag Edin”, alltså en oprovocerad 

genusbeteckning.  

 

Sammanfattande slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur tidningarna porträtterar svenska OS-

deltagare utifrån ett genusperspektiv. Med hjälp av Judit Bérczes tidigare teorier kunde jag få fram 

intressanta teman som inte bara kunde bekräfta tidigare forskning utan också i många fall 

motbevisa den. Det som den tidigare forskningen från bland annat Bérczes och Annica Alvén 

hade kommit fram till var att media, och då även tidningar, har en stor inverkan på skapandet av 

genus samt upprätthållandet av genushierarkin. Det har visat sig att tidningarna har historiskt sett 

porträtterat manliga och kvinnliga idrottare olikt i sina artiklar. I det som jag fick ut ur mitt 

material stämde många av de tidigare upptäckterna och de diskursteman som exempelvis Bérczes 

hade tagit fram. I den ambivalenta framställningen, som tidningarna till viss del utför, går det att finna 

en tydlig skillnad i porträtteringen av svenska herr- och damolympier. Ett helt annat språkbruk 

används för att skildra damernas och herrarnas prestationer, där damernas positiva prestationer 

allt oftare trivialiseras och termer gällande ”yttre faktorer” beskrivs som anledningen till deras 

vinst. Vinster för damer förklaras således som något som inte har med deras egna fysiska och 

mentala prestationer utan brukar oftast förklaras genom att andra laget ”missade” eller hade 

”otur”. För männen gäller raka motsatsen då deras vinster ofta förklaras genom deras fysiska 

prestationer och deras talang. När det kommer till motgångar kunde jag dock se en 

helomvändning i mitt material. I de fall där männen förlorade florerade termer som hade med 

”yttre faktorer” att göra. Männens förlust var inte deras egna fel utan något utomstående och 

något okontrollerbart. För kvinnorna kunde deras förluster kopplas samman med deras fysiska 

tillkortakommanden. Denna typ av helomvändning kallar Bérczes för motsatt ambivalent 

framställning och jag kunde utskilja sådana framställningar flertalet gånger ur mitt material.  Alla 

artiklar följer inte denna ambivalenta framställning konsekvent. Vid ett specifikt tillfälle kunde jag se 

att en tidningsartikel försvarade en idrottskvinnas, Charlotte Kalla, förlust med något som var 
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bortom hennes kontroll, nämligen hennes förkylning. Termer gällande ”yttre faktorer” blev 

därmed förklaringen till varför hon inte kunde vinna, något som bara hade framgått i artiklar 

kopplade till männens motgångar tidigare. 

 

Utifrån tidigare studier och mitt eget material kan jag urskilja diskurser fyllda med flytande 

signifikanter kopplat till ”den ambivalenta framställningen”. Termer som i en manlig kontext får en viss 

betydelse får en helt motsatt betydelse i en kvinnlig kontext. Det verkar dock som att det finns en 

diskursiv kamp mellan dessa tvetydliga tecken och det finns exempel på artiklar som använder sig 

av ett språkbruk som skulle göra porträtteringen mellan dam- och herridrottare något mer 

jämställt. Även om detta bara figurerar i en av mina artiklar ser jag förändringen som en bra start 

kring att omförhandla dessa termers betydelse till att bli mer entydiga och då även mer jämställda. 

Är tidningarna mer konsekventa i sina porträtteringar och använder samma termer och 

beskrivningar kring båda könens idrottsutövande skulle idrotts-Sverige bli mer jämställt, menar 

jag. Med hänsyn till tidigare forskning, samt större delen av mina egna upptäckter, anser jag dock 

att det kommer ta en lång tid innan dessa diskursiva termer kring den ambivalenta framställningen är 

helt omförhandlade.  

 

Den delen av mitt material som främst motsade tidigare studier var avsnittstemat 

Genuskategorisering. Enligt tidigare forskning är det oftast kvinnor som utövar feminint 

stereotypifierade sporter som får utrymme i media. Sporter där man förväntas vara graciös, 

expressiv och icke-aggressiv, exempelvis gymnastik och konståkning, brukar oftast figurera i 

tidningar när de porträtterar kvinnliga idrottare. I mitt material tas sporter som längdskidåkning, 

curling, skicross och ishockey upp i den idrottskvinnlig kontext. Jag anser att alla dessa sporter 

antingen går att klassas som maskulint stereotypifierade sporter (eller så kallade ”genusneutrala 

sporter”), då speciellt ishockey och skicross där aggressivitet, styrka, kraft och kroppskontakt är 

vanligt förekommande. I exemplet kring damhockeyn kan man argumentera för att 

tacklingsförbudet har gjort sporten mer kompatibel med de feminina stereotyperna som är 

kopplade till idrotten. Bryter man dock ner tolkningen av tacklingsreglerna kan man finna att 

närkontakt fortfarande är en central del av damhockeyn. Med närkontakt som utgångspunkt 

tillsammans med egenskaper som ”tävlingsinriktning” och ”aggressivitet” kan man istället 

argumentera att damishockeyn inte går att klassas som en typisk ”feminin idrott”. Med ”feminin 

idrott” menar jag de attribut som Koivula har tagit fram i sin studie, som jag har nämnt tidigare i 

studien. Jag kunde också se att tidningarna aktivt argumenterade för att tacklingsförbudet skulle 

bort. Bara att tidningarna ger utrymme till sådana argumentationer visar på att media inte enbart 

porträtterar feminint stereotypifierade sporter, i en vinter-OS-kontext, utan att de vill förändra de 

rådande normerna gällande sporten för att göra den mer jämställd.  

 

I mitt material fann jag inte bara det faktum att tidningarna har skiftat fokus från feminint 

stereotypifierade sporter när kvinnor porträtteras utan de utför en mer jämlik porträttering mellan 

könen som har utfört samma resa tillbaka efter en allvarlig och karriärshotande skada. I det fallet 



 27 

som jag tar upp i mitt material var skildringen nästan identisk mellan skicross-åkaren Anna 

Holmlund och längdskidåkaren Daniel Richardsson. Båda hade skadat knät svårt och i artiklarna 

som skildrade detta beskrevs skadorna lika detaljrikt. För att tesen gällande medias 

genuskategorisering skulle vara konsekvent och sann skulle dels inte Anna Holmlund få något 

större utrymme i media. Detta för att hennes sport inte rimmar med de feminina stereotyperna 

kopplade till idrott och hennes skada skulle inte ha beskrivits med sådan detaljrikedom. Trots 

detta används samma språkbruk och samma handlingsupplägg i båda artiklarna. Jag ser detta som 

ett steg i en riktning mot en mer jämlik porträttering av våra svenska idrottare.  

 

Jag anser, utifrån mitt material, att de termer som tidigare har varit moment i denna diskurs, termer 

som ”aggressivitet” och ”tävlingsinriktning”, har omförhandlats och blivit mindre fixerade. 

Tidigare hade exempelvis ”aggressivitet” och ”tävlingsinriktning” varit starkt kopplat till manligt 

idrottsutövande men numera skulle detta kunna kopplas till båda könens idrottande. De termer 

som tidigare klassades som moment i diskursen har således omförhandlats till flytande signifikanter då 

deras betydelse numera har blivit tvetydligt. Denna förvandling från entydighet till tvetydighet är, 

enligt mig, av yttersta vikt i kampen mot ett mer jämställt idrotts-Sverige. Som jag nämnde i min 

inledning har tidningarna, samt media i stort, ett stort inflytande på människors uppfattning kring 

sport och de är en viktig aktör i denna jämställdhetskamp.  

 

I mitt tredje avsnitt, som behandlade ”Den asymmetriska genusbeteckningen”, fann jag mer exempel 

som stödjer mina tidigare upptäckter som pekar på att tidningarna porträtterar idrottare mer 

jämställt än vad tidigare forskning har bevisat. Det enda fallet där en asymmetrisk 

genusbeteckning, tendensen att i högre utsträckning markera när en artikel behandlar ett damlag 

eller damidrottare, var i fallet ”Damkronorna”. I de svenska tidningarnas rapportering av 

damishockeylandslaget förekom termen ”Damkronorna” och i herrarnas artiklar förekom ”Tre 

kronor”. Problematiken med detta är att mannen som norm inom idrotten förstärks med sådana 

termer, vilket jag anser hämmar jämställdhetsprocessen inom idrotten i Sverige. Det intressanta 

med termerna ”Damkronorna” och ”Tre kronor” är att de har gått från att vara en ”oprovocerad 

genusbeteckning”, som görs utan anledning av journalister, till att bli en ”officiell 

genusbeteckning”. En ”officiell genusbeteckning” är när en stor och officiell institution använder 

sig av dessa genusbeteckningar, exempelvis på deras hemsidor. När Judit Bérczes gjorde sin 

studie, år 2006, figurerade bara termen ”Damkronorna” i mediala sammanhang och inte på 

Svenska Ishockeyförbundets hemsida. Numera, år 2014, använder sig Ishockeyförbundet termen 

”Damkronorna” på sin hemsida för damishockeylandslaget. Termen har således gått från att 

enbart vara en konstruktion från mediasamhället till att bli en institutionell och officiell 

beteckning som stärker genushierarkin. 

 

Trots detta har jag inte hittat några fler tydliga exempel på en asymmetrisk genusbeteckning. 

Tidningarna var konsekventa i sina beskrivningar av exempelvis längdskidlandslaget. I artiklar 

som behandlade herrskidåkarna användes ”herrskidlandslaget”, istället för att benämna det som 
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längskidlandslaget (som skulle vara den logiska termen vid tillämpandet av en asymmetrisk 

genusbeteckning). En mer symmetrisk genusbeteckning går också att finna i porträtteringen av det 

svenska curlinglandslaget. Där benämns damernas och herrarnas lag som ”lag Sigfridsson” 

(damlaget) och ”lag Edin” (herrlaget). Här tas genusbeteckningen bort helt och hållet och istället 

skiljer man lagen åt med lagkaptenernas efternamn. Jag anser att detta porträtterar en mer 

jämställd bild av curling som sport då avsaknaden av den asymmetriska genusbeteckningen tar bort 

fokus från mannen som norm inom idrotten och därmed stärks inte tankarna kring 

genushierarkin.  

 

Jag anser dock att vinter-OS som idrottsarrangemang kan ha varit anledningen till varför mitt 

material, enligt min tolkning, var mer jämställt än vad tidigare forskning hade kommit fram till 

utifrån deras material. Jag skulle vilja hävda att svenska tidningar och det svenska folket, som 

konsumerar dessa tidningar tillsammans med annan media, värderar ett dam-guld i 

längdskidåkning lika mycket som ett herrguld inom samma disciplin. Intresset från media och det 

svenska folket ligger mer kring vilken vintersport som utövas samt hur konkurrenskraftiga de 

svenska olympierna är inom sporterna. Detta resonemang stärker jag med den statistik som jag 

tog upp i mitt avsnitt gällande tidigare forskning. Statistiken visade att skidlandslaget, som 

skördade många medaljer för Sverige, hade många fler artiklar skrivet om sig än andra, mindre 

lyckosamma, sportgrenar och utövare. Bland de aktiva inom skidlandslaget skrevs det flest artiklar 

om Charlotte Kalla, och jag anser att detta beror på det faktum att hon vann tre OS-medaljer och 

därför fick ett större medialt intresse runt omkring sig. 

 

Sammanfattningsvis anser jag, utifrån mitt material, att vissa delar i de svenska tidningarnas 

språkbruk och diskurs går att klassa som könsstereotypa och de då även fungerar som 

bromsklossar i jämställdhetsprocessen inom idrotten i Sverige. Detta syns tydligt i den ambivalenta 

framställningen där språkbruket och termers betydelse skiftar beroende på vilket kön som 

behandlas. Jag ser också bromsklossar i andra kategorier, exempelvis när termer som 

”Damkronorna” bildas och reproduceras, vilket leder till att uppfattningen av mannen som 

normen inom idrottsvärlden förstärks. Trots detta kan jag se tendenser som motbevisar tidigare 

forskning. En stor del av det jag har funnit i mitt material har motbevisat det som tidigare 

forskning har kommit fram till.  

 

Jag ser, utifrån mitt material, en tendens till förändring och omförhandling av termer inom den 

svenska mediala sportdiskursen. Termer som tidigare var mer fixerade och då syftade kring 

männens utövande, exempelvis ”aggressivitet” och ”tävlingsinriktning”, inom diskursen har blivit 

alltmer tve- och flertydiga där termerna kan beskriva både dam- och herridrottare. I andra fall 

kunde jag se att flytande signifikanter, såsom termer gällande ”yttre faktorer”, hade börjat att 

omförhandlas till att bli mer statiska och exempelvis beskriva båda könens med- och motgångar. 

Utifrån det jag har kunnat få fram ur mitt material porträtteras svenska olympier olika utefter sin 

könstillhörighet. Vissa diskurser kan fortfarande ses som könsstereotypa. Trots detta anser jag att 
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det görs skillnad mellan könen i en allt mindre utsträckning än tidigare och jag menar att vi går 

mot en mer jämställt idrotts-Sverige.  
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