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Title: “As a girl you’re not allowed to take up space, you’re not allowed to be cocky” A 

qualitative studie about how the boxers Mikaela Laurén and Klara Svensson are 

portrayed in Swedish tabloids.   
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The aim of this bachelor thesis was to examine how Swedish tabloids portrayed 

Sweden’s greatest female boxers Mikaela Laurén and Klara Svensson the time before 

and the time after their great meeting at Hovet the 10th of September. We examined the 

following questions: Which gender roles are given to Sweden’s greatest female boxers 

Mikaela Laurén and Klara Svensson in Swedish tabloids and how is the interplay 

between media and the figures in the text described in the Swedish tabloids?  
 

We used narrative analysis to investigate 14 texts from Aftonbladet and Expressen 

which were related to the match at Hovet. We found that the two boxers were portrayed 

differently. Laurén was portrayed as the bad girl who had to fight hard to get to where 

she is. She is tough and she is the one that comes with mean comments and gives media 

the real intrigues and she likes to use props. She believes she has a greater purpose, to 

get female boxing acknowledged on the media agenda. Svensson is portrayed as the 

good girl, she is more girly and is portrayed as if she seems to think that she is a better 

person than Laurén and therefore pity her when Laurén creates drama in the media. 

Svensson tries to convince the media that she is a tough girl but is still portrayed as 

more girly. Both Laurén and Svensson were also portrayed with their roles outside of 

boxing, as girlfriends which is common for female athletes. The meeting seems to be 

perfect for both the media and the boxers team. The meeting is portrayed as the final 

battle between good and evil.   

 

 

Nyckelord 
 

Journalism, narrative, media logic, sports, boxing, tabloids, female athletes, gender, 

femininity, identity 

 

 

 



  
 

ii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte ........................................................................................................................ 2 

1.1.1 Frågeställningar .............................................................................................. 3 

2 Bakgrund och kontext _________________________________________________ 3 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 5 
3.1 Hur kvinnliga idrottare framställs i medier ............................................................ 5 
3.2 Framställningen av två kvinnliga idrottare ............................................................. 7 
3.3 Feminisering inom den maskulina boxningen ........................................................ 8 

4 Teori _______________________________________________________________ 9 
4.1 Medielogiken .......................................................................................................... 9 
4.2 Framing ................................................................................................................. 11 
4.3 Stereotypisering .................................................................................................... 12 
4.4 ............................................................................................................................... 13 

4.5 Judith Butlers genusteorier ................................................................................... 13 

5 Metod _____________________________________________________________ 15 
5.1 Narrativ analys ...................................................................................................... 15 
5.2 Avgränsningar ...................................................................................................... 17 

5.3 Urval ..................................................................................................................... 17 
5.4 Analysprocessen ................................................................................................... 18 

5.4.1 Frågor till texten ............................................................................................ 19 

5.5 Metodkritik ........................................................................................................... 19 

5.6 Forskningsetiska överväganden ............................................................................ 20 
5.7 Reliabilitet, validitet och generaliseringsanspråk ................................................. 21 

6 Analys _____________________________________________________________ 21 
6.1 Klara Svensson ..................................................................................................... 22 

6.1.1 ”Den feminina prinsessan” och ”den spottande pojkflickan” ...................... 22 

6.1.2 Översittaren, motståndaren och svikaren ...................................................... 25 

6.1.3 Flickvännen som behöver tas hand om.......................................................... 26 

6.2 Mikaela Laurén ..................................................................................................... 27 

6.2.1 Den kaxiga tjejen med en större uppgift ........................................................ 27 

6.2.2 Den mjuka sidan och drömmen om barn ....................................................... 29 

6.3 Konflikten ............................................................................................................. 31 

6.3.1 Prestige .......................................................................................................... 34 

6.4 Ett vinnande koncept för alla ................................................................................ 35 

6.5 Scener och rekvisita .............................................................................................. 36 
6.6 Utmärkande ord .................................................................................................... 38 

6.7 Sammanfattning .................................................................................................... 38 

7 Slutsats och diskussion _______________________________________________ 39 
7.1 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................ 43 

Referenser ___________________________________________________________ 44 



  
 

iii 

Bilaga 1 ______________________________________________________________ I 
Webbartiklar .................................................................................................................. I 
Tidningsartiklar ............................................................................................................. I 

 

 

  
 



  
 

1 
 

1 Inledning 

Laurén och Svensson är Sveriges just nu två största kvinnliga boxare och vi vill därför 

jämföra hur svensk kvällspress framställer dem. Vi anser att det är relevant att 

undersöka hur Laurén och Svensson framställs eftersom att de tillhör eliten inom svensk 

boxning och därför kan anses vara två av de yttersta representanterna för sporten. 

Massmedier är en av de mest inflytelserika institutionerna i samhället och hur de 

framställer kvinnlig idrott påverkar hur allmänheten ser på kvinnlig idrott och dess 

utövare (Fink, 2014; Koivula, 1999). Enligt Gripsrud (2011) kan idrottsprofiler precis 

som popidoler vara stora förebilder och omedvetet försöker vi identifiera oss med den 

mediala bilden av dem. Hur det rapporteras om sport har stort inflytande på idrottandet 

(Koivula, 1999). Dessutom har proffsboxning endast varit tillåtet i Sverige sedan 2007 

och är därför ett ganska outforskat område (Roos, 2015). 

 

Sportjournalistik som forskningsområde är relativt nytt och därför också ett 

underutforskat område som har vuxit i takt med att intresset för sportjournalistiken, och 

kommersialismen, har ökat (Enbom & Carlsson, 2015). Det har gjorts kvantitativa 

studier om hur mycket utrymme kvinnliga atleter och deras sporter får jämfört med 

manliga atleter och deras sporter. Det har gjorts kvalitativa studier om hur det skrivs om 

män och kvinnor inom sport och skillnaden mellan dem (Fink, 2014). Vi anser därför att 

en jämförelse mellan två kvinnliga idrottare inom en sport som dessutom har en stark 

maskulin hegemoni, vilket innebär att maskulinitet är dominerande inom området, 

skulle kunna bidra till en djupare förståelse om hur läsarna erbjuds tolka kvinnliga 

idrottsutövare, i detta fall boxare. Ofta framställs inte kvinnliga idrottare för sina 

idrottsliga prestationer utan för deras egenskaper utanför sporten. På grund av den bild 

av kvinnliga idrottare som medierna erbjuder har kvinnlig idrott en lägre status bland 

läsarna (Fink, 2014). 

 

Under de första olympiska spelen i Aten 1896 fick inte kvinnor delta och motståndet 

mot kvinnligt deltagande var stort. Männen ansåg att kvinnorna var för ”ömtåliga” och 

att deras fertilitet hotades av tävlingsidrottande. Det ansågs motbjudande att kvinnor 

skulle vara andfådda och svettiga. Idrotter som ansågs lämpliga för kvinnor var 

simning, gymnastik och friluftsliv men man undvek tävlingssituationer eftersom att 

kamplusta inte ansågs ligga i ”kvinnans natur” (Dahlén, 2008; Tolvhed, 2006). Boxning 

är alltså en sport som historiskt sett har ansetts vara olämlig för kvinnor att utöva. 
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Inom tävlingsidrotten, till exempel boxningen, råder en stark manlig hegemoni 

(Koivula, 1999). Det gör att den manliga hegemonin som råder tas för given, ses som 

självklar och därför inte ifrågasätts (Fink, 2014; Dahlén 2008). Därför vill vi ta reda på 

hur svensk kvällspress framställer Sveriges två största kvinnliga boxare. Framställs de 

efter den rådande manliga hegemonin eller tillskrivs de mer feminina attribut för att 

passa in som kvinna? Vinklar medierna på deras personlighetsdrag eller på det som 

verkar avvikande och som därmed passar bättre in i kvällspressens kontext? 

 

Vi vill undersöka hur Laurén och Svensson framställs i svensk kvällspress. 

Kvällspress har i grund och botten samma uppgifter som mer traditionell 

nyhetsjournalistik men de är mer inriktade på sensation och skandaljournalistik. Viktiga 

faktorer för att det ska bli en nyhet är att det handlar om något oväntat och avvikande 

(Strömbäck, 2015; Nord, 2015). Situationen med Laurén och Svensson kan anses 

avvikande för att det är två kvinnor i en manlig sport och för att det har uppstått en 

konflikt som har fått stor uppmärksamhet. 

 

Vi vill inte enbart fokusera på tuffhet och maskulinitet och vad som anses vara ett 

godtagbart beteende som kvinna och boxare, utan också försöka förstå varför de 

framställs på det sätt de gör. Vi ställer oss också frågan om genus och boxarnas 

bakgrund kan ha att göra med hur de framställs. Vilken bild mediernas framställning 

förmedlar och hur vi tror att det kan påverka samhället i en större kontext. Som tidigare 

nämnt är massmedier en av de mest inflytelserika institutionerna i samhället och deras 

framställning av kvinnlig idrott påverkar allmänhetens syn på kvinnlig idrott och dess 

utövare (Fink, 2014; Koivula, 1999). 

Vi anser att det är relevant att försöka förstå hur Sveriges just nu två främsta boxare 

framställs. Detta eftersom att det kan ha en stor påverkan på hur människor ser på 

kvinnliga idrottare och kvinnligt ansedda idrotter. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka könsroller som Sveriges just nu två största 

kvinnliga boxare Mikaela Laurén och Klara Svensson tilldelas i svensk kvällspress och 

hur de iscensätts. Vi vill också undersöka hur samspelet mellan medierna och aktörerna 

i texten framställs i svensk kvällspress. Uppsatsens fokus kommer att ligga på tiden 
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fram till och strax efter stormatchen den 10 september 2016 på Hovet. Vi vill undersöka 

hur det ser ut i svensk kvällspress då den är mer sensationsinriktad (Nord, 2015).  

 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Vilka könsroller tilldelas Sveriges två största kvinnliga boxare Mikaela Laurén 

och Klara Svensson i svensk kvällspress? 

2. Hur framställs samspelet mellan medierna och aktörerna i texten i svensk 

kvällspress? 

2 Bakgrund och kontext 

I det här avsnittet redogör vi kortfattat för Lauréns och Svensson bakgrund för att få en 

förståelse för vad som kan ligga bakom mediernas tolkningar. Vi vill också få en 

förståelse kring kvällspressens förutsättningar för att kunna förstå dess användning av 

sensationsnyheter. Vi förklarar även definitionen av ordet norm eftersom att det är 

frekvent förekommande i vår uppsats. 

 

Mikaela Laurén föddes 1976 och växte upp i Enskede. Fram till 28 års ålder simmade 

hon på elitnivå men lade av då hon inte lyckades ta sig till OS. I juli 2005 dömdes 

Laurén till 14 månaders fängelse för grovt vapenbrott och grovt dopingbrott 

(Lagercrantz, 2012). Redan som ung var doping ett inslag i hennes liv då det brukades 

av människor i hennes närhet (Söndagsintervjun, 2016, 23 oktober). Hon hade börjat 

med boxning några månader innan gripandet och under tiden i fängelset kom 

tävlingsmänniskan tillbaka. Hon bestämde sig för att bli bäst i världen. Hon ville 

förknippas med något nytt. Hon boxades som amatör under ett år, sedan blev hon proffs. 

I början fick hon arrangera sina egna matcher och sköta marknadsföring själv 

(Lagercrantz, 2012). 

 

Klara Svensson föddes 1987. I åttonde klass började hon med fitnessboxning men kort 

därefter fick hon testa på att boxas på riktigt. Redan i sin första tidningsintervju stack 

hon ut hakan och sa att hon skulle ta VM-guld. Hon är uppvuxen på en hästgård i 

Höllviken i Skåne. Hon lade amatörkarriären bakom sig 2011 och i juni samma år 

debuterade hon som proffs (Silvander, 2007; Bredler, 2011). 
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Konflikten eskalerade då Laurén hällde vatten på sin kroatiska motståndare under 

invägningen. Klara Svensson som tidigare har tränat med kroatiskan blev förbannad 

över Lauréns osportsliga beteende och ställde sig i kroatiskans ringhörna för att markera 

sitt missnöje. Detta upprörde Laurén då hon ingår i samma stall, alltså boxningsteam,  

som Svensson. Efter händelsen började det pratas om en match mellan dem (Alfelt, 

2016). 

Den 27 juni 2016 stod det klart att Laurén och Svensson skulle mötas i ringen på Hovet 

i Stockholm den 10 september (Lillhannus, 2016). Efter detta trappades konflikten upp 

ytterligare och det verbala kriget fick stor medial uppmärksamhet. 

 

Kvällspress/kvällstidningar är enligt Strömbäck (2008) mer fokuserade på nyheter 

som handlar om människor som är kända, nationellt eller internationellt. Kvällstidningar 

lägger i större utsträckning än morgontidningar fokus på nyheter som handlar om 

förströelse och underhållning så som sport, hälsa och friskvård, medicin och nyheter 

som kan lämna läsaren med rädsla. Kvällstidningar präglas av sensationsjournalistik, 

troligtvis för att de är så beroende av försäljningen av lösnummer. Genom att erbjuda 

läsaren känslor så som hat, kärlek, lycka, sorg och lust vill man locka läsare. Detta 

eftersom att detta är känslor som kan delas av många och som de flesta kan relatera till 

(Gripsrud, 1992; Strömbäck, 2008). 

 

Aftonbladet är sedan 1996 Sveriges största kvällstidning. 1994 blev de den första 

dagstidningen på webben. Tidningen har sedan början av 1930-talet, då den började ges 

ut i tabloidformat, varit präglad av sensationsnyheter så som sport. 2016 hade 

Aftonbladet 3,5 miljoner dagliga läsare (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Expressen hade i grunden fokus på säljande nyheter, till exempel sport, precis som 

andra kvällstidningar men utmärkte sig med sin bild- och personjournalistik. Tidningen 

var Sveriges största kvällstidning från 1958 till 1996. De brottades med stora problem 

under 1990-talet och deras vardagsupplaga sjönk från 570 000 till 320 000 exemplar. 

2016 nådde Expressen 2,35 miljoner läsare en genomsnittlig vardag (Lindqvist, 2016; 

Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Normer är så som man förväntas att vara (Elmeroth, 2012). Det finns två typer av 

normer, formella och informella. Formella är de som är formellt överenskomna, 



  
 

5 

nedskrivna och vedertagna; till exempel lagar. De formella normerna kallas också 

ramnormer. De flesta normer är informella, alltså inte uttalade eller nedskrivna. De kan 

också kallas grupp- eller moralnormer. Normerna reproduceras genom att ens beteende 

bekräftas, ofta i en gruppdynamik. Hur vi beter oss, vilka attityder vi har, vad vi känner 

och gör styrs av normer. Olika kulturella och sociala grupper har olika normer som man 

förväntas agera efter. En människa har olika roller som kan komplettera varandra och 

stärka identiteten men kan också komma i konflikt om man har höga förväntningar eller 

om skillnaden i rollerna blir för stora (Karlsson, 2012).   

 

Sportjournalistiken var från början rent informativ men under 1900-talet blev den mer 

melodramatisk och betoningen hamnade på känslor och dramatik. Den söker efter 

känslomässig närhet och har därmed blivit allt mer sentimental och intim och gränsen 

mellan idrottarnas privatliv och offentliga liv har blivit allt otydligare. Till exempel är 

det vanligt att idrottsstjärnornas kärlekshistorier eller livskriser hamnar i fokus istället 

för själva tävlandet. Kvällspressen kom att bli det forum där idrottarna själva fick 

berätta om händelser och varför det blev så. Sportjournalistiken använder sig av olika 

stilgrepp som exempelvis krigstermer, klichéer, upprepningar, ordlekar och 

motsättningar och kontraster. Uppmärksamheten från medierna har kommit att bli 

nödvändig för idrottsaktörer för att behålla sina kommersiella samarbetspartners. Dessa 

samarbeten upprätthålls bara om sporten och idrottarna ger sig själva och därmed 

företaget positiv och frekvent uppmärksamhet i medierna (Dahlén, 2008).  

 

3 Tidigare forskning  

I det här avsnittet går vi igenom tidigare forskning inom området sportjournalistik och 

genus. Både mer övergripande forskning som har undersökt hur kvinnliga idrottare 

framställs men också mer fallspecifika, som har undersökt hur idrottskvinnor framställts 

i en viss situation. 

 

3.1 Hur kvinnliga idrottare framställs i medier  

Koivula (1999) och Fink (2014) gjorde båda kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

om kvinnors representation och hur de framställs i medier. De visade att 

representationen av kvinnliga idrottare och kvinnligt ansedda sporter får mindre 

utrymme i medier än manliga idrottare och manligt ansedda sporter. Sporter som anses 
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passa bättre för kvinnor är sporter där man inte möts öga mot öga eller som inte kräver 

någon kroppskontakt, exempelvis gymnastik eller simning (Fink, 2014; Koivula, 1999). 

Detta är intressant för oss eftersom att boxning både är en sport som kräver närkontakt 

och där man möts öga mot öga. Därför undrar vi hur Laurén och Svensson framställs i 

svensk kvällspress när de går emot normen för vad som anses passande för kvinnor. 

 

Koivula (1999) kommer i sin undersökning fram till att kvinnor som utövar en mer 

manligt ansedd sport oftare får komma till tals än kvinnor som utövar en kvinnligt 

ansedd sport. Fink (2014) belyser hur kvinnliga idrottare ofta benämns som ”tjejer” eller 

flickor, men att män sällan refereras till som ”killar”. Det är även vanligt att ordet dam 

används när man talar om kvinnlig idrott, detta för att herridrotten är normen. 

Exempelvis kallas fotboll med kvinnliga idrottare ofta för damfotboll medan fotboll 

med manliga idrottare sällan kallas herrfotboll utan benämns bara som fotboll. Både 

Koivula (1999) och Fink (2014) påvisar att kvinnliga idrottare ofta nämns med bara 

förnamn medan manliga idrottare ofta nämns med både för- och efternamn eller bara 

efternamn. Kvinnors prestationer anses inte tillräckliga utan de får posera och använda 

sig av sitt utseende. Det kan vara ett sätt att omedvetet förminska personen. Hon menar 

att så kan vara fallet med många texter som handlar om kvinnliga idrottare. Vid första 

anblick kan texten se neutral ut men kan ändå innehålla förminskande ord och fraser 

(Fink, 2014). I vår analys kan detta vara användbart för att se vad som kanske döljer sig 

bakom texten genom att analysera vilka ordval som görs i texten och hur de refererar till 

Laurén och Svensson.  

 

Eftersom att massmedier kan ses som en av de mäktigaste institutionerna i det moderna 

samhället som formar de rådande normerna är det viktigt att granska och undersöka 

deras rapportering (Fink, 2014). Koivula (1999) menar att våra övertygelser, 

värderingar och attityder mot oss själva och andra påverkas av mediernas rapportering. 

Deras sätt att rapportera spär på myten om kvinnlig svaghet. Hos kvinnor som tittar på 

program eller sport som inte följer könsnormerna är det troligare att de själva börjar 

med en manligt ansedd sport. Både Koivula (1999) och Fink (2014) kommer i sina 

undersökningar fram till att kvinnliga idrottare sällan framställs för sina idrottsliga 

prestationer utan istället hamnar fokus på något annat. Fink (2014) menar att när 

kvinnor lyckas med en prestation kopplas det oftas till tur, starkt manligt inflytande och 

känslor medan mäns framgång är ett resultat av talang och hårt arbete. Om kvinnliga 
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utövare misslyckas ses det oftast som en brist på koncentration, dedikation eller helt 

enkelt bristande kunskaper och färdigheter.  

 

Inom sportens värld råder det en manlig hegemoni och det mest åtråvärda maskulina 

egenskaperna är heterosexualitet, aggression och självsäkerhet. Följer man inte 

normerna som kvinna, vilket bland annat innebär att man är feminin, graciös, mer 

vardagligt idrottande och svagare, ses man som ett hot mot den maskulina hegemonin 

vilket ses som avvikande, onaturligt och/eller lesbiskt. För att inte stämplas som det 

uppmanas kvinnliga idrottare att gömma sig bakom de feminina normerna, alltså måste 

kvinnliga utövare tänka på vad de säger, vad de gör, hur de ser ut etcetera. Oftast läggs 

fokus på deras roller utanför idrotten så som rollen som mamma, flickvän och fru. Deras 

prestationer anses inte tillräckliga utan de får posera, och använda sig av sitt utseende 

vilket bidrar till den negativa synen som samhället har på kvinnlig idrott (Fink, 2014; 

Koivula, 1999a). Vi tror att detta kan vara användbart när vi ska göra vår analys 

eftersom att vi är nyfikna på om det är deras idrottsliga prestationer som hamnar i fokus 

eller om det är något annat, exempelvis fysiska attribut, personliga intressen eller 

relationer.  

 

3.2 Framställningen av två kvinnliga idrottare  

Essän Tales of the Ice Princess and the Trash Queen av Sandy Flitterman-Lewis (1995) 

handlar om konflikten mellan de amerikanska konståkarna Tonya Harding och Nancy 

Kerrigan. De tillhörde båda världseliten och tävlade bland annat om en plats i OS. Efter 

att ha gått av isen vid en tävling blev Nancy Kerrigan misshandlad, slagen på knäet med 

ett hårt tillhygge. Hennes konkurrent, Tonya Harding, misstänktes vara inblandad i 

misshandeln då det senare framkom att det var hennes pojkvän som hade utfört 

misshandeln mot Kerrigan. 

Flitterman-Lewis (1995) genomför en analys med utgångspunkt i narrativt 

filmberättande och med fokus på hur Kerrigan och Harding framställs och vad det 

betyder för framställandet av dem som kvinnor. Kerrigan och Harding framställs som 

två motsatser, den vackra medelklassflickan Kerrigan och den manhaftiga tuffingen 

Harding. Flitterman-Lewis (1995) menar att de båda kvinnorna framställs på mycket 

olika sätt. I berättelsen om Nancy Kerrigan och Tonya Harding tilldelas de båda 

konståkerskorna två olika funktioner. Tonya Harding står för innehållet, storyn, medan 

Nancy Kerrigan står för det visuella. I framställningen av Tonya Harding är det hennes 
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idrottsliga prestation sekundär och det primära har varit dramat runt omkring. Hennes 

liv har kantats av flera skandaler och det är främst dessa som framhålls och som skapar 

intresse. Harding kommer från hårda förhållanden där kriminalitet och droger 

förekommit och hon framställs som en hjältinna i en solskenshistoria. 

Framställningen av Kerrigan är raka motsatsen. Fokuset läggs på hennes kropp och 

rörelserna hon gör på isen. Kring henne finns inget drama att spinna vidare på och 

därför framkommer det inte i rapporteringen kring henne. Kerrigan tilldelas några, enkla 

karaktärsdrag som att hon är uthållig, sprallig och nyttig. Nancy Kerrigans kropp och 

personlighet är nedbruten i olika delar där varje del är utformad till att sälja något. Vad 

som framhålls när hon porträtteras är att hon är slående vacker och bländande elegant 

(Flitterman-Lewis 1995). 

Här dras paralleller mellan den klassiskt feminina kvinnan och hon som inte riktigt 

passar in i den könsstereotypa mallen och som har kämpat för att ta sig till toppen. I 

fallet med Laurén och Svensson tror vi att det finns en liknande konflikt och vi anser att 

det finns likheter mellan fallet med Kerrigan och Harding. Intressant är också att de 

tilldelats rakt motsatta karaktärsdrag och hur det påverkar rapporteringen kring dem. 

Det finns två karaktärer som är varandras motsatser. Hur skiljer sig framställningen av 

dem? 

Flitterman-Lewis (1995) utgår ifrån cinematiska narrativ när hon utför sin analys. I 

rapporteringen kring Tonya Harding tycker sig Flitterman-Lewis hitta flera narrativ och 

filmgenrer. Hon menar att narrativen kring Harding är mångfasetterade medan 

Kerrigans essens kan sammanfattas i en enda bild. Rapporteringen kring Harding är 

mycket mer omfattande än den kring Kerrigan.  

 

3.3 Feminisering inom den maskulina boxningen 

I artikeln Se min kjole undersöker Tokle Grene (2010) hur den norska proffsboxaren 

Cecilia Braekhus framställs i två reportage i norsk veckopress. Cecilia Braekhus är 

världsmästare i boxning och var då Norges enda proffsboxare. Med utgångspunkt i 

könsteorietiska begrepp om kvinnlig tuffhet och kvinnlig maskulinitet vill Tokle Grene 

(2010) undersöka hur en kvinnlig idrottare framställs i magasinformatet. Genom en 

text- och bildanalys undersöker Tokle Grene (2010) hur Braekhus framställs i två texter 

med tillhörande bilder. Studien syftade till att undersöka hur tecken på tuffhet och 

kvinnlig maskulinitet behandlas och framställs i de två intervjuerna.  
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Syftet med studien var att visa på hur olika tecken på kvinnlig maskulinitet 

undermineras och hur det bidrar till konstruktionen av femininitet som möjliggör att 

man skall passa in i rollen som kvinna. I exemplet med Braekhus tolkar Tokle Grene 

(2010) det som att Braekhus besitter många maskulina drag i sitt idrottande. Boxning är 

en maskulin sport som är tuff, hård och våldsam. Trots det väljer artikelförfattarna att 

klä Braekhus i något av det mest feminiserande som finns; prinsessklänningen. 

Prinsessan kan ses som en symbol för det feminina; Hon är ömtålig, svag och existerar 

endast för att vara vacker. Det kan ses som feminiserande och på så sätt också 

förminskande (Tokle Grene, 2010). 

 

Tokle Grene (2010) kom fram till att texterna ger exempel på två strategier för att 

underminera kvinnlig tuffhet. För det första handlar det om att omöjliggöra lesbiskhet 

genom att framhäva det heterosexuella hos en kvinna. Den andra strategin handlar om 

att framhäva typiskt kvinnliga egenskaper både genom journalisternas beskrivningar 

och Braekhus egna citat. Den journalistiska framställningen av Braekhus i de två 

reportagen tilldelar henne typiskt feminina drag vilka befäster den kvinnliga könsrollen 

och tar fokus ifrån det som hon faktisk är känd för – framgångarna inom boxningen.  

 

4 Teori  

I följande avsnitt presenterar vi de teorier som vår studie utgår från. Vi börjar med vår 

ramteori, medielogiken, därefter beskrivs framing, intersektionalitet, stereotypisering 

och sist Judith Butlers teori om performativitet. Stereotypisering, intersektionalitet och 

Butlers teori har vi använt för att försöka få svar på våra genusfrågor.  

 

4.1 Medielogiken  

Som ramteori har vi valt att använda oss av teorin om medielogiken. Den syftar till att 

förstå varför vissa händelser blir en nyhet. Detta beror bland annat på vad som passar 

mediets format, organisation och de normer som råder inom yrket. Teorin menar att det 

är nyhetsmediernas behov av marknadsorientering, journalistisk professionalism och av 

tillämpade medietekniker som styr vad som rapporteras och hur det rapporteras om det 

snarare än verkligheten (Esser, 2013; Strömbäck & Esser, 2014). 

 

Medierna har blivit en så central del att sociala aktörer anpassar sig till dem och deras 

logik, för att öka chansen för att medierna ska rapportera om dem. Därefter omformar 
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medierna nyheten för att den ska passa medielogiken ännu bättre. Medierna kan alltså 

inte längre rapportera om en oberoende verklighet. Vad som blir en nyhet påverkas 

alltså numera av hur en nyhet kan formas för att möta de behov som medierna har. De 

behöver fånga människors intresse och reducera information (Strömbäck, 2015; 

Strömbäck & Esser, 2014).  

 

Medierna är beroende av att hantera överskott av information och underskott av intresse 

men också av det egna formatet. För att framgångsrikt nå ut till publiken använder 

medierna sig av olika berättartekniker. Detta är enligt många medielogikens konkreta 

uttryck och det har stor påverkan på nyhetsurvalet och hur nyheterna formas. Förutom 

politiken är sporten den samhälleliga institution som påverkats mest av medielogiken. 

Desto större möjlighet det finns att forma nyheten enlig dessa berättartekniska knep 

desto större är chansen att det blir en faktisk nyhet. Dessa berättartekniker är 

stereotypisering, tillspetsning, intensifiering, förenkling, konkretion, personifiering och 

polarisering (Altheide & Snow, 1979; Asp, 1986; Strömbäck, 2015).  

 

Sport drar en stor publik och medierna anpassar bevakningen av event efter publikens 

intresse för att på så vis öka det kommersiella intresset. Det är även viktigt för sporten 

och för idrottarna är det att få uppmärksamhet och att nå ut till sina fans. 

Medieuppmärksamheten kan ge idrotten och idrottarna positiva ekonomiska effekter. 

Sport har blivit ett medialt skådespel, det handlar mer om att publiken ska underhållas 

vilket både idrotten, idrottarna och medierna bidrar till. Medierna slåss om publiken och 

därför anpassas innehållet. Många sporter har blivit beroende av intäkter från tv och 

måste därför bidra till att locka tittare för att tv ska fortsätta att betala för att behålla 

rättigheterna. Sportevents, till exempel boxningsgalor, kan iscensättas för att tv betalar. 

Så länge medierna betalar kan de påverka längden på en säsong, vilka som ska mötas, 

när matchen ska äga rum etcetera (Altheide & Snow, 1979; Koivula, 1999). 

 

Med hjälp av medielogiken vill vi förstå de bakomliggande faktorerna som påverkar vad 

som blir en nyhet och hur de utformas. Hur olika sociala aktörer kan utforma händelser 

och information för att öka chansen att få utrymme i medierna. Vi hoppas kunna förstå 

samspelet mellan medier och sociala aktörer. Hur en händelse inte bara formas en utan 

två gånger för att passa bättre in i mediernas logik. Ifall medierna använder sig av bland 

annat stereotypisering och tillspetsning för att göra det lättare för läsaren att ta in 
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informationen. Medielogiken hoppas vi ska ge oss ett mer övergripande perspektiv. Vi 

vill också undersöka hur Laurén och Svensson eventuellt utnyttjar sin 

mediemedvetenhet för att skapa intresse för sporten och hur detta samspel framställs i 

texten.  

 

4.2 Framing 

Framing betyder inramning. Ordet ”frame” kommer från engelskan och går bland annat 

att översättas till ”stomme, ram, struktur och konstruktion” (Strömbäck, 2000). Enligt 

Strömbäck (2000) är framing-teorins fokus hur medierna gestaltar olika problem eller 

beskrivningar av verkligheten och hur dessa gestaltningar påverkar medborgarna och 

mediekonsumenterna i deras gestaltningar. 

 

Frames är gestaltningar av verkligheten, inte beskrivningar av den faktiska verkligheten. 

Mediers beskrivningar av verkligheten är ofta begränsade för att passa in i ett 

medielogiskt format som gör texten lättillgänglig för läsaren. I beskrivningen sker ett 

urval där vissa uttryck, attribut och beskrivningar väljs ut och andra väljs bort. Därför 

kan varje beskrivning av någonting ses som en frame/gestaltning av det beskrivningen 

handlar om (Strömbäck, 2000). 

 

Framing handlar främst om urval och att hitta utmärkande drag. Att identifiera frames 

handlar om att välja ut vissa delar av verkligheten och göra dem mer utmärkande i en 

kommunikativ text (Entman 1993). Gestaltningarna kommer fram i texten när de 

innehåller samma typ av språkbruk. Gestaltningarna som påverkar mottagarens 

tankesätt skulle kunna påverka gestaltningarna i texten och kommunikatörens 

intentioner. Kulturen är samlingsplats för de vanligast förekommande gestaltningarna. 

 

Vi vill använda oss av framing-teorin för att ge oss verktyg att identifiera mönster och 

gestaltningar som läsaren erbjuds i vårt empiriska material. Vi kommer att med hjälp av 

språket i texten identifiera vanligt förekommande ord, teman och utmärkande 

formuleringar. Genom att identifiera frames hoppas vi att kunna svara på frågan om hur 

Klara Svensson och Mikaela Laurén gestaltas. Vi är även intresserade av att undersöka 

texterna ur ett genusperspektiv. Genom att identifiera frames möjliggör det att hitta ett 

språkbruk som eventuellt statuerar könsroller eller kända drag för maskulinitet eller 

femininitet. 
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4.3 Stereotypisering  

Stereotypisering går ut på att reducera en person till några få förenklade karaktärsdrag. 

Drag som är enkla, välkända och lätta att komma ihåg reducerar personen i fråga till att 

enbart vara vad de karaktärsdragen säger. De stereotypiserade dragen överdrivs, 

förenklas och fastställs för alltid utan möjlighet till förändring eller utveckling (Hall, 

1997). Stereotypisering är nödvändigt för och bidrar till att bibehålla en normal social 

och symbolisk ordning. Det sätter upp en gräns mellan det ”normala” och det som 

avviker från normen. Det bestämmer vad och vilka som är accepterade och de som inte 

passar in i den formen distanseras från ”de normala” och kategoriseras som ”de andra”. 

Det bidrar till ett skapande och ett upprätthållande av ett ”vi” och ett ”dem” (Hall, 

1997). 

 

Dyer (1999) påpekar att stereotyper tillhör en underkategori av ett bredare urval av 

fiktiva karaktärer, nämligen ”typen”. Stereotyper definieras huvudsakligen av deras 

sociala funktion medan typer snarare har en estetisk funktion i form av fiktiva 

karaktärer. Typen är en karaktär som definieras utifrån några få, enkla och lätt 

igenkänningsbara karaktärsdrag. Den utvecklas inte genom berättelsen och dess 

egenskaper återfinns i generella och återkommande fenomen inom den mänskliga 

världen. Gränsen mellan stereotypen och typen kan vara hårfin och att skilja på dem är 

inte helt lätt. Det beror delvis på att vissa sociala strukturer överlappar varandra. 

Människor är ju flerdimensionella och kan personifiera flera olika stereotyper (Dyer, 

1999). I vår undersökning skulle det till exempel kunna vara så att Laurén och Svensson 

stereotypiseras som kvinnor men de har ju också andra roller så som boxare, flickvän 

och dotter. Porträtteras de på ett stereotypiserande sätt och hur beskrivs de i relation till 

varandra? 

 

Typens motsvarighet är romanfiguren som definieras av en massa olika karaktärsdrag 

som presenteras för oss successivt genom berättelsens gång. Berättelsen går ut på att 

romanfiguren skall utvecklas och därmed ge utrymme åt den enskilda individen (Dyer, 

1999). Han menar också att i vårt samhälle är det romankaraktären som är privilegierad 

och typen som är underlägsen. Detta menar Dyer (1999) beror på att vårt samhälle 

mycket hellre privilegierar den enskilda individen framför grupper eller den allmänna 

massan. 
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Det kan vara intressant för oss att identifiera om och i så fall vilka roller som finns i vårt 

empiriska material. Vilka egenskaper tillskrivs karaktärerna och vilka ord används för 

att beskriva dem? Hur påverkar det framställningen av dem och vilken bild av dem 

erbjuds läsaren? 

 

När man tillämpar begreppen typer/stereotyper på kvinnor och män finns det patriarkala 

tendenser som indikerar att kvinnor är ”de andra”. Skillnaden syftar till att upprätthålla 

de fullständiga olikheter som finns mellan män och kvinnor och ignorerar deras faktiska 

likheter (Dyer 1999). Hall (1997) menar att stereotyper är beroende av konstruerade 

skillnader som är avgörande för skapandet av normer och värderingar i samhället. Vi 

tänker att detta är relevant i fallet med Laurén och Svensson. De är båda kvinnor. 

Stereotypiseras de i rollen som kvinnor? Hall (1997) menar också att stereotyper bör 

tolkas intertextuellt, dvs. i förhållande till andra, liknande representationer. Eftersom att 

vi är intresserade av att undersöka iscensättningen av Laurén och Svensson ur ett 

genusperspektiv vill vi undersöka vilka stereotyper de eventuellt beskrivs som, hur 

dessa är kopplade till genus och hur de förhåller sig till andra stereotyper i texten. Vi 

kan undersöka om det finns ett “vi” och ett “dem” och om stereotyperna kategoriseras 

utifrån sitt kön.  

 

Det är vanligt att människor som avviker från normen representeras binärt, de ställs 

alltså mot varandra och bildar ett motsatspar. De tillskrivs motsatta egenskaper och kan 

enbart vara det ena eller det andra. Antingen är man ful eller snygg, äcklig eller fräsch, 

bra eller dålig (Fagerström & Nilson, 2008). Det här är mycket intressant i förhållande 

till vår studie eftersom att Laurén och Svensson ofta ställs emot varandra i mediers 

rapportering och tillskrivs motsatta karaktärsdrag. Exempelvis ond och god, rik och 

fattig, feminin och maskulin. 

 

4.4  

4.5 Judith Butlers genusteorier 

Butler (2007) menar att vi inte är våra könsroller, vi skapar dem. Vid födseln tilldelas vi 

ett kön och från och med då lär vi oss att ”agera” vårt kön. Vi följer förutbestämda 

konventioner som talar om vilka beteenden som förväntas av oss som kvinnor och män 

och som definierar oss som våra kön.  
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Både kön och genus är något som är kulturellt och socialt konstruerat. Butler (2007) 

menar att kön och genus konstrueras genom så kallades performativa upprepningar. 

Genus är den produktionsapparat som möjliggör att könet blir till. Genus är könets 

kulturella tolkning. Vi vill undersöka om och i så fall hur Laurén och Svensson 

framställs i texten på ett sätt som följer klassiska, förutbestämda konventioner.  

 

Performativitet är ett av några centrala begrepp inom Butlers (2007) genusteorier. I 

boken Genustrubbel skriver hon bland annat om performativitet och dess betydelse för 

att förstå könsroller och genus. Performativiteten bygger på upprepningar. Könsroller 

cementeras genom att invanda mönster gång på gång upprepas. Det är dock inte så att 

genus görs i interaktions-situationer utan det är snarare så att de performativa 

upprepningarna är effekter av diskurser. Det är alltså diskurserna som är aktörerna i 

skapandet av genus. Själva handlingarna, utförandet av upprepade handlingar är det som 

skapar genus. Vi är inte våra kön, vi skapar dem. Det är inte enskilda människor som 

skapar genus utan det är snarare samhällets institutioner som tvingar oss till 

genusbestämda handlingar i och med att de utför så kallade ”talakter” som utnämner oss 

till genusbestämda subjekt. I och med att vi utnämns som pojke eller flicka vid födseln 

tvingas vi in i ett symbolsystem som kontrollerar allt vi säger och gör och som är 

förutbestämt baserat på vilket kön vi har tilldelats. Indelningen är en del i ett system 

som Butler (2007) kallar för ”den heterosexuella matrisen”. Den bestämmer relationen 

mellan det vi gör kopplat till kön och genus inklusive åtrå och sexuella uttryck. 

Grundidén är att vi förutsätter att män åtrår kvinnor och att kvinnor förväntas bete sig på 

ett sådant sätt att de åtrås av män. Det här är vi intresserade av att se om vi kan 

identifiera i vårt empiriska material. Framställs Laurén och Svensson på ett sätt som gör 

att de förutsätts åtrås av män? 

Butler (2007) menar att det finns en så kallad heterosexisk fördom, en outtalad premiss, 

kring kön och genus. Enligt den heterosexiska fördomen existerar kön och genus på två 

nivåer. Det primära är att vi föds med ett biologiskt kön, antingen manligt eller 

kvinnligt. Den sekundära nivån infinner sig i förlängningen då vi antar en 

genuskonstruktion med tillhörande attribut, antingen feminin eller maskulin. Vi vill 

undersöka vilka könskonstruktioner som går att identifiera och vilka som textens olika 

karaktärer tilldelas. Laurén och Svensson är kvinnor men de verkar inom en 
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mansdominerad idrott som innehåller många klassiskt maskulina drag (Tokle-Grene 

2010). Om och i så fall hur heterosexualiseras de?  

 

Genusnormerandets tvingande kraft. Könsroller fastställs genom performativa 

upprepningar. De är del i ett diskursivt system och de är oundvikliga eftersom att de är 

nödvändiga för att det gör oss begripliga som människor. För att bryta oss ur 

performativiteten måste vi fortsätta att upprepa men vi måste tillföra vissa ändringar. I 

varje upprepning måste vi tillföra, ändra eller ta bort något, låta upprepningarna bli 

skeva och förändra lite i taget till dess att det har skapats en massa olika genusuttryck 

(Butler, 2007). 

 

5 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vår valda metod, narrativ analys. Vi redogör för materialet 

som vi har analyserat och hur vi gick tillväga när vi valde ut det. Vi redogör också för 

hur analysprocessen gick till. Sist redogör vi för etiska överväganden, metodkritiska 

reflektioner och studiens tillförlitlighet.   

 

5.1 Narrativ analys 

Vi valde att analysera vårt material med hjälp av narrativ analys. Narrativ analys ser 

berättelser som socialt situerade, alltså skapade i en kontext. Narrativ består av två 

delar, historien och uttrycket eller diskursen. Historien består av händelseförloppet eller 

innehållet, alltså själva handlingen, och företeelser och karaktärer som har med 

iscensättningen att göra. Med uttrycket eller diskursen menas hur det förmedlas, vilka 

som hjälper till för att förmedla innehållet. Narrativ finns bland annat i ljud, bild, text 

och livsberättelser. Det påverkas av de normer och sociala såväl som ekonomiska och 

rättsliga villkor som råder i den kontext där de skapas. Vi skapar diskursiva strukturer 

för att förstå samhället och kunna delta socialt, detta gör vi genom att organisera 

händelser som vi har varit med om för att på så sätt förstå omvärlden. Analysen kan 

göra det enklare att förstå sociala aktörer och samhället då det blir mer begripligt att se 

dem som “narrativa varelser”(Robertson, 2012; Foss, 2009; Johansson, 2005). Vi tyckte 

att det var en passande metod eftersom att fallet med Laurén och Svensson kan ses som 

en berättelse med just karaktärer och företeelser. Kontexten spelar också en stor roll där 

vi upplever att teorin om medielogiken spelar in med produktionsvillkoren både för 

medierna och sociala aktörer. 
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Vid genomläsning av materialet sker olika tolkningsprocesser. Genom att läsa det flera 

gånger upptäcker man teman, nyckelord, mönster, motsägelser, glapp och så vidare. Det 

sker systematiska och aktiva tolkningar utifrån de teoretiska perspektiv och modeller 

som man valt (Johansson, 2005). Fairclough (1992) kopplar samhälleliga diskurser och 

sociala praktiker till språkliga funktioner. Han pratar om två funktioner, den ideationella 

som handlar om hur världen, relationer och enheter framställs i texten. Den andra 

funktionen är den textuella som handlar om hur element i texten är kopplade till 

varandra men också till den kontext som råder utanför. Vi tyckte att detta var relevant 

eftersom att vi även vill analysera språket och en del ordval för att se hur Laurén och 

Svensson framställs. Vi ville också undersöka språkets roll i textens samhälleliga 

kontext och dess betydelse för relationerna i texten. 

 

Vi utgick från Johanssons (2005) modell trots att hon utgår från livsberättelser. Vi ansåg 

att det var en passande modell eftersom att vi med hjälp av Lauréns och Svensson 

bakgrund, som finns att läsa om i bakgrundskapitlet, vill försöka förstå varför de 

framställs som de gör i medierna. Vi valde dock att inte följa modellen helt utan 

plockade ut de punkter som vi ansåg var mest passande för vårt syfte, vilka vi redovisar 

här nedan. Johansson (2005, s. 284-287) delar in den narrativa analysen i tre delar. De 

tre delarna av analysen är sammanvävda och betydelsen av innehållet och hur det 

förmedlas går delvis ihop. Oftast läggs olika mycket vikt vid de olika delarna och det är 

inte alltid givet vilken av dem som berättelsens delar tillhör. De tre delarna är: 

 

Innehållsanalysen som besvarar frågor om textens innehåll. 

 Vilka karaktärer finns i texten? Vilka roller har dem? Hur framställs dem och 

hur formas de under berättelsens gång? 

 Vilka händelser skildras? 

 Vilka diskurser finns i texten? Vi har dock valt att leta efter frames.  

 

Uttrycksmedel/formanalys som besvarar frågor om hur texten är utformad. 

 Vilka ord är utmärkande? 

 Typer av intriger och konflikter? 
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Den tredje delen av analysen är den interpersonella relationen, här finns frågor som 

syftar till att ta reda på vilka identiteter och relationer som skapas i texten. 

 Vad finns det för likheter och skillnader i social position som genus, klass, 

ålder, kunskap och erfarenheter? 

 Finns det några krispunkter i samspelet mellan textens karaktärer som konflikter 

och missförstånd? 

   Vilka kommunikativa strategier/samtalsstilar används? 

  Vilka identiteter uppstår? 

 

Det finns fyra sätt att läsa berättelser/texter på, och i dessa sätt samspelar främst två 

dimensioner när man analyserar en text. Dessa olika sätt går som tidigare nämnt in i 

varandra och det är sällan som man enbart håller sig till en av dem (Robertson, 2012; 

Johansson, 2005). Vi valde att i analysens första skede ha fokus på det kategoriskt-

innehållsliga för att på så sätt kunna analysera texten närmare, skapa kategorier och 

plocka ut intressanta yttranden. Därefter analyserade vi texterna med mer fokus på det 

holistiskt-innehållsliga där vi analyserade delarna i texten mer som en helhet. På så sätt 

hoppades vi kunna förstå de bakomvarande orsakerna till att Laurén och Svensson, 

konflikten dem emellan och matchen på hovet iscensätts som den gör. Vi valde narrativ 

analys som metod eftersom att vi då kunde försöka se händelseförloppet och texterna 

om Laurén och Svensson mer som en berättelse och ett skådespel.   

 

5.2 Avgränsningar  

Vi valde att enbart undersöka texter som handlar om Mikaela Laurén eller Klara 

Svensson och som var skrivna under 2016 och publicerade i svensk kvällspress. Vi 

valde att avgränsa oss till Aftonbladet och Expressen eftersom att de är de två största 

kvällstidningar i Sverige. Vi valde att inte göra någon bildanalys utan endast fokusera 

på texterna. Detta för att vi då kunde analysera fler texter. Vi är medvetna om att en 

bildanalys hade kunnat vara ett bra komplement till textanalysen för att då både kunna 

väga in hur Laurén och Svensson framställdes på bilder och i text och för att se om det 

var någon skillnad. 

 

5.3 Urval 

Vi började med att använda oss av sökorden Mikaela Laurén AND Klara Svensson när 

vi sökte i mediearkivet Retriever och avgränsade oss till de senaste 365 dagarna. Vi 



  
 

18 

valde att avgränsa oss till Aftonbladet och Expressen och deras bilagor och att analysera 

både tryckta artiklar och artiklar på webben. Alla texterna är publicerade under de 

senaste 365 dagarna. Vi avgränsade oss till kvällspress för att kvällspress är mer 

sensationsinriktad (Nord, 2015). När vi gjorde vår sökning den 8 december 2016 gav 

det oss totalt 215 texter. Vi valde därefter att inte specificera vår sökning mer utan 

istället gå igenom texterna och undersöka vilka texter som passar bäst in vår studie. 

Detta för att kunna göra ett så strategiskt urval som möjligt. Trost (2010) skriver att för 

att få tag i det material som man önskar att undersöka bör man systematisera urvalet, 

vilket alltså är ett strategiskt urval. Vi gick därför igenom alla de texter som vi fick upp 

för att på så sätt kunna välja bort dubbletter och välja ut de texter som vi tyckte hade 

mest relevans för det som vi ville undersöka. Detta var texter som handlar om viktiga 

händelser i förloppet vilka beskrivs nedan. Vi är medvetna om att vi kanske hade kunnat 

specificerat våra sökord mer men ansåg att risken var för stor att intressanta och 

relevanta texter skulle försvinna. Vi började analysera texter från den 3 mars 2016 då 

det blev klart att Mikaela Laurén blev en del av team Sauerland. Redan då började det 

pratas om en eventuell match mellan Laurén och Svensson. Vi valde därefter ut texter 

kring viktiga tidpunkter i händelseförloppet men även några andra texter som vi ansåg 

vara intressanta för undersökningen och som vi ansåg gav mättnad. De viktiga 

tidpunkterna var som sagt 3 mars, runt den 23 april då konflikten trappades upp, 29 juni 

då matchen precis hade annonserats och en presskonferens hölls angående det och efter 

den 10 september då den omtalade matchen ägde rum. Totalt valde vi att analysera 14 

texter. Dessa presenteras i bilaga 1.  

 

 

5.4 Analysprocessen  

För att effektivisera vår analys valde vi att dela på vårt empiriska material så att vi 

analyserade sju texter var. För att säkerställa att vi analyserade på samma sätt och för att 

konkretisera analysen valde vi att välja ut fyra kategorier som vi skulle leta efter i 

texten. De olika kategorierna vi valde var; ord, fraser och meningar som tillskrivs 

Laurén och Svenssons karaktärer, ord som sticker ut samt en kategori som pekade ut 

scener och rekvisita. Därefter undersökte vi texterna ur ett helhetsperspektiv och 

identifierade olika frames och utmärkande drag för karaktärerna, konflikten, hur 

matchen beskrivs och språket. Detta för att sedan kunna redovisa analysen tematiskt i 

analyskapitlet.  
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5.4.1 Frågor till texten  

För att svara på våra frågeställningar valde vi att bryta ner dem i fler, mer konkreta 

frågeställningar. Utifrån Johanssons analysmodell (2005) (se kapitel 5.1 Narrativ 

analys) har vi utarbetat följande frågor: 

 Vilka ordval och fraser används i beskrivningen av Mikaela Laurén och Klara 

Svensson? 

 Hur skiljer sig framställningen mellan Mikaela Laurén och Klara Svensson? 

 Hur framställs relationen mellan Mikaela Laurén och Klara Svensson? 

 Hur används genus i framställningen av Mikaela Laurén och Klara Svensson? 

 Vilka ord är vanligt förekommande? 

 Vilken rekvisita finns och hur används de i texten? 

 Hur framställs scener? 

 Hur samverkar aktörerna i texten med medierna? 

 

5.5 Metodkritik 

Ekström och Larsson (2010) menar att man som forskare inte kan förstå någonting utan 

förförståelse. Därför har vi försökt att sätta oss in i Lauréns och Svenssons bakgrund för 

att ha liknande förförståelse som medierna. Johansson (2005) menar att i en textanalys 

är det svårt att vara objektiv men vi har enligt bästa förmåga försökt läsa texterna med 

försiktighet, öppenhet och empati. Som Johansson (2005) skriver finns det ingen 

objektiv eller sann analys. Den påverkas av vilken läsarposition man har. Vi är båda 

kvinnor uppvuxna i arbetarklass-familjer, vi är feminister och en av oss har arbetat med 

sportjournalistik i tre år och detta påverkar alltså vår position som läsare. Vi är 

medvetna om att tolkningen av materialet och analysen kanske hade sett annorlunda ut 

om vi hade haft en annan bakgrund. Därför är det inte säkert att någon annan hade fått 

samma resultat men vi har ändå försökt vara tydliga med vårt tillvägagångssätt så att det 

ska finnas möjlighet att göra om studien. Robertson (2012) menar att när man som 

forskare analyserar narrativ på olika nivåer är det inte säkert att man tolkar dem på 

samma sätt som läsaren gör eller så som avsändarens avsåg.   

 

Att skriva en vetenskaplig text är en slags moralisk handling och genom tonen i texten 

kan man ibland urskilja författarens avsikter. Det finns en risk att man styrs av 

intentionalitet, alltså sina egna avsikter och därmed skriver på ett sådant sätt att man 

framställer personer som svaga eller starka beroende på avsikten. Det finns alltså en risk 
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att man ser det man vill se (Johansson, 2005; Robertson, 2012). Vi var som tidigare 

nämnt medvetna om risken att vi oavsiktligt skulle kunna ha tolkat framställningen av 

Laurén och Svensson på ett sådant sätt att det passar in på hur vi trodde att det skulle 

vara. Vi försökte gå in med ett öppet sinne när vi gjorde analysen även om det som sagt 

är svårt att nollställa sig från sina förväntningar när man analyserar sitt material. 

 

Hade man gjort en kvantitativ analys hade det troligtvis gjort uppsatsen mer 

generaliserbar men eftersom att vi ville försöka förstå hur Laurén och Svensson 

framställs och även försöka förstå varför de framställs som de gör ansåg vi att en 

kvalitativ studie var mer passande. Vilket vi försökte få förståelse kring med hjälp av 

medielogiken och genom samspelet mellan medier och sociala aktörer. Därför ansåg vi 

att en kvalitativ analys var mer passande för vårt syfte. Likaså hade en bildanalys 

kunnat ge intressant kompletterande information om hur de framställs men tyvärr fanns 

det inte utrymme för det på grund av tidsramen för uppsatsen.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden  

Hermerén (2011) skriver om forskningsetik och de ansvar som man som forskare har 

gentemot de som medverkar i studien och de som påverkas av den. Detta gör man 

genom att skydda de medverkande från att bli kränkta eller skadade av forskningen. Etik 

är enligt Hermerén (2011) en typ av medveten moral. Då vi gör en innehållsanalys har 

vi inga medverkande i vår studie, vilket man har i intervjustudier eller om man använder 

sig av enkäter eller observationer. Därför har vi inte heller lika många etiska aspekter att 

ta ställning till. 

 

Eftersom att både Laurén och Svensson är offentliga personer och själva har valt det så 

ansåg vi inte att det fanns någon särskild grund till att de skulle vara anonyma i vår 

undersökning. Deras namn är dessutom relevanta för att förstå studien. Vi tog med 

Lauréns domar för att vi tror att det har en relativt stor påverkan på mediernas 

framställning av henne. Vi skriver ut namnet på den norska boxaren Cecilia Breakhus 

eftersom att hon nämns i tidigare forskning som vi använder oss av. Hon är dessutom en 

av världens bästa boxare och därför redan välkänd. Däremot valde vi att anonymisera 

deras närstående och till exempel deras promotor och Lauréns motståndare under galan 

den 23 april. Deras närstående anonymiserade vi eftersom att de kanske inte alltid själva 

har valt att vara offentliga men också för att deras identiteter inte är väsentliga för själva 
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undersökningen. Deras promotor valde vi att anonymisera, inte för att hen inte själv har 

valt att vara offentlig, utanför att det inte är relevant för studien. I vår analys kommer de 

att benämnas som ”Promotor”, ”Pojkvän”, ”Tränare”, ”Kroatiskan”. Något som vi 

tycker ökar vår reliabilitet. 

 

5.7 Reliabilitet, validitet och generaliseringsanspråk 

För att kunna dra slutsatser måste man ha argument och de argumenten ska vara 

tillförlitliga och giltiga (Ekström & Larsson, 2010; Thornberg & Fejes, 2015). Vi anser 

att vi har ökat studiens tillförlitlighet, alltså studiens reliabilitet genom att vara tydliga 

med våra sökord och hur vi optimerade sökningen. Vi var också tydliga med hur vi 

valde ut texterna och hur vår analysprocess gått till. Vi har haft kontinuerliga 

diskussioner under arbetets gång om vilka teorier som kan hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. För att kunna analysera materialet på ett lämpligt sätt, har vi hela tiden 

påmint oss själva och diskuterat vad det är som vi faktiskt vill ta reda på och som är 

relevant för studien. Dessa diskussioner anser vi har ökat validiteten, alltså studiens 

giltighet.  

 

Vi undersökte bara framställningen av Laurén och Svensson mellan datumen 3 mars 

2016 och 8 december 2016 i svensk kvällspress och vi kan därför inte anta att detsamma 

skulle gälla för andra medier eller under en annan tidpunkt. Under denna aktuella 

tidsperioden har vi strävat efter att uppnå teoretisk mättnad. För den valda tidsperioden 

och det valda fallet anser vi att generaliserbarheten är hög. Vi är också medvetna om att 

generaliserbarheten för denna tidsperioden hade varit bättre om vi även hade analyserat 

bilder. Om vi hade analyserat fler texter under där här perioden hade det gett oss högre 

generaliseringsanspråk men på grund av den begränsade tidsramen fanns det inte 

möjlighet.  

 

 

6 Analys 

Här följer en presentation av de karaktärer och frames som vi har identifierat i det 

utvalda materialet. Framesen presenteras i rubrikerna nedan. Frames skapas genom att 

man i kommunikativ text väljer ut vissa delar av verkligheten och gör dem mer 

utmärkande. Att identifiera frames handlar om att hitta dessa utmärkande drag (Entman 
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1993.) Sedan följer konflikten, samspelet mellan textens aktörer och hur rekvisita 

används. Slutligen sammanfattar vi vår analys.  

 

6.1 Klara Svensson  

Följande tre frames identifierade vi för karaktären Klara Svensson; den  

”feminina prinssessan” och ”den spottande pojkflickan”, ”översittaren, motståndaren 

och svikaren” och ”flickvännen som behöver tas om hand”. 

 

6.1.1 ”Den feminina prinsessan” och ”den spottande pojkflickan” 

Klara Svensson beskrivs som den goda parten av de båda boxarna. Hon beskrivs 

tudelat; å ena sidan beskrivs hon som en skör, feminin flicka medan hon å andra sidan 

framställs hon på ett sätt som erbjuder läsaren att tolka att hon försöker framhålla sin 

maskulinitet. Fink (2014) menar att det är vanligt att kvinnor som inte passar in i den 

klassiskt feminina rollen förminskas och trycks in i en mall som passar de 

könsstereotypa reglerna. 

 

Det blonda håret faller fritt efter snabbduschen men luggen hålls borta från ögonen av en 

knut. Mörka solglasögon. En svensk prinsessa i Danmark. Klara Svensson är själva 

sinnebilden av den goda halvan i proffsboxningens eviga svart- eller vitt-dramaturgi inför 

stora matcher (Aftonbladet 2016-07-24, ”Jag är nog vidrigare än de flesta”). 

 

Beskrivningarna ovan erbjuder läsaren en bild som närmast påminner om ett dramatiskt 

skådespel. Det finns två karaktärer – Klara Svensson – sinnebilden av den goda och 

Mikaela Laurén som är hennes motståndare och därför går att tolkas som den onda. 

Beskrivningen ”proffsboxningens eviga svart- eller vitt-dramaturgi” antyder ytterligare 

att det är ett skådespel och att de båda boxarna är karaktärer i det mediala dramat. Enligt 

teorin om medielogiken menar Altheide & Snow (1979) att sport har blivit ett medialt 

skådespel som främst syftar till att underhålla publiken. 

 

Att Svenssons utseende beskrivs främst erbjuder läsaren att tolka det som att hennes 

utseende är viktigare än hennes idrottsliga prestation. Det är vanligt förekommande när 

medier skriver om kvinnliga idrottsutövare att det som framhålls snarare är utseende, 

femininitet och heterosexualitet över idrottslig prestation. Det förekommer flera gånger 

att Svensson beskrivs med ordet prinsessa. Tokle Grene (2010) uppmärksammade 

fenomenet när hon undersökte rapporteringen kring den norska boxaren Cecilia 
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Braekkhus som vid två tillfällen porträtterades i en vit prinsessklänning. 

Prinsessklänningen kan ses som den ultimata symbolen för femininitet; prinsessan kan 

upplevas som ömtålig, svag och vars existens endast syftar till att vara vacker (Tokle 

Grene, 2010). Även detta tolkar vi som att hon feminiseras. Hon är aktiv i en maskulin 

sport där det till stor del råder maskulin hegemoni. Som kvinna inom det fältet avviker 

hon från normen. Det är vanligt att kvinnor inom en sådan sport ”överfeminiseras”, men 

också att de själva försöker framhäva sin femininitet för att passa in och för att inte 

”homosexualiseras” eller framstå som skeva och fel och fortfarande passa in i den 

feminina, heterosexuella normen (Butler, 2007). 

 

Klara Svensson är också en spännande kontrast. Tuffare än man förleds att tro (Aftonbladet 

2016-07-24, ”Jag är nog vidrigare än de flesta). 

I citatet ovan anspelas på dubbelheten i Svenssons personlighet. Att ”man förleds att 

tro” erbjuder läsaren att tolka det som att hon utger sig för att vara något – flickig, 

prinsesslik och skör när hon i själva verket är en tuff boxare. Tokle Grene (2010) fann 

samma fenomen när hon undersökte porträtteringen av boxaren Cecilia Braekkhus.  Hon 

beskrevs som en varg i fårakläder vilket Tokle Grene (2010) också tolkade som en 

beskrivning av dubbelhet. Läsaren erbjuds bilden av en prinsesslik ”sinnebild av den 

goda halvan” å ena sidan och en tuff boxare å andra sidan. 

 

När det skrivs om kvinnliga idrottare är det inte alltid fokus ligger på deras idrottsliga 

prestation utan det är vanligt att de istället tillskrivs ytliga beteenden och utseenden 

(Fink, 2014). Nedan är ett exempel på det.  

 

Klara har efter några år flyttat hem till Malmö igen och säger att det gjort henne gott. Hon 

trivs i sin boxarroll. Hon har fått uppdrag i tv, ska vara expert för Viasat under OS och hon 

jobbar för att skapa sin egen parfym i framtiden (Aftonbladet 2016-07-24, ”Jag är nog 

vidrigare än de flesta). 

För det första nämns Svensson endast med sitt förnamn. Både Fink (2014) och Koivula 

(1999) menar att det är ett fenomen som är vanligt förekommande när det kommer till 

rapporteringen av kvinnor. Ibland nämns de med sitt förnamn och ibland med hela sitt 

namn men sällan eller aldrig med enbart sitt efternamn. Något som förekommer 

betydligt mer frekvent när det kommer till rapporteringen av män (Koivula, 1999). Vi 

tolkar det som ett förminskande grepp som feminiserar henne och framställer henne 
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som en liten flicka framför den boxande kvinna hon är. Att ordet ”boxarroll” används 

erbjuder läsaren att tolka det som att hon faktiskt inte är en “riktigt” boxare. Det är bara 

en roll hon går in i. Istället framhålls andra intressen vid sidan av och skönhetsaspekten 

tas upp i form av ett intresse för parfym. Fink (2014) menar att det är vanligt 

förekommande att det som ofta framhålls i rapportering kring idrottsutövande kvinnor 

är deras skönhet och sysslor vid sidan av snarare än deras idrottsliga insats. 

 

Den andra sidan av Svensson är den som framkommer där hon själv är citerad. Hon 

tillåts aldrig beskriva aldrig sig själv som flickig eller använder ord som prinsessa eller 

andra feminiserande ord. Snarare tvärtom. I en artikel i Aftonbladet tillåts Svensson 

svara på att Mikaela Laurén kallade henne för skolfröken i ett teve-program: 

 

 – De som känner mig eller ser mig spotta och svära i ringhörnan skulle nog inte vilja ha mig 

som lärarinna. Skenet bedrar. I de lugnaste vatten… behöver man ha nitar och allt det är 

man kanske inte så tuff egentligen. Jag har två approacher (Aftonbladet 2016-07-24, ”Jag 

är nog vidrigare än de flesta”). 

Att spotta och svära tolkar vi som klassiskt maskulina drag. Det erbjuder läsaren att 

tolka det som att Svensson försöker att framhålla sin maskulinitet i framställningen av 

sig själv. Eftersom att hon tillåts beskriver sig som en tudelad person erbjuder det 

läsaren bilden av att hon även bekräftar bilden av sig själv som prinsesslik och feminin. 

Längre ner i samma text försöker Svensson att ytterligare framhålla sin maskulinitet.         

 

–  Jag har alltid varit en pojkflicka. Spelade fotboll med killarna varje rast (Aftonbladet 

2016-07-24, ”Jag är nog vidrigare än de flesta”). 

 

Vi tolkar det som att läsaren erbjuds bilden av att Svensson försöker att framhålla ett 

maskulint ideal. I och med att hon tidigare har stereotypiserats som en skör prinsessa 

tolkar vi det som att läsaren erbjuds bilden av att hon försöker framhålla sin 

maskulinitet för att ta sig ur stereotypen. Dyer (1999) menar att det finns patriarkala 

tendenser inom stereotypisering vilka kategoriserar kvinnor som “de andra”, alltså det 

sämre könet som är mindre relevant. Vi tolkar det som att läsaren erbjuds bilden av att 

Svensson framhåller sin maskulinitet, för att passa in och för att stå emot de 

feminiserande dragen. 
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6.1.2 Översittaren, motståndaren och svikaren 

Konflikten mellan Laurén och Svensson trappades upp efter att Laurén hällt vatten på 

sin motståndare och Svensson valde att i protest ställa sig i motståndarens ringhörna. I 

rapporteringen kring händelsen erbjuds läsaren en bild av Laurén som den elaka 

bråkmakaren medan Svensson tilldelas rollen som hennes motpol. 

 

– Folk slickar din röv, jag tycker det är disrespect. Du är en dålig förebild (Aftonbladet 

2016-04-23, Laurén svarade – med total överkörning). 

 

Vi tolkar det som att i meningen ”folk slickar din röv” syftar ordvalet ”folk” på 

medier. Läsaren erbjuds att tolka det som att Laurén utnyttjar medierna genom att 

skapa drama för att få stor medial uppmärksamhet. Strömbäck (2015) menar att 

det är större chans att det blir en nyhet om det redan passar bra in mediernas 

format. För att det ska passa bra in används det olika berättartekniker som 

exempelvis tillspetsning. Av citatet erbjuds läsaren att få en bild av att Svensson 

ogillar Lauréns beteende. Läsaren erbjuds tolka det som att Svensson tycker att 

det är respektlöst att Laurén väljer att förnedra och utnyttja andra för att få 

uppmärksamhet. Läsaren erbjuds bilden av att Svensson ställer sig över 

situationen. Hon tar ställning emot Laurén och ställer sig både bokstavligen och 

med sina ord i den andra ringhörnan. 

 

– Jag tyckte det var osportsligt och har varit tyst vid hennes utspel tidigare också. Det kan bli lite löjligt, 

men jag tror att hon kommer att känna sig mer löjlig efter den tionde, säger Svensson (Kvällsposten 2016-

06-29, Psykkriget i gång inför svenskmötet: ”Slår inte hårdare än en mygga…”). 

 

Några ordval som sticker ut i citatet ovan är ”utspel” och ”löjlig”. Ordet utspel erbjuder 

läsaren bilden av att Laurén skulle vara instabil och impulsiv. Att hon plötsligt 

exploderar och går till attack. Att Svensson erbjuds påpeka att hon tidigare valt att inte 

säga något vid Lauréns så kallade ”utspel” erbjuder läsaren bilden av att Laurén sätter 

Svensson i en maktposition. Att Svensson tillåts kalla Laurén för löjlig förstärker 

ytterligare bilden av Svensson som en översittare. 

Laurén svarar på kritiken och ger sin bild av Svensson: 

 

– Jag får känslan att hon ser ner på mig och tycker att hon själv är en bättre människa. Det 

gör mig rasande. Att hon dessutom säger att jag är en vidrig människa, när jag tycker att det 



  
 

26 

hon gjorde på min förra match var vidrigare och osportsligare än någonting annat. Man gör 

inte så. (Expressen 2016-08-31, ”Jag får känslan att Klara Svensson ser ner på mig”). 

Att Svensson skulle se ner på Laurén erbjuder läsaren en bild av att Svensson sitter i en 

slags översittarposition. En position där hon skulle vara i högre status än Laurén och att 

Laurén snarare skulle vara i någon slags offerposition. Laurén syftar på att Svensson 

ställde sig i Lauréns kroatiska motståndares ringhörna efter att Laurén hällde vatten på 

kroatiskan vid invägningen. Lauréns citat erbjuder läsaren bilden av att Svensson skulle 

vara en svikare. En svikare som inte står upp för sin stallkamrat. Vi tolkar det som att 

Laurén menar att Svensson har brutit mot någon slags hederskodex vilket ses som ett 

väldigt stort svek. Läsaren erbjuds bilden av att Laurén anser att man inte gör så. 

 

6.1.3 Flickvännen som behöver tas hand om 

Klara Svensson vann matchen på Hovet den 10 september. 

Direkt efter att segern var säkrad kastade sig Klara Svensson i armarna på sin pojkvän XX 

och kysste honom inför kamerablixtarna. Det var känslosamt (Expressen  2016-09-11, 

”Hela tiden vetat att jag är bättre”). 

Svensson har precis vunnit matchen. Att hon kastar sig i sin pojkväns armar direkt efter 

matchen erbjuder läsaren att tolka det som att hon inte främst är boxare utan att hon 

främst är “flickvännen.” Fink (2014) menar att det är vanligt att kvinnliga idrottare 

snarare tilldelas och framhävs i roller som inte är relaterade till deras idrottsliga 

prestation, som exempelvis flickvän, fru eller mamma. Dahlén (2008) menar också att 

sportjournalistiken ofta söker efter känslomässig närhet och att den därför tenderar att 

ha fokus på idrottarnas privatliv istället för deras idrottsliga prestation. Vi tolkar det 

som att Svensson framställs på ett sätt som är förminskande. Vi tolkar det som att 

läsaren erbjuds bilden av att hennes roll som boxare är sekundär och det viktiga är att 

hon är trogen mannen, sin pojkvän.  

Hur skall ni fira nu?  

– Det får Klara bestämma. Vi får ta henne härifrån till hotellet så hon får duscha och sen 

fira med ett glas champagne, det tycker jag hon förtjänar (Expressen 2016-09-11 “Hela 

tiden vetat att jag är bättre”).  

I citaten ovan tolkar vi tolkar det som att läsaren erbjuds bilden av att Svensson behöver 

tas hand om. Att pojkvänner säger “vi får ta henne härifrån” erbjuder läsaren att tolka 

det som att hon kanske inte är kapabel att ta sig därifrån själv. Vilket vi anser ebjuder 

läsaren bilden av att hon är svag och behöver hjälp med att ta sig hem. 
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6.2 Mikaela Laurén  

Följande två frames identifierade vi för karaktären Mikaela Laurén; ”den kaxiga tjejen 

med en större uppgift” och ”den mjuka sidan och drömmen om barn”. 

 

6.2.1 Den kaxiga tjejen med en större uppgift  

Läsaren erbjuds att tolka Mikaela Laurén som en hård, tuff tjej från förorten som har fått 

kämpa hårt för att ta sig dit hon är och precis som i fallet med Nancy Kerrigan och 

Tonya Harding får tjejen som verkar ha tuffast bakgrund mest uppmärksamhet och 

framställs som tuff (Flitterman-Lewis, 1995). En frame som vi tolkar genom texten är 

att tjejen från förorten är hård och har en tuff attityd. Den 3 mars 2016 blir det offentligt 

att Laurén har skrivit på för samma stall som Svensson och där med kommer att få en 

promotor för första gången i sin karriär som boxare. Läsaren erbjuds tolka det som att 

detta är något som kommer att underlätta mycket för Laurén då hon tidigare inte bara 

har fått träna som en elitidrottare utan även jobba vid sidan av och själv fixa olika 

boxningsgalor. Laurén tillåts säga att det är en dröm som går i uppfyllelse, att det är helt 

fantastiskt. 

 

– Jag har varit tvungen att både jobba vid sidan av, arrangera mina egna galor och agera 

agent. Nu kommer jag kunna fokusera ordentligt på träningen (Aftonbladet 2016-03-03 

Laurén skaffar promotor – ”en dröm”). 

Läsaren erbjuds tolka det som att Lauréns liv har tagit en makalös vändning. Hon har 

gått från att ha skött allting själv till att ha sponsorer som stöttar henne, hon får betalt, 

hon har ett proffsstall i ryggen och nu ligger hennes fokus på träningen. Den tuffa tjejen 

har en stenhård tränare och hon säger att träningen nästan liknar en militär skola. Hon 

får inte äta vissa typer av mat och får inte heller klaga vilket hon tror har gjort henne till 

en bättre boxare. 

 

– …CJ har varit stenhård mot mig, det har varit som en militärskola. Han har fått mig att 

bryta ihop flera gånger. Jag har inte fått äta vissa grejer, jag har inte fått klaga och träningen 

har varit grymt hård… (Expressen 2016-04-20 Jag har ägg på banken). 

Läsaren erbjuds tolka det som att Laurén är en person som startar konflikter, tar egna 

initiativ och står upp för sina åsikter. Enligt henne själv går hon in i en roll för att få upp 

damboxningen på mediernas agenda. Butler (2007) menar att vi inte är våra könsroller 

utan vi skapar dem tillsammans med samhället. Läsaren erbjuds bilden av att Laurén går 
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emot de kvinnliga normerna och genom att göra det hoppas hon att damboxningen ska 

få mer utrymme i medierna. Läsaren erbjuds tolka henne som ganska hetlevrad och som 

boxare beskrivs hon som tuff och hård. Hon beskrivs inte för sin fina teknik utan för 

sina kraftfulla slag och hur hon kör över sina motståndare, vilket beskrivs i citatet 

nedan. Matchen mot kroatiskan den 23 april beskriver Aftonbladet som en kross, att hon 

körde över henne totalt. 

 

En supertaggad Laurén gick ut och öste slag. Efter två ronder var kroaten helt färdig 

(Aftonbladet 2016-04-23 Laurén svarade – med total överkörning). 

Läsaren erbjuds tolka det som att Laurén är den som börjar utspelen och hon framställs 

som idérik. Hon alltid har något nytt på gång och inför varje fysiskt möte dem emellan 

väntar åskådarna och Svensson på vad som kommer att hända denna gång. Laurén tillåts 

säga att hon egentligen är en snäll tjej men att hon går in i karaktären för att få upp 

damboxningen på agendan. Hon tycker det är viktigt att visa att hon som kvinna inte 

behöver vara en söt flicka som är ödmjuk och snäll utan att man som kvinna kan behöva 

kämpa för att lyckas och accepteras som den man är. 

 

– Folk läser rubriker utan att veta vem man är som människa. Folk förväntar sig att man ska 

vara ”the bad girl” och jag tycker att det är tråkigt att folk inte kan förstå att man kanske 

drar på lite extra inför en match, för att den ska sälja och för att kvinnlig boxning ska få ta 

plats (2016-12-08 ”Man ska inte sparka på de som ligger ner”). 

Hon tillåts säga att hon gjorde det med glimten i ögat, att hon hoppas att människor är 

medvetna om det och att hon i alla fall har lyckats då många vet vem hon är och vad 

damboxning är nu. Läsaren erbjuds att tolka det som att hon kommer att fortsätta att ta 

plats eftersom att det är viktigt inför kommande matcher men också för att 

damboxningen ska få fortsatt uppmärksamhet i medierna. 

 

– Är man tjej så får man inte ta plats, man får inte vara kaxig och det tycker jag är tråkigt. 

Vi har Zlatan och Patrik Sjöberg, men hur många tjejer finns det som är så i Sverige? 

(Expressen 2016-12-08 ”Man ska inte sparka på de som ligger ner”). 

Ett flertal gånger tillåts Laurén säga att hon går in i en karaktär för att skapa 

uppmärksamhet för boxningen. Detta visar på att hon är väl medveten om vad som 

lockar medier och deras publik. Laurén menar att det är hon som genom denna karaktär 

och hennes utspel har skapat intresset för matchen och inte Svensson. 
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– Med det menar jag så klart inte att man ska springa runt och svära och kasta skit på folk, 

men ibland blir det så och det är inte hela världen inom den här sporten. När det är 

invägningar och pressträffar så kan du inte komma dit skrattandes, det handlar till viss del 

om att man går in i en roll (Expressen 2016-08-31 ”Jag får känslan att Klara Svensson ser 

ner på mig”). 

Trots karaktären som hon säger sig gå in i tillåts både Laurén och Svensson att säga att 

det inte är något spel för gallerierna utan att det är blodigt allvar. Att det inte tycker om 

varandra på riktigt vilket framkommer i citatet nedan. 

 

– Dessutom frågade han ”hur är stämningen?”, och jag kände bara ”vad tror du?”. Hade han 

sett pressträffen två dagar tidigare så hade han vetat att stämningen är väldigt spänd, det 

kändes ju till och med i studion. Jag tycker helt enkelt inte om henne (Expressen 2016-08-

31 ”Jag får känslan av att Klara Svensson ser ner på mig”). 

I texten kallar Laurén oftast Svensson bara vid förnamn, något som Fink (2014) och 

Koivula (1999) menar att referenter och journalister gör med kvinnliga idrottare i större 

utsträckning än med manliga idrottare. Detta kan användas för att försöka förminska 

personen, i detta fall för att förminska sin konkurrent. Precis som Laurén näst intill 

aldrig benämns med endast förnamn i texten utan alltid med hela namnet eller endast 

efternamn vilket är ovanligt för kvinnliga idrottare. 

 

– Jag önskar att jag hade kunnat sitta bredvid och kolla på. Och bara njuta av showen när 

jag slår ner Klara (Expressen 2016-08-31”Jag får känslan att Klara Svensson ser ner på 

mig”). 

6.2.2 Den mjuka sidan och drömmen om barn 

Laurén, den onda karaktären, förlorar den stora matchen och precis som i sagor lär hon 

sig av sitt beteende. Läsaren erbjuds tolka det som att hon känner ånger för sitt beteende 

men att hon ändå är stolt över att hon fick upp kvinnlig boxning på mediernas agenda 

och att hon inte är en grå och färglös människa utan att hon vågar ta plats. Till en början 

är hon en god förlorare och säger att Svensson var den bättre boxaren under matchen. 

Hon är besviken för att hon inte kunde leva upp till det hon hade sagt innan men tycker 

ändå att Svensson skötte sig bra i ringen. Hon ska gå hem och slicka såren och komma 

tillbaka starkare genom att bland annat kanske börja arbeta med en mental coach. Hon 

framställs också med en mer känslig sida där hon säger att hon också har känslor och 

blir ledsen av vad människor skriver. 
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– Klara var den bättre boxaren i dag, det får jag bara erkänna och gå hem och slicka mina 

sår och träna hårdare (Expressen 2016-09-11 ”Jag måste jobba lite med den mentala 

biten”). 

Läsarens erbjuds tolka det som att hon knappt två månader senare har ändrat sig något. 

Det framställs fortfarande som att hon känner någon form av ånger för hennes något 

tuffa utspel. Hon står fortfarande fast vid att hon inte ska snacka lika mycket inför 

matcher. Hon menar att det målades upp två läger kring henne och Svensson och att det 

inte är accepterat i Sverige att bete sig som hon gjorde. Hon tillåts säga att det var en av 

anledningarna till att hon inte fick till det i matchen mot Svensson, för att alla vill bli 

omtyckta och vara en bra förebild. 

 

– I Sverige är det inte accepterat att prata för mycket eller tro för högt om sig själv. Då 

hoppas folk att man får äta upp sina ord, och det fick jag ju också. Jag borde ha snackat 

efter matchen…(Aftonbladet 2016-12-06 Laurén: ”Aldrig mått så dåligt psykiskt”). 

Laurén tillåts säga efter matchen att hon har lärt sig att inte snacka för mycket inför en 

match men om hon hade vunnit så hade hon inte ångrat sig. Hon säger direkt efter 

matchen att hon kanske behöver hjälp med den mentala biten. Fink (2014) menar att 

kvinnors misslyckanden eller framgång ofta kopplas till känslor och det mentala och det 

är just det som Laurén menar har varit problemet vid förlusten. 

 

– Kanske ska jag köra lite mer mental träning, så att jag kan komma tillbaka starkare på det 

planet också. Och inte snacka så jävla mycket innan, utan visa mer i ringen istället 

(Expressen 2016-09-11 ”Jag måste jobba lite med den mentala biten”). 

Karlsson (2012) menar att när man har höga förväntningar på sig så kan ens olika roller 

komma i konflikt med varandra vilket gör att man kan må dåligt. Läsaren erbjuds tolka 

det som att glädjen för boxningen försvann för Laurén inför mötet med Svensson. 

Laurén menar själv att hon aldrig tidigare har mått så dåligt psykiskt. Hon tillåts lägga 

över det på sin tränare. Läsaren erbjuds tolka det som att tränaren fick henne i bra form 

men han fick också henne att må väldigt psykiskt dåligt genom att exempelvis skrika på 

henne. För att hitta tillbaka till glädjen har Laurén skaffat svenska tränare som har en 

positivare inställning. Läsaren erbjuds tolka det som att hon hade svårt att tro på sig 

själv och inte att hon inte nådde upp till sin fulla potential och inte heller kunde leva upp 

till hennes egna eller andras förväntningar. Nu är hon dock i en bättre sinnesstämning. 
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– Jag kommer inte att få lugn och ro innan jag får den där returmatchen…Om hon vågar. 

Hon har ju allt att förlora (Aftonbladet 2016-12-06 Laurén: ”Aldrig mått så dåligt 

psykiskt”). 

Trots att hon framställs på detta tuffa viss så visas också en mjukare sida upp, som både 

Fink (2014) och Koivula (1999) tar upp är det vanligt att man ”visar” upp kvinnliga 

idrottare i egenskap av sina roller utanför idrotten. I det här fallet handlar det om att 

Laurén har hittat kärleken, hur den uppstod och drömmen om att bli mamma. Läsaren 

erbjuds tolka det som att hon fortfarande är nykär, hon träffade kärleken tio månader 

innan intervjun gjordes och i intervjun delar hon med sig av historien om hur det gick 

till när de träffades. Läsaren erbjuds tolka det som att hennes nya pojkvän inte verkar 

tycka att det är motbjudande med svettiga och andfådda kvinnor eller som att det var 

onaturligt för kvinnor att känna kamplusta som män gjorde under 1800- och 1900-talet 

(Dahlén, 2008; Tolvhed, 2006). Enligt Butler (2007) förväntas kvinnor beté sig på ett 

sådant sätt att de åtrås av män. Laurén berättar att han kommit fram och beundrat 

hennes idrottskarriär. Läsaren erbjuds att tolka det som att trots att idrotten är viktig och 

att hon inte är färdig med den så är drömmen om att bli mamma större än allt. 

 

…och berättar att hennes längtan efter barn har krockat med idrottskarriären men att hon nu 

har funnit en lösning (Expressen 2016-04-20 Jag har ägg på banken). 

Hon tillåts säga att om hon skulle tvingas välja så är rollen som mamma viktigare än 

rollen som proffsboxare. Både Fink (2014) och Koivula (1999) tar upp att det är vanligt 

att man framställer kvinnor just på detta sätt, med deras roller utanför idrotten, medan 

det sällan är män som pratar om sina roller utanför idrotten. Läsaren erbjuds tolka det 

som att hon inte tar några risker när det kommer till att uppfylla den drömmen. 

 

– Jag känner att jag är på toppen av min karriär och att jag fortfarande utvecklas. Det skulle 

vara sjukt trist att behöva sluta nu på grund av att den biologiska klockan tickar. Jag är 40 

år och jag har inga barn ännu och jag vill inte leva ett liv utan barn (Expressen 2016-04-20 

Jag har ägg på banken). 

6.3 Konflikten 

Inför mötet med Kroatiskan den 23 april hällde Laurén vatten på henne under 

invägningen, något som hon sedan bad om ursäkt för. När Svensson sedan stod upp för 

Kroatiskan, stod Laurén upp för sitt beteende och menade att det var en kul grej, det var 

ju trots allt bara lite vatten och att man får bjuda på en show. Läsaren erbjuds tolka det 
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som att Svensson är en person som ska stå upp för det som är rätt. Hon känner 

Kroatiskan och valde därför att stå i hennes ringhörna istället för Lauréns som är hennes 

stallkamrat och landsmaninna. Hon tyckte att “vattenincidenten” var dålig stil och att 

Laurén är en dålig förebild. Laurén ses som tjejen som tycker att det är en kul grej, hon 

bjuder på en show och försöker samtidigt få sin motståndare ur spel. Klara däremot 

framställs som tjejen som står upp för det goda och det som anses rätt. 

– Jag tyckte att det var kränkande, jag skämdes för svensk boxning (Aftonbladet 2016-04-

23 Laurén svarade – med total överkörning) 

Från och med “vattenincidenten” börjar stämningen mellan Laurén och Svensson att 

trappas upp. När det några månader senare blev klart att det skulle bli en match mellan 

dem hade stämningen varit dålig under en längre period och de hårda orden återfanns i 

princip i alla texter om Laurén och Svensson. I rubriker och underrubriker erbjuds 

läsaren en bild av den intensiva stämningen. Exempelvis “Psykkriget i gång inför 

svenskmötet…”, “Storbråket i SVT: Jävla skolfröken”, “Psykar in i det sista” och 

“Klara Svensson om svenska hatmatchen”. Så fort det var klart att matchen på Hovet 

den 10 september skulle bli av kom matchen, och diskussionerna runt den, att bland 

annat beskrivas som “hatmatch”, “psykkrig” och “hatmöte”. Dahlén (2008) menar att 

det inom sportjournalistiken är vanligt att man använder sig av stilgrepp som 

exempelvis krigstermer och kontraster. Nedan är ett exempel från en text som skrevs när 

Laurén precis hade vunnit mot kroatiskan och Svensson ställt sig i kroatiskans 

ringhörna för att ta ställning mot att Laurén hällde vatten på henne under invägningen. 

Vi fick ett nytt Stockholms blodbad och nytt blod till den allt mer hatfyllda rivaliteten 

mellan de två kvinnor som slåss bäst i en ring (Aftonbladet 2016-04-24, Alfelt: en match 

värd miljoner). 

Citatet ovan är skrivet i april, nästan fem månader innan matchen mellan Laurén och 

Svensson skulle äga rum. När texten skrevs var det inte ens bestämt att det skulle bli 

någon match. Det hade dock redan börjat pratas om att det skulle kunna bli av. Ordvalen 

“den hatfyllda rivaliteten” förstärker bilden av dem som två motpoler som tycker 

mycket illa om varandra och det bidrar till att erbjuda läsaren en bild av en intensiv 

konflikt. Att Aftonbladet skriver “de två kvinnor som slåss bäst i en ring” tolkar vi på 

två olika sätt, beroende på hur det betonas. Å ena sidan erbjuds läsaren bilden av att det 

är de två kvinnor som är bäst att på att slåss. Å andra sidan, om man väljer att betona 

ordet “kvinnor” kan de istället erbjuda läsaren att tolka det som att de är just kvinnor 
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som slåss, och det gör de bäst i ringen. Ingen annanstans. Enligt Fink (2014) är det 

vanligt att man i kvinnlig idrott betonar att det är just ”damidrott” för att poängtera att 

det är avvikande då manlig idrott är normen.  

Fagerström & Nilson (2008) menar att det är vanligt att människor som avviker från 

normen ofta presenteras som motsatspar. I fallet med Laurén och Svensson är det 

väldigt tydligt att de är motsatser till varandra vilket vi tolkar som att det bidrar 

ytterligare till att konflikten trappas upp. 

– Vi är två olika sorters individer med två olika stilar som boxare. Kontraster som är 

spännande. (Aftonbladet 2016-07-24, ”Jag är nog vidrigare än de flesta”). 

Båda är positiva till en match redan när Laurén skriver på för samma stall som Svensson 

och båda är övertygade om att just de kommer vinna. Båda är redo att göra det som 

krävs för att få mötas. Laurén att gå ner en viktklass och Svensson att gå upp en. Laurén 

däremot tror inte att Svensson kommer att våga när det väl blir match men hon menar 

att Svensson kommer att ångra att hon gick upp i ringen mot Laurén. 

– Hur kan du ta det så jävla hårt? Är du en jävla skolfröken? Det är en patetisk åsikt. I 

ringen smäller det ordentligt. Och du blir upprörd över ett glas vatten (Aftonbladet 2016-

06-29 Storbråket i SVT: ”Jävla skolfröken”). 

När Laurén sprayade myggspray på Svensson tog Svensson det hela med ro och sa att 

hon tyckte synd om henne. Hon var tydlig med att anledningen till att hon inte stod i 

Lauréns ringhörna var för att hon inte ser henne som sin stallkamrat. Något som Laurén 

höll med om och spädde på konflikten än mer. Båda boxarna tillåts säga att de vill få 

täppa till käften på den andre. Efter att Laurén vann matchen mot Kroatiskan riktade 

hon sig mot Svensson och sa att hon är näst på tur att få stryk. Svensson gav svar på tal: 

– När som helst. Vi är många som vill täppa till din trut (Aftonbladet 2016-04-24 Alfelt: En 

match värd miljoner). 

Laurén har under hela händelseförloppet kommit med olika utspel och överraskningar 

för att som hon själv säger få motståndaren ur spel och varken hennes motståndare 

Svensson, journalister eller publiken vet vad som väntar när de möts fysiskt. 

– Jag gillar det här, att ”surprisa” folk. Alla förväntar sig något - och då gör jag ingenting. 

Jag har inte så mycket mer att säga och göra. Jag har redan övertag och imorgon ska jag låta 

nävarna tala. Jag såg rädsla i hennes ögon. Det här bli min fajt (Aftonbladet 2016-09-10 

Psykar in i det sista) 
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Laurén tillåts säga att det är hon som har skapat det stora intresset för matchen genom 

sina utspel och kaxiga kommentarer. 

–… Intresset för den här matchen har jag skapat, inte Klara. Hon är lika tråkig som att se 

färg torka (Aftonbladet 2016-09-10 Psykar in i det sista) 

Efter att matchen hade ägt rum var tonen mellan de båda boxarna annorlunda.  

 

– Sånt är livet och det får man ta. Man måste våga för att vinna. Men Klara var ju grym … 

(Expressen 2016-09-11 “Jag måste jobba med den mentala biten). 

 

– All eloge och heder åt Mikaela! Hon är verkligen en boxare i toppklass (Expressen 2016-

09-11 “Hela tiden vetat att jag är bättre”). 

 

Vi tolkar det som att läsaren erbjuds bilden av att de båda i slutändan tycker att det är 

den idrottsliga prestationen som är det viktiga och de att båda respekterar varandra. Det 

uttrycks en respekt för varandras prestationer som inte tidigare har varit närvarande i 

texten.  

 

6.3.1 Prestige  

Ett vanligt förekommande tema i texten är att det finns mycket prestige i matchen och i 

spelet runt omkring.  

 

På spel stå inte enbart en match om världsmästartiteln mot norskan Cecilia Braekhus - utan 

även enormt mycket prestige (Expressen 2016-08-31 “Jag får känslan att Klara Svensson 

ser ner på mig”). 

 

I citatet ovan erbjuds läsaren bilden av att det är mer än enbart ett idrottsligt möte. De 

slåss inte enbart i ringen och vinnaren har mer att vinna än ett bälte. Det är något som 

står på spel. Läsaren erbjuds bilden av att det finns mycket att vinna men också mycket 

att förlora.  

 

–Det är min absolut viktigaste match i karriären hittills. Det är blodigt allvar och jag får inte 

förlora.  (Expressen 2016-08-31 “Jag får känslan att Klara Svensson ser ner på mig”). 

 

Det är Laurén som är citerad ovan. Vi tolkar det som att det erbjuder läsaren en bild av 

att matchen är väldigt viktig. Det är mycket som står på spel.   
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6.4 Ett vinnande koncept för alla  

Redan tidigt i förloppet märks aktörernas mediemedvetenhet när Promotorn pratar om 

vilken match det kan bli och vilket intresse det kan skapas för matchen. Det är en 

möjlighet att regissera ett skådespel. Läsaren erbjuds tolka det som att de har stora 

möjligheter att utarbeta en strategi för att få så mycket utrymme som möjligt i medierna 

och skapa ett stort intresse för matchen eftersom att både Laurén och Svensson ingår i 

samma stall/team. Redan när det blir klart att Laurén blir en del av samma stall som 

Svensson börjas det pratas om en match mellan Laurén och Svensson. Man redogör för 

förutsättningarna för att en eventuell match skulle kunna äga rum och att det är en 

match som alla skulle vilja se. Efter boxningsgalan den 23 april när konflikten trappades 

upp mellan Laurén och Svensson så erbjuds läsaren tolka det som att Promotorn helst 

vill arrangera ett möte dem emellan innan de arrangerar något annat. 

 

– Dom hatar varandra (Aftonbladet 2016-04-24 Alfelt: En match värd miljoner) 

Läsaren erbjuds tolka det som att både medierna och promotorn anar att det finns guld 

här. Det rör sig om hat och ovänskap mellan två av Sveriges största boxare och ingen av 

dem är rädda för att uttala sig om en eventuell match eller om varandra. Vi tolkar det 

som att de beskriver det som ett kittlande skådespel och att det är en klassisk 

uppbyggnad inför en match och förväntningarna inför att hatet ska explodera är stora. 

Läsaren erbjuds tolka det som att deras Promotor tycker att utspelen är en rolig grej och 

vill gärna själv vara hjärnan bakom det. 

 

– Som deras promotor borde jag kanske fått veta vad Klara tänkte göra, men tänker jag efter 

borde jag kanske hellre ha kommit på det. Det var ju lysande (Aftonbladet 2016-04-24 

Alfelt: En match värd miljoner). 

Läsaren erbjuds tolka det som att det här är den största matchen mellan två svenska 

boxare sedan 2001 och då var inte proffsboxning tillåtet i Sverige. Dessutom är det, som 

Aftonbladet och Expressen väljer att framställa det, ett hatmöte med en privat 

uppgörelse mellan två boxare som avskyr varandra. Matchen är som gjord för att passa 

in i mediernas logik och medierna ger dem det utrymme som de vill ha (Altheide & 

Snow, 1979). Men det är inget ovanligt att boxningsmatcher mellan män framställs så 

här, det finns till och med manliga boxare som har anställda för att håna sina 

motståndare men det förekommer sällan inom kvinnlig boxning. Under invägningen 
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hade deras stall kallat in extra säkerhetspersonal för att de inte skulle drabba samman 

utan spara det till matchen. 

 

För båda tjejerna är det uppenbart att det handlar om så mycket mer än en boxningsmatch. 

Det är också en privat uppgörelse, då de avskyr varandra (Aftonbladet 2016-09-10 Psykar 

in i det sista). 

Både Laurén och Svensson får komma till tals mycket i texten, Laurén något mer. 

Aftonbladet och Expressen är generösa med att låta dem uttrycka sina åsikter och de 

skriver inte så mycket egna beskrivningar och tolkningar om dem. Det handlar mer och 

vad Laurén och Svensson tillåts säga och vad som inte tas med, vilket enligt Strömbäck 

(2015) är omöjligt att veta då det är medierna som väljer vilken del av verkligheten som 

vi ska ta del av, eftersom att de måste anpassa informationen efter sitt format. 

Anledningen till att Laurén tillåts komma till tals mer i de texter som vi valt att 

analysera är troligtvis för att hon gör mer kaxiga uttalanden och är den som gör olika 

typer av utspel. 

 

För någonstans visste de båda att de var vinnare.  

Klara Svensson och Mikaela Laurén har lyft svensk boxning till en ny, högre nivå.  

Och det ska de vara väldigt stolta över (Expressen 2016-09-11 Tronskiftet). 

Dessa typer av uttalanden och ordval som de båda boxarna använder sig av passar bra in 

i medielogiken och sensationsjournalistiken (Strömbäck, 2015; Nord, 2015). Koivula 

(1999) visar att kvinnliga idrottare som utövar mer maskulint ansedda sporter oftare blir 

intervjuade och får komma till tals än kvinnliga idrottare som utövar mer feminint 

ansedda sporter. De olika utmärkande ordvalen både från boxarnas sida och mediernas 

sida tas upp senare i denna analys. Dessa uttalanden och utmärkande ord används också 

i många fall som rubriker vilket tas upp under avsnittet konflikten i analysen. 

 

6.5 Scener och rekvisita  

Under denna rubrik presenterar vi utmärkande händelser under händelseförloppet som 

har varit centrala i rapporteringen kring Laurén och Svensson.  

 

Vattenincidenten 

Under invägningen inför boxningsgalan den 23 april hällde Laurén vatten över sin 

Kroatiska motståndare, något som fick Svensson att reagera. Svensson som tidigare 
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hade tränat med Kroatiskan valde att ställa sig i hennes ringhörna istället för Lauréns. 

Detta ledde till en diskussion i en tevestudio efter matchen där de båda ”utmanande” 

varandra. 

 

Myggsprayen 

När det hade blivit klart att matchen skulle bli av hölls en pressträff med de båda 

boxarna och under fotograferingen av boxarna plockade Laurén fram en myggspray 

som hon sprayade på Svensson. Hon förklarade de senare med att det var för att 

Svensson slogs som en mygga. 

 

Arga leken 

Under en teveintervju får Laurén och Svensson efter en diskussion om de tidigare 

händelserna leka arga leken för att försöka psyka varandra. Något som Laurén tillåts 

kommentera som slöseri med tevetid, att boxare vet hur man gör ”stare downs”. 

 

Invägningen 

När de skulle vägas in inför den omtalade matchen tillåts läsaren att tolka det som att 

det var stora förväntningar på vad som skulle hända denna gång. Laurén ville inte 

posera med Svensson på presskonferensen. Men på invägningen gav Svensson Laurén 

en liten dask på rumpan innan hon ställde sig framför henne under fotograferingen. 

 

Matchen 

De marscherade in på arenan, och för en gångs skull var det en match mellan två 

kvinnor som var galans huvudnummer. Laurén hade sagt att hon skulle vinna på 

knockout och läsaren erbjuds tolka det som att Svenssons chans är att vinna på poäng. 

En match som läsaren erbjuds tolka som dramatisk, den höll på i tio ronder. Läsaren 

erbjuds tolka det som att Svensson var den som boxades med högst intensitet och att 

Laurén var stillastående och tappade tekniken medan Svensson var både snabb i fötterna 

och taktisk. Som läsaren erbjuds tolka det i Expressen så svingade Laurén vilt medan 

Svensson dansade i ringen. När Svensson blivit korad till vinnare stod hon med Lauréns 

blod i håret. Efter matchen berömde de och kramade om varandra. Det här kan ses som 

den avslutande scenen i teatern, det som allting har lett fram till. Den stora finalen, den 

slutgiltiga striden mellan det onda och goda. 
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6.6 Utmärkande ord 

Vi har valt att välja ut några ord som är framträdande och som sticker ut i texten genom 

att de innehåller starka värderingar eller genom att vara sensationella. 

 

Hat, hatmatch, hatmöte, psykningar, utspel, hets, intensiv, skådespel, drama, karaktär, 

blod, stormatch, bad girl, good girl. 

Vi anser att dessa ord erbjuder läsaren en bild av att situationen mellan Laurén och 

Svensson är ett dramatiskt skådespel. Läsare erbjuds bilden av att det är just ett spel och 

inte på riktigt. Den stora konflikten är huvudhandling i skådespelet och den pågår till 

största del på ett mentalt plan. Det är ett högt spel där mycket finns att vinna men också 

att förlora. Skådespelet innehåller starka känslor och läsaren erbjuds bilden av att 

Laurén och Svensson hatar varandra. Läsaren erbjuds bilden av att det är ett spel mellan 

två motpoler - den goda och den onda. Enligt Gripsrud (1992) är det vanligt att man 

försöker locka läsare genom starka känslor som kärlek och hat. Därför har vi valt ut ord 

som anspelar på starka känslor.  

 

6.7 Sammanfattning 

Klara Svensson beskrivs som den sköra prinsessan och som den goda. Samtidigt 

beskrivs hon som den överlägsna översittaren som tror sig veta bättre än Laurén. Hon 

framställs också som den hjälplösa flickvännen som behöver tas hand om. Mikaela 

Laurén framställs som den tuffa tjejen med en svår bakgrund. Hon framställs också som 

att hon har ett större syfte med dramatiken hon skapar; att dra uppmärksamhet till 

kvinnlig boxning. Laurén framställs också med en mjukare sida där hon beskrivs som 

känslomässig, mentalt svag och med en längtan efter att bli mamma.  

Hela situationen beskrivs som att Laurén, Svensson och teamet bakom dem drar nytta 

av publiciteten de får på grund av konflikten. De frames vi har identifierat och som 

förekommer kring Laurén och Svensson anser vi svarar på vår frågeställning om vilka 

könsroller de tilldelas i svensk kvällspress. Framesen ”Konflikten” och ”Ett vinnande 

koncept för alla” anser vi svarar på frågeställningen om hur sampelet mellan aktörerna i 

texten framställs i svensk kvällspress.  
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7 Slutsats och diskussion  

Nedan redogör vi för våra slutsater och reflektioner och ger även förslag på vidare 

forskning.  

 

Syftet med uppsatsen var att försöka förstå hur Sveriges två största boxare, Mikaela 

Laurén och Klara Svensson, framställs i svensk kvällspress ur ett genusperspektiv. Vi 

försökte besvara det genom följande frågor: 

 Vilka könsroller tilldelas Sveriges två största kvinnliga boxare Mikaela Laurén 

och Klara Svensson i svensk kvällspress? 

 Hur framställs samspelet mellan medierna och aktörerna i texten i svensk 

kvällspress? 

 

Laurén och Svensson framställs som två motpoler. Laurén framställs som den tuffa 

kaxiga tjejen som inte är rädd för att trampa någon på tårna och Svensson som den fina 

flickan som står upp för det som är rätt men som också upplevs av Laurén som en 

översittare. 

 

Laurén framställs som hård och tuff. Hon har fått kämpa hårt för att ta sig dit hon är och 

har gjort sig förtjänt av sin position. Hon kommer med tuffa utspel och kaxiga 

kommentarer, sådant som enligt Fink (2014) inte anses kvinnligt. Hon sticker ut hakan 

och går emot normerna för vad som anses kvinnligt. Hon verkar tycka att hon har en 

större uppgift än att ”bara” vinna boxningsmatcher, hon vill få upp damboxning på 

mediernas agenda och hon vill få kvinnor att våga ta plats och vara kaxiga. Koivula 

(1999) menar att kvinnor som tittar på sporter som avviker från könsnormerna har större 

chans att själva börja med en maskulint ansedd sport. Efter matchen mot Svensson 

framställs hon som ångerfull. Hon vet att det enligt svenska normer inte är okej att tro så 

högt om sig själv och att människor hoppas på att hon då ska få äta upp sina ord. Trots 

det är hon ändå stolt över att hon lyckades med att få stor medial uppmärksamhet för 

damboxningen och därför tänker hon fortsätta men hoppas att hon kan leva upp till sina 

ord nästa gång. 

 

Svensson framställs som den mer kvinnliga av dem båda. Hon framställs mer för sitt 

utseende än Laurén och det framställs som att hon bryr sig mer om fysiska attribut så 

som att hon vill göra en egen parfym. Fink (2014) menar att det är vanligt att kvinnliga 
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idrottare framställs just på detta vis. Svensson tillåts sällan svara med lika kaxiga 

uttalanden som Laurén, även om hon kanske egentligen är kaxigare än bilden som 

medierna målar upp av henne. Strömbäck och Esser (2014) menar att medierna inte 

längre kan rapportera om en oberoende verklighet. Därför kan vi inte veta vilka 

uttalanden som inte kommit med i artiklarna och om de hade ändrat bilden av Laurén 

och Svensson. Svensson försöker visa att hon inte är någon söt liten flicka vilket även 

hennes tränare försöker poängtera men trots det är det den rollen hon tilldelas. Enligt det 

som Svensson tillåts säga om Laurén och hennes utspel framställs hon som den fina 

flickan som ska stå upp för det som är rätt. Det framställs som att hon genom sina 

uttalanden ser sig själv som lite mer bildad och därför tycker synd om Laurén som inte 

vet hur hon ska uttrycka sig. Svensson framställs på ett sätt som erbjuder läsaren att 

tolka det som att hon ser sig som lite finare och bättre än Laurén. Hon framställs sällan 

som arg över Lauréns utspel utan snarare som att hon tar det med ro och vet att hon 

själv är en bättre person. 

 

Både Laurén och Svensson framställs någon gång under händelseförloppet med sina 

roller utanför idrotten, något som både Koivula (1999) och Fink (2014) menar är vanligt 

för kvinnliga idrottare. Båda framställs med rollen som flickvän och Laurén framställs 

med den framtida mammarollen. Trots att Laurén går emot normen för vad som anses 

kvinnligt så framställs hon ändå med stereotypen av att det viktigaste för en kvinna är 

att bli mamma. Hall (1997) menar att man reducerar en karaktär till några förenklade 

och välkända karaktärsdrag, något man gör för att bidra till en social och symboliska 

ordning. Rollen som mamma är trots allt det viktigaste för Laurén och den drömmen är 

större än allt. Hon framställs med karaktärsdrag som man tror att läsaren kan känna igen 

sig i. Svensson framställs med sin roll som flickvän efter att hon har vunnit matchen 

mot Laurén. Det beskrivs hur hon kastar sig i armarna på sin pojkvän och kysser hon 

framför kamerorna. Hon är alltså inte rädd för att visa sin kärlek och därefter tillåts 

pojkvännen att säga att de nu ska ta hand om henne. Tokle Grene (2010) menar genom 

att framhäva det heterosexuella hos en kvinna så omöjliggörs lesbiskhet och kvinnlig 

tuffhet undermineras. I porträtteringen av Laurén är det sällan hennes idrottsliga 

prestationer som framhålls utan stort fokus läggs vid dramat runt omkring. Flitterman-

Lewis (1995) hittade samma fenomen i porträtteringen av Tonya Harding.  
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Laurén tillåts flera gånger säga att hon går i en roll för att få upp mediernas ögon för 

damboxningen. Butler (2007) menar att vi gör våra könsroller, vi är inte dem. Vi följer 

de förutbestämda regler som förväntas av oss, det är det som skapar kön. Laurén går 

emot dessa förutbestämda regler och därför anses hon avvika från normen vilket gör det 

extra intressant för medierna. Detta menar Gripsrud (1992) och Strömbäck (2008) är 

extra intressant för kvällspressen eftersom att de har större fokus på nyheter som 

handlar om sport, underhållning och förströelser och som dessutom är beroende av 

försäljningen av lösnummer.  

 

Laurén och Svensson går emot normerna för vad som förväntas av kvinnliga idrottare 

och för vad som anses lämpligt för kvinnor enligt Fink (2014) men det går inte emot 

normen för hur en boxningsmatch brukar snackas upp. Det är vanligt inom manlig 

boxning att man hånar sina motståndare, men det är inte ett beteende som anses som 

feminint enligt Koivula (1999) och Fink (2014). Den här typen av beteende passar bra 

in i mediernas logik och det är vanligt att det finns någon typ av samspel mellan 

medierna och de idrottsliga organisationerna (Altheide & Snow, 1979). Båda parter har 

något att vinna. Medierna kan påverka både mellan vilka boxare som skall mötas och 

när matchen ska äga rum eftersom att intäkterna från medierna är så viktiga för 

idrottsorganisationer. Genom att Laurén och Svensson tillsammans med sitt 

gemensamma stall visar upp en slags skådespel och avviker från det förväntade 

beteendet har de redan format händelsen för att passa bra in i mediernas format. 

Matchen framställs av medierna och kanske även av Laurén och Svensson och deras 

stall som den slutgiltiga kampen mellan det goda och det onda. De har stereotypiserats 

till den goda, sköra prinsessan och till den onda, dramatikskapande bråkstaken. De 

tilldelas några få, lättillgängliga och igenkänningsbara karaktärsdrag, något som Hall 

(1997) menar används för att upprätthålla en normal social ordning. Enligt Fagerström 

och Nilson (2008) är det vanligt att människor som är avvikande ställs mot varandra och 

framställs som ett motsatspar där de är varandras raka motsatser. Detta är tydligt när det 

kommer till Laurén och Svensson. De sysslar med boxning som traditionellt har setts 

som en avvikande sysselsättning, som inte är passande för kvinnor, och därför ställs de 

mot varandra och beskrivs som den onda och den goda.  

 

Det finns mycket prestige kring matchen och även kring vem som har gjort matchen 

intressant. Något som Laurén menar är hennes förtjänst. Konflikten beskrivs med 
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många hårda ord som exempelvis “psykkrig” och “hatmatch”. Genom att erbjuda 

läsaren starka känslor som exempelvis hat och kärlek vill man locka läsare, eftersom att 

det är känslor som de flesta kan relatera till (Gripsrud, 1992). 

Vi har undersökt framställningen i svensk kvällspress. Nord (2015) menar att 

kvällspress är mer sensations- och skandalinriktad vilket kan ha varit en bidragande 

faktor till att konflikten kom att trappas upp. Samspelet mellan aktörerna i texten 

(Laurén, Svensson och promotorn) och medierna framställs som något som alla kan dra 

nytta av. Promotorn framställs på ett sätt som erbjuder läsaren bilden av att han är 

mycket nöjd över det mediala intresse som Laurén och Svensson skapar genom sina 

konflikter. I konflikten erbjuds läsaren bilden av att Laurén använder sin 

mediemedvetenhet för att skapa uppmärksamhet och få medial publicitet. Strömbäck 

(2015) menar att det är större chans att det blir en nyhet om det redan passar bra in 

mediernas format. För att det ska passa bra in används det olika berättartekniker som 

exempelvis tillspetsning. Att Laurén skapar dramatik erbjuder läsaren att tolka det som 

att hon är medveten om mediernas strategi då hennes utspel passar perfekt i 

kvällstidningsjournalistiken. Läsaren erbjuds bilden av att Svensson ogillar Lauréns 

beteende att göra andra till åtlöje för att skapa medial uppmärksamhet. Efter att matchen 

har ägt rum erbjuds läsaren dock att tolka det som att tonen mellan Laurén och 

Svensson är förändrad. När matchen har varit och spelet är över uttrycker de båda en 

ömsesidig respekt för varandras idrottsliga prestationer och läsaren erbjuds bilden av att 

det i slutändan är den som räknas. 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur två av Sveriges största kvinnliga boxare 

framställs ur ett genusperspektiv i svensk kvällspress. Vi anser att det har samhällelig 

relevans eftersom att medier representerar en av de mäktigaste institutionerna i 

samhället och hur de framställer kvinnliga idrottare har en påverkan på allmänhetens 

bild av dessa (Fink, 2014; Koivula, 1999). Vi har kommit fram till att Svensson och 

Laurén framställs på flera sätt som kan ses som feminiserande och på så sätt 

förminskande. Fink (2014) menar att det inte nödvändigtvis är avsiktligt. Det kan vara 

så att framställningen av män och kvinnor är ojämställd. Vi har påvisat att det i vårt 

specifika fall förekommer förminskning och feminisering av två svenska kvinnliga 

idrottare. Vi har också påvisat att förminskning av kvinnor inte enbart förekommer i 

jämförelser av kvinnor och män eller när män och kvinnor förekommer i samma text. Vi 

har påvisat att två olika idrottskvinnor förminskas genom framställningen i svensk 
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kvällspress. Att vi har påvisat detta skulle kunna ge argument för att svenska kvinnliga 

idrottare förminskas i svensk kvällspress som kan användas för att påvisa en 

problematik.  Om vi spekulerar kring den samhälleliga betydelsen för vår studie så tror 

vi att den skulle kunna vara en pusselbit som kan skapa förståelse för hur 

könsdiskriminering framkommer i medietexter, i alla fall när det kommer till 

diskriminering av kvinnor. Med hjälp av den pusselbiten kan man kartlägga hur 

könsdiskriminering av svenska idrottare porträtteras och få en helhetsbild för hur 

problematiken ser ut. Vi hoppas att detta skall bidra till att ändra framställningen av 

kvinnliga idrottare. Att det som framhålls i rapporterinen kring dem snarare är deras 

idrottsliga prestation än feminiserande attribut som att de exempelvis framställs i rollen 

som flickvän eller mamma.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har avgränsat oss till att undersöka texter och det skulle därför kunna vara intressant 

och relevant att undersöka hur Laurén och Svensson framställs på bilder och kanske 

jämföra med hur de framställs i text. Det skulle kunna ge utökade kunskaper inom 

området. För att få utökade kunskaper inom ämnet skulle man kunna göra en liknande 

studie och jämföra en likartad konflikt mellan två manliga boxare för att se om 

konflikten mellan dem gestaltas på ett liknande sätt. Hittar man samma dramaturgiska 

drag i en konflikt mellan två manliga boxare och är det helt enkelt ett utmärkande drag 

för boxningsmatcher? 

 

Det skulle också kunna vara intressant att göra en intervjustudie där man intervjuar 

sportjournalister för att se hur de ser på framställningen av antingen ett specifikt fall 

eller kvinnliga idrottare och sporter överlag. Det tillsammans med en kvantitativ 

undersökning för att se om journalisternas förväntningar på framställningen stämmer 

överens med den verkliga framställningen. Det hade också varit värdefullt att genom 

fokusgrupper eller intervjustudier med läsare försöka ta reda på hur de i egenskap av 

läsare tolkar texterna. Alltså i förlängningen hur de tolkar framställningen av kvinnliga 

idrottare och vilken påverkan den framställningen har på läsarens bild av kvinnliga 

idrottare. 
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