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Förord 

 

Den här uppsatsen är ett examensarbete i programmet Fysisk aktivitet, hälsa 

och friluftsliv, vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skulle vilja rikta ett stort 

tack till vår handledare Tobias Stark som varit vårt bollplank under resans 

gång. Vi vill även tacka vår examinator Jesper Andreasson för god 

återkoppling och värdefulla synpunkter. 



 

     

 

Sammanfattning 

 

I denna uppsats genomför vi en kvalitativ granskning av bilder och text i 

artiklar från VM i längdskidåkning i Falun, 2015. Tidningarna som är del av 

undersökningen är Aftonbladet och Dagens Nyheter. Syftet är att undersöka 

representationen av kön i tidningarna och utröna vilka eventuella mönster och 

avvikelser från mönster som går att identifiera i framställningen av 

skidåkarna. Vid granskning av bilder utgår vi ifrån Helena Tolvheds mall för 

bildanalys som fokuserar på bildkomposition och gestaltning av kroppar. Vid 

granskning av text försöker vi identifiera mönster utifrån begreppen 

trivialisering, infantilisering och ambivalens. Resultaten av studien visar att 

kvinnliga längdskidåkare i större utsträckning trivialiseras och infantiliseras 

genom skribenternas språkbruk. De kvinnliga längdskidåkarna framställs 

också mer frekvent på ett sätt som ger intryck av att vara arrangerat i bild. 

Vår studie visar således att det råder en något skev nyhetsbevakning i 

framställningen av idrottsmän och idrottskvinnor i tidningarna, vilket också 

flera tidigare studier kommit fram till. Däremot verkar skillnaderna vara 

mindre påtagliga än i studier där tidigare perioder i historien legat i fokus, likt 

i Helena Tolvheds studie. Det bör dock inte förringa att skillnader fortfarande 

förekommer i framställningen av idrottsmän och idrottskvinnor.    

 

Nyckelord: Genus, sportjournalistik, längdskidåkning, VM, framställning, 

trivialisering, infantilisering, ambivalens, Dagens Nyheter, Aftonbladet.
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1. Inledning 

Längdskidåkningen har långa och rika traditioner i Sverige. Faktum är att 

sporten utgör en av blott ett fåtal grenar som brukar kunna sägas göra anspråk 

på hederstiteln “Sveriges nationalsport”. En anledning till 

längdskidåkningens popularitet kan vara att klimatet i Sverige, och då i 

synnerhet i Sveriges norra hälft, gör skidåkning möjligt under hela 

vinterhalvåret. Sverige har historiskt sett alltid varit utmärkande i sporten och 

konkurrerat, inte minst med de nordiska grannländerna, vilket skapat en skarp 

rivalitet.  

 

Samuelson (2001) menar att skidåkningen, precis som större delen av 

tävlingsidrotten, traditionellt sett haft en mansdominerad prägel. Han betonar 

att drag som tidigt kännetecknade en god skidåkare var att denne skulle vara 

stark, uthållig och patriotisk, där skidåkningen som träningsform skulle bidra 

till att stärka det svenska försvaret. 

 

Att idrott länge setts som en arena för män har tveklöst bidragit till att 

damidrotten ännu inte nått upp till samma mediala utrymme som 

mansidrotten. Idag skriver tidningarna betydligt mer om damidrott än för 50 

eller 100 år sedan. Sexualiseringen och marginaliseringen av kvinnor och 

deras prestationer är idag inte lika påtaglig som tidigare, vilket delvis kan 

förklaras med en ökad jämställdhet i samhället i stort. Men i vilken 

utsträckning lever ändå den historiska obalansen mellan könen kvar i dagens 

sportbevakning? I den här undersökningen kommer vi att fokusera på hur 

idrottsmän och idrottskvinnor framställs inom längdskidåkning i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. 
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2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur representationen av kön 

ser ut i svensk rikspress under skid-VM i Falun, 2015. I centrum för 

uppmärksamheten står framställningen av manliga och kvinnliga 

längdskidåkare i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

 

Undersökningens konkreta frågeställningar är: 

Hur representeras skidåkarna som kön? 

Vilka eventuella mönster och avvikelser från mönster går att identifiera i 

framställningen mellan könen? 

 

2.1 Disposition 

 

Inledningsvis redogörs för tidigare forskning som är relevant för studien. I 

den teoretiska bakgrunden följer sedan en översikt av Tolvheds bildanalytiska 

kriterier och Koivulas teorier om hur kvinnor framställs i text. Dessa kriterier 

och teorier ligger sedan till grund för hur vi granskar materialet och besvarar 

våra frågeställningar. Därefter presenteras tillvägagångssätt samt resultat och 

analys. Under slutsats och avslutande diskussion presenteras de slutsatser 

som dragits utifrån resultaten och förslag på framtida forskning läggs fram.  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ska vi teckna forskningsläget genom att redogöra för de 

vetenskapliga insatser som har gjorts i anslutning till uppsatsens syfte. 

Inledningsvis presenteras en redovisning av de fåtaliga studier som har gjorts 

gällande skidsporten som samhällsföreteelse i Sverige. Därefter diskuteras 

forskningsläget rörande idrott och kön med tillhörande underrubriker. 

 

3.1 Skidsporten som samhällsföreteelse 

 

För att vara en så pass omhuldad idrottsgren som längdskidåkningen, kan 

forskningen om sportens ställning i Sverige sägas vara anmärkningsvärt 

eftersatt. Endast två större studier har oss veterligen publicerats till dags dato, 

närmare bestämt historikern Jan Samuelsons artikel Skidåkningen, mannen 

och det nationella och historikern Leif Yttergrens I och ur spår!  

 

I Skidåkningen, mannen och det nationella diskuterar Samuelson (2001) hur 

längdskidåkningen kom att symbolisera ett svenskhetsideal, ett ideal som 

kom att vara ”manligt genuskodat”, som han uttrycker det. I sin artikel utgår 

Samuelson (2001) i huvudsak från 1930-talet där han använder sig av referat 

och bilder från olika mästerskap som publicerats i Skid- och 

friluftsfrämjandets årsbok På Skidor. Han har utifrån detta material sedan 

visat exempel på hur skidåkningen kan kopplas samman med det typiskt 

manliga och det typiskt nationella. 

 

Yttergren har i sin bok I och ur spår! författat sex skilda studier om 

skidåkning. Den gemensamma ingången i samtliga studier har varit att skildra 

skidåkningen som ett kulturellt och samhälleligt fenomen. Yttergrens (2006) 
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fokus ligger på hur man inom skidsporten, under 1900-talet, nationellt och 

internationellt handlat i olika kontroversiella frågor. 

 

Skidåkningen som sport började, enligt Samuelson (2001), ta form på 1870-

talet i Sverige, då även den första skidtävlingen hölls. Värderingar om att 

stärka det svenska försvaret och att svenskarna skulle vara starka, uthålliga 

och patriotiska var högt ansedda vid den här tiden. Det var något som inte 

minst visade sig i att skidföreningarna till en början till stor del bestod av 

officerare. Detta i kombination med tidigare återberättelser av skidlopp 

vittnar om att skidåkningen tidigt kopplades samman med en viss typ av 

manlighet, där nästintill extrema fysiska krav ställdes på utövaren. 

 

Samuelson (2001, s 73) beskriver hur skidåkningen blev en symbol för det 

svenska och kom att “förknippas med ett manligt, heroiskt dygdeideal”. 

Enligt Samuelson (2001) går den tidiga definitionen av svensken hand i hand 

med definitionen av skidåkaren. I media har skidåkaren tillskrivits 

egenskaper som stark, uthållig och hårt jobbande och samtidigt varit 

förhållandevis ödmjuk och inte velat framhäva sig och ta plats i onödan. På 

liknande sätt såg den generella uppfattningen om hur “typsvensken” skulle 

vara och uppföra sig ut. Definitionen av skidåkaren var dock vinklad åt att 

endast beskriva manliga skidåkare. I de fall kvinnliga tävlingsskidåkare 

beskrivits har ofta journalisters åsikter om att sporten inte riktigt skulle vara 

lämpad för kvinnor lyfts fram. Det fanns en allmän uppfattning om att endast 

sporter där kvinnans utseende och elegans tydligt synliggjordes lämpade sig 

som sporter för kvinnor. Samuelson (2001) drar utifrån ovan nämnda 

premisser slutsatsen att skidåkningen i Sverige, och även definitionen av 

svensken, under lång tid varit manligt genuskodad. 

Skidåkningen kan därför historiskt ses som en arena för män och ett område 

för nationell stolthet, med starka kopplingar till bland annat försvaret. 
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3.2 Idrott och kön  

 

Om forskningen rörande skidåkningens ställning i Sverige är eftersatt kan 

studiet av idrott och kön sägas vara desto mer utvecklat. Vi har i den här 

uppsatsen valt att utgå ifrån några av de största verken på ämnet, som är 

relevanta utifrån uppsatsens syfte. Helena Tolvhed (2008) har författat 

avhandlingen Nationen på spel – kropp, kön och svenskhet i 

populärpressensrepresentationer av olympiska spel 1948-1972. I denna 

avhandling behandlas både ”idrott och kön” och ”idrott och nation” och det 

är detta verk som vi i stor utsträckning inspirerats av och i stor mån ämnar ta 

rygg på. Tolvhed har undersökt populärpressens bevakning av de olympiska 

spelen mellan 1948 och 1972. I fokus ligger mediala framställningar av olika 

maktdimensioner relaterade till kropp och nation. 

 

Andra verk vi kort kommer redogöra för och referera till är Ulf Wallins 

(1998) innehållsanalytiska bok Sporten i spalterna – sportjournalistikens 

utveckling i svensk dagspress under 100 år, Peter Dahléns (2008) bok Sport 

och medier – en introduktion samt Nathalie Koivulas (1999) avhandling 

Gender in sport. Utöver dessa verk kommer vi även att referera till ett fåtal 

ytterligare källor i ämnet.  

 

Wallin (1998) har i sin bok kartlagt sportjournalistikens utveckling under 

hundra år, utifrån sju olika tidningar. En del av hans fokus har varit riktat mot 

vem, vad och vilka arenor som huvudsakligen bevakas och har bevakats. 

Dahlén (2008) har författat en omfattande genomgång av tillgänglig 

forskningslitteratur på ämnet sport och medier. Koivula (1999) har i sin 

doktorsavhandling granskat svensk sport i media genom att analysera hur 

olika tävlingsidrotter klassas som feminina eller maskulina. Hon har 

undersökt om tävlingsidrotterna anses vara ”lämpade” eller ”passande” för 
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kvinnor respektive män och hur deltagandet av kvinnor och män ser ut inom 

de olika idrotterna. Avhandlingen behandlar även hur tävlingsidrotten 

framställs i media och hon analyserar och redovisar språkliga skillnader som 

förekommer i artiklar, beroende på utövarens kön. 

 

Enligt Tolvhed (2008) var idrotten historiskt en manlig domän. Fortfarande i 

början av 1900-talet, betraktades idrott som karaktärsdanande och 

manlighetsfostrande. Idrott för kvinnor betraktades under denna tid som 

någonting onaturligt. För att förstå varför mediabevakningen av kvinnoidrott 

ser ut som den gör kan det vara relevant att kort redogöra för hur kvinnors 

deltagande i idrott historiskt sett ut. 

 

Tävlingsidrotten har länge haft en maskulin stämpel, där man ansett att 

kvinnor skulle vara för svaga för att delta i tävlingsidrott, och att det skulle 

kunna skada deras kvinnlighet. Många var till och med av uppfattningen att 

det rent av skulle vara farligt för kvinnor att delta i ansträngande 

idrottsaktiviteter (Wallin 1998). Kvinnors framgång i sport riskerade att 

uppfattas som ett hot mot idrottsmännen. Eftersom det fanns en “risk” att 

kvinnorna skulle prestera lika bra som männen när det gällde idrott, så skulle 

inget kön längre vara det ”svagare könet”, något som skrämde dåtidens män. 

 

När en större acceptans för kvinnoidrott sedan började växa fram var det 

inom aktiviteter som friluftsliv, gymnastik eller simning, som det ansågs 

accepterat att kvinnor skulle få delta i. Däremot fick de inte delta under 

tävlingsformer. Under de olympiska spelen i Aten, år 1896, var inga kvinnor 

tillåtna att delta i tävlingarna. Utvecklingen har sedan långsamt gått mot en 

mer jämlik tävlingsidrott och år 2000, under OS i Sydney, bestod det totala 

antalet deltagare av 38 % kvinnor. Kvinnorna fick där tävla i 120 

idrottsgrenar, medan männen ställde upp i 168 (Dahlén 2008). 
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3.2.1 Kvinnors utrymme i sportmedia 

 

Dahlén (2008) menar att kvinnor alltid varit underrepresenterade i 

sportsammanhang i media och att detta bottnar i att tävlingsidrotten, som vi 

tidigare nämnt, redan från början hade en maskulin stämpel. Utvecklingen 

har sedan gått mot en mer jämställd mediebevakning, där kvinnor inom vissa 

idrotter får långt mer publicitet idag än vad de tidigare fått. Däremot är det en 

förändring som går långsamt. Dahlén (2008) menar att detta har sin grund i 

att idrottsvärlden till stor del styrs av män, både i föreningsliv på samtliga 

nivåer och inom sportmedia. De som har makt är helt enkelt, i väldigt hög 

utsträckning, män och detta bromsar upp utvecklingen mot en mer jämställd 

idrottsvärld. Koivula (1999) är inne på samma linje och menar att 

sportjournalistiken till störst del består av män som därför genom egen 

erfarenhet kan identifiera sig själva med den manlige utövaren och dennes 

idrott. 

 

Wallin (1998) kommer i sin studie, där han analyserar artiklar och bilder i 

media under 100 år, fram till att idrottskvinnor får väldigt lite utrymme i 

förhållande till idrottsmän i media. Däremot blir skillnaden i publicitet 

successivt mindre med åren. I början av 1900-talet ökade deltagandet bland 

kvinnor i sporter som bandy, friidrott, skidor och tennis, men det var något 

som media inte tog någon större hänsyn till i sin idrottsbevakning på den här 

tiden. Koivula (1999) kommer också hon fram till att kvinnor är 

underrepresenterade i sportbevakningen. Detta gäller dessutom exempelvis i 

hästsport, trots att kvinnor där innehar majoriteten i antalet utövare. Man kan 

även se att kvinnor får mindre medialt utrymme i de stora mästerskapen, där 

kvinnor och män tävlar samtidigt. Tolvhed (2008) kommer fram till att 

kvinnor får mindre utrymme i både text och bild, genom analys av 

sportbevakningen i fem veckotidningar. 
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Under de olympiska spelen i London 2012 förkunnar IOK-presidenten 

Jacques Rogge för första gången under en öppningsceremoni att det ska råda 

full jämställdhet under hela mästerskapet. Trots detta kommer Godoy-

Pressland och Griggs (2014) fram till att kvinnor är underrepresenterade i 

tidningen The Times. Författarna kunde ändå identifiera vissa förbättringar, 

däribland position och kameravinkel på bilderna i tidningen, som nu skiljer 

sig mindre åt, oavsett kön. De kunde också identifiera en trend över hur det 

från 2000-talets början går mot en mer jämställd representation av kön i 

media. Messner (2002) styrker denna trend då han menar att idrottskvinnor 

fått mer medialt utrymme under de senaste åren, i takt med en ökning av nya 

nyhetskällor, såsom kabel-tv och internet. Genom detta sänds och bevakas 

mer sport. Detta gör att de medier som specialiserar sig på att bevaka 

kvinnoidrott fått ett större utrymme i media eftersom fler nyhetskällor finns 

tillgängliga. Messner (2002) menar att detta ändå kan ha negativa 

konsekvenser på sikt, då rapporteringen av kvinnlig idrott och idrottskvinnor 

förpassas till mindre nyhetskanaler och att de större medierna då kan fortsätta 

att favorisera de manliga idrottarna. 

 

Dahlén (2008, s 475-476) sammanfattar situationen som att ”kvinnor varit, 

och fortfarande i hög grad är, en andra klassens medborgare i idrottens värld. 

Kvinnor har färre tävlings- och karriärmöjligheter, kvinnoidrotten tilldelas 

mindre resurser och erhåller mindre uppmärksamhet från medierna än manlig 

idrott”. 

 

3.2.2 Hur kvinnor framställs inom sportjournalistiken 

 

Enligt Wallin (1998) har sportjournalistiken genom historien präglats av 

samhällets fördomar i stort. Detta har innefattat både en rasistisk och 

kvinnonedsättande prägel på nyhetsbevakningen. Vad beträffar den svenska 
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mediebevakningen på 1930–50-talet menar Wallin (1998) att kvinnor oftast 

porträtterades på ett seriöst sätt, men att det ändå fanns tydliga återkommande 

inslag av bilder och notiser där kvinnligheten och kvinnans utseende var av 

större vikt än själva prestationen i sammanhanget, ofta med en förlöjligande 

underton. Koivula (1999) finner också ett problem i hur kvinnor 

undervärderas i media. Kvinnor marginaliseras med ett språkbruk som leder 

till att deras prestationer i tävlingar trivialiseras. Även Tolvhed (2008) visar 

att kvinnligt idrottande trivialiseras som lek eller hobby och prestationen 

osynliggörs. Hon kommer fram till att de kvinnliga idrottsutövarna ofta 

beskrivs utifrån sitt utseende och familjeliv och inte utifrån sin prestation. 

Journalister väljer ibland att benämna kvinnliga idrottare som flicka eller tjej, 

som då styr läsaren i riktning att förknippa den kvinnliga idrottaren som 

yngre. 

 

Messner (2002) har funnit två tillvägagångssätt inom sportjournalistiken som 

skiljer sig åt mellan könen i media. Det första är hur kvinnor porträtteras 

oseriöst genom humoristiska inslag enbart i underhållningssyfte. Ett exempel 

är hur två nakna kvinnor från USA hoppar bungee-jump vilket ledde till 

mycket sändningstid i media. Det andra ämnet som tas upp är hur 

idrottskvinnor sexualiseras i media. Denna sexualisering kan enligt Messner 

(2002) bero på att manliga journalister och sportkommentatorer anser att 

idrottskvinnors prestationer och resultat är mindre värda än männens. Ett 

exempel på denna sexualisering är hur kommentatorerna i en tennismatch till 

största del av matchen fokuserade på att en av de kvinnliga spelarna var 

sexuellt attraktiv när hon spelade. 

 

Sammanfattningsvis, när man ser till tidigare forskning över hur kvinnor 

framställts i sportmedia, kan man alltså konstatera att kvinnor ofta framställts 

och i viss mån fortfarande framställs utifrån utseende och femininitet. 
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Konsekvensen blir att de fysiska krav idrotten ställer på den kvinnliga 

utövaren inte får inkräkta på kvinnligheten. Detta kan leda till att kvinnliga 

idrottare ständigt tvingas betona sin femininitet (Tolvhed 2008).   

 



 
 

17 

 

4. Teoretisk bakgrund 

I detta delkapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Detta kommer att ske genom att vi först diskuterar tolkning 

av text och bild. Vi kommer att granska text och bild i tidningarna för att 

urskilja eventuella mönster och avvikelser från mönster. Detta innebär att vi 

samlar material, granskar materialet och drar utifrån det slutsatser, vilket 

skulle kunna betyda att uppsatsen är av induktiv karaktär. Samtidigt utgår vi 

vid granskningen av materialet från Helena Tolvheds bildanalytiska kriterier, 

vilket kan sägas vara ett deduktivt förhållningssätt.  Vid granskningen av 

materialet utgår vi från Helena Tolvheds bildanalytiska kriterier i ”Nationen 

på spel”. Dessa har hon sammanställt utifrån Hirdmans (2001) text om just 

detta, där bildkomposition och gestaltning av kroppar står i fokus. Vi kommer 

att granska texten i artiklarna utifrån Koivulas (1999) teorier om hur kvinnor 

framställs i text. Detta grundar sig i begreppen infantilisering, ambivalens 

och trivialisering som också Helena Tolvhed har använt sig av i sin 

avhandling. 

 

4.1 Genus och könsmaktsordning 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka representationen av kön i media. 

Som en utgångspunkt för studien väljer vi därför att redogöra för teorier om 

genus.  

 

Forskare skiljer på begreppen kön respektive genus, där kön beskrivs som 

något medfött och genus som något som formas (Hirdman 1988). Ordet 

genus började användas på 1980-talet som en härledning från engelskans 

gender. Det är latin och betyder slag, sort, kön. I svensk genusforskning har 
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det kommit att beteckna den könsroll som skapas i ett socialt och kulturellt 

sammanhang (Hirdman 2001).  

 

Genus handlar, enligt Hirdman (1988) om vår kunskap av vad som betraktas 

som manligt respektive kvinnligt.  

 

4.2 Genuskontraktet 

 

Genusforskaren Yvonne Hirdman beskriver genussystemet och har inom 

detta tagit fram en teori som kallas genuskontraktet. Kontraktet kan enligt 

Hirdman (1988) ses som en kulturellt betingad överenskommelse av de båda 

könens olika skyldigheter och rättigheter. Begreppet genuskontrakt antyder 

något statiskt när det gäller könens villkor, det vill säga de oskrivna lagar 

som historiskt präglat förhållandet mellan män och kvinnor. I denna teori 

ingår två ”logiker” vars syfte är att synliggöra hur män och kvinnor har 

tilldelats olika egenskaper och ställningar i samhället (Hirdman 1988). 

 

Den första logiken i genuskontraktet kallas dikotomin. Med det begreppet 

menas, enligt Hirdman (1988), att kvinnor och män hålls isär från varandra, 

manligt och kvinnligt bör inte blandas. Här har samhället skapat regler och 

normer för att definiera män och kvinnor på ett sätt som innebär att de ses 

som varandras motsatser. Eftersom kvinnor och män tilldelas olika attribut så 

förstärks motsatserna mellan dem. Det är genom isärhållningen som den 

manliga normen legitimeras. Därmed blir också kvinnorna underordnade 

(Hirdman 1988).  

 

Den andra logiken i genuskontraktet kallas för hierarki och med det menas 

att mannen ses som normen i samhället. Mannen har makten och rollen som 

förebild. Mäns intressen betraktas som norm, enligt den hierarkiska 
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modellen. Detta har skapat en maktskillnad i samhället där manliga attribut 

värderas högre än kvinnliga (Hirdman 1988). Även rent språkligt kan man se 

att mannen har betraktats som norm. Ordet människa kan härledas ur ordet 

man och man används ofta för att beteckna människor i allmänhet (Hirdman 

2001). 

 

 

Genuskontraktet med de två begreppen dikotomi och hierarki är väsentliga 

utgångspunkter vid vår studie av hur manliga och kvinnliga längdskidåkare 

framställs i media. Granskning av artiklar görs för att urskilja eventuella 

mönster, där skidåkarna beskrivs på olika sätt eller “hålls isär” i 

rapporteringen, beroende på kön, men också för att urskilja eventuella 

avvikelser från mönster. 

 

4.3 Bildens budskap 

 

När vi läser en tidning idag informeras vi inte endast genom text i tidningen, 

utan också med hjälp av illustrationer. Wallin (1998) poängterar att det förr 

var texten i tidningen som förmedlade budskapet av nyheten och bilden gav 

inte samma information som den gör idag. De som läser tidningen idag är 

inte längre tidningsläsare utan istället tidningstittare där läsaren får sin 

viktigaste information genom bilder som är kopplade till rubriker och texter 

till bilden (Wallin, 1998). Ett foto har tidigare betraktats som ett bevis, något 

som illustrerade en sanning. Med dagens datormanipulativa möjligheter kan 

man inte längre säga att det är så, men det ger läsaren en känsla av att vara 

”på plats” (Tolvhed 2008). 

 

Hirdman (2001) menar att bilder, precis som texter, innehåller olika 

beståndsdelar som exempelvis gester, färger, blickar och ansiktsuttryck. 
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Dessa delar förklarar hur vi läsare ska förstå det vi ser och därigenom skapar 

vi oss en relation till bilden. Hon påpekar också att hur bilder kommunicerar 

med läsaren avgörs av avståndet till motivet, där de vanligast förekommande 

avstånden som används i media kan delas in i närbild, extrem närbild, 

medeldistans och långdistans. Närbilden använder huvud och skuldror i 

fokus, samtidigt som en extrem närbild fokuserar och visar en individs 

ansikte i detalj. Medeldistans fokuserar lika mycket på miljö och individ i 

bild medan långdistans främst fokuserar på miljön i bilden, där individen 

endast utgör en liten del. Vidare menar Hirdman (2001) att fotografens 

kameravinkel placerar individen på bilden eftersom vinklarna avgör en del av 

bildens budskap. Närbild på en person innebär ofta ett intimt eller personligt 

porträtterande då de visar sinnesuttryck hos personen. Porträtteras en person 

ovanifrån framställs den avbildade individen som liten, vilket kan förmedla 

känslan av att den som ser bilden har en ”symbolisk makt” över personen på 

bilden. Motsatsen till detta är när personen fotograferas underifrån. Detta ger 

en känsla av att personen är större och istället inger makt mot den som tittar 

på bilden. 

 

4.4 Kroppsspråkets innebörd för bildtolkning 

 

Hirdman (2001) menar att kroppsspråket används för att uttrycka olika 

känslotillstånd på bilden, så som allvar, sorg, glädje eller upphetsning. 

Händerna hos individen på bilden kan förmedla engagemang och kontroll, 

eller också belysa koncentration, eftertänksamhet och allvar. Dessa poser i 

kombination med en bortvänd blick framkommer ofta hos män och individer 

med hög position i samhället. Kvinnor däremot, framställs ofta stillasittande 

och med ett leende mot kameran vilket gör kvinnan till lättillgänglig och 

oproblematisk i media. Leendet framstår då som ett välkomnande och 

framhäver längtan efter samhörighet och att inget allvarligt är på gång. I 
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privata fotoalbum på vänner och familj finner man ofta denna typ av bilder 

(Hirdman 2001). 

 

När kameran inte fångar blicken hos individen på en pressbild, menar 

Hirdman (2001) att den tar rollen som en neutral observatör och registrerar 

endast det som finns och sker framför linsen. En icke-mötande blick kan ses 

som en upptagen blick, att bilden ger känslan av ett ”nu” där bilden till 

exempel tas i samband med en tävlingssituation. Hirdman (2001) menar 

vidare att ögonkontakten på bilder ofta skiljer sig i framställningen av könen. 

Kvinnor som porträtteras tillsammans med män har ofta sin blick riktad mot 

kameran, medan män istället har sin blick utåt, bort från kameran. 

 

4.5 Infantilisering  

 

Koivula (1999) kommer i sin avhandling fram till att journalister beskriver 

idrottande män och kvinnor på olika sätt. Kvinnor nedvärderas språkligt till 

skillnad från män i media. Kvinnor framställs exempelvis som flickor eller 

tjejer medan män alltid framställs som män vilket ger männen status som 

vuxna och mer seriösa i sitt idrottsutövande. När en idrottare framställs på ett 

”barnsligt” sätt i media är det en form av infantilisering. 

 

4.6 Ambivalens 

 

Ambivalens sker enligt Koivula (1999) när journalisten till exempel beskriver 

“styrka”, som har en positiv laddning tillsammans med “tjej” som i 

sammanhanget har en negativ laddning. Positiva egenskaper kombineras 

alltså med negativa. När män framställs i språk används ofta kraftuttryck med 

positiv laddning för att beskriva deras prestationer medan man mer frekvent 

använder uttryck med negativ innebörd för att beskriva kvinnors prestationer. 
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4.7 Trivialisering 

 

Trivialisering uppstår när en idrottsmans eller idrottskvinnas prestationer 

undervärderas genom språkliga formuleringar i media. Detta innebär att 

prestationen kanske inte hamnar i fokus, utan istället lyfts nedvärderande 

eller förlöjligande aspekter fram och idrottarens insatser bagatelliseras i 

sammanhanget. Detta sker exempelvis genom att en idrottares privat- och 

familjeliv hamnar i fokus och den idrottsliga prestationen blir det mindre 

viktiga i reportaget.  

 

5. Tillvägagångssätt 

Tanken med detta avsnitt är att tydliggöra uppsatsens metodologiska 

angreppssätt. Inledningsvis diskuteras upplägget, därpå kommer en 

redovisning av material och urval i uppsatsen. Sedan redogör vi för 

tillvägagångssättet vid granskning av bild och text och avslutningsvis 

summerar vi kortfattat hur själva genomförandet går till. 

 

5.1 Upplägg 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka representationen av kön i svensk 

rikspress under skid-VM i Falun, 2015. Det innebar att studien byggdes på 

kvalitativ bild- och textanalys, där fokus låg på att försöka urskilja generella 

mönster i hur manliga respektive kvinnliga skidåkare skildrades i en 

dagstidning och en kvällstidning under den korta period som skid-VM 2015 

pågick. Vi utgick från de resultat som Helena Tolvhed beskrev i Nationen på 
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spel och försökte urskilja om exempel på en viss könsmaktsordning och 

manlig norm förekommer även idag. 

 

Vi har byggt vår uppsats på att kvalitativt angripa bild och text för att 

identifiera eventuella mönster. Analysen av texten syftade till att synliggöra 

eventuella underliggande meningar i hur kvinnliga längdskidåkare 

framställdes i text gentemot männen. När vi behandlade bilder var syftet att 

synliggöra huruvida längdskidåkarna framställdes på bild på olika sätt, 

beroende på kön. 

 

5.2 Material och urval 

 

Vid granskningen av bild och text använde vi oss av artiklar från tidningarna 

Dagens Nyheter och Aftonbladet, hämtade från Sveriges största webbaserade 

mediearkiv Retriever. Dagens Nyheter valdes för att det är Sveriges största 

dagstidning och Aftonbladet eftersom vi ville komplettera med en 

kvällstidning, då dessa tidningar kan skilja sig åt i publiceringsstrategi. Vi 

valde två tidningar med daglig utgivning som följaktligen hade aktuell 

bevakning av mästerskapet. De riktade sig också i lika stor utsträckning till 

både män och kvinnor. Artiklarna publicerades mellan datumen 2015-02-16 

och 2015-03-03, vilket innebar en tidsperiod från två dagar före mästerskapet 

till två dagar efter. På så sätt kunde vi även kunna få med eventuella 

förberedelser och ”eftersnack” kopplat till VM. Vi använde sökorden: VM 

och Falun för att begränsa oss till relevanta artiklar, vilket gav oss 288 träffar. 

 

5.3 Granskning av bilder 

 

Vi utgick i denna uppsats ifrån Helena Tolvheds mall för bildanalys. Mallen 

användes som stöd för att urskilja mönster i de bilder vi granskade.  
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Bildkomposition: 

 Grad av olika former för posering. Framstår avbildade personer som 

medvetna om kameran, till exempel genom att de vänder sig mot eller 

tittar in i kameran? 

 Kamerans perspektiv: Hur vägleds betraktarens blick genom uppifrån-

, parallell- eller nedifrånperspektiv? Vilka delar av kroppen förevisas? 

 Förgrund/bakgrund: Vad/vem placeras i förgrunden respektive längre 

bak i bilden? 

 Gruppstorlek: Visar bilden en person, två personer tillsammans eller 

(mindre eller större) grupper? 

 Konstruktion av relationer mellan människor på bilden: Vilka former 

för interaktion förevisas, som till exempel leenden, känslotillstånd, 

beröring, blickar? 

 Distans: Vilket avstånd upprättas mellan kameran och det som 

avbildas? Är det fråga om en närbild som förmedlar intimitet eller är 

bilden tagen på avstånd? 

 

Gestaltning av kroppar: 

 Aktiv/passiv: Förevisas kroppar i rörelse eller som passiva? 

 Kroppspose och kroppens spatiala rörelse: Framstår den kropp som 

avbildas som uppställd eller avslappnad, eller är den spatialt 

”utspridd” över bildytan på ett sätt som förmedlar storlek och kraftfull 

rörelse? 

 Klädsel och sammanhangets idrottsinramning: Föreställer bilden 

personer som är klädda för idrottsutövning, iförda nationströjor eller 

”civila” kläder? 

 Exponering/sexualisering av kroppen: Förevisar bilden exempelvis 

exponerad hud eller tättsittande kläder? 
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 Ansiktsuttryck och leende: Vilket ansiktsuttryck har fotograferade 

personer, till exempel leenden eller grimaser av ansträngning? 

Leendet är en representationskonvention som förmedlar inbjudande 

tillgänglighet. 

 Blick i kameran/bortvänd blick: Tittar avbildade personer in i 

kameran eller åt ett annat håll? Den bortvända ”upptagna” blicken har 

fotografihistoriskt sett ofta förbehållits män och samhällets elit medan 

vanliga människor avbildats med blicken in i kameran.  

 

5.4 Granskning av text 

 

Vid granskning av text i artiklarna använde vi oss av begreppen 

infantilisering, ambivalens och trivialisering. Dessa begrepp valdes utifrån 

liknande studier som gjorts i ämnet idrott och genus. Genom att vara väl 

insatta i begreppens innebörd och granska texten utifrån dessa begrepp kunde 

vi dra slutsatser om hur kvinnliga och manliga skidåkare framställdes i text 

och om det utifrån begreppen förekom några språkliga skillnader i hur könen 

representerades. Vårt mål var att kunna identifiera återkommande mönster i 

texten, men också språkliga formuleringar som bröt av detta mönster. 

 

5.5 Genomförande 

 

I analysen av bild och text läste vi upprepade gånger igenom samtliga artiklar 

för att kunna dra slutsatser utifrån journalisternas språkbruk. Vi valde att 

fördjupa oss i ett antal bilder på svenska herr- och damskidåkare både i och 

utanför spåret. För att på bästa sätt få svar på våra frågeställningar valde vi ut 

bilder, som situationsmässigt liknade varandra. 
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I den kvalitativa analysen granskades artiklar och tillhörande bilder som 

handlade om manliga respektive kvinnliga skidåkare där vi sedan 

presenterade resonemang, citat och bilder där vi identifierade återkommande 

mönster i hur skidåkarna representerades som kön, eller tillfällen där det blev 

tydligt att det här mönstret bröts. Som utgångspunkt hade vi teorin om 

infantilisering, ambivalens och trivialisering, samt kriterierna för 

bildkomposition och gestaltning av kroppar. 

 

5.6 Validitet 

 

Målsättningen var att på ett så objektivt sätt som möjligt granska 

representation av kön. Vid kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa, 

riskerar man dock att i större utsträckning påverkas av egna erfarenheter, 

förutfattade meningar och misstolkningar. 

 

Verktygen vi använde oss av vid granskning av bild och text var tidigare 

använda av respekterade forskare på området, vilket skulle kunna indikera att 

metoderna mätte det som var avsett att mätas. Samtidigt hade Tolvhed, vars 

tillvägagångssätt vi främst efterliknat, utfört en mer komplex undersökning, 

med flera ingångspunkter och utbredd över tid. Detta skulle kunna innebära 

att validiteten sjönk när vi sedan valde ut delar i hennes metod, baserade på 

vad som passade till vårt syfte. För att stärka validiteten har vi också läst 

samtliga artiklar flera gånger, både var och en för sig och tillsammans. På så 

sätt skulle vi ge oss själva chansen att fånga upp sådant som vi eventuellt 

missat vid en första anblick av materialet. 
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5.7 Etiska överväganden 

 

Enligt vetenskapsrådet (2013) finns det fyra huvudsakliga krav när det 

handlar om etik inom forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I en innehållsanalys är det 

främst konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som man kommer i 

kontakt med. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som 

berör individer som medverkar i undersökningen ska bevaras utan åtkomst 

för obehöriga. Individerna i undersökningen ska heller inte kunna gå att 

identifiera. Det andra kravet som är aktuellt i vårt fall är nyttjandekravet som 

innebär att det material som vi använt oss av i undersökningen, endast får 

användas för forskningen och dess syfte. (Vetenskapsrådet, 2013). 

 

När vi har analyserat texterna och bilderna i tidningarna så har vi inte 

kontaktat författarna och fotograferna till texterna och bilderna för att få deras 

godkännande. Eftersom alla texter och bilder finns tillgängliga för 

allmänheten i ett öppet arkiv så anser vi att dessa redan har offentliggjorts för 

allmänheten och således är öppna och tillgängliga för alla. Det står enligt vår 

mening därför fritt för utomstående att granska och tycka till om innehållet.  

 

De uppgifter vi redogör för, vad gäller personerna bakom texterna och 

bilderna, är namnet på författaren som skrivit artikeln och vilken tidning 

denne skriver för. Vi har heller inte granskat författarna och fotograferna till 

texterna och bilderna, utan enbart analyserat och granskat det de publicerat. 

Att vi redogör för författarnas och tidningarnas namn utgör dels en del av 

referenshanteringen men det ska också vara enkelt att som läsare kunna 

identifiera exakt vilken tidning och artikel vi syftar till och på så sätt kunna ta 

del av denna på egen hand. 



 
 

28 

 

5.8 Metodkritik 

 

Ett vanligt problem i den här typen av studier är att man redan innan själva 

granskningen av materialet går in med en bestämd tro på vilka resultat man 

kommer att få. Risken är då att man omedvetet söker efter just det man 

förutsett att man ska finna, baserat på egna tankar och fördomar (Bryman 

2002). Man söker alltså skillnadens logik. Detta skulle också innebära att om 

någon annan skulle göra om samma studie, skulle denna sannolikt få resultat 

som skiljer sig märkbart från våra, eftersom den personen skulle gå in i 

processen med andra tankar och fördomar som kan komma att påverka 

granskningen. Bryman (2002) lyfter problemet med att replikera kvalitativa 

studier och menar att forskarens egen uppfinningsrikedom i kombination med 

att kvalitativa undersökningar är ostrukturerade gör det näst intill omöjligt att 

utföra en identisk undersökning. Han påtalar att det i en kvalitativ 

undersökning är forskaren själv som utgör det viktiga redskapet vid 

insamlingen av data och att valet av ämne och hur man går till väga till stor 

del är beroende av forskarens intressen. Därför handlar det om att försöka 

minimera risken för att omedvetet söka efter skillnadens logik i materialet. 

Detta har vi till viss del gjort genom att vi presenterar resultatet under de tre 

rubrikerna representationer av kön, representationer som stärker den 

manliga normen samt representationer som ifrågasätter den manliga 

normen. På så sätt riskerar vi inte att enbart fastna i exempel på hur den 

manliga normen stärks, utan vi måste granska materialet från flera vinklar. 

 

Ett annat problem som Bryman (2002) lyfter är att generaliserbarheten i 

kvalitativa studier är ytterst begränsad. Detta innebär att vi inte kan 

generalisera våra resultat på en större population, andra tidningar eller andra 

mästerskap. Detta har vi dock varit medvetna om från början och våra resultat 
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gäller således bara hur representationen av kön ser ut i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet under skid-VM i Falun, 2015. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera och diskutera de resultat som 

granskningen av text och bild i tidningarna lett fram till. Vi kommer redogöra 

för hur längdskidåkarna representeras som kön i text och bild genom att dela 

upp resultatdelen i underrubrikerna representationer av kön, representationer 

som stärker den manliga normen samt representationer som ifrågasätter den 

manliga normen. 

 

6.1 Representationer av kön 

 

Vid granskningen av artiklar och bilder kunde vi urskilja vissa mönster i hur 

kvinnliga och manliga skidåkare skildrades. Vi hittade exempel på hur 

kvinnor och deras prestationer språkligt nedvärderades men fann också 

exempel på hur de lyftes fram på ett likvärdigt sätt som männen. Likaså 

kunde vi urskilja exempel på hur bilder på kvinnliga skidåkare i större 

utsträckning gav intryck av att vara arrangerade. Flera bilder gav också 

uttryck för de traditionella könsrollerna, där situationsmässigt likartade bilder 

på kvinnor och män gestaltades på olika sätt. 

 

Ett återkommande mönster vi kunde identifiera var hur kvinnliga skidåkare 

och kvinnlig skidåkning ibland trivialiserades. I en artikel i Aftonbladet om 

Maria Rydqvist handlade texten inledningsvis om skidåkning, men övergick 

sedan till att endast handla om hennes privat- och familjeliv. Fokus låg på hur 

Maria Rydqvist kunde kombinera sin roll som mamma med sin idrott. 

Skribenten övergick till detta med texten: 

 

”Många kvinnor väljer att avsluta sina idrottskarriärer när de får barn. 

Maria Rydqvist har valt en annan väg”. (Thorén 2015, s. 5). 
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Detta kunde också uppfattas som att Maria Rydqvist beskrevs som en stark 

kvinna som bröt mot den traditionella normen att kvinnors huvudsakliga 

uppgift är att ägna sig åt familj och barn. Att artikeln handlade om 

skidåkarens privatliv kunde i det här fallet vara ett exempel på att idrotten 

trivialiserades, men inte själva idrottaren. Det var dock inte uteslutande 

artiklar om kvinnliga skidåkare som behandlade familjelivet. I en artikel om 

skidåkaren Johan Olsson beskrevs hur han fick träffa sin familj igen efter sju 

veckors hård träning och frånvaro från familjen. 

 

I en annan artikel om Maria Rydqvist, där hon precis vunnit VM-silver med 

stafettlaget, låg artikelns fokus på hur hon hade ramlat under sin sträcka. 

Artikeln handlade vidare om hur hon var glad över att träffa sina barn igen, 

där barnen tröstade sin mamma och gav henne en puss med orden ”puss, 

mamma – du är bäst ändå”. Att familjelivet behandlades istället för 

idrottarens prestationer var ett exempel på trivialisering och enligt vår 

uppfattning applicerades detta på kvinnliga skidåkare i högre utsträckning än 

på manliga.   

 

Trivialisering kunde vi även finna i en artikel i Dagens Nyheter då man inte 

alls fokuserade på skidåkningen i sig utan enbart på hur medaljörerna, med 

Charlotte Kalla i fokus, skulle sminkas inför medaljceremonin: 

 

”Sminket ska vara heltäckande så att alla rodnader och leverfläckar 

försvinner, så att det ser snyggt ut i tv”. (Kärrman 2015, s. 13). 

 

Artikeln fortsatte i samma tema och en stylist som blev intervjuad uttryckte 

hur roligt hon tyckte det hade varit att få sminka Kalla. Ovanstående citat 

satte utseendet i fokus, där det handlade om att se attraktiv ut när man skulle 

ta emot sin medalj. När det gällde artiklar om manliga skidåkare, kunde vi 
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inte hitta några artiklar som fokuserade på utseende eller smink. Att leka med 

tanken att byta ut Kalla mot exempelvis Hellner i artikeln skulle förmodligen 

innebära att en sådan artikel aldrig hade publicerats. 

 

I en artikel i Aftonbladet frågade journalisten Maria Rydqvist ”Hur stressad 

blev du?” och syftade på Rydqvists fall, varpå Rydqvist svarade:  

 

”Jag blev inte så stressad, det är väl det jag känner att jag är nöjd över. Men 

det är klart att jag tycker att det var dumt och klantigt av mig att ramla”. 

(Wahlberg 2015, s. 5). 

 

Trots Rydqvists ord att hon inte blev stressad av fallet drog Aftonbladet 

automatiskt den slutsatsen, då man i samma uppslag uttryckte att en 

”märkbart stressad Rydqvist” snabbt hamnade efter och tappade på övriga 

toppnationer.  

 

Något vi också lade märke till vid granskningen var hur media i större 

utsträckning lyfte fram hela ”teamet” som vinnare när damåkarna nådde 

framgång, medan man när herrarna var framgångsrika istället fokuserade på 

den individuella prestationen. Detta framgick exempelvis i jämförelse mellan 

Charlotte Kalla och Johan Olsson. Om Kallas framgång skrev Aftonbladet:  

 

”En viktig faktor heter Tomas Mårtensson, är meteorolog och jobbar under 

VM ihop med de svenska vallarna. I måndags informerade han dem om 

snörisken”. (Bergström & Wahlberg 2015, s. 4-5). 

 

Meteorologen fick frågan ”hur skulle det kännas om vi också kallade dig 

guldhjälte?” varpå Aftonbladet citerade ”det tycker jag är att ta i. Det kan du 

spara till Charlotte, säger guldhjälten”. Aftonbladet lyfte alltså fram 



 
 

33 

 

meteorologen som en stor bidragande orsak till Charlotte Kallas guld. Även 

Dagens Nyheter hyllade vallaren i en artikel där man menade att han och 

Charlotte Kalla gjorde rätt val, vilket bäddade för segern. 

 

När Johan Olsson tog sitt guld, i ett lopp där många åkare också hade 

problem med vallning, lyfte man istället fram personliga egenskaper som 

hans vinnarskalle, ”jävlaranamma” och unika förmåga att hitta krafter. 

 

Även återkommande inslag av infantilisering kunde identifieras vid 

granskningen av texterna. I en artikel i Aftonbladet, inför damernas stafett 

resonerade skribenten på följande sätt kring skidåkerskan Stina Nilssons 

eventuella medverkan: 

 

”Den stora frågan är: orkar hon ladda om? Det har varit omtumlande dygn 

för den unga Malungflickan och förväntningarna har trängt bakom den 

mentala stålfasaden”. (Thorén 2015, s. 5). 

 

Genom att uttrycka sig på detta sätt gav skribenten läsarna intrycket av att 

Stina Nilsson på grund av sin ringa ålder kanske inte var mentalt mogen för 

att bemästra uppgiften. Detta var ett tydligt exempel på infantilisering, där 

Stina Nilsson språkligt nedvärderades. Någon motsvarande text om unga 

manliga skidåkare kunde vi inte finna. I skribentens fortsatta resonemang 

behandlades hur tankegångarna hos förbundskaptenen kunde tänkas gå inför 

laguttagningen: 

 

”Det finns också en möjlighet att han väljer att skydda Stina Nilsson och inte 

tänja de psykologiska gränserna tidigt i karriären”. (Thorén 2015, s. 5). 
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Även här antyddes att Stina Nilsson skulle vara mentalt svag och kanske av 

den anledningen inte borde tas ut i stafetten, för att inte riskera att sätta 

käppar i hjulet för hennes framtida utveckling. 

 

I en artikel om damernas VM-silver i lagsprint intervjuades Stina Nilsson och 

hon berättade hur hon till en början blev väldigt ledsen, då hon trodde att hon 

skulle diskvalificeras och mista silvret. Skribenten beskrev hur Stina Nilssons 

ledsamma tårar senare övergick till att vara glädjetårar. Visserligen var det 

Stina Nilssons egen uppfattning som återgavs i artikeln, men att Dagens 

Nyheter ändå återgav hennes upplevelse på det här sättet och satte 

artikelrubriken ”Silver-Stinas dubbla tårar” gjorde att Nilsson kunde 

uppfattas som svag i motgång och blev därför en del av infantilisering. 

 

I Aftonbladet fann man i en artikel spår av infantilisering då skribenten 

formulerade sig på följande sätt: 

 

”Tjejerna ska upp för lilla mördarbacken och stora mördarbacken tre 

gånger, det är bara åkarna med enorm kapacitet som löser det i hög fart”. 

(Thorén 2015, s. 8-9). 

 

I och med ordvalet ”tjejerna”, gav man sken av att åkarna skulle vara yngre 

och mindre mogna än vad de egentligen var. Vi tolkade det också som att 

man kanske använde detta ordval i sammanhanget med ”mördarbacken” för 

att denna redan fruktade backe skulle framstå som ännu tyngre och 

svårbemästrad. 

 

En av få indikationer på ambivalens återfanns i en artikel av Aftonbladet efter 

Sveriges silver i damstafetten. Man lyfte Charlotte Kalla till skyarna 
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samtidigt som man menade att Sveriges guldchanser försvann på grund av att 

Maria Rydqvist föll. 

 

”Charlotte Kalla gjorde ett nytt ofattbart bragdlopp innan Sveriges 

guldchanser försvann med Maria Rydqvists fall”. (Bergström, Sjögren & 

Wahlberg 2015, s. 4-5). 

 

Detta gav uttryck för blandade känslor, eftersom man lyfte fram en länk i 

enheten som ”vunnit silvret”, samtidigt som en länk gjorde att man ”förlorat 

guldet”. Ambivalens var annars det som förekom i minst utsträckning i 

materialet. 

 

Det tydligast återkommande mönstret vi såg i artiklarnas bilder var hur 

bilderna på kvinnor i högre utsträckning gav känslan av att vara arrangerade. 

Med arrangerade menade vi bilder där fotografen fått åkaren eller åkarna att 

posera på ett visst sätt. Detta såg vi i flera fall i bilder på Charlotte Kalla och 

andra damåkare, medan bilderna på herrarna oftare framstod som spontana, 

utan fotografens inverkan. Ett exempel på hur detta visades kan ses i bilaga 1. 

På en av bilderna stod Charlotte Kalla, framåtlutad med ett brett leende där 

hon höll upp sina medaljer mot kameran. På en liknande typ av bild såg man 

Johan Olsson, där han blundade och stod med händerna bakom ryggen. Vi 

såg också en bild på damstafettlaget, där de tydligt ställts upp i en specifik 

formation efter sitt silver. De höll upp sina medaljer, tittade in i kameran och 

jublade. I bilden på herrstafettlaget som mottagit sina silvermedaljer, stod 

åkarna uppradade, med blickarna riktade åt olika håll vilket gjorde att bilden 

inte såg arrangerad ut. 

 

Ett ytterligare exempel på detta var hur framsidorna, framförallt i 

Aftonbladet, var arrangerade, och då gällde det både dam- och herrskidåkare 
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men mer frekvent hos damåkare. Exempelvis kunde man se Johan Olsson 

med bortvänd blick och medaljen hängandes runt sin hals, på ett sätt som inte 

såg tillgjort ut. Charlotte Kalla däremot, på flera av förstasidorna, stod med 

ett stort leende med blicken in i kameran och visade upp sina medaljer. På en 

framsida stod hon även med ansiktet snett vänt mot kameran och kysste sin 

medalj, något som kunde uppfattas som tillgjort eller arrangerat (Se bilaga 2). 

 

De ovanstående bildexemplen följde de mönster som Hirdman beskrev 

angående kroppsspråkets innebörd för bildtolkning. Kvinnor skildrades ofta i 

närbild, leendes och med blicken riktad mot kameran, vilka var egenskaper 

som brukade kopplas till intimitet och att personen var oproblematisk. Män, 

däremot,  avbildades ofta som allvarliga, koncentrerade och med bortvänd 

blick. Dessa egenskaper ger enligt Hirdman (2001) uttryck för makt och hög 

position.  

 

6.2 Representationer som stärker den manliga normen 

 

Den hierarkiska modellen i genuskontraktet innebär att mäns egenskaper och 

intressen betraktas som normen i samhället. Under den här rubriken kommer 

vi redogöra för de mönster vi kunnat urskilja i materialet som på olika sätt 

stärker den här normen.  

 

En artikel handlade om Johan Olsson och om hur han fick träffa sin familj 

igen efter sju veckors hård träning och frånvaro från familjen. Som läsare fick 

man här uppfattningen att skribentens text var utformad för att lyfta Olssons 

prestation. Det betonades att Olsson offrat mycket för att ta sin medalj och 

man beundrade och värderade därför hans prestation ytterligare. Han hade 

isolerat sig från familjen i sju veckor, enbart för att hålla sig frisk och kunna 

fokusera på VM. Denna bild stärktes också ytterligare av flertalet andra 
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artiklar som handlade om Olssons bragder efter hans brokiga väg fram till 

mästerskapet. Ett mönster vi identifierade var att manliga skidåkare ofta 

framställdes som att ha offrat och kämpat mycket för att nå sina mål. I 

”införreportage” om manliga åkare skrevs det frekvent om hur motgångar 

besegrats under vägen fram till mästerskapet. 

 

Enligt dikotomin, den första punkten i genuskontraktet, tilldelas mannen 

egenskaper som ses som motsatser till kvinnornas. Mannen beskrivs som 

aktiv, hård, stark. Detta stämde väl överens med hur Johan Olsson ofta 

framställdes. 

 

”Sönderkrasade tänder, ömma ljumskar, inflammerade lungsäckar, plågade 

revben och... nej, det är lättare att peka ut kroppsdelar som inte har plågat 

Johan Olsson på vägen till Falun. Det är inget fel på hans hals. Runt den 

hängdes just en guldmedalj”. (Bergström 2015, s. 6-7). 

 

Man fick intrycket av att Johan Olsson var en ”maskin”, att han var 

omänsklig, smärttålig och offrade allt för att vinna. Citatet var bara ett i raden 

där Olssons problematiska försäsong belystes och man fick känslan av att 

guldet var värt mer på grund av omständigheterna.  

 

Ett foto som också förstärkte bilden av Johan Olsson som stark och 

målmedveten förekom i Aftonbladet och kan ses i bilaga 3. Johan Olsson 

fotograferades underifrån, ståendes bredbent. Ansiktsuttrycket var allvarligt 

och blicken riktad bort från kameran, vilket man som åskådare kunde tolka 

som att Olsson hade hög status och uttryckte självsäkerhet. Han förmedlade 

en känsla av makt och storhet. Till bilden hörde också en bildtext som 

förstärkte intrycker av att Olsson var målmedveten. 
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”Jag tror att det har gått så långt att jag inte tycker att det är så jävligt 

längre. Men egentligen är det galnaste inte det jag gör på en dag. Utan när 

jag tittar tillbaka på vad jag gjort senaste tiden. Tio dagar med fem, sex 

timmars pass. Den där kontinuiteten, att åka tio mil rullskidor varje dag. I 

fjol tror jag att jag gjorde 450 mil rullskidor, på en sommar”. (Henriksson 

2015, s. 6-7). 

 

6.3 Representationer som ifrågasätter den manliga normen 

 

I materialet vi granskade fann vi även exempel på bilder och texter som bröt 

mot den traditionella mansbilden. Mannen som den starka, självsäkra och 

målmedvetna var inte alltid självklar i media. Även manliga skidåkare 

beskrevs ibland som känslosamma individer eller med sviktande 

självförtroende. Samtidigt tillskrevs kvinnliga skidåkare ibland samma 

egenskaper som annars präglade den manliga normen.  

 

Vi identifierade tre artiklar som behandlade idrott och föräldraskap, en om 

Johan Olsson och två om Maria Rydqvist. Att familjelivet ligger i fokus och 

inte idrottsprestationen är enligt Koivula (1999) ett tecken på trivialisering. 

Det var dock inte uteslutande idrottskvinnors familjeliv som behandlades i 

media, vilket kunde ses som ett ifrågasättande av den manliga normen. 

 

Aftonbladet hade en artikelserie om Charlotte Kalla som avvek från mönstret. 

I denna serie lyfte man fram fyra olika egenskaper; fokuset, psyket, orken och 

styrkan (se bilaga 4). Detta är annars egenskaper som brukar ingå i den 

manliga normen. I artikeln stod träning, förberedelser och åkarens egenskaper 

i fokus. Bilderna förstärkte textens budskap genom att gestalta Kalla som 

fysiskt stark, uthållig, fokuserad och målmedveten. 
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7. Slutsats och avslutande diskussion 

Vi kommer i detta avslutande avsnitt presentera vilka slutsatser vi drar utifrån 

resultaten i studien. Vi kommer diskutera våra resultat i relation till de 

resultat Helena Tolvhed presenterat i Nationen på spel. Avslutningsvis 

kommer vi ge förslag på framtida forskning på området. 

 

Efter att ha granskat innehållet av artiklarna i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter kan vi dra vissa slutsatser. Vi har identifierat flera exempel på hur 

kvinnliga längdskidåkare och deras prestationer trivialiseras och 

infantiliseras. 

 

Trivialiseringen visar sig främst i form av att fokus riktas mot privat- och 

familjeliv vid framställningen av kvinnliga skidåkare. Följden av detta är att 

fokus förflyttas från prestationen och skidåkaren som då undervärderas i 

sammanhanget. Infantiliseringen av kvinnliga skidåkare visar sig i form av att 

de ibland nedvärderas språkligt. Detta görs på ett sätt som ger läsaren 

intrycket av att kvinnorna inte alltid är kapabla att klara av vissa moment 

eller att de framställs som mindre seriösa i sitt idrottsutövande. Detta 

polariserade sätt att skildra män och kvinnor kallas i genuskontraktet för 

dikotomin. En följd av detta kan bli att läsarna får en prejudicerad bild av 

manliga och kvinnliga skidåkare. Det kan i sin tur få effekten att manliga 

skidåkare får högre status och att intresset för manlig skidåkning blir större 

än för kvinnlig. Något som bekräftar att manlig skidåkning har högre status är 

att de kvinnliga tävlingarna alltid läggs före de manliga under säsongens 

tävlingsdagar. Vår slutsats är att man vill ”spara på det bästa till sist”. 

 

Många av bilderna i artiklarna förstärker dikotomin, där män och kvinnor 

skildras på sätt som förstärker motsatserna. Av de bilder som ger intryck av 
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att vara arrangerade är merparten på kvinnliga skidåkare. I synnerhet gäller 

detta bilder som är tagna när åkaren inte är aktivt i rörelse, utan i civil 

klädsel, i hemmet, på prispallen eller liknande. Bilder på kvinnliga åkare 

visar ofta en leende idrottare i närbild, med blicken riktad mot kameran och i 

någon tydligt arrangerad position. Vi kan också se att det förekommer fler 

bilder på manliga åkare aktivt i rörelse och med så kallat ”fighting face”. 

Tolvhed (2008) kunde i sin studie slå fast att bilder tagna i rörelse som 

understryker fart, kraftfullhet och kroppsammansättning var det dominerande 

motivet. Det var dock manskroppen och de manliga idrottarnas prestationer 

som låg i fokus i dessa motiv. Idag förekommer det även att kvinnliga 

idrottare framställs på det här sättet. Vi ser flera exempel på förändring, där 

kvinnliga och manliga skidåkare skildras på ett likvärdigt sätt. 

 

När vi sammanfattar granskningen av representationen av kön i Aftonbladet 

och Dagens Nyheter under skid-VM i Falun 2015, kan vi konstatera att 

manliga och kvinnliga skidåkare ibland tillskrivs olika egenskaper i enlighet 

med dikotomin i genuskontraktet. Vi kan urskilja mönster där kvinnliga 

skidåkare och deras prestationer trivialiseras och infantiliseras. Vi kan också 

se exempel på hur manliga skidåkare beskrivs med egenskaper som stämmer 

överens med den hierarkiska teorin i genuskontraktet, där mannen utgör 

normen. Det finns dock tydliga exempel i både text och bild som bryter mot 

detta mönster av polarisering mellan män och kvinnor.  

 

Förslag på framtida forskning inom idrott och kön kan vara att undersöka de 

bakomliggande orsakerna till varför mediebevakningen och framställningen 

av könen ser ut som den gör. Detta kan ske i form av kvalitativa intervjuer av 

skribenterna på redaktionerna. Ännu ett alternativ kan vara att undersöka om 

redaktioner med fler manliga skribenter mer frekvent undervärderar kvinnliga 

idrottare och deras prestationer, eller om det inte är någon skillnad.   
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