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Abstract

The purpose with this essay has been to study how or if the image of Anja Pärson, the biggest 

alpine skier in Sweden, changes in the media during the World Championship in Åre, 2007.

  The study is mainly based on the theory about gender, but also includes an analysis of 

metaphors and syntax.

  The study takes place two weeks before the WC in Åre, during the WC and ends two weeks 

after Åre. I have read all the articles about Anja Pärson in Sportbladet, during this time and 

through that I got an image how the journalists thought when they wrote about her.

  Before and after the WC, her results weren’t that great. There was a lot that didn’t worked, the 

material and the surface was things that Anja made excuses for. But when the WC started, her 

results got better and better. She took five medals in Åre and got page after page in Sportbladet 

after her success.

  During my study I discovered that the gender disappeared more and more. The better her 

results were, the lesser of a woman she got.

Keywords: Gender, metaphors, sports 



Sammanfattning

Kvinnor har alltid fått kämpa för att få vara med i det fina rummet inom idrotten. I början av 

1900-talet ansågs det oestetiskt och okvinnligt att syssla med tävlingsidrott. Om en kvinna skulle 

delta i manliga aktiviteter kunde detta förmanliga henne.

  Under 1970-talet blev det mer och mer vanligt med kvinnor i eliten och idag har kvinnor 

möjlighet att tävla i stort sett alla sporter, som förr varit belagda männen.

Jag har följt alpinåkaren, Anja Pärson under en två månaders period, i Sportbladet. Från två 

veckor innan VM i Åre, till de avslutande två veckorna av världscupen, under början av 2007.

  Jag har genom ett genusteoretiskt perspektiv gjort en kvalitativ textanalys. Jag har studerat alla 

artiklar som skrivits om Anja under den här perioden. Jag ville se hur/om bilden av Anja 

förändras när det är ett stort mästerskap. 

  Under uppladdningen till VM i Åre var det mycket spekulationer om hur det egentligen skulle 

gå för Anja. Resultaten i världscupen visade inga roliga siffror och artikel efter artikel visade på 

panik och frustration, både från Anja själv, teamet runt omkring henne och även från 

journalisterna.

  När sedan VM kom visade det sig att hon är bäst när det gäller och artiklarna blev mer positiva. 

Anja lyckades ta fem medaljer och blev den svenska alpinåkaren som har tagit flest 

mästerskapsmedaljer genom tiderna.

  När VM tog slut och världscupen kom in på slutspurten blev resultaten lika dåliga som innan 

VM och då blev även artiklarna mer negativa.

  Ju längre jag kom in i analysen desto mer insåg att jag Anja Pärson avkönades ju bättre resultat 

hon åstadkom. Eftersom det fortfarande går att skönja fördomar inom idrotten är det svårt för 

många att Anja är en kvinna. För en kvinna kan väl ändå inte vara så bra inom idrotten? 

  Genom att ha studerat de metaforer som förekommer i artiklarna om Anja gav det mig en 

bredare bild över vad som egentligen sägs om Anja Pärson. Genom att studera metaforer kan 

man lära sig om hur vi tänker, som kanske inte uttrycks lika tydligt.

  Studien visar att framgångar är viktiga för att synas i media. Det räcker inte med ett stort namn. 

Gör du inte bra resultat hamnar du inte på förstasidorna.

  Men resultatet visade dock att även om du heter Anja Pärson och gör bra ifrån dig är det inte 

alltid säkert att du får den mesta uppmärksamheten. Efter att ha blivit historisk hamnade Anja i 

mitten av tidningen och de fyra första sidorna handlade om Zlatan Ibrahimovic och hans bråk 

med den svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck.
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1. Inledning
1.1 Introduktion och problemformulering
Aftonbladet är Nordens största dagstidning och läses av drygt 1,4 miljoner människor varje dag. 

Sportbladet, som kommer ut varje dag tillsammans med Aftonbladet är den överlägset största 

och mest lästa sporttidningen i Sverige och läses av nästan en miljon av alla de som läser 

Aftonbladet (www.aftonbladet.se).

Under februari månad, 2007, möttes tidningsläsarna av stora rubriker om Anja Pärsons guldsuccé 

i Åre. Artikel efter artikel hyllade henne och sidorna fylldes av Anjas guldleende.

  Under VM i Åre 2007 tog Anja Pärson tre guld (även ett silver och ett brons fick plats i 

medaljhyllan) och blev därmed historisk genom att hon är den enda kvinna som tagit guld i alla 

individuella grenar och att hon är den utförsåkaren i Sverige som innehar flest VM- och OS-

medaljer (16 stycken).

  Men när jag sedan bläddrar i tidningarna efter hennes stora succé i Åre har rubrikerna 

försvunnit och även de stora uppslagen. Hon nämns i förbifarten i slutet av någon annan artikel 

från världscuptävlingarna.

Jämställdhet har haft en central roll i samhällsdebatten sedan 1970-talet och Sverige förväntas 

vara ett föregångsland i frågan. 

  Idrotten sågs länge som en typiskt manlig sysselsättning. Man ansåg att idrott inte var någonting 

för kvinnor. Det ansågs vara oestetiskt, okvinnligt och alltför ansträngande (Wallin, 1998).

  Idag kan det fortfarande skönjas tendenser av att männen är det dominerade könet inom 

idrotten. På sportsidorna skrivs det flitigt om Zlatan, ”Foppa” och Henke Larssons framgångar 

utomlands och sedan när det väl förekommer en kvinna så är det Anja Pärson eller Carolina 

Klüft det skrivs om, beroende på om det är vinter- eller sommarsäsong.

Jag har valt, i denna uppsats, att fokusera på just Anja Pärson. Vilken bild får vi som läsare av 

henne? Är det bara framgångarna som prioriteras som ”stora”?

  Jag har valt att följa henne de två sista veckorna innan VM, under VM och sedan de två sista 

veckorna av världscupen, efter VM. Hur skiljer sig bevakningen i Sportbladet under de olika 

perioderna?
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2. Syfte och Frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur en av Sveriges största sportbilagor, Sportbladet, 

beskriver vår tids största alpina damåkare, Anja Pärson.

Vad ger Sportbladet för bild av Anja Pärson till oss som läsare?

  Undersökningen sträcker sig både före, under och efter alpina VM i Åre, 2007, med syftet att 

studera om/hur bilden av Anja förändras under VM.

  Beskrivs Anja Pärson enbart efter sina framgångar? Hur ser det ut när det går dåligt för henne i 

en tävling? Får hon bara stora uppslag och rubriker när hon vinner eller har förlusterna och 

motgångarna samma prioritet?
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3. Teoretiska utgångspunkter
I det här kapitlet tar jag upp lite om lingvistisk textanalys, där jag fokuserar på metafor- och  

syntax-/ordvalsanalys. Jag kommer även att redogöra hur viktig texttolkning är när man ska göra en textanalys.

  Avslutningsvis tar jag upp genusperspektivet där jag har tagit hjälp av Yvonne Hirdman och R.W. Connells  

forskning inom genus. 

3.1 Lingvistisk textanalys
Forskarna och lärarna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Göran 

Bergström och Kristina Boréus, har tillsammans skrivit en metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Textens mening och makt. Där de bland annat skriver om lingvistisk textanalys. 

Det är ingen etablerad beteckning, men används i boken för olika sätt att analysera texter som har 

språkvetenskaplig bakgrund (Bergström & Boréus, 2005:263).

  Bergström och Boréus pratar om tre olika analyssätt: metaforanalys, syntax- eller 

meningsbyggnadsanalys och ordvalsanalys. Syntax- och ordvalsanalysen har sitt ursprung i kritisk 

lingvistik, som är en inriktning inom lingvistiken där syftet är att bedriva samhällskritik och 

avslöja maktrelationer med hjälp av textanalys.

  Metaforanalysen och den kritiska lingvistiken har vissa teoretiska utgångspunkter gemensamt. 

Båda utgår ifrån att språkanvändning och vårt sätt att uppfatta omvärlden är sammanvävda. 

Språkanvändningen ses som ett uttryck för bara delvis reflekterade föreställningar som påverkar 

hur vi betraktar omvärlden och vad vi faktiskt kan uppfatta av den. På så vis kan vi lära mycket 

om hur vi själva och andra uppfattar världen och samhället genom att undersöka perspektiv av 

språkanvändningen som är mer oreflekterade än själva argumentationen ofta är: användningen av 

metaforer och hur meningar är uppbyggda. Ordvalet har däremot en mellanställning: inte så 

reflekterat som de argument vi väljer att föra fram, men mindre automatiskt än hur vi konstruerar 

meningar (Bergström & Boréus, 2005:264).

3.1.1 Metaforanalys
Metafor, ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det  

ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då 

lyssnaren har tillgång till sammanhanget (www.wikipedia.org).

Genom att studera vilka metaforer som används i texter, kan man lära sig något om hur vi tänker 

som kanske inte uttrycks lika tydligt. Metaforanalysen inriktar sig på innebördsaspekten.
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  En metafor beskriver något i termer av något annat som det inte är. Oftast sker överföringen 

från det välbekanta och konkreta till det mindre erfarenhetsbaserade och mer abstrakta.

Om ett uttryck är metaforiskt menat, exempel ”Att arbeta i motvind” görs en tankemässig 

överföring från erfarenheten av att röra sig i motvind till ett slags arbete där man uppfattar att det 

finns svårigheter (Bergström och Boréus, 2005:264-265).

  Metaforer brukar skiljas från andra bildliga uttryck:

Liknelser, de ligger nära metaforerna, men skiljer sig genom att tydligt visa att det är fråga om en 

tankemässig överföring. Exempel: ”Familjer är fängelser”.

Metonymer, uppträder när benämningen för något används som beteckning för något annat 

som detta är en del av eller på annat sätt nära associerat med. Uttrycket är inte bokstavligt och 

inte heller metaforiskt. Exempel: ”Regeringen  uppger…” Om uttrycket menar att det är 

statsministern eller någon annan minister, som uttalar sig är inte uttryckets funktion att likna 

statsministern på något sätt vid en byggnad.

  Att dra gränser mellan metaforer och metonymer är inte så lätt. Vissa uttryck fungerar både som 

metonymer och metaforiskt (Bergström & Boréus, 2005:265).

  Lingvisten, George Lakoff och filosofen Mark Johnson presenterade i sin Metaphors We Live By 

(1980), en nyare forskningsinriktning, som är kopplad till den kognitiva lingvistiken. Den handlar 

om hur det mänskliga tänkandet är relaterat till de språkliga uttrycken.

  Enligt Lakoff och Johnson är metaforer inte bara utsmyckningar i språket, utan verktyg som vi 

använder medvetet eller omedvetet för att förstå vår omvärld. Det begreppssystem som vi har 

och som påverkar hur vi tänker och faktiskt agerar, är metaforiskt till sin natur. Detta i sin tur gör 

att metaforer inte bara är ytliga språkfenomen. De är viktiga på grund av att de säger någonting 

om mer grundläggande sätt att uppfatta världen i en viss språkgemenskap. Har man accepterat en 

bestämd metafor har man även accepterat ett visst sätt att förstå, till exempel ett 

samhällsfenomen (Bergström & Boréus, 2005:265-266).

  Det finns även begreppsliga metaforer, som är kollektiva föreställningar i en språkgemenskap 

enligt vilka en företeelse begripliggörs i termer av något annat som det inte är. Uttrycket ”tid är  

pengar” är ett exempel på en begreppslig metafor. Detta exempel kan ta sig en rad uttryck som, 

”leva på lånad tid” eller ”slösa inte bort tiden”.

  Sådana begreppsliga metaforer som ”tid är pengar” och de metaforer som är uttryck för dem, 

belyser vissa aspekter av fenomen men döljer andra. De leder också tanken i bestämda riktningar 

(Bergström & Boréus, 2005:266).
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3.1.2 Döda, inaktiva och aktiva metaforer
En viktig skillnad i metaforteori är den mellan döda, inaktiva och aktiva metaforiska uttryck.

Döda metaforer, är uttryck där metaforens innebörd gått förlorad. De kan för det första kallas 

uttryck som ingen utan kunskaper om språkets historia, kan känna igen som vad som en gång 

varit metaforer. Det kan också vara uttryck som förståeligt, inte varit bokstavliga från början. Om 

man inte känner till historien bakom uttrycket blir det obegripligt.

  Språkvetaren Andrew Goatly ger exempel på en död metafor, genom engelskans uttryck ”red  

herring” med innebörden ”distraktion, något irrelevant”. Från början var ”red herring” en starkt 

kryddad fisk som straffångar la ut för att distrahera spårhundarna. Nu finns inte den maträtten 

kvar och känner man inte till historien om blodhundarna blir uttrycket obegripligt (Bergström & 

Boréus, 2005:269).

Inaktiva metaforer, är traditionella uttryck där man förstår innebörden direkt utan att behöva 

göra den tankemässiga överföringen, men vid en reflektion står det klart att det handlar om en 

överföring. Metaforer kan vara mer eller mindre inaktiva. Vissa metaforer som är inaktiva är 

lättare att upptäcka än andra.

Exempel:

”Stolsrygg”, ”bordsben”, ”nålsöga”, ”Han går i sin fars fotspår…” (Bergström & Boréus, 2005:269)

Aktiva metaforer, är sådana som inte är traditionella i språket och vars innebörd måste tolkas 

från sammanhanget i en aktiv process av mottagaren. De är ett resultat av ett kreativt skapande 

hos avsändaren. Nyhetsjournalistiken är inte speciellt rik på aktiva metaforer. I boken Textens  

mening och makt tas ett exempel på en aktiv metafor upp, det är hämtat från kultursidan i en 

dagstidning från 1999:

”Men direkt efter det drev han in rockspettet i vartenda jävla mellangärde i hela Cirkus” 

(Hämtat från en recension av en konsert med rockartisten Iggy Pop) (Bergström & 

Boréus, 2005:270)

3.1.3 Syntax- och ordvalsanalys
I den kritiska lingvistikens syntaxanalys är grundidén att varje språk rymmer ett antal olika 

tankemodeller för hur skeenden och relationer kan beskrivas.
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  När ett skeende beskrivs, väljer man bland dessa modeller och lägger på så sätt ett perspektiv på 

världen. Vilken modell som används signaleras av meningsbyggnad och ordval. Beskrivningen av 

skeenden är central för tolkningen av hur en avsändare framställer samhälleliga processer.

Transitivitet, är en term som i sammanhanget används för att beteckna hur syntaxen uttrycker 

perspektivvalet när ett skeende ska beskrivas (Bergström & Boréus, 2005:281).

  Transitiviteten har tre grundstenar: 

Processer
Kan vara av olika slag, handlingar eller händelser. Där en handling är något som utförs 

avsiktligt av någon, oftast en människa, och står under dennes kontroll. Exempel på en handling 

från materialet om Anja Pärson kan vara ”ännu en uråkning”. Man kan skilja på handlingar som 

påverkar andra deltagare och sådana som inte gör det.

  En händelse är en förändring i världen som inträffar utan att någon har handlat medvetet och 

som inte står under någons kontroll.

  Processerna kan vara materiella, verbala eller mentala. De materiella processerna är fysiska, 

förnimbara, yttre. En materiell handling påverkar något fysiskt: någon kastar, bryter, målar, 

hugger. De materiella händelserna kan vara: att något faller, går sönder, spricker.

  De verbala processerna uttrycks med verb som har att göra med tal och uttryck: säger, 

konstaterar, menar. Mentala processer kan även de vara händelser eller handlingar (Bergström & 

Boréus, 2005:282).

Deltagare
Dessa kan delas upp i agenter och deltagare som påverkas av processer. En agent är en som 

handlar. Deltagare som påverkas kan vara mänskliga (mottagare) eller icke mänskliga (objekt).

Omständigheter
Beskriver vilken tid och vilka platser som förekommer i texten.

(Bergström & Boréus, 2005:283)

När detta sedan är klart, kan den befintliga textens syntax ställas mot andra möjliga sätt att 

beskriva skeenden. Då handlar det om transformation. Transformation bygger på att det finns 

beskrivningar av skeenden som har en mer grundläggande eller fullständig form än andra.
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  Även då ett skeende uppfattas som bestående av handlingar eller händelser och deltagare kan 

man välja att uttrycka sig på ett sätt som suddar ut element i skeendet. Förutom att analysera 

transformationerna kan det vara intressant att undersöka andra aspekter av hur skeenden 

överblickas. Kanske är det intressant att se om en process beskrivs som en handling eller en 

händelse. Att beskriva en process som en handling innebär att bestämda deltagare i processerna 

ges ansvar för att något inträffar. Vilket inte är fallet vid en händelsebeskrivning. Eller så kanske 

intresset ligger i att vidare ta reda på vilka sorters handlingar som olika aktörer sägs utföra. Vilka 

aktörer beskrivs som fysiskt handlande, som tänkare, vilkas verbala handlingar väljer man att 

berätta om? (Bergström & Boréus, 2005:284)

En transformation som rör processerna och som även omnämns som viktig är nominalisering. 

Vilket innebär att de verb eller adjektiv som kan användas för att mer fullständigt beskriva 

processer kan ersättas med substantiv. Nominaliseringen gör att deltagare trollas bort från 

processerna. Det kan också tänkas att processerna uppfattas som mer konkreta om de nämns 

med substantiv (Bergström & Boréus, 2005:284-285).

  Passivering är också en transformation, men den rör de mänskliga deltagarna. Det kan 

undersökas om de är agenter eller mottagare. En process i vilken det finns agenter, skrivs så att 

mottagaren kommer i fokus. Det intressanta med den här formen är att även den språkligt 

möjliggör att agenten utelämnas eller stryks. Användning av passivering kan vara ett sätt att 

undvika utpeka aktörer.

  Passivformen, liksom nominaliseringen, kan också ha effekten att dölja orsakssammanhang och 

ansvar, att verka mystifierande. Passivformen kan även användas i ideologiskt omstridda 

sammanhang där man inte vill ta ställning till om det finns agenter, vilken roll de har och vilka de 

är. Men även om effekten mystifieras behöver inte valet av form vara ideologiskt betingat. 

Utrymmesbrist eller att agenten är självklar i sammanhanget, irrelevant eller okänd, kan också 

vara en anledning (Bergström & Boréus, 2005:285-286).

Även i dessa analyser är det viktigt att det finns en intressant fråga. En fråga som kan besvaras 

med hjälp av en analys av hur meningar i analyserade texter är konstruerade eller med hjälp av 

ordval.

  Själva syntaxanalysen kräver vissa grammatiska kunskaper. Texten gås igenom och förekomsten 

av de former som är av intresse, noteras (Bergström & Boréus, 2005:290).
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3.2 Tolkning av texter
Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i sin bok Textens mening och makt att tolkning är en 

viktig del när man ska göra en textanalys. Texter måste tolkas, de måste avvinnas mening, 

betydelse. Tolkning ingår praktiskt taget i varje textanalys. Oavsett vilket sätt som används när en 

text analyseras, måste den tolkas. Tolkning är mer eller mindre komplicerad. Komplexiteten är 

dels beroende av den fråga man arbetar med, dels av textens karaktär och dels av vilken 

textanalysinriktning man använder sig av (Bergström & Boréus, 2005:23).
  När det kommer till tolkning går det att urskilja fem väsentliga element i en speciell 

tolkningssituation:

- Texten
- Det sociala sammanhang i vilket texten producerats eller konsumerats (inklusive 

diskurser den relateras till)

- Avsändaren – kan vara en individ eller en sammansatt social aktör

- Mottagaren – kan vara enstaka personer eller grupper

- Uttolkaren – det vill säga, sig själv som forskare eller student

Utifrån dessa fem element går det sedan att urskilja fyra tolkningsstrategier: en som i första hand 

relaterar texten till uttolkaren själv, en som huvudsakligen relaterar den till avsändaren, en som 

främst relaterar den till mottagaren samt en som i första hand relaterar texten till den omgivande 

diskursen utan att fokusera på speciella aktörer.

  I sammanhanget tas två viktiga insikter från hermeneutiken, läran om läsning och tolkning, upp. 

Den ena insikten är förförståelsens betydelse och den andra handlar om ”den hermeneutiska 

cirkeln”.

  I början när en text bearbetas, kan man i högre eller lägre grad använda sig av de fem elementen 

för att avvinna textens betydelse. Dessa kan även användas mer eller mindre i relation till en 

bearbetning av själva texten.

  Den hermeneutiska cirkeln kan förstås olika. En viktig aspekt är dock den att delar i en text 

tolkas utifrån textens helhet och helheten utifrån delarna. Innebörden av en speciell term måste 

kanske tolkas utifrån textens helhet. När termens innebörd sedan blir klar för en, framstår kanske 

helheten i ett nytt ljus (Bergström & Boréus, 2005:24-25).

3.2.1 De fyra tolkningsstrategierna
Uttolkaren/Forskaren
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Texten betyder det uttolkaren ser. Filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer (1997), 

framhåller att varje läsare och mottagare närmar sig en text med en viss förförståelse (eller med 

”fördomar”). Om ingen förförståelse finns, blir tolkning omöjlig.

  Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människorna och samhället, i vilket 

socialt sammanhang vi rör oss, vår utbildning, våra kunskaper om textgenren, vårt språk, allt 

påverkar vår förståelse av en text.

  En text har en växlande betydelse eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar i olika 

historiska situationer. Det är omöjligt att återskapa exakt vad författaren velat säga med texten 

och därför även hur andra mottagare förstått den. Det väsentliga är då texten som den är och vi 

själva som socialt och historiskt betingade uttolkare.

  Uttolkaren försöker inte återskapa en avsändares eller mottagares mening. De använder sin 

nutida kunskap och ens erfarenheter samspelar med de erfarenheter som den ursprungliga texten 

bygger på. Texten får en ny innebörd.

  Viktigt att tänka på i sammanhanget är att vara medveten om förförståelsen, att man aldrig 

möter en text tomhänt. Samtidigt anser Bergström och Boréus att studier av 

samhällsvetenskapens fenomen i allmänhet kräver att man så gott det går, relaterar texten till det 

som finns utanför den och utanför oss själva som uttolkare och att vi argumenterar våra 

tolkningar (Bergström & Boréus, 2005:25).

Avsändaren
Den här strategin är inriktad på textens betydelse vid dess produktion. Textens betydelse avgörs 

av vad den eller de som formulerade den avsåg att den skulle betyda.

  Idéhistorikern Quentin Skinner ger några sofistikerade råd när det gäller detta slags tolkning:

- Det gäller att förstå vilken slags talhandling som utförts genom textproduktionen. Har 

författaren skrivit samhällsatir, en vetenskaplig rapport, en politisk broschyr eller något 

annat? För att förstå måste man vara förtrogen med vilka slags talhandlingar som 

vanligtvis utförs genom att producera texter av detta slag.

- Innebörden måste tolkas utifrån den aktuella författarens språkanvändning och argument.

- Kontextkännedom har stor betydelse för en god tolkning, men kontexten ska inte ses 

som bestämmande för vad som uttrycks i en text, utan vara till hjälp för att fastställa de 

ramar inom vilka rimliga tolkningar kan göras.

(Bergström & Boréus, 2005:26-27)

Mottagaren
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Denna strategi syftar till att avgöra vilken innebörd en viss text kan ha för en mottagare eller 

grupp av mottagare. Textens betydelse är dess betydelse vid mottagandet.

  Denna sorts tolkning är vanlig inom massmediestudier. Hur uppfattar till exempel olika 

samhällsgrupper (låg- och högutbildade, arbetare, tjänstemän, kvinnor, män, yngre, äldre) ett visst 

nyhetsinslag?

  Stuart Hall, påpekar att olika grupper i ett samhälle tolkar utifrån olika kunskapsramar och 

värderingar. Det handlar om att förstå andras förförståelse. Men man måste inte försöka relatera 

texten till någon av aktörerna uttolkare, avsändare eller mottagare (Hall, 1999).

Den omgivande diskursen
Texten betyder det den gör som en del i ett större sammanhang där aktörer inte är det 

grundläggande. I diskursanalys är detta den vanliga tolkningsstrategin. 

  Meningen i en enskild text förstås framförallt utifrån andra omgivande texter som denna 

relaterar till och utifrån en ”ordning” som texterna är uttryck för. Men även omvänt: diskursen 

som helhet förstås utifrån de enskilda texterna. Här är det frågan om en utvidgad hermeneutisk 

cirkel: delar tolkas utifrån helheten och helheten från delarna och diskursen utgör helheten 

(Bergström & Boréus, 2005:28).

Bergström och Boréus pekar på att det är viktigt att sätta in texten i ett sammanhang. 

Genrekännedom är en del av detta. Inom lingvistiken har man samlat betydande kunskap om 

olika genrers form och innehåll, något som sedan kan vara till nytta vid texttolkning. Det är också 

viktigt att ha klart för sig vad man är ute efter att tolka.

  Att hålla isär de olika tolkningsstrategierna är mer eller mindre viktigt beroende på 

sammanhanget. Vad avsändaren velat säga och mottagarens tolkning av texten förenas ofta av 

gemensamt språk och gemensam kultur i ett samhälle.

  Detta kan lämpa sig då man till exempel närmar sig nyhetstexter i dagstidningar: journalisten, 

redaktören och rubriksättaren som skapare av avsändarens betydelse och nutida läsare som 

skapare av mottagarens, kan antas pratar samma språk (Bergström & Boréus, 2005:32-33).

3.3 Genusperspektivet
Ordet genus kommer ur latinets gen-ere, slag, sort, släkte, kön.

Svensken ville inte ha ett engelskt ord, utan letade efter ett ord att översätta engelskans ”gender” 

med. Det sågs som ett tomt ord som bara väntade på att bli fyllt av betydelse. Bakom formerna 

”kvinnor” och ”män” finns fostran och tvång och därför behövdes genus för att understryka den 
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ständiga formeringen av manligt och kvinnligt. Ordet behövdes för att vi skulle få en större 

kunskap i hur manligt och kvinnligt ”görs” (Hirdman, 2001:11-12).

  Kategorierna man och kvinna, manligt och kvinnligt är ett begreppspar som används för att 

sortera, dela in och hierarkisera det som finns omkring oss (Fundberg, 2003:186).

  Termen ”genus” kan härledas till en indoeuropeisk ordstam som betyder ”att producera” (jfr 

generera) och har i många språk gett upphov till ord som betyder ”sort” och ”klass”. I 

grammatiken kom ”genus”, från början, att syfta på den skillnaden mellan olika typer av 

substantiv. Grammatiken visar på hur starkt sådana skillnader behärskar den mänskliga kulturen. 

I många språk är det inte bara människor som får könstillhörighet, utan även föremål, begrepp 

och sinnestillstånd (Connell, 2002:19).

3.3.1 Att upptäcka genus
Idag är det väldigt vanligt att löpsedlarna visar en ung kvinna, oftast blond, alltid livsfarligt mager, 

vacker och hårt sminkad och som inte gör någonting. Flickorna får fortfarande lära sig av 

populärkulturen att de först och främst ska vara åtråvärda. Det är nästan som om deras 

huvuduppgift är att ligga på sidenkuddar och vänta på drömprinsen, medan de varje vecka kollar 

horoskopet för att se om deras stjärntecken passar ihop när de väl hittat honom.

  Pojkarna däremot uppmanas att inte göra sig attraktiva. De får lära sig att framstå som hårda 

och dominanta. I medierna och i skolan manas de att ägna sig åt tävlingssporter och grupptrycket 

kräver ofta att de ska agera tuffa.

  Men detta har dock på senare tid fått en förändring. Nu är det inte längre lika självklart att 

pojkarna/männen endast ska framstå som dominanta och oattraktiva. Ett exempel på detta är 

modemagasinet, King, som främst vänder sig till män. Där det snygga och attraktiva står i fokus. 

  Det är inte förvånande att det är mest pojkar som får jobb där det krävs användning av våld: 

polis, militär, väktare. Medan flickorna får jobb där det krävs av de att reparera konsekvenserna 

av våldet: sjuksköterska, psykolog och socialarbetare.

  Här syns en samling av utbrett skilda fakta om politik, våld, ekonomi, populärkultur, barndom 

och ungdom. Upptäckten att de hör ihop är utgångspunkten för den moderna genusteorin. Alla 

dessa fakta bildar ett mönster, som kan kallas det moderna samhällets ”genusordning” (Connell, 

2002:13).

  Enligt Hirdman (2001) är mönster en slags minskning av liv, som när man kokar ihop en sås. 

Gällande genusmönstret får vi en social bottensats av hierarki och i särhållning, som kan kallas 

genussystem eller genusordning. Det är inte svårt att ur detta synsätt förstå att det stabila ligger 

här och det är inte lätt att ändra på för det har blivit en ”självklarhet”. Kvinnorna har blivit en 

del av självklarheten och värjer sig därför inte mot detta. De/vi lever i samma normalitet som den 
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manliga normens värld skapar. Vi kanske vantrivs, men den är kulturen. De flesta kvinnor har 

accepterat den mest extrema genusordningen, när den upplevts som självklar (Hirdman, 

2001:75).

3.3.2 Att förstå genus
I vardagslivet tas genus för givet. I många fall syns det omedelbart om en person är man eller 

kvinna, flicka eller pojke. Många av de dagliga göromålen är uppbyggda kring den skillnaden. I 

konventionella äktenskap krävs en av varje. I tennismatcher av typen mixed double, krävs två av 

varje, men inom de flesta sportgrenarna är det uppdelat i dam- och herrklasser.

  Världens mest populära tv-sändning sägs vara Super Bowl i USA, där hundra miljoner tv-tittare 

ser ett evenemang med tydliga genusinslag: kraftiga, bepansrade män rusar på varandra i jakten på 

en boll av läder, medan smala kvinnor i korta kjolar dansar och ler i pauserna.

  De här arrangemangen är så vanliga och välkända att de kan tyckas tillhöra naturens ordning. 

Att man ser på genusskillnaderna som ”naturliga” kan väcka skandal när mönstret bryts, till 

exempel när människor av samma kön blir förälskade (Connell, 2002:13-14).

  

Att vara man eller kvinna är ett pågående arbete. En av den franska kvinnorörelsens pionjärer, 

Simone de Beauvoir, har beskrivit detta i ett klassiskt citat: ”Man föds inte som kvinna, man blir 

det”. Den principen gäller även det maskulina, man föds inte till man, utan man lär sig och 

utvecklar maskulinitet så att man blir man. Precis som de Beauvoir och psykoanalysens fader, 

Sigmund Freud, påpekade, kan detta ”blivande” följa olika vägar, stöta på olika motgångar och 

oklarheter och i vissa fall leda till instabila resultat. Därför kan vi inte se på genus som något av 

naturen givet. Människor framställer sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar en plats i 

genusordningen – eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade – genom vårat sätt att 

uppträda i det vardagliga livet.

  De flesta människorna gör detta frivilligt och många uppskattar genuspolariseringen. Ifall jag 

skulle bära en skinnjacka och arbetskängor, signalerar min kropp att jag trivs med att vara 

maskulin och jag bejakar hårdhet, vassa kanter, självsäkerhet och om jag skulle bära spetskrage 

och volangkjol, signalerar min kropp att jag trivs med att vara feminin, att jag bejakar mjukhet, 

runda former, mottaglighet. De flesta av oss människor attraheras av antingen män eller kvinnor, 

men inte lika vanligt att attraheras av både och. Tvetydigheter i genusindelningen brukar bli 

föremål för motvilja eller förlöjligande: ”Man ser ju ingen skillnad på dem nu för tiden…”

  Ändå är det i genusindelningen inte ovanligt med tvetydligheter. Det finns maskulina kvinnor 

och feminina män. Kvinnor som älskar kvinnor, män som älskar män finns det gott om i 

samhället. Det finns människor som trivs både i skinnjacka och i volangkjol (Connell, 2002:15).
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  Enligt psykologiforskningen har de flesta människor både maskulina och feminina 

personlighetsdrag i skiftande proportioner, medan det är få människor som enbart är det ena eller 

det andra. Genusrelaterad tvetydighet kan lika gärna väcka fascination och åtrå som motvilja 

(Connell, 2002:16).

3.3.3 Tre stereotyper
Yvonne Hirdman (2001) skriver om tre stereotyper som beskriver vad som är Hon. För att lätt 

kunna känna igen Kvinnan i genusdiskursens brus.

A – icke A
Kvinnan är som i tankefiguren man – icke man. Formeln kan illustreras med exempel ur det 

antika tänkandet, där Kvinnan är den icke närvarande. Kvinnan beskrivs vara lika (o)viktig som en 

häst, ett får, en gris i samtalet om det mänskliga. Hon finns alltså inte alls. I den här kategorin 

finns knappt kvinnan, utan hon gestaltas som en skugga som finns i bakgrunden.  Det kan 

illustreras genom exemplet om en man som tittar in i ett kafferum fyllt med bara kvinnor och 

utbrister ”men det är ju ingen här!” (Hirdman, 2001:27-28)

A – a
I den andra kategorin beskrivs Kvinnan, som den lilla mannen. a är en ofärdig man, inte riktigt 

färdigbakad. Det saknas någonting. Kvinnan kan aldrig bli lika bra och duktig som mannen. 

Historikern, Thomas Laqueur, menade att kvinnokönet var detsamma som det manliga fast 

felvänt.

  I denna kategori menar Hirdman att jämförelsen kommer fram och det är där som a formas på 

riktigt (Hirdman, 2001:28-35).

A – B
Här byggs det på motsatser, kontraster. Mannen representerar form och Kvinnan, formlöshet. 

Hirdman citerar ur en avhandling, ”Manligt och kvinnligt: idéhistoriska studier”, skriven av Asta 

Ekenvall på 1960-talet. I vilken Han beskrivs som; Liv, Ljus, Kraft, Ande, Ren och Hon som; 

Död, Mörker, Svaghet, Materia, Oren.

  Kvinnan var ofullgången, men också annorlunda, hon hade egenskaper som mannen inte hade 

och heller inte ville ha.

  Formeln A – B betonas av det totalt särskiljande, som att säga att män är som hundar och 

kvinnor som katter. Det handlar om två helt olika arter. Det skulle kunna sägas att denna kategori 
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är en mer utvecklad form av den första (A – icke a) och att det är när detta jämförande blir 

ideologiskt som A – B-formeln tar form.

Jean Jacques Rousseau förklarade det så här:

”En fullkomlig kvinna och en fullkomlig man är lika litet till själsegenskaper som till utseendet  

lika varandra.” (Hirdman, 2001:36)

Kvinnan är artskild från mannen och på så sätt framkallades ett utrymme för att undvika den 

ständiga jämförelsen, för hon kan egentligen inte jämföras med honom.

Mannen har i årtusenden lärt sig att jaga, slåss, utveckla redskap och vapen – vilket kräver att 

mannen är observant, förnuftig, uppfinningsrik och har god fantasi. Kvinnan däremot skapades 

för att föda och uppföda. Och hon ska behaga för att bli vald för att kunna fylla sin uppgift. 

Kvinnor har alltid valts för sin skönhet och därför är det inte förvånansvärt att de blivit det 

”motsatta könet”. Utvecklingen har koncentrerats på kvinnors kroppar och därmed har inte 

deras inre egenskaper utsatts för samma utmaningar som männen. På grund av detta har inte 

kvinnorna utvecklat samma förståndsgåvor, samma möjlighet till intellekt, samma variabilitet 

som män (Hirdman, 2001:35-).

3.3.4 Allt kan bli genus
Allt kan få genus. Jag och du, han och hon, stor och liten, liv och död, svart och vit. Allt kan 

paras ihop. Precis som det beskrevs i den antika uppdelningen:

HAN – Liv, Ljus, Kraft, Ande, Ren

HON – Död, Mörker, Svaghet, Materia, Oren (Hirdman, 2001:71)

Det går att se en värld som fyllts av samma iver att para ihop, kontrastera och genusdefiniera, 

även i det lilla. Världens saker laddas med genus. Saker, ting och företeelser kan skifta från 

manligt till feminint, det är en process som visar att genus görs, det är inte (Hirdman, 2001:71). 

  Hirdman pratar också om att genus sitter i saker, kläder och annat runt omkring. Ett exempel 

är byxan. Det var först på 1950-talet som flickor fick börja använda byxor (Hirdman, 2001:72).

Att ordna är att förstå: att förstå hur saker och ting hänger samman. För hur skulle vi kunna 

bestämma vad som är vackert om vi inte vet vad som är fult? Hur kan liv finnas utan död? Och 

vad vore en man om där inte fanns kvinna?

  Att dela upp kan vara en metod för att få fram en orsak, göra förklaringar. Vi kan tolka 

situationernas genusmakt generöst och brett, som både platser och tillbehör.

  Vi har till exempel köket och smedjan, byxor och klänning, rosa och blått, brännvin och kaffe 

o.s.v. Dessa ting och platser är fyllda av genus (Hirdman, 2001:73-74).
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  Material från 1990-talet i Sverige visar hur kvinnor betraktade sina kroppar som bevis på den 

andrahandsrang de hade, hemma i familjen eller ute på arbetsmarknaden.

  Bröderna fick mest, en egen cykel, flaggan hissades när de föddes och de fick fortsätta med 

studierna. Medan systrarna fick stanna hemma och bädda sina bröders sängar och även göra i 

ordning deras matsäck. Att vara flicka var som att vara i en kropp som förrådde en. Det 

existerade en besynnerlig tystnad kring den. En tystnad som blev alltmer tät när menstruationen 

kom, ett tecken på vad som väntade. Att bli ”mans kvinna”. Att föda barn. Det som på ett 

huvudsakligt plan var/är meningen med livet: att det förs vidare (Hirdman, 2001:75-76).

  Produktionen av genus sker i olika ”rum”. Produktionen av Han och Hon skapas i 

sammanhang där det av olika anledningar handlar om att bestämma dem som art, sort, väsen.

Som i, till exempel medicinska eller filosofiska sammanhang där det kan låta: ”Är det en kvinna?” 

eller ”Vad är en kvinna?”

Detta sker oftast då det är svårt att se, om det är mörkt eller suddigt.

- Men är det en kvinna som står där borta och tröskar?

- Ska det där föreställa en karl? Så liten och spinkig den är?! (Hirdman, 2001:93-94)

En man föds inte till man, utan det arbetas oavbrutet på det. En dramatisk skillnad är att: 

kvinnor görs, män gör.

  För att göra män, är den viktigaste metoden, att hålla isär och bli starkare i den egna gruppen. 

Berättelser från 1930-talet, om isärhållande visar på hur uppdelat det var. Inomhusarbete skulle 

göras av kvinnan och enbart av kvinnan. Inga män fick under några omständigheter hjälpa till. 

De fick inte sopa golven, diska eller ens laga mat.

  Om kvinnan skulle bryta mot genusarbetsindelningen blir hon berömd:

- Men hon är duktig hon, kör bil som en hel karl!

- Man kan sannerligen inte se om det är en man eller kvinna, så skicklig som hon är. 

(Hirdman, 2001:65-66)

Men mannen måste hållas oskadliggjord, om han skulle bryta indelningen måste det ske under 

vissa former så att det tydligt framgår att det inte är någon bestraffning eller ett hån.

  Om män skulle göra något ”kvinnogöra” måste det förändras, men om en kvinna skulle åta sig 

något som är ”manligt” måste hon förändras (Hirdman, 2001:66-67).

3.3.5 Det stereotypa genuskontraktet
Det stereotypa genuskontraktet kan beskrivas som en grundtext för att visa hur det bör vara 

mellan mannen och kvinnan:
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Kvinnan, ska föda barn och ta hand om hemmet. Medan mannen ska försörja, ta hand om 

kvinnan, om hon sköter sina uppgifter som hon ska.

Kontraktet visar tydliga tecken på könens skilda positioner och närmast jämförande 

förutsättningar.

  Praktiken om barnafödandet ger oss en förståelse av det konspiratoriska samhandlandet mellan 

könen. Här finns föreställningar om idealtypiska fördelningar av rättigheter, skyldigheter och 

ansvar mellan könen, ett slags fastställda rättmätigheter i könens ordning. Hur det bör vara 

mellan Man och Kvinna. Han tar hand om.

  Kvinnans handlande måste göras genom Honom, oftast genom Hans kropp. Det är kvinnliga 

maktstrategier som kan kännas igen hos horan som måste gå genom sin hallick. Men framförallt 

i ordspråket ”det är kvinnan bakom allt” (Hirdman, 2001:85-89).

  Det gäller för kvinnan att gå ifrån och fly och slutligen förändra den situation som ligger till 

grund för det stereotypa genuskontraktet. Men gör kvinnan detta, bryts kontraktet. Det finns 

möjlighet till kontraktsbrott: när lydnad inte längre är möjlig. Hon tvingas till olydnad. Då han inte 

sköter sig. Han kan inte sköta sig eller han vill inte sköta sig. Dessa förändringar kan bara ske 

först då mattan dras undan, när det inte längre går att efterfölja de paragrafer som ingår i 

genuskontraktet.

  Anledningen till att förändringar sker är för A har varit farten, det ligger i Hans uppbyggnad att 

vara i farten. Det ligger i maskulinitetens byggstenar att dra iväg, skapa förändring, fly 

kontraktets bojor, hamna i konflikt med förpliktelser av annan art, viktigare art, än dem som 

bestäms av genuskontraktet (Hirdman, 2001:94-95).

  Idag ser förhållandena mellan manligt och kvinnligt lite mer annorlunda ut. Det finns män som 

gör de sysslor i hemmet som förut var vigda till kvinnan. Det finns även män som tar 

pappaledigt för att vara med sina barn. Detta visar på att det stereotypa genuskontraktet inte 

längre gäller.

  På utbildnings- och även jobbfronten ser det annorlunda ut. Nu får kvinnor läsa vidare på 

universitet och de får även arbeta med arbeten som förr aldrig skulle passa en kvinna. De är inte 

längre tvingade att vara hemma vid spisen och tänka på att föra generationen vidare. Det är okej 

för en kvinna att välja karriären framför barn och familj.

  Men det ska dock nämnas att det fortfarande, i stor utsträckning, pågår en jämställdhetsdebatt 

på många ställen runt om i Sverige och även internationellt. Fortfarande finns det röster som 

strider mot att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Löner är ett stort samtalsämne och 

det kommer nog att debatteras länge om att jämställa lönen för kvinnor och män med samma 
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arbetsuppgifter. Chefsposter är också känsliga ämnen. Många anser att det inte är lämpligt för en 

kvinna att inneha en betydande chefsroll.
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4. Tidigare forskning
4.1 Sport i medier
Sportsidorna handlar inte bara om referat. Inför matcher och tävlingar publiceras ofta 

förhandstexter, skriverier om laguttagningar, uppladdning och träning. Många av artiklarna 

innehåller information om vad som händer eller sägs efter en match eller tävling, kan gälla 

uttalanden av aktiva eller ledare. De kan även handla om hur spelarna antingen firar segern eller 

deppar efter en förlust.

  Enligt Ulf Wallin, universitetslektor vid Institutionen för journalistik och masskommunikation i 

Göteborg, har sportsidorna då och då fått kritik för att de enbart handlat om ett fåtal sporter och 

bland annat försummat nya idrottsgrenar eller idrottsgrenar med ett fåtal aktiva.

  Olika grenar har fått mycket olika uppmärksamhet. Urvalet på sportsidorna ansågs bero på 

sporterna själva, svenska internationella framgångar, mediestrukturen och läsarens inflytande.

  Vissa av artiklarna handlar mindre om det som händer på planen, men desto mer om 

exempelvis domarinsatsen, misshandel, skador, huliganer, bråk och protester. En annan typ av 

ämnesområden som inte relaterar till en särskild tävling eller match är de som är av ett mer 

allmänt slag. Till dessa tillhör bland annat idrottsmäns privatliv/personfakta, doping/fusk/fylleri/

mutor samt spelar- och tränarövergångar. Före 1975 hamnade sådana typer av nyheter på de 

allmänna sidorna istället för sportsidorna.

   När tv-sporten fick sitt genombrott i Sverige, under 1960- och 1970-talen började tidningarna 

samla in kommentarer efter matcher och tävlingar. De räknade med att resultaten redan var 

kända, åtminstone från de större evenemangen. Informationen om vad som hänt publicerades i 

resultatbörsen (Wallin, 1998).

4.2 Sportsidan – då och nu
Den första sportsidan i svensk dagspress introducerades den 15 januari 1920 i Dagens Nyheter. 

En av reportrarna ville att tidningen skulle ge ut en sporttidning inför OS i Antwerpen 1920. Men 

tidningsledningen ansåg det vara ekonomiskt riskabelt och istället kom den första dagliga 

sportsidan. Inte långt efter kom även konkurrenterna i Stockholm med samma sak.

  1925 kom en regel att tidningen skulle ha åtminstone en sportsida på måndagar i 

storstadstidningarna och tio år efter det kom även lokal- och regionaltidningarna efter.

  1955 började Aftonbladet placera sina sportnyheter i en bilaga, som på vardagarna var fyrsidig 

och dubbelt så tjock på söndagarna. Tio år senare var Aftonbladet mer tabloidlayoutad än 

tidigare, vilket innebar att det endast publicerades två-tre artiklar på varje sida och inte lika 
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ihopträngt som tidigare. Inte lika uppslagna som dagens sidor, men utvecklingen var tydlig 

(Wallin, 1998).

4.3 Kvinnor och idrott
Wallin skriver att idrotten länge sågs som en manlig sysselsättning. Främst i Sverige. Kvinnor 

skulle inte ägna sig åt tävlingsidrott. Det betraktades som oestetiskt, okvinnligt och alltför 

ansträngande (Wallin, 1998).

  Under 1900-talets början uppfattades kvinnligt tävlingsutövande som något onaturligt. Det 

ansågs kunna leda till att kvinnorna förlorade sin kvinnlighet. Om en kvinna skulle delta i manliga 

aktiviteter kunde detta förmanliga henne, likaså om en man skulle ägna sig åt kvinnliga aktiviteter, 

skulle han bli förkvinnligad.

  Det fanns en uppfattning om att varje människa har en viss mängd energi och det gäller att 

spara på den. Kvinnor har en mindre mängd än männen. Kvinnorna fick inte, borde inte eller 

kunde inte anstränga sig lika mycket som männen (Larsson, 2001:134).

  Redan på 1800-talet förekom dock kvinnor inom vissa sporter, till exempel skytte, rodd, cykling, 

gymnastik och simning. Men det anordnades inga tävlingar i varken simning eller gymnastik.

  I början av 1900-talet förekom kvinnor i friidrott, bandy, skidor, tennis, badminton och 

konståkning. Men detta satte få spår i tidningarna. Mellan 1925 och 1935 publicerades ett litet 

antal artiklar om damidrott i storstadstidningarna, medan det i lokal- och regionaltidningarna inte 

fanns någon damidrott alls. Detta berodde troligtvis på att storstadskvinnorna började idrotta 

tidigare än kvinnor ute på landet (Wallin, 1998).

  Aftonbladet var den tidning av de sju, som Wallin undersökte (de andra tidningarna var 

Jönköpings-Posten, Dagens Nyheter, Norrbottens-Kuriren, Arbetarbladet, Göteborgs-Posten 

och Arbetet) som var först med att publicera artiklar om damidrott. Precis som med artiklarna 

om idrott i övrigt, handlade rapporteringen av kvinnoidrott om eliten. Wallin påpekar att i de 

artiklar där det förekom både manlig och kvinnlig idrott dominerade de manliga aktiviteterna i en 

övervägande andel. Kvinnorna skildrades i de flesta fall i slutet av artiklarna.

  Men även detta har förändrats genom åren. Tidigare var det en självklarhet att männen 

dominerade, men när svenska kvinnliga idrottsutövare uppnådde en minst lika stor internationell 

framgång ändrades prioriteten. Till exempel när Pernilla Wiberg åkte i världscupen tillsammans 

med de svenska killarna, i början av 1990-talet, var det inte killarna som fick mest 

uppmärksamhet (Wallin, 1998).

  Samma sak gäller Anja Pärson, även om herrarna i samma gren åker bra, så är det Anja som får 

uppmärksamheten. Just för att hon är den ”största”.
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  Under 1950-talet hävdades det att kvinnorna, som tidigare sagts, inte alls hindrades från att delta 

i idrott, utan det var snarare en fråga om att de egentligen inte ville.

  Samtidigt kom ett ”mjukt” kroppsideal att förknippas med kvinnlighet. Det mjuka eller 

”mulliga” kroppsidealet (husmodern) ställdes i jämförelse med det hårda och smala atletiska 

kroppsidealet (industriarbetaren/idrottaren/karriäristen), där ”kurvorna” ansågs kvinnligt och det 

muskulösa idealet, manligt (Larsson, 2001:148).

  Från och med 1960-talet och framförallt under 1970-talet ökade det kvinnliga deltagandet 

avsevärt. Kvinnorna började delta i mer traditionellt manliga idrotter, fotboll var paradexemplet 

(Larsson, 2001:150-151).

  Under 1970-talet handlade jämställdheten inom idrotten om att möjliggöra ett idrottande för 

kvinnor, inom ramen för idrottsrörelsens dåvarande verksamhetsformer och innehåll.

  Det var inte idrotten som skulle ändras, utan kvinnorna eller den kvinnliga könsrollen (Larsson, 

2001:152).

  Idag har kvinnor möjlighet att tävla i ett stort antal idrotter, som förr varit reserverade männen 

(Olofsson, 1989:55).

  Fotboll, innebandy och gymnastik är de sporter som har flest utövare i Sverige. Nedan följer en 

tabell över hur många utövare några av de största sporterna i Sverige hade under 2006:

En jämförelse män och kvinnor emellan i de tre sporterna som har flest utövare, ser vi att 

männen har en övervägande majoritet. Fotboll, som är den populäraste sporten, har åtta procent 

fler manliga utövare än kvinnliga, medan det i innebandy skiljer fyra procent. Däremot är 

gymnastik någonting som övervägande är en kvinnlig sport. Det kan ses genom att gymnastik 

inte ens finns med på männens lista.

  Förutom gymnastik, finns det andra sporter som kvinnorna dominerar i och som inte finns med 

på männens lista, till exempel ridning och simning (www.rf.se).
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4.4 En fördomsfull journalistik
Sportjournalistiken speglar tidsandan. Fördomar som finns ute i samhället får allt mer uttryck på 

sportsidorna. Kvinnorna är de som har drabbats mest av detta, men även idrottsmän av andra 

nationaliteter. Kristen Frandsen (1995) var dansk medieforskare och skrev detta, om danska 

sportjournalisters rapportering om kvinnliga insatser i London-OS 1948:

”…För de manliga journalisterna finns det en obegriplig motsättning i det förhållandet att en 

kvinna både kan vara särdeles kvinnlig och samtidigt vara en tävlingsmänniska med vilja och  

råstyrka” (Frandsen, 1995)

De svenska sportjournalisterna hade en liknande uppfattning vid den tiden. När det börjades 

skriva om damidrott 1935, rapporterades det oftast på ett seriöst sätt, precis som med männen. 

Men det publicerades också artiklar om kvinnorna där kvinnligheten och utseendet vägde tyngre 

än de idrottsliga prestationerna. Speciellt när det förekom bilder till artiklarna. När en kvinna, 

som utövar en sport, visas på en bild, är det en bild av henne där hon står och ser söt ut och inte 

anstränger sig, medan det i männens fall ofta förekom bilder där han utövade sin sport.

  I artiklarna förekom vanligtvis en ”farbroderlig ton”. Den visade sig i en allmänt välvillig, men 

framförallt i en överseende, inställning till det som damerna presterade (Wallin, 1998).

Ett exempel på en kvinnosyn som förekom är en bildtext ur Aftonbladet 1955. Texten tillhörde 

en bild föreställande en kvinna i rugbydress. Det kan hända att texten inte skrevs av tidningen, 

utan att den följde med bildbyrån:

”Rugby är ingenting för flickor – i vanliga fall – men här ser vi Carol Gregory, en av studentskorna 

vid British Colombias universitet i Vancouver, Kanada, som arrangerat en match mellan två  

damlag för att samla in pengar till en ny sporthall.  Den gamla brann ner i somras. Specialregler  

har fastställts för den unika matchen – det är förbjudet att kittla varandra, att dra i håret och att  

göra make-up på plan.” (Wallin, 1998:95)

Kvinnlig skönhet var viktig. I Dagens Nyheter hittades följande bildtext från Skolungdomens 

tävlingar i simning 1955:
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”Att inte all Stockholms manliga skolungdom sprang benen av sig för att komma till Forsgrenska 

badet förvånar när man ser den här duon: Kate Jobson, Varberg, (t.h.) och etta, samt Monica  

Krook (t.v.) och trea på stora flickornas frisim. Vackert eller hur?” (Wallin, 1998:96)

De senaste decennierna, när kvinnoidrotten accepterats fullt ut, har bevakningen blivit mer lik 

den manliga. Kvinnorna tas på samma allvar. Men fortfarande påpekas det oftare att en kvinnlig 

idrottare är tvåbarnsmamma än att en manlig idrottare är tvåbarnspappa (Wallin, 1998).

  Nutidens kvinnliga idrottsutövare får fortfarande tampas med det fördomsfulla. Till exempel, 

under brottnings-EM i Bulgarien, april 2007, utsågs en av de svenska brottarna till ”EM: s 

snyggaste” (bilaga 1). Även damfotbollsspelarna har fått handskas med fördomar när 

Fifapresidenten, Sepp Blatter, uttalade sig om att ”de borde spela i tightare kläder” (bilaga 2). 

Även Lasse Anrell, krönikör i Aftonbladet, har sagt sitt genom en krönika om hur man kunde 

göra fotbollen ”kvinnligare” (bilaga 3).

  Inom sportvärlden hör man oftast uttrycket ”han spelar som en kärring”. ”Kärringen” fungerar 

som frontfigur för det veka, klena och svaga. Om någon säger ”han spelar som en kärring” vill 

han påvisa att den spelaren viker ner sig, är rädd eller helt enkelt ger upp. Det är inte acceptabelt 

inom idrott att vika ner sig eller vara rädd, speciellt inte inom männens sportvärld. Där ska det 

vara fysiskt och hårt.

  Uttrycket ”spela som en kärring” har tydliga kopplingar till idrottsvärlden. Visar vilka det är som 

ses som idrottens självklara aktörer (Fundberg, 2003:186-187).

4.5 Rubrikernas utveckling
Mellan åren 1895 och 1905 saknades rubriker på sportsidorna, i stort sätt. Istället var det i bästa 

fall en enspaltig överskrift som angav ämnesområdet. Överskrifter och så kallade infällda rubriker 

(de första orden i texten, i halvfet stil) dominerade helt.

  Enstaka fristående rubriker förekom i samband med en stor politisk händelse, men aldrig på 

sportsidorna.

  Från och med 1925 och några decennier framåt såg rubrikformerna likartade ut i alla tidningar. 

De var oftast centrerade och var mycket utförliga och detaljerade.

  Under följande år blev stilblandningen stor och det blev vanligast med en rubrik som bestod av 

två däck, det gav sidan ett lugnare intryck.

  Under 1940- och 1950-talen förenklades rubrikformerna och mellanrubriker blev vanligt. Även 

dårraden (en rad som placeras över huvudrubriken) kom till användning. Rubrikerna började här 

likna dagens.
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  När 1980-talet kom spelade rubrikerna en allt större roll. De blev alltmer underhållande och det 

blev vanligt att leka med vitsar, ordlekar och allmänt kryptiska rubriker.

  Från och med 1995 och framåt har rubrikerna kommit att variera mindre. Färre rader användes 

och de flesta rubrikerna var enradiga. De versala, kursiva rubrikerna minskade och de gemena 

och raka kom att dominera (Wallin, 1998:146:153).
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5. Metod, material och tillvägagångssätt
5.1 Metod
Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv har jag valt att göra en kvalitativ textanalys för att se hur 

tidningarna beskriver Anja Pärson.

  Syftet med en kvalitativ undersökning är att man får en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som man ofta får när man gör en kvantitativ undersökning (Patel & 

Davidson 2003:118).

  Kvalitativa studier syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är, hur den ska 

identifieras. Innebörder och symboler tolkas kvalitativt (Wallén 1996:73).

Kvalitativa synpunkter är inte bara något för en begränsad del av samhällsvetenskap och 

humaniora utan något som i hög grad berör alla forskningsområden som pekar mot praktisk 

verksamhet.

  Kvalitativa studier är av två huvudtyper:

Kvalitativ kategorisering – gäller frågor som av vilket slag en företeelse är, vilka faktorer som är av 

betydelse.

Mjukdata – en undergrupp av kvalitativa studier, där själva beskrivningen och karakteriseringen är 

huvudproblemen. Det gäller egenskaper som kan beskrivas men som bara ofullständigt kan 

graderas eller mätas. Exempelvis frågor om upplevelser, känslor, föreställningar och symboler.

Kvalitativa studier kan vara av olika art, bland annat tolkande undersökningar. Vilket innebär att man 

klarlägger innebörder i upplevelser, föreställningar, tanke- och handlingsmönster, sammansatta 

former av kunskap som intuition och gott omdöme, symboliska innebörder ”bortom” det direkt 

observerbara. Ett vanligt problem är att hitta erfarenhetsmässiga belägg för en tolkning. 

Tolkningen bedöms snarare med avseendet på fruktbarhet (för att förstå handlande) samt på inre 

och teoretiskt sammanhang (Wallén 1996:74-75).

  Enligt Bruhn Jensen (2002) går det inom kvalitativa studier, att identifiera åtminstone tre 

utmärkande kännetecken:

  Det första är begreppet av innebörden och dess integrering i den sociala inriktningen. Vilket 

fungerar som en gemensam nämnare för olika meningsinriktningar. Ett annat antagande är att de 

viktiga ageranden bör studeras, så långt det är möjligt i deras naturliga sammanhang.

  Det tredje kännetecknet är att det är forskaren som tolkar. Det är författaren som ger läsaren 

bilder och betydelser av texterna (Bruhn Jensen, 2002:236). All forskning beror på att det är 

forskaren-uttolkaren som ska använda sig själv som ”instrument” och därför är självkunskap och 
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självreflexion viktiga (Wallén, 1996:81). Vad som tydligt skiljer kvalitativa från kvantitativa studier 

i detta avseende är den totala och oavbrutna tolkningen (Bruhn Jensen, 2002:236).

  Tolkning är en viktig del i processen av en textanalys (Bergström & Boréus, 2005:23).

Tolkning kan ses som en av de mest grundläggande funktioner i alla levande varelsers 

informationsbehandling. Sinnesintryck, minnen, olika fakta sätts in i ett sammanhang och 

uppfattas som något meningsbärande som leder till handling. En anledning till tolkande är att det 

från början finns en ofullständig information, men helheten eftersträvas hela tiden (Wallén, 

1996:80). Det talas om ”den hermeneutiska cirkeln” som jag tagit upp i ett tidigare kapitel. Där 

delarna i texten tolkas utifrån textens helhet och helheten utifrån delarna (Bergström & Boréus, 

2005:24).

  Jag ska även studera metaforerna som finns i texterna och se vad som går att utläsa ur dem. 

Metaforanalys är en sorts semiotisk analys. Semiotiken hjälper oss att tänka analyserande, hur en 

text fungerar och vilken inblandning den har i den avgörande kulturen som texten är producerad 

i (Deacon, 2007:141).

  Jag ska även göra en analys av syntax och ordval, där jag kommer att prata om transformation 

och transitivitet. Om detta går att läsa i tidigare kapitel.

5.2 Material och tillvägagångssätt
När jag hade fått tag på allt material som behövdes för att göra analysen, började jag med att läsa 

igenom samtliga 45 artiklar som handlade om Anja Pärson.

  Undersökningen sträcker sig över två månader. Från den 14 januari till den 16 mars.

Av de två månader är de första två veckorna uppladdning inför VM och de sista två veckorna 

avslutande världscupstävlingar, innan säsongen avslutades.

  Medan jag läste, blev uppdelningen av analysen tydligare och tydligare, 

”Uppladdningsperioden”, ”vinnarperioden” och ”slutet av säsongen”. Men även uppdelningarna 

av ”bortförklaringarna” och ”genusperspektivet” blev tydliga och därför var det självklart att dela 

upp analysen på detta sätt, där dessa fick egna kapitel.

  Att det blev två veckor innan VM och inte tidigare är för att under dessa två veckor börjar den 

riktiga uppladdningen och läsarna får en större bild över hur läget inför VM ser ut.
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6. Analys av Anja Pärson i Sportbladet
6.1 Uppladdningen, 14 januari – 25 januari
I de artiklar som förekommer om Anja, under de två första veckorna, går det att utläsa en form 

av uppladdning. Det är skidutrustning som gås igenom och det är oro över hur formen ska kunna 

förbättras inför det kommande VM:et. 

  Det som visar på ”uppladdning” är bland annat uttryck som ”kastas mellan hopp och 

förtvivlan”, ”Anja känner press inför VM” och ”upprättar en krisplan för att hitta VM-formen”.

  Analysen börjar med en artikel om en världscuptävling i Österrike, där Anja åker in på en sjunde 

plats. Den högsta placeringen på mycket länge i världscupen och i uppladdningen inför VM i Åre. 

Hon säger i artikeln (070114) att ”friden har infunnit sig i hjärtat och nu går det av bara farten”. 

  Men artiklarna som följer har en mer negativ ton. Anja beskrivs ofta som ”arg och besviken” 

och det skrivs att det är ”hennes tyngsta period i karriären”.

  De metaforer som går att utläsa i uppladdningen är bland annat ”kastas mellan hopp och 

förtvivlan”, ”känner press” och ”medaljstrid”.

  De bilder som dessa meningar framkallar, är bland annat Anja som kastas mellan två mål eller 

hur hon pressas mellan två väggar. Eller en duell mellan Anja och medaljen. 

  Dessa metaforer och de tankemässiga bilderna som överförs ger ett intryck om att Anja slår ur 

ett underläge. Att förväntningarna på henne i VM inte alls är så stora. De visar på hur Anja 

kämpar för att hitta den rätta formen och göra ett bra VM.

  Försäsongen har inte sett bra ut och fram till den 22 januari hade Anja kört ur i de fyra senaste 

tävlingarna och bara kommit i mål i totalt fem av elva tävlingar.

  Att det råder stor oro i team Pärson är inte svårt att utläsa i artiklarna. Lasse Anrell skriver i en 

krönika (070122) (bilaga 4), ”Inget, absolut ingenting, talar för att hon kommer att ha någonting som helst  

med medaljstriden att göra” och visar med det hur förväntningarna om en VM-succé inte är så stor.

Han tycker sig också se att Anja saknar Janica Kostelic (hennes största konkurrent under tidigare 

säsonger), som beslutat sig att inte åka någonting under den här säsongen. Han tycker sig se att 

nu när Anja inte längre har Janica att tävla med, har hon hamnat i en ny situation. Hon ”slår ur ett  

slags överläge som blivit en mental mardröm och ett klassiskt underläge”.

  Många av artiklarna är rena intervjuer med Anja Pärson om hennes form, men många gånger 

förekommer också intervjuer med Anjas pappa och tillika tränare, Anders Pärson. Han är också 

orolig för hur det kommer att gå i VM. Men att Anja skulle vara orolig framgår inte lika klart, det 

går att förstå det mellan raderna i texterna, men till skillnad från Anrell och Anders Pärson, finns 
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det inga citat i någon av artiklarna där Anja själv säger rakt ut att hon är orolig inför VM. Det 

som Anja säger är mer att åkningen inte stämmer eller att materialet inte är som det ska.

  Anrell skriver också i sin krönika (070122) att inför OS i Turin, 2006, var hennes försäsong även 

då ”usel”, men då visade hon att hon var bäst när det gällde. Men trots det ser han ändå VM som 

ett stort frågetecken för Anjas del.

  Sedan talas det mycket om ”kris” och ”paniken sprider sig i Pärsonteamet”. När journalisterna 

använder ord som ”kris” och ”panik” vill de framkalla en oro hos läsarna och få dem att känna 

spänning inför Åre-VM. Många av läsarna och även andra experter runt omkring i landet har nog 

länge trott att den här säsongen skulle bli enkel i och med att Janica drog sig ur och på så sätt har 

förväntningarna på Anja varit höga. Men genom att journalisterna använder sig av dessa ord som 

vill de påvisa att Anja kanske inte alls kommer att leva upp till allas förväntningar. Team Pärson 

upprättar en krisplan bara några dagar innan starten i Åre och på det mötet ska de ”bena ut varför 

det känns annorlunda på tävling än träning” (Sportbladet, 070122). Hon tar beslutet att inte åka 

de avslutande tävlingarna innan VM, utan åker hem till Sverige för att ”slipa på formen” och hitta 

rätt utrustning.

  Utrustningen har varit ett stort samtalsämne och det är oftast den förklaringen som kommer 

efter ett dåligt åk. Att inte utrustningen har stämt som den ska. Men att åka hem till Sverige och 

träna och prova nya pjäxor och skidor ska göra Anja till ”Super-Anja”.

  Men några enstaka dagar innan starten i Åre kommer ett glädjande besked. Teamet har 

tillsammans med Anja hittat en lösning, ett par gamla pjäxor. De ska hjälpa Anja i ”kampen mot 

klockan”. Två dagar senare har Anja ”hittat glädjen i åkningen igen” och nu kan Anja och hennes 

medarbetare pusta ut och fortsätta finslipningen inför det kommande VM:et.

6.2 VM, 3 februari – 19 februari
Som en kontrast till all den oro som kunde utläsas i ”uppladdningen” kommer nu 

”vinnarperioden”. Från och med den första tävlingen (070206), börjar Anja vinna igen och all 

den oro som tidigare präglade artiklarna är som bortblåst. Det första guldet är hemma. 

Rubrikerna är stora och uppslag efter uppslag hyllar ”drottningen av Åre”. Nu haglar superlativen 

över Anja. Lasse Anrell skriver i en krönika (Sportbladet, 070207) att hon är en ”osannolik 

idrottskvinna. Helt makalös”. Hon blir kallad ”Super-Anja” och det pratas om fler guld och att 

Ingemar Stenmark och Pernilla Wiberg snart kan kännas sig omåkta av den ”suveräna 

drottningen av Åre”. Även en idrottspsykolog intervjuas och han får förklara vad det är med Anja 

som är så unikt. Han säger bland annat att ”hon är oerhört stark mentalt” och att ”hon har en 

enastående förmåga att vara bäst när det gäller” (Sportbladet, 070207).
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  Hennes väg från knäoperationen den 23 mars 2006 till det första guldet i VM 2007 får ett eget 

uppslag och där skrivs det att ”hon mot alla odds står som världsmästare igen”. Anja berättar att 

några veckor efter operationen var hon osäker på fortsättningen, men hon hoppades att hon 

skulle vara i toppform till VM i Åre.

  I vinnarperioden finns metaforer som ”drottningen av Åre”, ”stark mentalt” och ”stukat 

självförtroende”. De två första metaforerna ger bilden av framgång. Drottning är någonting som 

används för att visa att någonting står högt i rang. Att vara drottning är det högsta och bästa en 

kvinna kan vara. Att hon beskrivs som drottning visar att hon är bäst och att ingen av de andra är 

i närheten av henne.

  Att vara stark är ju någonting man är på utsidan, men att vara stark mentalt ger en bild av att 

musklerna sitter på insidan. Detta ger även det en indikation på att Anja är att räkna med. Att ha 

ett ”stukat självförtroende” är någonting som ofta förekommer i artiklar som handlar om sport 

och människor som utövar sport. Att någonting är stukat ger ju bilden av att något är trasigt och 

att Anjas självförtroende är trasigt är ganska självklart med tanke på hur det gått innan VM.

Förväntningarna inför den andra tävlingen, kombinationen, höjs och journalister och kollegor till 

Anja säger att hennes chanser för att bli störst av alla är skyhöga. Inför den andra tävlingen är det 

en liten artikel om förberedelserna där Anja berättar att kyla är bara bra för henne (det var väldigt 

kallt under VM i Åre) och att skidorna blir bättre när det är kallt.

  Det andra guldet åks hem och rubrikerna fortsätter vara stora och uppslagen fortsätter vara 

många. Nu pratas det om en bragd. Efter en sådan försäsong är det inte annat än en bragd att ta 

guld. Anja själv säger ”jag är i bättre form än någonsin” (Sportbladet, 070210). Men dock 

kommer det fram att orosmomenten inte är helt borta. I samma artikel tas Anjas urusla 

världscupsresultat upp och det visar inga trevliga siffror. Förväntningarna efter de två första 

gulden är höga. Hon hyllas av världen, genom att journalisterna har intervjuat fem utländska 

journalister som får säga sin mening om ”Super-Anja”. Alla säger att hon är fantastisk och de är 

imponerade av att hon lyckades hitta formen till VM. Några av de var förvånade över hennes 

första guld, men sedan när det andra kom var de inte längre lika förvånade och samtliga fem tror 

att Anja vinner medaljligan före åkare från deras egna länder.

  Men förväntningarna tonas ändå ner lite genom att hennes försäsong beskrivs som 

”halvknackig” och att hon har ett ”stukat självförtroende”. 

  Den tredje tävlingen, störtloppet, får fortsatta höga förväntningar. Anja går ut med att hon är i 

den bästa störtloppsformen någonsin och hon har utklassat motståndarna på träningarna. Hon 

31



blir favorit inför störtloppet och är nervös, ”men inte mer än vanligt” säger hon (Sportbladet, 

070211).

  Hon vinner även den tredje tävlingen och lovorden fortsätter regna över henne. Hon blir 

jämförd med tennisens gigant, Roger Federer (Anrell-krönika, Sportbladet, 070212). Skidkungen, 

Ingemar Stenmark är mycket imponerad av Anjas framfart i VM och är helt säker på att hon tar 

fler medaljer. Den svenska konungen, Carl XVI Gustaf säger ”alla superlativen redan sagda. Hon 

är exceptionell” (Sportbladet, 070212). Pappa Anders är imponerad av sin dotter och säger att 

hon nu har gjort mer än vad som förväntades av henne och kan i fortsättningen åka avslappnat.

  Den 13 februari, dagen innan den fjärde tävlingen (storslalom), har orosmomenten kommit 

tillbaka. Världscupen tas återigen upp och även här talar statistiken emot Anja. Hon säger att hon 

ska göra ”ett ärligt försök” för att utöka medaljsamlingen med ett fjärde guld. Men trots det är 

förväntningarna på ”drottningen av Åre” höga och artikel efter artikel förklarar hur Anja kan ha 

blivit så bra som hon visar i VM och hur hon ska göra för att ta det fjärde raka guldet. Även här 

förekommer expertutlåtande från en universitetslektor i psykologi, han förklarar i en artikel att 

Anja har en vinnarskalle utöver det vanliga. Han säger: - ”Hon verkar ha förmågan att omvandla  

negativa händelser, till något positivt och få energi av att energiskt söka lösningar istället för att skapa negativa  

minnesbilder” (Sportbladet, 070213). Det pratas om hennes ”välutvecklade pannlober”.

  Pannlob är en del av storhjärnan. Den innehåller rörelsecentrum som kontrollerar alla viljestyrda 

muskelrörelser (www.wikipedia.org). Att Anja ska ha ”välutvecklade pannlober” menas nog med 

att hon är bra på att fokusera på just en sak, hon kan kontrollera sina muskelrörelser på ett sätt 

som gör att hon bara tänker på en sak. I detta sammanhang då, att göra ett bra åk. Att något är 

”välutvecklat” är att det är ”förbättrat” eller att någonting blir större. Genom att de säger att hon 

har ”välutvecklad pannlober” kan det tänka sig att Anja inte bara är bra på att träna upp sig 

fysiskt utan även psykiskt.

  Men det fjärde guldet uteblir och Anja åker ur. Istället tar hennes landslagskollega Maria Pietilä-

Holmner silver och får därmed rubrikerna och uppslagen. Anja får en artikel, kort sådan, som har 

rubriken ”Jag gick för guld” (Sportbladet, 070214) (bilaga 5). Besvikelsen är stor och det visar 

även journalisterna genom att nämna det i en kortare artikel. Men Anja säger sig ändå vara glad 

att hon vågade satsa trots hennes storslalomsäsong ”varit allt annat än bra”.  Ingenting mer skrivs 

om den tävlingen.

  Inför den femte tävlingen (slalom), byggs förväntningarna för guld upp ännu mer. Anja säger att 

”slalom är min gren” och att hon siktar högt. Orosmomentet finns dock där även inför denna 

tävling. Anja är lite krasslig och även här kommer världscupen upp. Slalomsäsongen beskrivs som 

”halvmedioker” och i de tre senaste tävlingarna har hon åkt ur.
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  Guldet uteblir, men prishyllan utökas med ett brons. Den bronspengen gör Anja ännu mer 

historisk genom att hon nu är den alpina utförsåkaren i Sverige som har flest OS- och VM-

medaljer.

  Att det inte blev något guld är en besvikelse. Hon säger i en artikel (070217) att hon grämer sig 

över missen som kostade henne guldet, men hon är ändå nöjd, genom att hon hade en ”helkass” 

morgon och kände sig hängig, men även för att hennes slalomsäsong varit ”usel”.

    Anrell skriver i sin krönika samma dag, om bragdguldet 2008 för ”drottningen av Åre” och att 

hon ska vara mer än nöjd med sitt VM. Med tanke på förutsättningarna hade det inte kunnat gå 

bättre än det gick. Han tror att hon kommer att slå Kjetil André Aamodt (Norge), han som just 

nu sitter på flest mästerskapsmedaljer genom tiderna, 20 stycken. ”Anja är uppe i 15 

mästerskapsmedaljer nu. Det är helt sanslöst. Hon är bara 25 år”, skriver Anrell i sin krönika.

  VM avslutades med en lagtävling där bland annat Anja deltog och den tävlingen slutade med ett 

silver för Sverige. Men detta får ingen uppmärksamhet alls i tidningen dagen efter. Det enda som 

står dagen efter om VM är åkarnas ”sista resa”. De ska till Stockholm och ta emot folkets 

hyllningar. 

  I en faktaruta på samma sida som sista bilden på åkarna står det att ”Österrike kniper guldet och 

Sverige kammar hem silvret”.

  Det förekommer även en intervju med Anja under resan till Stockholm och i faktarutan skrivs 

det bara om Anjas ”sista VM-dag – minut för minut”. Ingen av de andra åkarna blir nämnda eller 

får sammanfatta sitt VM.

6.3 Slutet av säsongen, 24 februari – 16 mars
Efter VM har förväntningarna avtagit och det är inte längre ”Super-Anja” i backarna. Resultaten 

från uppladdningen kommer tillbaka och uråkningarna avlöser varandra. Hon nämns bara i 

förbifarten i artiklar om tävlingarna.

  Den 14 mars när det endast återstår några tävlingar innan säsongsuppehållet, kommer en längre 

intervju med ”drottningen av Åre” där hon får sammanfatta säsongen. Hon säger sig inte vara 

särskilt nöjd med den, även om VM blev en sådan stor succé. Hon kallar säsongen 2006/07, för 

”ett mellanår”. Det skrivs att om inget lika fantastiskt som VM händer, gör Anja sin sämsta 

världscup sedan 2000/01. Det skrivs att ”hennes formidabla VM väger inte upp hennes svaga 

resultat i världscupen” (Sportbladet, 070314).

  När hon sedan vinner sista tävlingen innan uppehållet kommer rubriken ”Sälsynt, Anja” med 

underrubriken: ”Världscupsseger tillslut – och nu får hon möta prins Albert”. Hon vinner sista 

tävlingen och nu skrivs det att ”hon kan pusta ut”. Men Anja säger att hon aldrig var orolig med 

tanke på hur bra VM gick. (Sportbladet, 070316)

33



  Ordet ”sälsynt” kan ses som en liten ordvits i sammanhanget. Anjas segergest är att hon slänger 

sig på marken och glider på magen och denna har kommit att kallas ”sälen”. Så vad journalisten 

menar med rubriken ”sälsynt” är att det är ovanligt i världscupssammanhang att publiken fått se 

denna ”säl” och därför används ordet ”sälsynt”. Just för det ovanliga i sammanhanget.

  En annan metafor som förekommer här är ”pusta ut”. Det menas att det nu är över, Anja kan 

”pusta ut” och gå vidare.

6.4 Bortförklaringar
I de flesta artiklarna om Anja Pärson, speciellt i de som beskriver en dålig tävling, har Anja många 

gånger bortförklaringar.

  Hon säger aldrig att hon är dålig, utan det skylls mycket på dåligt underlag, dåligt material, 

förkylning eller andra saker som ska ha påverkat åkningen.

  Att inte rakt ut säga att hon är dålig, utan skylla på yttre omständigheter, som underlag, material 

och hälsa kan vara en sorts transformation. Som Bergström och Boréus (2005) skriver kan man 

välja att uttrycka sig på ett sätt som suddar ut element i skeendet, när detta uppfattas som 

bestående av handlingar eller händelser. Att beskriva en process som en handling innebär att 

bestämda deltagare ges ansvar för det som inträffar. Att Anja åker ur eller gör en dålig tävling är 

en beskrivning på en materiell handling. Det är Anja som är deltagaren och det är hon som gör 

någonting. Men när Anja skyller på de yttre omständigheterna gör hon en transformation. Det är 

inte längre en handlingsprocess, utan det blir en händelse. Det är skidorna som gör att hon åker 

ur eller det är förkylningen som ligger där och stör henne i åkningen. Deltagaren (agenten) 

försvinner, det är inte längre Anjas ansvar för hur åkningen blir.

Att hon använder sig av bortförklaringar kan vara ett sätt att lugna publiken eller att hon helt 

enkelt är osäker på sin åkning och inte riktigt vill säga rakt ut att hon är dålig. Då skulle kanske 

förutsättningarna minska en aning och även om hon i en artikel (Sportbladet, 070203) säger att 

hon tyckte det var skönt när landslagskollegan, Jens Byggmark, fick all uppmärksamhet dagarna 

innan VM och att hon då samtidigt blev utanför fokuseringen, så tror jag att Anja ändå vill vara i 

centrum.

  Framgångsrika idrottsmän och kvinnor har nog alla en tanke om att syns de inte så finns de inte. 

Även om det kanske någon gång kan vara skönt att vara utanför blickfånget, så vill de ändå alltid 

vara där.

  Detta kan vara en anledning till alla bortförklaringar hon använder sig av. Hon vill minska 

hoppet lite, men samtidigt ha kvar publiken genom att få dem att tro att om bara underlag, 

material och hälsan är god så finns det ingenting som kan stoppa henne.
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Bortförklaringar kommer överlag bara innan VM, då det går ”mindre bra” för Anja i åkningen. 

Under VM har hon en tävling (storslalom, 13 februari) som hon åker ur i och där använder hon 

sig inte av några bortförklaringar. Hon säger bara att hon är besviken och att hon kommer igen 

till nästa tävling.

  Efter VM hörs inte så många bortförklaringar heller, men detta kan bero på att Anja inte får så 

mycket uppmärksamhet i de artiklar som skrivs om tävlingarna. Hon nämns bara i någon enstaka 

rad i texten och citeras därför aldrig.

  Det förekommer dock två artiklar om Anjas säsong, i slutet av världscupsäsongen. Där hon i en 

av artiklarna (Sportbladet, 070314) får sammanfatta säsongen och nämner den som ett 

”mellanår”. I den texten säger hon: ”Det har varit ett mellanår. Jag har inte nått fram riktigt efter skadan.  

Jag är besviken när jag inte är med där uppe. Men jag är nöjd med min arbetsinsats och att ha orkat med hela  

programmet.” 

  Att vara ”med där uppe” kan för många betyda olika saker. Det kan betyda att man är uppe i det 

blå eller uppe bland grenarna i ett träd, men här menas det att vara med i toppstriden och uppe 

på pallen med de andra.

  Hon skyller här de dåliga insatserna på den skada hon har återhämtat sig från. Visserligen kan 

det visst vara så att återhämtningen inte har fungerat som den ska, men att helt plötsligt skylla på 

den är ju ett konstigt tecken. Ingenstans i några av de tidigare artiklarna har skadan nämnts som 

ett problem. Det är som att hon vill ha något att skylla på och känner att de tidigare 

bortförklaringarna är använda.

  Artikeln är skriven när det endast återstår ett antal tävlingar kvar av världscupen och för första 

gången på fem säsonger kommer Anja avsluta utan att ha vunnit någon grencup och direkt efter 

VM pratade Anja om att en världscupsseger är väldigt viktig, men när artikeln skrevs var detta 

inte längre det viktigaste. Utan nu hoppas Anja mest på att åkningen fungerar bra och att hon 

fortfarande tycker det är roligt att hålla på med det hon gör.

  Det är nästan lite så att hon garderar sig. Hon vet att världscupsäsongen har gått dåligt och att 

hon är på väg att avsluta på ett sätt hon inte gjort de senaste fem åren, men vill trots detta inte 

säga det rakt ut, utan garderar sig genom att säga att det inte längre är viktigt med en 

världscupseger, utan bara åkningen går bra är hon nöjd.

  Jag vet inte vad jag ska tro om detta. Det är klart att hon vill avsluta med en seger. Alla som är 

aktiva i någon idrott vill väl vinna. Men samtidigt har hon varit med länge och lärt sig hur man 

ska prata med media, eftersom media citerar det mesta som sägs. Hon tänker inte ”vika ut” sig 
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riktigt om hur hon egentligen känner inför detta avslut, utan säger det på ett sätt som ger tron om 

att hon ändå är nöjd med utgången och trots alla uråkningar och dylikt, inte alls är orolig.

  Att använda sig av bortförklaringar kan liknas med att könet försvinner. När en man ska ge en 

förklaring om något som inte gått som det var väntat, kommer oftast bortförklaringar. Detta kan 

bero på att självförtroendet är alldeles för stort för att vara självkritisk. Då är det lättare att 

använda sig av bortförklaringar för att inte förlora sitt goda rykte om att alltid tro på sig själv.

  Det är inte bara användandet av bortförklaringar som kan liknas med att könet försvinner. Ju 

bättre resultat Anja åstadkommer i VM, desto mer går det att utläsa hur könet försvinner och 

eftersom könet försvinner mer och mer, kan det vara en orsak till alla dessa bortförklaringar. Hon 

har helt enkelt för stort självförtroende för att ”vika ut” sig i medierna och säga rakt ut att det var 

hennes fel att åkningen inte stämde. 

6.5 Anja som kvinna
För att dra en koppling till genusteorin, som jag valt i den här uppsatsen, kan artiklarna och det 

som skrivits om Anja jämföras med hur det hade sett ut om Anja varit en man. Hade texterna sett 

likadana ut? Hade orden varit desamma?

  Det skrivs mycket om Anjas känslor vid de olika gulden. Hon gråter och är känslosam. Om 

Anja varit en kille hade hans känslor inte skrivits ut på samma sätt. Enligt Connell (2002) ska 

pojkarna lära sig att vara hårda och tuffa och på så sätt inte visa känslor. Det passar inte för en 

riktig man att visa känslor offentligt. Medan det är helt självklart för en kvinna att visa känslor. 

För kvinnan är den underordnade och ska vara ”den lilla” och då är det helt i sin ordning att visa 

sina känslor öppet.

Men trots de känslosamma beskrivningarna går det nästan att se hur könet försvinner ju bättre 

hon presterar i tävlingarna.

  I artiklarna innan VM, när det inte går så bra för Anja är det också mycket känslor och hon 

beskrivs som ”arg” och ”förtvivlad”. Men senare när VM är igång och medaljerna börjar radas 

upp ses könet försvinna mer och mer. Hon är inte längre ”kvinnan” Anja utan hon blir 

”tävlingsmänniskan” Anja. En könlös beskrivning.

  Hon framställs som hård och tuff och hon klarar av psykiska påfrestningar tack vare hennes 

”välutvecklade pannlober”. Hon är stark och visar att hon är bäst när det verkligen gäller.

  Håkan Larsson (2001) skriver om att kvinnor förlorar sin kvinnlighet genom att delta i manliga 

aktiviteter och det går att se på ett sätt i artiklarna. Ju bättre resultat, desto mindre kvinna blir 

Anja, hon blir förmanligad under VM-resan.
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  Detta kan vara en följd av att mediernas beskrivningar fortfarande är fast i diskursen om att en 

kvinna inte ska anstränga sig, utan spara på sin energi. Att Anja just är kvinna, är något som 

förbryllar medierna. Det kan inte vara möjligt att en kvinna kan prestera sådana resultat, därför 

tas ”könet” bort i beskrivningen om Anja. Hon är inte längre ”kvinna” utan hon blir till bara 

”Anja”.

  Men kvinnligheten raderas inte helt, utan den framkommer dock i vissa delar. Genom att hon 

visar känslor, när hon vinner, är ett sätt att ändå hålla kvar Anja som kvinna.

Det ska också nämnas att när någon pratar om Anja i artiklarna, förutom Anja själv, är det män 

som uttalar sig. Psykologerna är män, Anjas pappa, Ingemar Stenmark och Lasse Anrell är män. 

Dock förekommer det tre citat från kvinnor och det är Anjas mamma Madeleine Pärson som 

uttalar sig efter Anjas första guld, drottning Silvia säger ”jag vill bara krama henne” efter att Anja 

vunnit sin andra guldmedalj (Sportbladet, 070211) och efter hennes tredje guld förekommer en 

kortare intervju med 1960-talets kvinnliga stjärnåkare, Marielle Goitschel, Frankrike. Hon säger 

att Anja är en ”fenomenal mästarinna” och att hon är större än Ingemar Stenmark av den 

anledningen att ”hon vinner allt”. (Sportbladet, 070212)

  Drottning Silvia säger här ”jag vill bara krama henne”. Hade Anja varit man och presterat på det 

här sättet, hade aldrig någon sagt ”jag vill bara krama honom”. Dels hade inte Silvia blivit citerad, 

troligen hade det varit kungen som fått citat och då hade det nog varit ”jag känner mig hedrad att 

få ta honom i handen”. Silvias citat för även tankarna till att Anja ses som en liten flicka som har 

gjort något väldigt bra. Det blir lite av det ”bra gjort, lilla gumman”-tänket i det hela. En liten 

flicka som gör någonting bra får en klapp på huvudet och sedan en kram för att få bekräftelse på 

att det hon gjort är just bra. Men en liten kille får mer en dunk i ryggen och ett ”bra gjort, killen”.

Men förutom dessa tre kvinnor är det bara män som uttalar sig. Jens Byggmark, landslagskollega 

till Anja Pärson får i en egen artikel hylla Anja och hennes åkning, men ingen av de andra i laget 

får säga någonting.

  Finns det inga kvinnor runt omkring Anja förutom hon själv och hennes mamma? De 

alpinaexperterna är inte bara män, på plats i Åre fanns både Ylva Nowén och Pernilla Wiberg och 

ingen av dem får någonsin uttala sig om Anja Pärson i tidningarna (båda två satt som experter på 

SVT och fanns därför på plats).

  En titt på journalisterna som skrivit texterna, visar att det bland sju journalister som varit runt 

Anja, endast finns två kvinnliga och tittar man på fotograferna är det bara en kvinnlig by-line 
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bland tre manliga. Dock är några av bilderna tagna av en bildbyrå och är det osäkert om 

fotografen varit manlig eller kvinnlig.

  Var är alla kvinnor i sammanhanget? Drottning Silvia är ett självklart citat eftersom hon tillhör 

statsmakten och det visar alltid på artighet att ha någon av kungahusets representanter med i 

texterna i tidningarna. Anjas mamma känns också som ett självklart citat just för att hon tillhör 

familjen och har varit nära Anja under hennes tunga försäsong. Den franska alpinstjärnan var ett 

bra inslag av Sportbladet. Ta in en kvinnlig röst om Anjas framgångar, som inte tillhör 

statsmakten eller familjen. Den artikeln var skriven av en av de kvinnliga journalisterna och det 

får mig att tänka att det troligen var hennes idé att ringa fransyskan för att få in en kvinnlig röst 

bland alla män.

  Hade en man kommit på idén att ringa någon gammal alpinåkare hade det nog inte blivit 

Goitschel, utan kanske någon av de manliga åkarna, Alberto Tomba, Italien, Marc Girardelli, 

Luxemburg eller Bojan Krizaj, Jugoslavien.

För att gå tillbaka till Hirdman (2001) och titta på det hon säger om att kvinnor görs och män 

gör. Går det att se en tendens till detta genom att studera vem som säger någonting om Anja. Jag 

har redan nämnt att det endast förekommer manliga röster om Anja, med några enstaka undantag 

från Anjas mamma, drottning Silvia och Goitschel. Detta kan ses som att Anja görs av männen, 

genom deras berättelser.
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7. Diskussion och Slutsatser
I min inledning av den här uppsatsen hade jag frågeställningen: Hur framställs Anja Pärson, 
före, under och efter alpina VM i Åre 2007?
  Efter att ha studerat artiklarna för de tre perioderna visade det sig att Anja Pärson måste ha 

framgångar för att få rubriker i tidningen.

  Innan VM, fick hon ju dock rubriker och artiklar, men det berodde nog mer på att VM-starten 

närmade sig och hon är Sveriges bästa åkare just nu och att förväntningarna på henne var stora, 

än på någonting annat. För ser man på det som skrevs om Anja efter VM, då världscupen 

fortsatte och uråkningarna kom tillbaka, nämns hon knappt alls. Det är någon rad mitt i texten 

om hennes uråkning och jag tror att om det inte hade varit VM eller om hon inte hade varit så 

stor som hon faktiskt är hade det inte blivit samma uppmärksamhet innan VM.

  Under VM kom rubrikerna och uppslagen, tack vare de framgångar som Anja fick. Sju medaljer 

i ett och samma VM är större än någon annan tidigare fått och det är klart att hon då ska ha stora 

rubriker och alla runt omkring, experter, journalister, familj och vänner ska få säga sitt och berätta 

hur fantastisk Anja faktiskt är.

  En tävling i VM åkte Anja faktiskt ur i. Det var den fjärde tävlingen, där förväntningarna hade 

blivit skyhöga och alla trodde på ett fjärde guld. Dagen efter fick hon en kort artikel om 

uråkningen och där hon säger sig vara besviken, men ”nu är det bara att ta nya tag”. 

  Detta får mig att fundera på hur det hade sett ut om hennes dåliga form hade fortsatt under 

VM. Om hon hade fortsatt åka ur och missat pallen i samtliga tävlingar. Hur hade rubrikerna sett 

ut då? Hade Anja fått lika stor uppmärksamhet i tidningarna som nu när hon gjorde succé?

  Det är alltid svårt att jämföra på ett sådant sätt eftersom det aldrig går att förutspå hur ett VM 

eller en tävling överhuvudtaget kommer att sluta.

Artiklarna om uppladdningen inför VM beskriver Anjas världscupssäsong som ”misslyckande”, 

”usel”, ”kris-” och ”panikartad”. När sedan guldmedaljerna börjar ramla in och hon visar att 

”hon är bäst när det gäller” beskrivs försäsongen som ”halvmedioker”, ”halvknackig” och 

”halvdålig”.

  Efter VM pratas det om ”oflyt i världscupen” och ”svaga resultat i världscupen”. Men mest 

jämförs de uteblivna resultaten med det ”historiska VM” hon nyss åkt.

  Det är ganska roligt att se hur en ”misslyckad” och ”usel” säsong helt plötsligt kan bli 

”halvmedioker” eller ”halvdålig” bara på grund av tre guldmedaljer. Även om hon visade i VM 

att hon verkligen är bäst när det gäller och även om VM blev en sådan succé, är ju fortfarande 
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försäsongen lika dålig som innan. Den ändras ju inte bara för att hon tar tre guld, ett silver och ett 

brons. Det är kul att se hur journalisterna försöker mörka försäsongen för att inte störa bilden av 

att Anja är den bästa alpinåkaren för tillfället.

Det jag tyckte var väldigt intressant är det som jag tagit upp i ett tidigare kapitel, om att Anja 

avkönas. Att könet försvinner och Anja blir ”tävlingsmänniskan” Anja istället för ”kvinnan”. 

Bortförklaringarna är ett sätt att visa på att könet försvinner, men även journalisterna som 

fortfarande är kvar i den diskursen om att kvinnor inte ska anstränga sig genom att delta i 

sportsliga sammanhang. Att Anja inte längre får vara ”kvinnan Anja” är väldigt intressant och det 

får tankarna att sväva iväg och undra om detta hade hänt om det varit en man som lyckades med 

allt detta. Troligtvis inte. En man är berättigad att utöva idrott och därför skulle det inte alls bli 

lika förbryllande för journalisterna om han gjorde bra ifrån sig. Det är mer självklart att en man 

lyckas bra, än en kvinna.

  Att journalisterna och många utanför journalistiken fortfarande tänker på detta sätt är ganska 

otroligt. Vi lever på 2000-talet och det arbetas med jämställdhet på många håll i samhället och på 

många håll har det blivit bättre. Men det känns som att inom sportens väggar kommer kvinnorna 

alltid slå i underläge gentemot männen för att det kommer ta lång tid, om det ens kommer bli 

någon bättring, innan folk förstår att även en kvinna kan prestera bra resultat.

  Men även om jag tror att det kommer ta tid innan det blir jämställt inom sporten, tror jag att vi 

är bra bit på väg och det är nog tack vare storstjärnor som Anja Pärson, Carolina Klüft, Susanna 

Kallur och Kajsa Bergqvist, som har visat journalister och publiken att bara för att du är kvinna 

behöver inte resultaten bli dåliga.
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8. Förslag till vidare forskning
Efter att gjort min studie slår det mig att det skulle vara intressant att kanske göra samma 

undersökning fast under en längre tid. Kanske skulle det vara intressant att studera Anja Pärson 

under ett helt år, under hela hennes säsong. Från det att världscupen startar tills den slutar och 

kanske göra studien ett år som det förekommer ett stort mästerskap, till exempel VM eller OS.

  Anja har sagt i en intervju att hon ska lägga av efter OS i Vancouver 2010 och det hade varit en 

intressant vinkel. Hur ser hennes sista säsong som utförsåkare ut?

  Kanske göra studien i form av en jämförelse mellan Sportbladet och Expressens sportbilaga, 

Sportexpressen för att kanske se hur rapporteringen skiljer sig mellan de olika tidningarna.

Ett annat förslag är att göra en jämförelse mellan Anja Pärson och någon av hennes manliga 

kollegor. Hur skiljer sig texterna om det är en kvinna respektive en man som åker?

Eller jämföra rapporteringen om Anja Pärson med någon av de tidigare kvinnliga åkarna, till 

exempel Pernilla Wiberg. Hur såg rapporteringen ut när ”Pillan” var störst?

  Ett annat förslag är att man kan ta samma studie men göra den under sommarsäsongen istället 

och då se hur media framställer till exempel sjukamparen, Carolina Klüft eller häcklöperskan, 

Susanna Kallur.
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10. Bilagor
Bilaga 1:

”Det är ett jävla trams”
Tog brons – sen utsåg arrangören Sofia 
till EM:s ”snyggaste”
Juniorvärldsmästarinnan Sofia Mattsson gjorde i går debut i 
ett seniormästerskap.
  Det slutade med EM-brons i Sofia för Sofia i 48 kilo 
efter 2–0-segern mot ukrainskan Oleksandra Kohout.
  – Det här är det största i karriären hittills, säger Mattsson 
sedan hon tagit emot bronsmedaljen.
  Däremot vägrade Gällivaretjejen att ta emot ett annat 
pris: det som EM:s snyggaste dambrottare, ”Miss Europa”.
  Svenskarna rasade över EM-sexismen.
  – Det är ett jävla trams! Det sitter gamla gubbar och ska 
bestämma vem som är snyggast. Det är för jävligt, säger 
förbundskaptenen Patrik Jansson till Sportbladet.

  Yngst i truppen
  Det är bara bland damerna som snyggaste brottaren 
utses.
  – De kunde utse det bland killarna också så fick vi se vad 
som hände. Här håller vi på med brottning. Vill man vara fotomodell kan man hålla på med 
det någon annanstans, säger Jansson.
  Sofia Mattsson håller med sin förbundskapten:
  – Det hör inte ihop med sporten. Det är brottning man ska vara bra på här och vinna i. Det 
finns de som tävlar i det andra också men det gör vi inte här, säger Sofia Matsson, som är 
yngst i truppen, lillasyster till Johanna i 55 kilo och svensk brottnings största talang.
  Enligt Jansson är det vanligt med skönhetspriser i dambrottning i östländerna.
  – I Polen i fjol var det nån av tjejerna som utsågs till ”Miss Warszawa Open” och vi sa till 
dem direkt: ”glöm det”. I ungdoms-EM i Bulgarien för ett par år sedan nekade både vi och 
Danmark priset. Det existerar inte för oss.
  Har ni protesterat och försökt stoppa de här utmärkelserna?

  – Nej, det är inte lönt. Men vi deltar inte i det helt enkelt.
  Jansson hade också en del att säga om domarinsatsen i Sofias kvartsfinal, som 
hon förlorade mot ryskan Larisa Oorzjak.
  – Hon hade tagit guld om de inte dömt så knepigt där, säger Jansson.

Andra kontroversiella uttalanden och förslag...
MFF:s fransiga kjolar och strumpbjällror
  1995 erbjöd galleristen Per-Olov Börjesson Malmö FF:s damlag en miljon kronor om de 
spelade i korta, blåvita, fransiga kjolar, små vita toppar som lämnade magarna bara och 
strumpor med bjällror på.

BRONS - SOM 17-ÅRING 
Sofia Mattsson tog brons vid 
brottnings-EM i går. Det var en 
medalj hon ville ha. Den andra 
”utmärkelsen”, snyggaste 
brotterska ratade hon. ”Det hör 
inte ihop med sporten”, säger 
hon.

Foto: BILDBYRÅN

Patrik Jansson och Ida-Theres 
Karlsson som tog guld i förrgår.

Johan 
Flinck
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  Tajta volleybolldräkter
  Inför volleyboll-VM 1998 skickade Internationella förbundet ut regler om hur 
damspelarnas dräkter skulle vara tajtare och högre skurna. Vid OS 2004 måste tjejerna i 
beachvolleyn bära bikini där trosornas sidsömn inte fick vara längre än sju centimeter.
  Blatters feminina shorts
  I januari 2004, några månader efter VM 2003, berättar Sepp Blatter, ordförande i 
Internationella fotbollsförbundet, i att han vill hänga på volleybollens klädkod: ”Kom igen, låt 
kvinnorna spela i andra, mer feminina kläder, i tajtare shorts till exempel.”

(Artikeln publicerades i Sportbladet 2007-04-19)

Bilaga 2:

”De borde spela i tightare kläder”
Fifa-presidenten Sepp Blatter vill att damfotbollspelare börjar med hotpants och kvinnliga 
matchdräkter. Motreaktionerna är starka.
  - Vill publiken komma för att se modeller är det bättre om de köper en 
Playboy-tidning, säger norska proffset Solveig Gulbrandsen.
   Sepp Blatter har intervjuats i den schweiziska tidningen 
SonntagsBlick. I intervjun ger han tips om hur han tror damfotbollen 

Tjejerna rasar 
mot Blatters 
klädplaner
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kan bli attraktivare, både publikt sett och på sponsorsmarknaden.
  - Damfotbollsspelare borde fundera över att ha mer passande matchdräkter, som till 
exempelvis tightare och mindre shorts. Volleybolltjejer har kvinnliga dräkter när de spelar 
matcher och det har slagit väl ut, säger Blatter.
  
Blatter i badbrallor 
  Mothuggen är många.
  Brandi Chastain, som blev känd när hon slet av tröjan när hon gjorde mål i VM 1999 
kommenterar:
  - De som tror att annan klädsel drar publik till läktarna är inte inne i matchen. Det är själva 
fotbollsmatchen som måste vara lockande, säger hon.
  Solveig Gulbrandsen vet inte om hon ska gråta eller skratta åt Blatters uttalanden.
  - Om jag vill ha på mig en bikini hade jag valt att spela volleyboll istället. 
  Eller som Julie Foudy, USA, säger:
  - Vi kan börja spela med tightare shorts om Blatter har sina presskonferenser i badbyxor.
Tomas Ros

(Artikeln publicerades i Sportbladet 2004-01-17)

Bilaga 3:

Damfotboll måste göras kvinnligare
Jag hade en rasande trevlig fikastund med min väninna Elin Ekblom, efter att vi som vanligt 
förgyllt TV 4:s morgonsoffa.
      Vi brukar göra det ihop på måndagsmorgnarna i den så kallade Sportpanelen.
      Det var då jag kom på hur damfotbollen ska räddas.
       Om ni inte är uppe så tidigt på morgonen, eller måste försörja er genom hederligt så kallat 
arbete, kan jag berätta att alla morgonprogram värda namnet har en sportpanel på måndagar 
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och en veckopanel på fredagar.
      Tidigare var jag med i typ en sex-sju år i veckopanelen.
      Nu har jag varit med i sportpanelen i kanske fem år.
      Jag är - på goda grunder - värd namnet Panelhöna mer än nån annan.
      Därför kan jag också kackla om det mesta med viss pondus.
      Oftast brukar vi ha sällskap av nån TV 4-profil som Peppe Eng eller Patrick Ekwall. I 
måndags var Linda Haglund med som tredje hjul. Hon var trevlig.
      - Hur går det med publiken i damallsvenskan i år, frågade någon Elin när vi satt och tog en 
fika efter panelen.
      - Inte alls bra, det är lika lite som förr, svarade Elin.
      - Inget har hänt? frågade jag.
      - Inget har hänt, svarade Elin.
      Elin är till vardags fotbollsspelare i Djurgården/Älvsjö och i landslaget. Hon är blond.
      - Något måste hända? frågade jag.
      - Något måste hända, svarade hon.
      
      Fram med en flickboll 
      Då kom jag på det.
      Damfotbollen måste bli mycket trevligare. Här är några ytterst konkreta förslag:
       Mindre mål.
      Kvinnor är kortare än män, alltså är det orimligt att målen ska vara lika stora. Nu är det ju 
bara att skjuta högt så blir det mål. Det ger ett lite fånigt intryck.
       Bollen är för stor och tung.
      Flickor är spädare än pojkar, varför ska de en lika svintung boll. Fram med en flickboll, 
precis som flickkulstötare har en lättare och mindre kula. Flickhänder är mindre än 
pojkhänder.
       Trevligare kläder till damfotbollspelare.
      Det där är ett gammalt förslag från Malmö FF som en gång la fram tanken om att spelarna 
skulle ha kjol. Jättetrevlig idé, säger jag. Såna där tenniskjolar som damtennisens stjärnor har 
med så stor framgång. Till och med Mauresmo har en sån nu och det har bara varit bra för 
henne att byta.
      
      Nya tider -nya seder 
      Våga vara kvinnliga, tjejer.
      Vilken härlig paroll.
      Särskilt lämplig är den ju nu när damfotbollsspelarna blivit så himla olebbiga och snygga. 
Annat var det ju förr när alla var flator och helst gick omkring i flanellskjortor och för stora 
shorts. Nu är det andra tider - dags därför för andra seder. Med spelare som Moström, 
Marklund, Ekblom och allt vad de makalöst heteronormativa brudarna heter så finns det all 
anledning att pigga upp dem själva och publiken med att de inte ska se ut som terränglöpare.
       Gör målen lite trevligare.
      Sätt på lite girlanger, rosetter och annat fint där det passar.
      Våga göra sporten kvinnlig, tjejer.
      Vilken härlig paroll.
      Kanske borde man steget fullt ut och måla målen rosa. O, vad trevligt.
      
      Sexism ger herrarna pengar 
      Nu förstår ju lilla jag att jag kommer att få skit för det här, för det är ju så himla viktigt att 
damfotbollen tas på samma blodiga allvar som herrfotbollen. Och på exakt samma sätt. Men 
hallå, vad tror ni egentligen - tror ni att folk kollar på herrlandslaget för att Ljungberg och 
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Mellberg och Snygg-Kalle Svensson är så himla duktiga på att glidtackla?
      Glöm det.
      Lite hederlig sexism har inte herrfotbollen mått dåligt av. Tvärtom, det är naturligtvis därför 
pengarna strömmar in i herrfotbollen.
      Och i damtennisen.
      Så: Våga göra damfotbollen kvinnlig.
      Vilken härlig paroll.
      - Det ska jag föreslå i tidningen? sa jag till Elin.
      - Gör du det, svarade hon. Hon lät inte road. Men hon är å andra sidan 25 år och det är en 
ålder när man är väldigt konservativ.
      Och glöm inte en sak: värre kan det inte bli. Ingen bryr sig om er lilla halvtaskiga liga. 
Publiksiffrorna blir bara sämre och sämre.
      Snart kommer ingen alls.
      Glöm inte det...

(Krönikan publicerades i Sportbladet 2006-08-20)

Bilaga 4:

Lasse Anrell: Om Anja lyckas ta en enda 
medalj i VM – då är det en bragd

Söndag 4 februari klockan 12.30 startar damernas super-G i VM i Åre.
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Jag är verkligen orolig för Anja.
Inget, absolut ingenting, talar för att hon kommer att ha någonting som helst med 
medaljstriden att göra.

59 sekunder fick vi se Anja åka storslalom i Cortina i går – genrepet inför VM.

59 sekunder, sen var åkningen över och den sista chansen för henne att komma in i ett slags 
rytm och harmoni och en smula säkerhet inför hemma-VM var spolierad.
Anja hade verkligen behövt en tävling som pekade uppåt. Det blev tvärtom.
Det blev ett totalt meningslöst genrep som inte gav några svar, vara sig om utrustningen eller 
om formen.
 
Det kändes märkligt att höra Anja prata om sina skidor i termer att hon visste att de 
skulle ge henne en ”helvetesresa” nerför backen.
Det gör mig verkligen orolig för Anja.
Jag fattar det inte, det är två veckor till VM och utrustningen är så långt ifrån färdig att den 
tydligen känns lika bekväm som Peter Forsbergs högerskridsko.
Om Anja nu har samma skidor som för tre år sen, som hon säger ibland, varför skulle just de 
skidorna ge henne en ”helvetesresa” nerför backen?
Eller är det bara ännu en bortförklaring?
Men kanske är det bara så enkelt som att de skidor, pjäxor och bindningar från Salomon som 
Anja använder är så dåliga som en del hävdar. För det är ju en allmän sanning i branschen; 
Salomon har inte hängt med i utvecklingen, Salomon är inget vinnarmärke längre. Anja är 
kvar där, hon är en av få toppåkare som är det.
 
För många bortförklaringar
I utförsåkningskretsar talar man faktiskt om att Anja ägnar sig för mycket åt bortför
klaringar just nu: Det är snön, vinden, dimman, skidorna eller nåt annat. Det känns som att 
Anja i ren desperation fokuserar på fel saker.
 
Vill man försöka sig på en mera psykologisk analys så skulle man antagligen kunna 
spekulera i att hon tappade den här säsongen redan i somras när det blev klart att 
Janica Kostelic inte skulle åka i år.
Det var en ny situation för Anja och genast började folk spekulera att det skulle bli en enkel 
säsong för Anja, hon skulle åka hem världscupen och sen skulle VM i Åre bli en ren 
söndagspromenad i parken.
Det är en situation som väldigt få elitidrottsmän klarar. Det enkla blir det svåra, 
aggressiviteten försvinner och den åkning som skulle vara enkel och dominant blir försiktig.
Idrottsvärlden är full av exempel på den psykologin.
Anja ser ut att sakna Janica.
Hon ser ut att sakna den paradoxala tryggheten det fanns i otryggheten att aldrig veta att man 
var bäst. Nu slår hon tvärtom ur ett slags överläge som blivit en mental mardröm och ett 
klassiskt underläge.

Till VM som total outsider
Två veckor till VM och det enda man vet helt säkert är att Marlies Schild kommer att vara 
solklar favorit i slalom.
 
Det var hon i OS i Turin också.
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Det höll inte. När det var psykologiskt allvar i OS pallade inte hennes nerver. Hela startfältet 
kommer att vara fullt av åkare som kommer att chansa. Risken att någon lyckas 
är stor. Marlies Schild är den enda som inte kommer att våga chansa.  
Nu har Anja två veckor av förhoppningsvis bra träningen i Åre framför sig. Jag 
hoppas att inte hela tiden går åt till att prova nya skidor.
Anja går in i VM som total outsider. I OS anade vi i alla fall att hon skulle kunna 
konkurrera – trots en usel säsong. Det kunde hon.
Tar hon någon som helst medalj i VM efter den här säsongen – då kan vi tala om 
bragd.
Men är jag orolig för att det inte kommer att hända.

(Krönikan publicerades i Sportbladet 2007-01-22)

Bilaga 5:

Lasse 
Anrell
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"VÄLDIGT BESVIKEN" Anja Pärsons guldsvit bröts när hon föll i storslalomtävlingen. 
Foto: mats STRAND 

”Jag gick för guld”
ÅRE 

Nej, det blev inget fjärde raka VM-guld för Anja Pärson.

Hon gjorde ”sälen” – fast på fel ställe.
– Jag gick för guld, men tyvärr kom en innerskida i vägen, säger Anja Pärson.

Anja föll – och gjorde ”sälen”. 
Foto: reuters 

Hon låg sjua efter första åket och i andra satsade hon allt. Anja Pärson hade den klart bästa 
mellantiden, men sedan hamnade hon på en innerskida och så var den dagen förstörd.
– Det var synd, eftersom det nog handlade om ett medaljåk. Det hade kanske inte räckt för att 
ta Nicole Hosp (överlägsen segrare i går), men pallen hade definitivt varit möjlig, säger Anja 
Pärson.
Hon rycker på axlarna.
– Klart att jag är väldigt besviken just nu och man får sura i två timmar efter en uråkning. 
Men jag kommer igen, nu siktar jag på slalomen, säger Anja Pärson.
 
’Glad för hennes skull’
Hon är ändå glad att hon vågade satsa trots att säsongen i
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övrigt i storslalom varit allt annat än bra.
– Det är bättre att veta att man gett allt än att hålla igen och bli arg efteråt. Jag 
försökte verkligen i dag, men alla kan ju missa.
Anja Pärson får i stället glädjas åt kompisen Maria Pietilä-Holmners 
silvermedalj.
– Jag är så glad för hennes skull, säger VM-drottningen.

(Artikeln publicerades i Sportbladet 2007-02-14)

Patrik 
Thornéus
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