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Abstract 

This essay aims to make the societal norms and discourses which dominates the media 

coverage of the implications and meanings of parenthood to male and female athletes 

visible, through a perspective of equality. The essay analyzes these media framings in 

contrast to the discoursive practices in which the essay inhere – and in relation to the 

general Swedish sports culture. The intention of the essay is to study how the framing 

practices of the media have an affect on – and how it acts towards – the goal of equality 

in Swedish sports. The framing theory of Robert M. Entman (1993) and the gender theory 

of Judith Butler (2007) are the two theories in which this essay is based – and thereby a 

social constructivist perspective is applied. 

 

The method of analysis used is that of the critical discourse analysis of Norman 

Fairclough (1992) – which has been practiced in a textual analysis of the media material 

gathered. The framing of the media has further been analyzed in contrast to the 

discoursive practice to which the issue of the essay belongs, in relation to the general 

Swedish sports culture.  

 

The analytical conclusions drawn in this study demonstrates huge differences in how the 

media depicts the compatibility of male and female parenthood respectively, and a career 

in sports. These differences are mainly based on the framing of the female biology as a 

limiting factor for sports – often ”proven” by the media with evidences such as pregnancy 

and parenthood. 

 

These results has subsequently demonstrated to correlate to multiple discourses which 

can be discerned in the discourse practice of the essay’s issue – wich corresponds to the 

contemporary coverage and the historical traditions to which it´s a part of. The discourses 

that has been demonstrated – both in the process of textual analysis and in the discoursive 

practice – can also be found in the analysis of the general Swedish sports culture, which 

indicates that these, by the media framed, discourses has an aggravating impact and 

influence on the aim of attain equality in sports in Sweden.  

 

Key words: Media, framing, discourses, critical discourse analysis, equality, parenting, 

parenthood, sport, Swedish sport culture 



 

 

Sammanfattning  

Detta uppsatsarbete syftar främst till att ur ett jämställdhetsperspektiv synliggöra vilka 

samhällsnormer och diskurser som dominerar medias rapporteringar av föräldraskapets 

innebörd för kvinnliga, respektive manliga, idrottspersoner. Vidare analyserar uppsatsen 

medias gestaltningar i kontrast till den diskursiva praktik uppsatsfrågan tillhör, samt i 

relation till den generella svenska idrottskulturen. Uppsatsen tar avstamp i Robert M. 

Entmans (1993) gestaltningsteori, samt i Judith Butlers (2007) genusteori – och utgår 

därmed från ett socialkonstruktivistiskt vetenskapsperspektiv.  

 

Den analytiska metod som tillämpats i uppsatsarbetet är Norman Faircloughs (1992) 

kritiska diskursanalys – vilken praktiserats med avstamp i en textanalys av det insamlade 

mediematerialet. Vidare analyserar uppsatsen medias gestaltningar i kontrast till den 

diskursiva praktik uppsatsfrågan tillhör, samt i relation till den generella svenska 

idrottskulturen. 

 

De resultat som framkommit ur uppsatsarbetet har kunnat påvisa stora skillnader i hur 

media gestaltar kvinnliga, respektive manliga, idrottspersoners idrottskarriärers 

förenlighet med ett föräldraskap. Dessa skillnader grundar sig främst i att kvinnans 

biologi anses vara en begränsande faktor för kvinnligt idrottande, där bärandet och 

vårdandet av barn används som huvudfaktorer.  

 

Dessa resultat har sedermera påvisats gå hand i hand med ett flertal diskurser vilka gått 

att urskilja ur uppsatsfrågans diskursiva praktik, vilket pekar på en överensstämmighet 

med den samtida rapporteringen och den historiska tradition den tillhör. De diskurser som 

påvisats, i både den textanalytiska processen samt i den diskursiva praktiken, återfinns 

även i vår analys av den generella svenska idrottskulturen – vilket indikerar på att dessa 

av media gestaltade diskurser har en försvårande inverkan på idrottssveriges mål att 

uppnå ett jämställt idrottsklimat.  

 

 

Nyckelord: Media, gestaltning, diskurser, kritisk diskursanalys, jämställdhet, 

föräldraskap, föräldraroller, idrott, svensk idrottskultur 
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1. Inledning 

År 1914 deltog Stockholms Kvinnliga Idrottsklubb som första kvinnliga idrottslag 

någonsin i Dagbladsstafetten. När det under följande dag dök upp rapporteringar från 

händelsen i svenska tidningar gick dessa under rubriker så som exempelvis ”Kunna 

sådana kvinnor föda barn?” (Jönsson, 2001). Kvinnor hävdades bestämt varken vara 

psykiskt eller fysiskt lämpade för idrottande – och denna inställning blev vad som kom 

att dominera den mediala rapporteringen långt in på 1900-talet (Ibid). Det var egentligen 

inte förrän vid 1900-talets mitt som kvinnligt idrottande började betraktas som åtminstone 

någorlunda naturligt i Sverige, och det skulle sedan dröja till sent 1970-tal innan 

jämställdhet inom svensk idrott började diskuteras på allvar (Olofsson, 1989).  

 

Idag engagerar frågor om ett jämställt svenskt idrottsliv landet på allt från regeringsnivå 

till föreningsnivå. År 2017 fastslog Centrum för idrottsforskning [CIF] – statens 

sektorsorgan för idrottsforskning – att: ”Att kroppen går från att vara en liten flickas till 

att bli en kvinnas får inte betraktas som ett problem i idrotten, utan som en 

verklighetsbeskrivning. Att flickor börjar menstruera och kanske också blir gravida 

kvinnor är något att beakta på en rad områden inom idrotten” (CIF, 2017, s. 23). När 

dessa rader var skrivna lämnades dock debatten åt sidan för andra jämställdhetsfrågor 

inom idrottslivet – och samtal om idrottandets förenlighet med barnafödande och 

föräldraskap har därefter hamnat i skymundan i idrottens jämställdhetsdebatt.  

 

1.1 Problemformulering  

En fråga som länge varit ämne för diskussion är i vilken utsträckning dagens medier 

besitter makt över det samhälle de verkar i. Somliga menar att media endast är budbärare 

av redan rådande verkligheter, medan andra menar att media besitter kontrollen över vad 

som av allmänheten upplevs så som verkligt. Denna uppsats tar avstamp i uppfattningen 

att mediala rapporteringar har ett stort inflytande – inte endast på vilka frågor som vinner 

genomslagskraft i den allmänna debatten – utan även på vilka perspektiv av dessa frågor 

som kommer att uppmärksammas. Detta innebär således att media spelar en avgörande 

roll i vilka normer som vinner bäring i våra samhällen.  

 

I strävan efter jämställdhet inom svenskt idrottande innebär detta att medias gestaltningar 

av föräldrarollens fysiska och psykiska betydelse för idrottande har en inverkan på vilka 
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allmänt vedertagna normer, beträffande manliga och kvinnliga idrottare, som tar fäste i 

samhället. CIF (2017) skriver: ”Syftet med idrott är inte primärt att skapa ett jämställt 

samhälle, men när idrotten väljer att fungera jämställt bidrar detta till att främja ett 

demokratiskt samhälle”. Med dessa ord i åtanke, blir det av mycket stor vikt att ur ett 

jämställdhetsperspektiv utreda hur medias rapporteringar påverkar bilden av 

föräldraskapets förenlighet med rollen som svensk idrottare.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ur ett jämställdhetsperspektiv kritiskt granska hur media 

gestaltar föräldraskapets innebörd för kvinnliga, respektive manliga, idrottspersoner. 

Vidare syftar uppsatsarbetet till att undersöka hur dessa skildringar förhåller sig till annan 

jämställdhetsforskning inom svenskt idrottande, samt hur dessa gestaltningar kan komma 

att påverka jämställdhetsmålen inom svensk idrott.  

 

1.3 Frågeställning 

• Hur gestaltas föräldraskapets innebörd för kvinnliga idrottspersoner av media? 

• Hur gestaltas föräldraskapets innebörd för manliga idrottspersoner av media? 

• Hur inverkar dessa gestaltningar på jämställdhetsmålet inom svensk idrott?  

 

1.4 Jämställdhetsbegreppets innebörd  

Jämställdhetsbegreppet grundar sig i studiet av samhället så som könsuppdelat mellan 

män och kvinnor, pojkar och flickor (CIF, 2017). Målet med ett jämställt samhälle anses 

vara att uppnå ett tillstånd där dessa i statistiken skilda grupper har samma förutsättningar 

att fungera och behandlas likvärdigt (Ibid). Jämställdhetsbegreppet bör därmed inte 

blandas samman med jämlikhetsbegreppet – som är ett fördjupat begrepp där 

människovärde baserat på könstillhörighet studeras i olika sociala konstruktioner (Ibid).  

 

1.5 Begreppsförtydligande  

Vad vi i denna uppsats hänvisar till som ”manliga idrottspersoner” och ”kvinnliga 

idrottspersoner” har ingenting med könskoder, sociala kön och/eller uppfattningar av 

genusegenskaper att göra – utan grundar sig endast på den traditionellt biologiska och 

binära uppdelningen mellan de två könen ”man” och ”kvinna”. Jämställdhetsdebatten 
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inom svenskt idrottsliv har en tradition av – liksom de flesta andra jämställdhetssatsningar 

– att utgå ifrån representation vilken studeras utifrån denna uppdelning.  

 

Detta gör att uppsatsarbetets syfte – att studera hur medias gestaltningar kan komma att 

inverka på jämställdhetsmålet inom svensk idrott – framleder att vi tagit beslutet att 

förhålla oss till samma "könsseparerande” uppdelning. Med detta sagt tar uppsatsen inte 

heller ställning till enskilda individers uppfattning om den egna könstillhörigheten, utan 

utgår ifrån samhällets – via medias gestaltningars – kategorisering av uppsatsens berörda 

personer.  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt att presenteras, 

tillsammans med de teoretiska grunder vilka uppsatsen vilar på.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Inom den socialkonstruktivistiska skolan bedrivs forskning på ett sådant sätt att forskaren 

intar en kritisk ståndpunkt i relation till de verklighetsuppfattningar vi i samhället 

generellt tar för givet. Genom att synliggöra och väcka medvetenhet, beträffande 

motsättningar och obalanser i samhället, möjliggör den socialkonstruktivistiske forskaren 

för ett förändringsarbete (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Denna uppsats utgångspunkter grundar sig i uppfattningen att kön och genus är begrepp 

vilka konstrueras via de sociala värderingar vi tillskriver dem – vilket i sin tur gör dem 

till ständigt föränderliga. Syftet med uppsatsarbetet är att kritiskt studera den klassiska 

och ”allmänt vedertagna” uppdelningen mellan manligt och kvinnligt i relation till 

barnavård, föräldraskap och idrottande – och våra förhoppningar är att vårt arbete i 

slutändan skall kunna bidra till att fastslå hur denna fördelning skildras i media. Vårt mål 

med att framställa ett sådant material är slutligen att detta kan gynna ett framtida arbete i 

strävan efter ett jämställt svensk idrottsliv.  



 

4 

 

 

2.2 Butlers genusteori  

I relation till detta uppsatsarbete används Butlers (2007) genusteori som en 

grundläggande förklaring till hur det kommer sig att synen på kvinnligt idrottande 

förändrats i den takt historieskrivningen visar, samt för att sätta normer kring kvinnligt 

idrottande i kontext med den generella synen på innebörden av ”att vara kvinna”.  

 

2.2.1 Vad är genus? 

Butlers (2007) genusteori utgår ifrån ståndpunkten att genus inte tilldelas oss, utan istället 

finner sin existens via upprätthållandet av sociala normer och maktstrukturer. Genus är 

inte heller konstant, utan förändras i takt med att samhället gör detsamma. Vad som 

därmed anses vara manligt respektive kvinnligt står således i relation till dessa normer, 

och är beroende av att fördelningen däremellan anses vara normal och neutral (Ibid).  

 

2.2.2 Genus i relation till det biologiska könet  

Butler (2007) riktar i sin genusteori stark kritik mot det traditionella sättet att studera 

genus så som beroende av den primära uppdelningen av de biologiska könsvariablerna 

man och kvinna. Butler menar istället att kön och genus är starkt sammankopplat, och att 

det är genom att skilja dessa begrepp åt som vi upprätthåller uppfattningen av att män och 

kvinnor tillhör binärt separerade kategorier, där både fysiska och psykiska styrkor och 

begräsningar skiljer sig åt (Ibid). Butler (2007) menar istället att genus är en kulturell 

konstruktion där uppfattningar av den biologiska könsuppdelningen inkluderas – vilket i 

sin tur skapar en kontraproduktivitet, då egenskaper kopplade till genus diskuteras på 

samma diskursiva nivå som biologiska förekomster. Detta bidrar i sin tur till att 

uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt kan fortsätta att framställas i 

motsatsrelation till varandra, vilket i sig resulterar i att de två begreppen kan bevara sin 

binära bäring i samhället (Ibid).  

 

2.3 Gestaltningsteori  

Gestaltningsteorin bottnar i uppfattningen av att medier skildrar specifika aspekter av 

”verkligheten”, och att dessa utvalda perspektiv blir vad som presenteras som sanningar 

i det mediala innehållet (Entman, 1993). I detta uppsatsarbete används gestaltningsteorin 



 

5 

 

som teoretisk grund för likväl problemformulering som analysarbete. I analytiskt syfte 

har denna studie för avsikt att studera vilka normativa och moraliska aspekter som 

dominerar svensk medias rapportering beträffande svenskt elitidrottandes förenlighet 

med föräldraskap. 

 

2.3.1 Mediala gestaltningars kulturella inverkan  

Robert M. Entman (1993) definierar en kultur så som någonting som existerar utifrån 

sammanslagna, och allmänt accepterade gestaltningar av verkligheten, vilka framleder en 

samstämmighet i hur en social grupp tänker kring och betraktar sin verklighet. Detta 

innebär att innehållet i det mediala utbudet kommer att ha en direkt inverkan på hur 

människor utformar sitt sätt att bemöta, kritisera och reflektera kring sin omvärld och 

kring sig själva (Ibid).  

 

Vilka gestaltningar som skapas och reproduceras i det mediala innehållet är inte alltid en 

aktiv och medveten process, menar Entman (1993). Istället hävdar han att denna process 

likväl utgörs av omedvetna och dolda processer. Huruvida gestaltningar sprids medvetet 

eller omedvetet har dock ingen inverkan på resultatet – påverkan på den vedertagna 

kulturen blir densamma.  

 

2.3.2 Konsekvenser av subjektiva gestaltningar 

Att endast vissa samhällsfrågor och -perspektiv når medial uppmärksamhet påverkar 

samhället i många olika aspekter (Entman, 1993). Dels lyfter Entman fram hur detta 

faktum kan användas som ett maktmedel för politiska motiv, då allmänhetens 

uppmärksamhet aktivt kan riktas mot utvalda aspekter av samhället, medan andra 

samhällsproblem och orättvisor kan hållas utanför allmänhetens medvetande. En 

konsekvens av detta blir således att allmänhetens verklighetensuppfattning anpassas efter 

det mediala innehållet – och att samhällsnormer bildas och upprätthålls med media som 

makthavare (Ibid). En annan konsekvens återfinns i att ignoransen gentemot andra 

sakfrågor och perspektiv – än dem som erbjuds medialt utrymme – även framleder att de 

grupper och individer som står bakom dessa, inte får sina röster hörda i den allmänna 

debatten (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2015).  
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2.4 Diskursiv teori  

2.4.1 Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs grundar sig i en socialkonstruktivistisk världsuppfattning och syftar till 

att beskriva ”bestämda sätt att tala om, och förstå världen, eller delar av världen” – vilka 

skapas via kommunikativa, och språkliga processer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Foucault (1971/1993) beskrev diskursernas förekomst utifrån uppfattningen om 

att världen helt saknar ”sanna verkligheter”. Istället, menade Foucault, består människors 

verklighetsuppfattning av olika perspektiv och tolkningar av delar av densamma, vilka i 

sin tur står som grund för vad som utgör olika diskurser (Ibid).  

 

Vidare beskrivs diskurser som någonting som hjälper oss att orientera oss i vår vardag 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Genom att skapa gemensamma sanningar, vilka vi kan 

förhålla oss till, hjälper diskurserna oss att förstå vår omvärld och att samspela med 

människor i vår omgivning (Ibid). För att detta ska vara bärande gäller det att vissa 

diskurser företräder andra – och att dessa av allmänheten betraktas som 

”sanningsbeskrivningar” (Ibid).  

 

2.4.2 Kritisk diskursanalys  

Inom den kritiska diskursanalysen utgår man ifrån att det är de sociala institutioner med 

mest samhällsinflytande och makt som formar våra diskurser – och därmed besitter 

makten över vad vi accepterar så som sanningar (Fairclough, 1995). Detta innebär, för 

den kritiske diskursanalytikern, att de diskurser som dominerar vår 

verklighetsuppfattning styr vad som anses vara acceptabelt att uttrycka i ord, och vad som 

anses vara oacceptabelt – vilket framleder att diskurser har en normskapande effekt på 

samhället (Bergström & Boréus, 2000). Att diskurser besitter denna makt över vad som 

accepteras och inte i samhället, och över vilka ”verkligheter” som når bäring, innebär 

således att den som kontrollerar och/eller styr våra kommunikativa och språkliga 

processer även besitter en stor makt över samhällets utveckling (Ibid).  

 

Den kritiska diskursanalysen intresserar sig därmed främst för hur människor använder 

sitt språk, och hur detta språkanvändande förhåller sig till deras sociala tillvaro 

(Fairclough, 1995).  
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2.4.3 Faircloughs tredimensionella modell  

Den kritiske diskursanalytikern Norman Fairclough (1995) utgår ifrån att människor är 

distanserade och omedvetna om sitt sätt att tala om olika företeelser, och att sättet vi talar 

är styrt av yttre sociala maktfaktorer. Vidare, menar Fairclough, är det de sociala 

institutioner med mest samhällsinflytande och makt som formar våra diskurser, och 

därmed besitter makten över vad vi accepterar så som sanningar. Genom att studera vilka 

diskurser som dominerar i samhället, samt vilka sociala aktörer som formar dessa, kan vi 

därmed synliggöra ojämna maktbalanser i samhället (Ibid). Vidare leder kritiska 

diskursstudier till möjliggörande för att väcka en medvetenhet kring människors 

språkbruk, och därmed kan vi även påverka hur människor förhåller sig till de diskurser 

som råder i deras sociala omgivningar (Fairclough, 1995). Grundat i denna syn på 

diskursernas betydelse för samhället, utgörs Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys av 

tre analytiska steg:  

 

Steg 1: En textanalys, där textens egenskaper, språkbrukets uppbyggnad och grammatiska 

system undersöks. Textanalysen kan exempelvis gå ut på att studera vilka perspektiv av 

en berättelse som lyfts fram i en skriven text – och vilka som inte gör det (Fairclough, 

1992). I praktiken innebär detta att analysen studerar retoriska knep, symboliska 

framställningar och grammatiska uppbyggnader i den text som studeras (Ibid).  

 

Steg 2: En analys av den diskursiva praktiken, där textens produktion och konsumtion 

ställs i kontrast till liknande texter och liknande produktionskanaler (Fairclough, 1992). 

Här studeras exempelvis hur texten utgör en del av ett produktionsled, vem som 

konsumerar texten, samt hur dessa förhåller sig och tolkar verkligheten i relation till 

rådande diskurser (Ibid).  

 

Steg 3: En analys av den sociala praktiken, där text och diskursiv praktik sammankopplas 

med de samhällsinstitutioner där de kommunikativa diskurser – vilka kunnat urskiljas ur 

text och diskursiv praktik – tillämpas, och kommer till uttryck, i sociala handlingar 

(Fairclough, 1992).  
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2.4.4 Hur förhåller sig olika diskurser till varandra?  

En diskursordning går att beskriva som ett öppet system där vissa diskurser dominerar 

över andra (Börjesson & Palmblad, 2007). Hur olika diskurser utnyttjas i allmänna 

språkbruk bestäms av denna diskursordning – eftersom de diskurser som styr 

diskursordningen är de som har flest, och mest utbredda resurser för att synas – och där 

med reproduceras – i dess kommunikativa sammanhang (Ibid).  

En diskursordning ska dock inte betraktas som ett fast system, eftersom dessa står under 

ständig påverkan och förändring (Börjesson & Palmblad, 2007). Dels står 

diskursordningen självständigt under förändring i och med att redan befintliga diskurser 

omvärderas – dels påverkar olika diskursordningar varandra (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 

 

3. Tidigare forskning med relevans för 

uppsatsämnet  

I detta kapitel kommer tidigare forskning som berör uppsatsfrågan att presenteras. Dessa 

redogörelser tjänar två primära syften. Dels önskar vi skapa en överblick i hur 

forskningsfältet tidigare sett ut, dels önskar vi presentera en insikt i uppsatsfrågans 

diskursiva praktik. Därmed inleds kapitlet med en kort redogörelse av mediesportens 

betydelse för svensk tidningsmedia under främst 1900-talet, samt av jämställdhetsfrågans 

framväxt inom svensk idrott. Sedan följer en presentation av den roll genus och kön har 

spelat för vår syn på sport och idrottande. Avslutningsvis presenteras forskning vilken 

berör svensk medias tidigare sportrapporteringar ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

3.1 En kort redogörelse av mediesportens framväxt i Sverige 

Sedan Dagens Nyheter under 1920-talet intog positionen som Sveriges största 

dagstidning, efter att ha infört den första dagliga sportsidan i svensk media, har 

mediesporten utgjort ett av de största medieområdena i Sverige (Wallin, 1998). 

Sportrapporteringar har sedan dess kommit att spela en stor roll för svenska dags- och 

kvällstidningars fram- och tillväxt. Aftonbladet fick exempelvis sitt genomslag i samband 

med sina rapporteringar om OS i Berlin under 1930-talet, och under 1960-talet bidrog 

Expressens sportbevakning till att tidningen tog över rollen som Nordens ledande 
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dagstidning (Ibid). Idag utgör mediesport en central del hos samtliga stora tidningar i 

Sverige, vilket visar på att intresset för sådana rapporteringar fortfarande bibehåller sitt 

publikintresse.  

 

3.2 En kort redogörelse av jämställdhetsarbetets utveckling inom den 

svenska idrotten  

Diskussionen om kvinnligt idrottande uppstod för första gången i Sverige år 1911. Då 

föreslogs att ett särskilt kvinnligt idrottsmärke skulle införas – vilket sedan kom att 

instiftas år 1916. Med detta märke fastslogs det att kvinnor helt skulle uteslutas från 

idrottsgrenar vilka ”krävde hård ansträngning”, eftersom sådana idrotter inte lämpade sig 

för den kvinnliga fysiken. Kvinnor förväntades istället ägna sig åt idrotter vilka var 

förenliga med den kvinnliga skönheten, så som exempelvis gymnastik (Olofsson, 1989).  

 

Under 1920- och 1930-talen började den totala fientligheten mot kvinnligt idrottande att 

luckras upp en aning, och mellan åren 1945-1970 började det kvinnliga idrottandet sakta 

accepteras i Sverige (Olofsson, 1989). Det skulle dock dröja fram till år 1977 tills ett 

offentligt jämställdhetsarbete inom svenskt idrottande inleddes. Då antog 

Riksidrottsförbundet sitt första handlingsprogram där jämställdhetsarbete stod i fokus 

(Ibid). Målsättningen med denna satsning var främst att rekrytera flera kvinnliga idrottare 

– men satsningen riktades även mot att bedriva ett förändringsarbete beträffande 

massmediernas bevakning av kvinnoidrotter (Ibid). Resultatet av denna satsning blev 

främst att kvinnor nu fick tillträde till idrottsgrenar, vilka tidigare varit stängda för 

kvinnligt deltagande.  

 

Detta handlingsprogram följdes sedan upp 1988, med ett förnyat fokus, inte endast på 

kvinnligt idrottande – utan främst på uppbyggandet av en jämställd idrottsrörelse. Detta 

resulterade i att 1990-talets jämställdhetsarbete kom att förlägga fokus på representation 

inom idrottsverksamheter och -ledningar runt om i landet. Denna satsning visade sig dock 

vara otillräcklig för att uppnå en intern jämställdhet, och runt sekelskiftet kom 

satsningarna istället att förläggas på generell kunskapshöjning om jämställdhet hos 

nyckelpersoner i det svenska idrottslivet (Olofsson, 1989).  
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Idag drivs det statliga jämställdhetsarbetet inom idrottsverige under satsningen Strategi 

2025, vilken främst fokuserar på att fastställa konkreta mål där jämställdhetsfrågor skall 

integreras i likväl rekryteringsprocesser, som värderingsarbete och tillgänglighetsfrågor 

(SISU, 2018).  

 

3.3 Uppfattningar om kön och genus – och dess inverkan i 

idrottssammanhang  

Studiet av ”man” och ”kvinna” har länge tillhört den naturalistiska skolan, där den fysiska 

kroppen utgjort den yttersta förklaringen till människors beteenden, attityder och 

förutsättningar – där främst den kvinnliga fysiken framställts så som begränsande och 

problematisk (Larsson, 2001). Detta kommer till uttryck även i idrottssammanhang.  

 

3.3.1 Passiv och aktiv könstillhörighet  

I Larssons (2001) studier kring köns- och genusuppfattningar i sport- och 

idrottssammanhang framgår det att framställningen av relationen mellan identitet och 

biologiskt kön skiljer sig markant beroende av om det är det kvinnliga, eller det manliga, 

könet som diskuteras. I relation till både det manliga och det kvinnliga könet framställs 

identitet så som någonting som formas under barnets uppväxt, i relation till kultur och 

miljö – samtidigt som det betraktas så som någonting som av naturen är sammankopplat 

med den biologiska könstillhörigheten (Ibid). Därmed framställs identiteten i direkt 

relation till könet, och det är konsekvenserna av sambandet däremellan som blir mittpunkt 

för många av idrottens jämställdhetsdiskussioner.  

 

Hur detta samband betraktas annorlunda beträffande det manliga och det kvinnliga 

biologiska könet, är framkommande i de flesta sportsliga kontexter (Larsson, 2001). Hos 

flickor och kvinnor framställs kvinnlighet så som någonting som i sin passivitet är 

ständigt närvarande – medan den kvinnliga kroppen framställs som aktiv och dominant 

(Ibid). Det är den kvinnliga kroppen som kontrollerar identiteten – den biologiska 

mognaden kommer att göra en till kvinna, vare sig man vill det eller inte. Larssons (2001) 

forskning fastställer således att kvinnlighet och ”att vara kvinna” inom 

idrottssammanhang skildras som en passiv och deterministisk process vilken står över 

den kulturella och/eller sociala viljan att identitetsskapa oberoende av könstillhörighet.  
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Beträffande den manliga könstillhörigheten i sportsammanhang ser sambandet helt 

annorlunda ut. Medan kvinnokroppen framställs som centrum för den kvinnliga 

identiteten, förknippas den manliga könsidentiteten istället med aktiva handlingar och 

erövringar (Larsson, 2001). Här framställs kroppen i beroendeställning till en aktiv 

strävan efter könsidentitet. Den manliga kroppen framställs som ett redskap för att ”utöva 

manlighet”, men kroppen i sig kan aldrig ensam utgöra en man – utan det krävs en aktiv 

kraft som upprätthåller den manliga könsidentiteten (Ibid).  

 

För att konkretisera dessa skillnader skulle det kunna beskrivas så här: En flickas 

utveckling till kvinna kräver inga fysiska eller psykiska ansträngningar. Utvecklingen 

kommer att ske vare sig hon aktivt eftersträvar den eller inte – hon kommer att utveckla 

kvinnobröst, börja menstruera och kanske till och med bli gravid och därmed bära och 

föda barn. Denna utveckling sker helt enkelt av naturen. En pojke däremot, måste aktivt 

agera för att av samhället bli sedd som en man, och även för att själv kunna identifiera 

sig som en sådan. Den manliga självkänslan stärks därav av att pojken agerar och beter 

sig på ett sätt som ses som så manligt som möjligt. Detta innebär i sin tur att pojkens 

utveckling till man handlar om att han skall visa att han inte går att förväxla med varken 

en barnslig eller feminin identitet – och att han därmed gjort sig förtjänt av sin manlighet.  

 

3.3.2 Den problematiserade kvinnliga biologin 

I idrottssammanhang har det länge varit både accepterat och vedertaget att beskriva 

kvinnors och flickors fysiska utveckling som ”problematisk” (Larsson, 2001). I denna 

diskussion hamnar kvinnors menstruation och hormonella utveckling i centrum för den 

kvinnliga kroppens problematiska förändring. När jämställdhetsperspektivet lyfts i detta 

sammanhang har slutsatsen ofta varit att problematiken kring den kvinnliga 

könsutvecklingen måste beaktas så som just ett medvetet problem – ett problem idrotten 

bör anpassas efter (Ibid). Vidare har denna argumentation bottnat i uppfattningen om att 

det råder en konsensus hos både män och kvinnor att denna kroppsliga utveckling är ett 

problem som berör idrottandet i stort och samtliga personer som inkluderas av den.  
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3.3.3 Idrott – för män av män? 

Inom idrottandet ses det manliga sportutövandet som det primära. Detta innebär att 

idrotten behandlas som en pojk- och mansverksamhet där flickor och kvinnor bjuds in för 

att delta (Larsson, 2001). I och med denna inbjudan ser man det som att flickor och 

kvinnor ges möjlighet att utveckla sina maskulina sidor, samtidigt som det anses 

nödvändigt att de inbjudna flickorna och kvinnorna ändock kategoriseras och särskiljs 

utifrån sin könstillhörighet (Ibid). 

 

Manligt och kvinnligt idrottande hålls därmed inte längre isär med hjälp av förbud eller 

sanktioner, utan snarare via upprätthållandet av normer, vilka fastställer att män och 

kvinnor inte kan idrotta på lika villkor. I denna diskussion utgör den kvinnliga biologin 

ett av huvudargumenten – det andra är att kvinnor och män helt enkelt har olika mål med 

sitt idrottande. Medan resultat och tävlingsverksamhet framställs som de mest sportsliga 

motivationerna för pojkar och män, framställs den sociala gemenskapen som den primära 

motivationen för en idrottande flicka eller kvinna (Larsson, 2001). Att sådana normer och 

uppfattningar fortsätter att dominera idrottsdebatten gör att flickor och kvinnor – trots sin 

inbjudan till idrottsvärlden – endast tillåts leka och experimentera med de ”maskulina 

identitetsdrag” som behövs för att kunna klassas som en fullvärdig idrottare. Denna 

behövliga maskulinitet kan aldrig förkroppsligas av en flicka eller en kvinna, vilket i sin 

tur framleder att den kvinnliga biologin tillåts fortsätta att porträtteras som ”en 

problematisk företeelse i sportsammanhang” (Ibid).  

 

3.4 Medias skildringar av manliga, respektive kvinnliga, 

idrottspersoner  

3.4.1 Medias skildring av manliga, respektive kvinnliga, idrottspersoners 

prestationer   

Även om forskning om medias skildring av idrottande är ett relativt nytt forskningsfält 

har ett flertal jämställdhetsstudier i ämnet genomförts. Dessa studier berör framförallt 

frågeställningar om exempelvis representation, sexualiseringar och stereotyper. För 

denna uppsats har vi dock valt att fokusera på tidigare forskningsprojekt vilka berör hur 

idrottspersoners prestationer framställs i media. Detta eftersom vi upplever en sådan 

vinkel på frågan som mest relevant – och samtidigt mycket talande – för kopplingar till 
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vår egen frågeställning. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan just 

idrottsprestationens framställning och övriga jämställdhetsperspektiv inom idrotten.  

 

3.4.2 Gestaltningar av styrka och svaghet 

”Styrka” och ”svaghet” är två egenskaper som generellt använts för att särskilja 

stereotypa bilder av vad som anses vara ”manligt” och ”kvinnligt” (Duncan & Messner 

2003). När media rapporterar om kvinnliga och manliga idrottare skiljer det sig inte 

markant i hur användandet av ord som sammankopplas med styrka används. Däremot 

beblandas dessa ord med ord som anspelar på utseende (så som exempelvis vacker, skön 

och attraktiv) när kvinnliga idrottare beskrivs. Vidare beblandas ord som beskriver styrka 

med ord som även beskriver svaghet när kvinnliga idrottare skildras (Ibid).  

 

3.4.3 Hur skildras framgång? 

Hur media framställer framgångar och motgångar, beroende på om det är kvinnliga eller 

manliga idrottspersoner de berör, skiljer sig markant åt (Duncan & Messner 2003). 

Manliga idrottspersoner skildras som aktiva aktörer, som själva bär ansvar för sina egna 

framgångar – och även för deras motståndares förluster (Ibid). Den manliga framgången 

förklaras primärt med ord som refererar till mental och fysisk styrka: exempelvis att 

framgången möjliggjorts av idrottspersonens intelligens, snabbhet, disciplin, benägenhet 

att våga ta risker och/eller medfödd talang. Manliga idrottspersoners förluster undviks att 

kommenteras – i de fall en förlust inträffat förflyttas fokus istället till att rikta ljuset mot 

motståndarens styrkor (Ibid).  

 

Kvinnliga idrottspersoners framgångar och svagheter kopplas inte samman till fysiska 

styrkor i samma utsträckning. Istället skildras de som passiva aktörer för sina framgångar, 

där yttre faktorer så som stöttning och kärlek från omgivningen och den egna familjen, 

tur och starka lagkamrater eller tränare framställs som de främsta faktorerna för lyckade 

idrottsinsatser (Duncan & Messner 2003). Kvinnliga idrottspersoners förluster eller 

bakslag skildras gärna som någonting som orsakats av kvinnliga mentala eller fysiska 

begränsningar (Ibid).  
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4. Metod  

Detta kapitel innefattar en beskrivning och en motivering av våra metodval – vilket följs 

upp av en redogörelse för vårt material, våra urval, samt för vår analytiska målbild. 

Kapitlet avslutas med en forskningsetisk diskussion i vilken uppsatsens egna etiska 

utmaningar och ställningstaganden ventileras.  

 

  

4.1 Kvalitativ innehållsanalys och diskursanalytisk metod  

Den teoretiska ansats som tillämpas som grund i detta uppsatsarbete har rötter i både 

kvantitativ, kvalitativ, och diskursiv analysmetod – vilket föranlett att vårt egna metodval 

inte varit självklart. Vi har övervägt fördelar och nackdelar med att tillämpa både en 

kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys – men i och med intresset för att undersöka 

det latenta innehållet i analysmaterialet har den kvantitativa metoden fått kliva åt sidan 

till förmån för en kvalitativ innehållsanalys. Denna innehållsanalys har sedan lagt 

grunden för en diskursiv textanalys, vilken även kompletteras med en bredare 

diskursanalytisk diskussion.  

 

4.1.1 Kvalitativ innehållsanalys    

Syftet med att genomföra en kvalitativ innehållsanalys har i vårt fall varit att granska och 

studera det latenta innehållet i vårt analysmaterial. Detta innebär således att vårt primära 

intresse har varit att söka efter underliggande teman och normer som legat gömda bakom 

”det uppenbara” i texterna – snarare än att noggrant kvantifiera förekomsten av olika 

textfenomen. Vidare har målsättningen varit att låta vårt analysmaterial ”tala fritt” – utan 

att styras av på förhand bestämda, och teoretiskt bundna kodningsscheman.  

 

Det tillvägagångsätt vi därmed tillämpat är vad Hsieh och Shannon (2005) beskriver som 

en kvalitativ innehållsanalys med konventionell ansats – vilket innebär att 

analysprocessen utgörs av en induktiv karaktär. I vårt fall inleddes analysprocessen med 

att varje artikel som inledningsvis innefattades av analysarbetet lästes igenom i sin helhet. 

När detta genomförts sökte vi efter meningsenheter i materialet – det vill säga att vi 

markerade ut de delar av artiklarna vilka bar på ställningstaganden/tydliga åsikter/idéer 

om verkligheten. Dessa meningsenheter kodades, och de koder med störst likheter 

kodades vidare in i kategorier och subkategorier. För att kontrollera kategoriernas 
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tillförlitlighet tillfördes nya artiklar succesivt till analysen, till dess att tillkomsten av nya 

artiklar inte resulterade i några nya kategorier och/eller subkategorier. 

 

Enligt Hsieh och Shannons (2005) syn på en konventionell innehållsanalys ska materialet 

sedermera abstraheras genom att de framställda kategorierna kopplas samman med 

relevanta, redan befintliga teoretiska ansatser. I vårt fall sker detta analytiska steg i 

relation till en följande diskursanalys.  

 

4.1.2 Diskursanalytisk metod  

Detta uppsatsarbete strävar inte endast efter att söka förståelse för hur media gestaltar 

föräldraskapets förenlighet med elitidrottande – utan även efter att ur ett 

samhällsperspektiv kritiskt granska dessa gestaltningar i relation till de sociala praktiker 

där de produceras och konsumeras. Vi har i tidigare kapitel presenterat historiska 

redogörelser, teorier och forskningsansatser vilka påvisar att strävan efter jämställdheten 

inom svenskt idrottande hindras av en rad rådande allmänna uppfattningar beträffande 

skillnader mellan mäns och kvinnors sportsliga förutsättningar. I vårt fall är en diskursiv 

analysprocess ett redskap för att studera hur medias gestaltningar av föräldraskapets 

förenlighet med en idrottskarriär påverkar – och samverkar med – den tidigare påvisade 

synen på kvinnliga respektive manliga idrottspersoners sportsliga förutsättningar inom 

den svenska idrottskulturen.   

Diskursanalys är inte en fast analysmetod med givna analytiska förhållningsramar, utan 

måste anpassas och skräddarsys efter varje unikt tillämpande (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). I denna uppsats har Norman Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys 

tillämpats. Metodvalet grundar sig i att den kritiska diskursanalysen fokuserar på att 

synliggöra sambandet mellan språkets användande och rådande verklighetsuppfattningar 

(Ibid), vilket i sin tur går i enlighet med vår strävan att studera hur media som språklig 

aktör kan sägas samspela med dessa ”sociala verkligheter”.  

Faircloughs diskursanalys bottnar sig i uppfattningen om att kommunikativa språkbruk 

utgörs av tre dimensioner: En text, en diskursiv praktik och en social praktik – vilka 

innefattar förekomsten av både konstituerade och konstituerande diskurser (Faircloughs, 

1992). En redogörelse av dessa dimensioner har tidigare presenterats under rubrik 2.6.3. 

Grundat i denna utgångspunkt är det således inte tillräckligt att endast studera en text för 
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att skapa sig en uppfattning om hur denna är formad av, och/eller formar, samhället – det 

krävs en bredare analys som innefattar samtliga tre dimensioner av ett kommunikativt 

språkbruk (Ibid).  

I vårt fall kommer vår analytiska process främst att fokusera på textdimensionen i 

Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys. Fokus har främst belagts vid att studera 

diskursordningen i artikelinnehållet. Med diskursordning menas den ”diskursiva kamp” 

där olika diskurser inom samma område konkurrerar om att representera den ”sanna” 

verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007). Även textens modalitet och etos har tagits i 

beaktning i det textanalytiska arbetet. Textens modalitet utgörs av den grad av 

instämmande som finns i en text, där exempelvis tolkningar presenteras som accepterade 

sanningar (Philips & Winter Jørgensen 2000). Textens etos behandlar textens benägenhet 

att konstruera olika identiteter – vilket exempelvis görs genom tillämpandet av specifika 

ordval (Ibid).  

Den textanalytiska dimensionen kommer sedan att sättas i relation till övriga två 

dimensioner. Uppsatsämnets diskursiva praktik synliggörs genom den historiska 

redogörelse av de senaste decenniernas normutveckling inom idrott och sportjournalistik, 

som presenterats i uppsatsens tredje kapitel. Hur denna diskursiva praktik återspeglas i 

våra textanalytiska resultat presenteras i kapitel 7, Analys av den diskursiva praktiken. 

Vidare följer ett kapitel som sätter våra analytiska resultat i kontrast till den sociala 

praktik som omger vår uppsatsfråga.  

 

4.2 Material och avgränsningar 

Det material som har studerats i detta uppsatsarbete består av – för forskningsfrågan 

relevanta – artiklar, vilka publicerats i Sveriges största kvälls- och dagstidningar: 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet [SvD] och Dagens Nyheter [DN] med 

publikationsdatum mellan 1 januari 2017 – 1 april 2019. Dessa tidningar har valts ut dels 

pågrund av sina stora läsarantal, och dels baserat på att de saknar specifika målgrupper.  

 

Denna uppsats frågeställning är begränsad till att endast beröra en svenskt kontext. Att 

fokus har förlagts vid att studera svenska medier grundar sig i att resultat vilka framställs 

via tillämpningen av en kvalitativ innehållsanalys är begränsade till kontext med liknande 

kulturellt betingade diskurser och kontexter som det undersökta (Bryman, 2011) – vilket 
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innebär att fokus bör förläggas på att begränsa sig till ett område där inre diskursiv 

överensstämmelse kan sägas föreligga. 

 

4.3 Urval och analytisk målbild   

Målsättningen med analysarbetet har i denna studie varit att uppnå en nivå där tillförandet 

av nytt material inte tillför någon märkbar inverkan på analysens begreppsbildning och 

kategorisering. I detta anseende gjordes inga förbestämda avgränsningar av 

analysmaterialets omfattning. Insamlandet av material har istället fortlöpt stegvis till dess 

att utförandet av nya analyser inte längre bidragit till några nya kategoriseringar eller 

omkategoriseringar av analysens scheman.  

 

De artiklar som succesivt valts ut för analys har baserats på sökorden ”sport + pappa” 

samt ”sport + mamma”, ”sport + förälder” samt ”sport + gravid”. Dessa sökningar har 

genomförts i respektive tidnings egna digitala sökdatabaser. De artiklar som visats baserat 

på dessa sökord har sedan inkluderats i analysen i den ordning de presenterats i 

sökmotorn. Artiklar som berört andra ämnen än de omskrivna idrottspersonernas egna 

föräldraskap har strukits ur analysarbetet. Artiklar som utgjorts av mycket kort text, eller 

vars innehåll inte varit tillräckligt för att en ordentlig analys av innehållet skall kunna 

genomföras, har även dem exkluderats ur analysen. Totalt har sextio stycken artiklar 

analyserats, varav häften skildrat kvinnliga idrottspersoners föräldraskap – och andra 

hälften manliga idrottspersoners föräldraskap.  

 

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden  

Inom svensk humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det praxis att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Syftet med detta är att de personer som 

medverkar eller innefattas av svenska forskningsprojekt skall skyddas från att – på ett 

eller annat sätt – ta skada pågrund av sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I och med 

detta syfte ställer dessa forskningsetiska principer krav på att den som deltar i ett 

forskningsprojekt hålls informerad om detta, samtycker till sitt deltagande, garanteras 

konfidentialitet om så önskas – samt ges möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt 

deltagande (Ibid).   

 

Denna uppsats bygger på analyser av redan offentliggjort material. De artiklar som 

analyserats är publicerade i några av Sveriges mest lästa tidningar, och samtligt material 
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ligger tillgängligt för allmänheten att ta del av vid önskat tillfälle via tidningarnas digitala 

sökfunktioner. Dessa faktum skulle kunna anses vara tillräckliga för att påstå att de 

personer som berörs av artiklarnas innehåll redan på förväg lämnat samtycke till att 

materialet vidareanvänds även i forskningssyften. Dock syftar inte denna uppsats till att 

undersöka enskilda personers handlingsmönster eller diskursiva tillhörighet – utan till att 

undersöka samhälleliga förekomster och strukturer på makronivå. Skulle vi välja att 

presentera namn på – i de flesta fall kända idrottspersoner – riskerar vi att 

uppmärksamheten förflyttas från strukturell nivå till individnivå. Detta skulle i sin tur 

kunna innebära att dessa idrottspersoner tar skada av att inkluderas i vår studie – och de 

forskningsetiska principerna kan därmed inte sägas vara efterföljda.  

 

Vidare har de artiklar som valts ut för uppsatsens textanalytiska arbete inte på något sätt 

valts ut för att de sticker ut, eller skiljer sig, från övriga artiklar tillhörande samma 

kategori. Tvärt om har de artiklar, och sedermera citat, som innefattas i uppsatsen 

inkluderats i arbetet just på grund av att de inte särskiljer sig ur mängden. Med detta i 

åtanke har vi valt att anonymisera våra artiklar och namnen på de personer som citeras i 

uppsatsanalysen. Detta kan således sägas påverka vårt arbetes transparens – men vi vill 

påstå att vår analys mycket väl går att upprepa baserat på kunskap utifrån de sökord och 

sökbaser vi redovisat ovan i detta kapitel, och att valet att anonymisera våra valda artiklar 

därför inte hindrar varken uppsatsens transparens eller pålitlighet.  

 

 

5. Innehållsanalytisk sammanställning  

Detta kapitel inleds med en presentation av våra mest centrala analytiska resultat, 

baserade på de kärnkategorier som framställts ur det innehållsalytiska arbetet. 

Observera att detta endast är en överskådligt presenterad sammanställning av 

uppsatsens inledande analytiska arbete – i följande kapitel kommer denna 

sammanställning att följas upp med de tre analytiska dimensioner som inkluderas i 

Faircloughs (1992) kritiska diskursanalytiska metod.  

 

5.1 Artikelns utformande  

De artiklar som skildrar manliga idrottspersoners föräldraskap tenderar att innehålla ett 

stort antal tecken, och huvudfokus i artiklarna är sällan föräldraskapet. Istället fokuserar 
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artiklarna på skildringar av idrottspersonens kommande – och nyss genomförda – 

idrottsinsatser. Det är tydligt att artiklarna främst är just ”sportartiklar” där 

idrottspersonens prestationer inom sporten står i fokus. Beskrivningar av föräldraskapet 

skrivs gärna samman med idrottspersonens sportsliga bedrifter. Detta framleder i sin tur 

att föräldraskapet ofta framställs i mycket positiv ton, som en prestation, en styrka 

och/eller en bedrift. Här nedan följer ett exempel, där idrottspersonen precis blivit pappa 

till sitt första barn:  

 

Först spelade han match i San Jose, sedan flög han direkt hem till Detroit och var 

med när dottern Karin kom till världen – bara för att omedelbart kasta sig på ett 

nytt plan för resa till Denver, där de mest dramatiska dygnen i Anton Karlssons 

liv inatt kulminerade med två assist och en blytung Sharks-seger mot Colorado   

– Aftonbladet, om manlig idrottsperson.  

 

Längden på de artiklar som skildrar kvinnliga idrottspersoners föräldraskap varierar 

mellan att innehålla ett litet, till ett medelmåttigt antal tecken, och huvudfokus i artikeln 

är i de flesta fall själva föräldraskapet i sig. I de fall fokus förläggs på idrottspersonens 

karriär framställs denna gärna som hotad av föräldraskapet, och föräldraskapet framställs 

uteslutande som den främsta anledningen till att en karriär är försämrad, alternativt 

avbruten. Ett annat vanligt förekommande fenomen är att idrottspersonens idrottskarriär 

skildras som en nostalgisk återblick till tidigare idrottsbedrifter vilka nu framställs som 

övergivna minnen. I en artikel beskrivs föräldraskapets konsekvenser så här:  

 

Föräldraskapet har påverkat henne på flera olika plan …. Under alla år har hon 

varit en nyckelspelare och ledare på planen. Nu kämpar hon istället för en plats 

i laget – Svenska Dagbladet om kvinnlig idrottsperson  

 
 

5.2 Känslo- och ansvarsskildringar 

De artiklar som skildrar manliga idrottspersoners föräldraskap beskriver gärna 

idrottspersonernas stolthet och glädje över sin föräldraroll, men saknar beskrivningar av 

oros- eller ansvarskänslor. Känslobeskrivningarna ges sällan stort utrymme i artiklarna, 

utan beskrivs med ett fåtal ord. Ingen av de analyserade artiklarna beskriver att 

föräldraskapet upplevs som ett hot mot den framtida karriären, och ingen rädsla för att 

föräldraskapet ska påverka den framtida karriären negativt beskrivs.  
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Ingen av de analyserade artiklarna nämner ansvarsfördelning av föräldraskapets innebörd, 

eller reflektioner kring framtida barnvårdsfrågor, där den manliga idrottspersonen 

förväntas (eller tvingas) göra uppoffringar till förmån för sin föräldraroll. Istället ges en 

uppmuntrande ton i de fall där idrottspersonerna valt bort familjeangelägenheter för att 

delta i det egna sportutövandet.  

 

I några fall innehåller artiklarna beskrivningar av hur övrig familj istället förväntas 

anpassa sig efter idrottspersonens karriär. Detta diskuteras som en utmaning för 

familjelivet, samtidigt som det omnämns som en självklar situation i relation till 

idrottspersonens yrkesliv. I andra fall beskrivs idrottspersonens idrottsutövande som 

någonting som pappan gör för sina barns skull – trots att det innebär en stor frånvaro från 

familjelivet. I en artikel beskrivs detta fenomen via en skildring av idrottspersonens 

samtal med sin dotter:  

 

Hon ställde det verkligen på sin spets när hon frågade vad som betydde mest: 

hockeyn eller familjen. När jag sa att familjen självklart betydde mest svarade 

hon ”men varför åker du då?”. Jag försökte förklara den passion som jag känner 

till hockeyn och mitt jobb, men när man är sex år är det så klart svårt att förstå 

hur mycket det kan betyda. Det förstår jag – Manlig idrottsperson, citerad i 

Dagens Nyheter. 

 

De artiklar som skildrar kvinnliga idrottspersoners föräldraskap innehåller ofta utmålade 

och detaljerade känslobeskrivningar, där idrottspersonens kärlek till barnet/barnen 

beskrivs som ”störst och viktigast av allt”, vilket kommer med konsekvensen att allting 

annat känns acceptabelt att nedprioritera i relation till föräldraskapet.  

 

Det finns en ton av underförståddhet där kvinnliga idrottspersoner automatiskt är 

införstådda med att föräldraskap kommer att ha en långsiktig inverkan på deras karriärer, 

och att det ligger ett ansvar på dem att acceptera att situationen ser ut på detta sätt. I 

relation till detta uttrycker idrottspersonerna ofta en ödmjuk längtan till/önskan att kunna 

fortsätta sina karriärer parallellt med sin föräldraroll, även om undertonen är att de bär en 

plikt att främst prioritera sitt föräldraskap även i detta anseende.  

 

Beträffande de artiklar som skildrar kvinnliga idrottspersoner, som har en pågående aktiv 

karriär på sidan av sitt familjeliv, medföljer även ofta beskrivningar av skuldkänslor och 

dåligt samvete. Dessa idrottspersoner beskriver även känslor av separationsångest, och 
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en önskan om att kunna spendera mer tid med sina barn än vad som är möjligt i den 

situation de befinner sig i:  

 

Jag jobbar mycket, jag tränar och försöker vara den bästa idrottaren jag kan. 

Även om jag träffar min dotter varje dag så innebär det att jag inte kan vara med 

henne så mycket som jag vill. Många mammor känner nog samma sak, oavsett om 

ni är hemma-mammor eller om ni jobbar – Kvinnlig idrottsperson, citerad i 

Aftonbladet.  

 

 

5.3 Föräldraskapets innebörd för idrottsutövandet   

Fokus i de artiklar som skildrar manliga idrottspersoners föräldraskap, läggs i de flesta 

fall på att fastställa att idrottspersonen inte valt att prioritera sitt föräldraskap framför sin 

idrottskarriär. Det framställs som en styrka att idrottspersonen missat – eller valt bort – 

födsel/vård av sitt/sina barn till förmån för karriären. I de fall idrottspersonen ändå valt 

att ta ut en tids ledighet (aldrig längre än några veckor) skildras detta som ett fritt val, 

vilket snarare orsakar en förlust för idrottspersonens idrottsgren/lag än för idrottspersonen 

själv.  

 

Endast i en av de analyserade artiklarna framgår det att idrottspersonen själv har upplevt 

att föräldraskapet inneburit ett hinder för karriären ur ett kortsiktigt perspektiv. Ingen av 

artiklarna indikerar på att föräldraskapet haft en långvarig negativ inverkan på 

idrottspersonens karriär.  

 

Många av artiklarna ger bilden av att idrottspersonen värderar föräldraskapet i samma 

utsträckning som idrottskarriären värderas. De framställs som lika viktiga delar av 

idrottspersonens liv. I en mindre andel av artiklarna framställs istället karriären som 

prioriterad framför föräldrarollen. I dessa artiklar framgår det att föräldraansvaret istället 

är förlagt på annan familjemedlem: 

 

Jag vet att min fru är där hemma med två barn, och det är jättetufft. Hon har det 

lite körigt, men så är det. Det var förutsättningarna innan vi började, så hon ska 

nog klara det – Dagens Nyheter, om manlig idrottsperson 
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Fokus i de artiklar som skildrar kvinnliga idrottspersoners föräldraskap är i de flesta fall 

istället att fastställa att idrottspersonen är villig att prioritera sitt föräldraskap framför den 

egna idrottskarriären. Ligger detta inte som huvudfokus, framgår det latent. Samtliga 

artiklar ger intryck av att det är en självklarhet att barnet/barnen går före karriären, och 

att det därför faller sig naturligt att karriären påverkas av föräldraskapet. I samtliga 

analyserade artiklar framgår det vidare att föräldraskapet har haft en tillfällig negativ 

inverkan på idrottskarriären. Detta går ofta hand i hand med den naturliga förklaringen 

att en graviditet – och den återhämtningsperiod som följer efter en graviditet – har hindrat 

karriären från att fortlöpa som tidigare. I mer än hälften av artiklarna framgår det dock att 

föräldraskapet även haft en långsiktig negativ inverkan på karriären:   

 

Jag älskar den här sporten och ville egentligen inte sluta, men min kärlek för att 

bli mamma var ännu större och därför valde jag att lägga av – Kvinnlig 

idrottsperson, citerad i Aftonbladet.  

 

 

I vissa fall framställdes föräldraskapet så som en positiv faktor för den kvinnliga 

idrottspersonen. Dessa gånger handlade det om att idrottspersonen, efter att ha blivit 

förälder, fått en ny, mer avslappnad och kravlös inställning till sitt idrottande, och att 

pressen på att prestera och nå sportslig framgång minskat:  

 

Det var någonting som hände där när jag fick barn. Man har på något sätt släppt 

den där pressen, jag känner mig mycket mer avslappnad och sätter inte alls 

samma press på mig själv – Kvinnlig idrottsperson, citerad i Aftonbladet. 

 

 

5.4 Omgivningens reaktioner  

I de artiklar som skildrar manliga idrottspersoners föräldraskap skrivs gärna 

uppmuntrande kommentarer från idrottskollegor, lagkamrater och tränare in i texten. 

Uppmuntrande kommentarer om hur idrottspersonen vuxit av sin föräldraroll 

förekommer i ett flertal artiklar. I de fall idrottspersonen valt att avstå en match, turnering 

eller tävling pågrund av sitt föräldraskap beskrivs omgivningens förståelse. Vidare 

beskrivs det hur detta val inneburit en sorg för laget, tränare, och/eller andra 

idrottskollegor eftersom idrottspersonens frånvaro bidragit med en saknad inom sporten.  

 

Joakim är nybliven pappa och vill ha och behöver den här tiden med sin flickvän 

och son. Vi tappar en spelare i absolut världsklass, men jag har full respekt för 

hans beslut – Aftonbladet, om manlig idrottsperson. 
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Detta fokus förläggs sällan i de artiklar som skildrar kvinnliga idrottspersoner. Istället 

framkommer omgivningens reaktioner latent i texten – vilket kommer till uttryck i att 

idrottspersonerna döms ut från framtida deltagande i sin idrott. Artiklarna informerar ofta 

om vilken idrottare som kommer att – eller kan tänkas komma att – ersätta den 

idrottsperson som meddelar ett kommande föräldraskap. Vidare framställs föräldraskapet 

som ett livsval, där den kvinnliga idrottspersonen förväntas vara införstådd i att ett 

föräldraskap innebär att karriären kommer att ta en påtagligt negativ vändning, och att 

detta indirekt innebär att denna idrottsperson kliver åt sidan för andra idrottspersoner: 

 

En ny linjespelare kommer nu få chansen på EM och kommer att tillföra laget 

andra kvalitéer. Det är så här det är i sporten och vi är glada över nya utmaningar 

– Expressen, om kvinnlig idrottspersons föräldraledighet. 

 

 

6. Diskursiv textanalys  

Detta kapitel inleds med att de etos och modaliteter vilka kunnat urskiljas ur vårt 

textanalytiska arbete presenteras – och analyseras – i relation till varandra. Därefter 

presenteras, och diskuteras, de diskurser, och den diskursordning, som kunnat utläsas ur 

analysarbetet.  

 

 

6.1 Etos och modaliteter  

Här nedan följer en presentation av de etosframställningar och modaliteter vi kunnat 

urskilja, så som mest framträdande i vårt textanalytiska arbete. Vidare följer en diskussion 

kring hur dessa samspelar med varandra.  

 

Som tidigare presenterat i metodkapitlet, används studiet av en text etos och modaliteter 

som två möjliga analysredskap vid en diskursiv textanalys. När man söker efter etos i 

texten studerar man textens benägenhet att konstruera olika identiteter. Detta kan göras 

genom att man exempelvis undersöker vilka ord som används för att beskriva en viss 

”kategori av människor”. I vårt fall har textens olika etos identifierats genom att vi 

studerat dels vilka ord – men framförallt vilka olika teman i texten som knyts samman 

med varandra. Ett exempel på hur sådana teman framträtt i analysarbetet är hur kvinnliga 

idrottspersoners föräldraskap ofta knutits samman med stora livsval och starka 
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känslobeskrivningar, medan manliga idrottspersoners föräldraskap framställts som 

distanserat från känslostyrningar och ur praktiska perspektiv. Detta har i vårt material 

framlett att de kvinnliga idrottspersonerna skildrats så som mer känslostyrda och 

omvårdande än vad de manliga idrottspersonerna gjort. Dessa har istället framställts så 

som kontrollerade och praktiska.  

 

När man studerar en texts modaliteter söker man istället efter ”textens benägenhet att 

framföra tolkningar så som sanningar”. Detta har i vårt fall exempelvis kommit till uttryck 

då tränare, kollegor eller andra personer i en idrottspersons närhet, fått uttala sig om vad 

ett föräldraskap ”måste innebära” för den idrottsperson som ska bli förälder. Dessa 

”sanningar” har presenterats på ett sådant sätt att alla andra alternativ vore omöjliga, trots 

att denna utgång endast baseras på den uttalande personens tolkning av hur situationen 

ser ut – och kommer att se ut – för den berörda idrottspersonen.  

 

Dessa etos och modaliteter har vidare spelat en viktig roll för de analytiska 

förutsättningarna att identifiera och kategorisera upp analysmaterialets olika diskurser. 

Slutresultatet av denna analytiska process presenteras vidare under rubriken ”Analysens 

diskurser”. 

 

6.1.1 Etos  

Här nedan presenteras en tabell över artiklarnas framställning av manliga, respektive 

kvinnliga, idrottspersoners mest framträdande identitetsdrag:  

 

Kvinnligt etos  Manligt etos 

Känslosamma Känslokontrollerade  

Ansvarstagande  Praktiska  

Styrda av naturen (förpliktelser) Styr med hjälp av fria val  

Ödmjuka och förstående  Viljestarka och motiverade  

Mjuka och påverkbara  Stolta och starka  
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6.1.2 Modaliteter  

Här nedan presenteras en tabell över artiklarnas användning av modaliteter i sina 

skildringar av manliga och kvinnliga idrottspersoners föräldraskap och deras 

föräldraroller:  

 

Om manliga idrottspersoners 

föräldraskap 

Om kvinnliga idrottspersoners 

föräldraskap 

 

Föräldraskapet påverkar karaktären  Föräldraskapet påverkar karaktären  

Stärkande för både personlighet och 

karriär 

Försvagande för både personlighet och 

karriär 

Anpassningsbart Pliktingivande  

Delat föräldraansvar med andra vuxna  Individuellt föräldraansvarig 

En bedrift  Ett kall  

 

6.1.3 Samspel mellan modaliteter och etos  

I denna analys framkommer det ett tydligt mönster där de modaliteter som används i 

artiklarna är direkt sammankopplade med de etos som används för att beskriva de berörda 

idrottspersonernas karaktärer. Exempelvis framställs det som en ”sanningsbeskrivning” 

att de kvinnliga idrottspersonerna ”av naturen” intar en direkt ansvarsfull och prioriterad 

inställning till sin föräldraroll, medan manliga idrottspersoner intar en mer distanserad 

och ”praktisk” inställning till föräldraskapet. Dessa ”sanningar” läggs sedan som grund 

då de kvinnliga idrottspersonerna beskrivs så som ”ödmjuka och förstående”, medan de 

manliga idrottspersonerna beskrivs som ”viljestarka och karriärsmotiverade”. Att 

texternas etosskildringar och modalitetanvändningar har överlappat varandra har kommit 

att utgöra en utmaning för analysen – eftersom de många gånger skildrats på ett sådant 

sätt att det ibland varit mycket svårt att separera dem åt.  

 

6.1.4 Betydelsen av artiklarnas etos och modaliteter  

Syftet med denna analys är att fastställa vilka diskurser som formar och reproducerar 

medias skildringar av – och allmänhetens syn på – förenligheten mellan att vara förälder 

och svensk elitidrottare ur ett jämställdhetsperspektiv. För att kunna urskilja dessa har det 

för oss varit viktigt att bryta ner vårt textmaterial i många, mindre delar för att på så vis 
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säkerställa att inga latenta skildringar/budskap hamnat utanför analysarbetet. Genom att 

studera textens etos och modaliteter har en sådan nedbrytning av texten fallit sig naturlig 

– och många mönster som annars riskerat att gå oss förbi har kunnat identifieras.  

 

Det har under analysens gång slagit oss att varje modalitet och etos i sig skulle kunna ses 

så som små, individuella diskurser. Men för att skapa en mer överskådlig bild av 

artiklarnas gestaltningar har vi valt att inte presentera dessa så som sådana, utan istället 

låtit dem spela en viktig roll i identifieringen av analysens större, och mer omfattande 

diskurser.  

 

6.2 Artiklarnas diskurser  

Här nedan presenteras de diskurser vilka varit mest framträdande och högljudda i de 

artiklar vi analyserat, samt de diskurser som förekommit mer diskret och försiktigt i 

analysmaterialet. Hur dessa förhåller sig till varandra diskuteras sedan vidare under 

rubriken ”Diskursordning”.   

 

6.2.1 Den binära diskursen  

Inom denna diskurs är den givna utgångspunkten att uppdelningen mellan ”man” och 

”kvinna” är en självklar och binärt bärande uppdelning av de idrottspersoner som skildras. 

Kvinnliga idrottspersoner skildras utifrån binära beskrivningar av vad det innebär att vara 

en idrottande kvinna, och manliga idrottspersoner utifrån vad det innebär att vara en 

idrottande man. Artiklarna ger inte uttryck för att det skulle finnas ett behov av andra 

typer av kategoriseringar av idrottspersoner, och den binära uppdelningen dominerar 

oavsett vilken idrott personen är aktiv inom. Denna diskurs återspeglar sig vidare i hur 

kvinnliga, respektive manliga, idrottspersoners förhållande till sin föräldraroll gestaltas.  

 

6.2.2 Den biologiska diskursen  

Denna diskurs bygger på tanken om människan så som biologiskt styrd. I vår analys har 

detta främst kommit till uttryck i att fysiska förutsättningar skildras som styrda – och 

förbestämda – av biologiska faktorer.  
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Vår analys har kunnat påvisa att den kvinnliga biologin används som en 

förklaringsmodell till att en kvinnlig idrottspersons idrottskarriär upphör, eller markant 

försämras, i och med att hon ”väljer” eller av ”naturen styrs” till att låta sin kvinnlighet 

blomma ut i en graviditet, och sedermera ett moderskap. I detta anseende har det varit 

mycket intressant att se att denna biologiska inverkan framställts så som kronisk för den 

kvinna som burit ett barn. I en artikel framställs exempelvis en kvinnlig idrottspersons 

karriär som ”potentiellt över”, och huvudargumentationen uttrycks då såhär: 

”Superstjärnan har inte kommit tillbaka i samma slag och varit lika dominant efter att ha 

fött barn i september 2017” – Svenska Dagbladet.  

 

En annan artikel ger följande beskrivning av en kvinnlig idrottsperson som arbetar för att 

komma tillbaka till den karriär hon haft innan hon blev gravid: Under alla år har hon 

varit en nyckelspelare och ledare på planen. Nu kämpar hon istället för en plats i laget” 

– Svenska Dagbladet. 

 

Vår analys har inte endast gett utslag på en deterministisk skildring av biologins betydelse 

för den fysiska styrkan – utan även för den psykiska. Biologins inverkan på känslolivet 

och på den psykiska karaktären är även den högst närvarande när skildringar berör hur de 

kvinnliga idrottspersonerna påverkats av att bära ett barn, och av att sedan ”vara mamma”. 

Svenska Dagbladet återger exempelvis hur en kvinnlig idrottspersons inställning till sitt 

idrottande förändrats, i och med att denne blivit mamma: ”Det var någonting som hände 

där när jag fick barn. Man har på något sätt släppt den där pressen, jag känner mig 

mycket mer avslappnad och sätter inte alls samma press på mig själv” – Svenska 

Dagbladet. 

 

Att relationen mellan manlig biologi och manlig idrottslig framgång inte varit lika 

framträdande i det material vi analyserat, var en väntad utgång. Däremot finner vi det 

mycket intressant att positiva skildringar av det manliga föräldraskapet ofta framställs i 

relation till att han är kapabel att ”stötta och vårda” barn och kvinnor med ”nedsatta 

och/eller försvagade biologiska förutsättningar” – samtidigt som han kan fortsätta att göra 

”individuell succé” inom sin idrott. I dessa fall blir alltså kontrasten mellan den ”manliga 

biologiska styrkan” och den ”kvinnliga biologiska svagheten” ett sätt att framställa den 

manliga idrottspersonens prestationer och viljestyrka.  
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6.2.3 Diskursen om fysisk styrka  

Denna diskurs ligger latent och bärande i samtliga analyserade artiklar, och bär fram 

”sanningen” om att fysisk styrka är den mest avgörande egenskapen för att en person skall 

lyckas med en idrottskarriär. Diskursen om fysiskt styrkas betydelse för idrottskarriären 

finner inga skillnader beträffande om det är en manlig eller en kvinnlig idrottspersons 

idrottskarriär som skildras. Utan undantag råder det en samstämmande överenskommelse 

att en fysisk försvagning innebär ett mycket stort hot mot idrottskarriären. I det material 

vi analyserat har graviditeter och barnafödande – men även rollen som vårdande förälder 

– varit tydligt sammankopplade med bilden av en ”försvagad fysisk förutsättning”.  

 

Psykiska styrkor, vilka inte direkt går att sammankoppla med fysiska styrkor, framhävs 

inte i något av fallen så som avgörande för en lyckad idrottskarriär. Däremot framställs 

psykisk svaghet som ett hot mot upprätthållandet av fysisk styrka, vilket innebär att den 

psykiska styrkan används som ett argumenterande objekt – men endast i skildrandet av 

försvagande egenskaper. Detta blir ofta framhållet i de fall där kvinnliga idrottspersoner 

gestaltas som strakt känslomässigt påverkade av sin föräldraroll. Ett exempel på en sådan 

skildring är hur en kvinnlig idrottsperson citeras på detta sätt, efter att hon gått ut med att 

hon kommer att avsluta sin karriär: ” Ja, jag har haft svårt att hitta tillbaka till rytmen. 

Jag har saknat motivation” – Expressen. Liknande skildringar beträffande hur manliga 

idrottspersoner påverkas av sin föräldraroll förekommer inte.  

 

6.2.4 Diskursen om kvinnodominerat föräldraansvar  

Genom denna diskurs skildras de manliga och kvinnliga idrottspersonernas ansvarsroll i 

relation till barnavårdsfrågor. Här skiljer sig skildringarna åt i mycket stor utsträckning. 

Medan den manliga idrottspersonens delaktighet i barnavård framställs som ett val, och 

som någonting han individuellt bestämmer hur mycket han ska delta i – framställs den 

kvinnliga idrottspersonens delaktighet i barnavårdsfrågor som ett livskall, en förpliktelse 

och en självklarhet. Dessa skillnader exemplifieras i de två nedan presenterade citaten:  

Det var vissa [erbjudanden] som var svåra att tacka nej till, men när man blivit 

mamma så går familjen först – Aftonbladet, om kvinnlig idrottsperson.  

Jag fick förhandla med barnen också. Jag hade lovat att vara hemma och nu är 

jag borta en månad… Men de kommer att förstå en vacker dag. Det känns jättebra 
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att vara här och vara med i den här gruppen – Svenska Dagbladet, om manlig 

idrottsperson. 

 

6.2.5 Karriärsdiskursen  

Via denna diskurs skildras vårdandet av idrottskarriären som den manliga 

idrottspersonens främsta sätt att ”ta hand om sin familj”. Det framställs som en 

självklarhet att denne ska fokusera på sin karriär, eftersom det i sig är det mest gynnande 

för dennes familj. I och med detta framställs det som helt oproblematiskt – och snarare 

mycket positivt – att en manlig idrottsperson lämnar över barnansvar på annan vuxen 

person för att utöva sin idrott:  

 

Det påverkar motivationen, men positivt sett. Det känns ännu mer viktigt att 

lyckas nu när jag har flera att försörja och ta hand om. Det ger lite extra energi. 

Och frugan har familjen just nu, så det är lugnt, säger han – Svenska Dagbladet 

om manlig idrottsperson, vilken precis blivit pappa – men valt att lämna familjen 

för att utöva sin idrott.  

Beträffade kvinnliga idrottare är förhållningssättet istället omvänt. Här skildras det som 

en självklarhet att karriären ska läggas åt sidan för bärande, och sedan vårdande av barn. 

Ett citat som exemplifierar en sådan situation är hur Aftonbladet beskriver en kvinnlig 

idrottares beslut om att avsluta sin karriär i samband med barnafödande: ”Jag älskar den 

här sporten och ville egentligen inte sluta, men min kärlek för att bli mamma var ännu 

större och därför valde jag att lägga av” – Aftonbladet.  

 

Det framställs som mycket problematiskt och omständligt att den kvinnliga 

idrottspersonen skulle förhålla sig på ett annat sätt till sin föräldraroll. I de fall 

skildringarna speglar kvinnliga idrottspersoner, vilka valt att gå tillbaka till en fullt aktiv 

karriär efter att hon fött barn, fokuserar texten gärna på att beskriva hur detta medfört 

”samvetskval” och ”stora känslomässiga utmaningar” för idrottspersonen:  

 

Det är väldigt viktigt för mig och för familjen att vi kan ha lite tid tillsammans. Vi 

vill ha det så jämställt som möjligt, men det går inte just nu. Men jag vill vara en 

närvarande mamma och det betyder mycket att få de dagarna även om det är en 

kort tid – Aftonbladet, om kvinnlig idrottsperson  
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Även om jag träffar min dotter varje dag så innebär det att jag inte kan vara med 

henne så mycket som jag vill – Aftonbladet, om kvinnlig idrottsperson 

 

6.2.6 Den icke-deterministiska diskursen  

Beträffande den kvinnliga biologins innebörd för idrottande förekommer det i 

analysmaterialet en motsägande diskurs, vilken hävdar att kvinnor visserligen har ett mer 

problematiskt förhållande till sina biologiska förutsättningar än vad män har – men att 

detta förhållande inte nödvändigtvis behöver vara deterministisk. I denna diskurs skildras 

kvinnliga idrottare, vilka är beredda att kämpa emot ”denna biologiska motståndskraft” 

som medföljer med ”att vara kvinna”. I dessa skildringar beskrivs det att den kvinnliga 

idrottspersonen är införstådd med att en graviditet, barnafödande, och föräldraansvar 

kommer att kräva många och stora karriärmässiga uppoffringar, och att det inte heller är 

garanterat att hon kommer att lyckas med sitt syfte.  

 

I dessa skildringar förhåller sig således diskursen i sig till ett inre motstånd, och fokus 

förläggs därför på att framföra budskapet att det inte är omöjligt för en kvinnlig 

idrottsperson att – trots de biologiska begräsningar som medföljer med att bli kvinnlig 

förälder – återgå till en fullt framgångsrik idrottskarriär, även efter att hon fött barn, och 

under tiden hon vårdar dem.  

 

6.2.7 Diskursen om ett jämt fördelat föräldraansvar  

Denna diskurs arbetar främst för att uppmuntra manliga idrottspersoner till att inta en mer 

aktiv föräldraroll. Detta skildras genom att positiv respons framhävs i de fall en manlig 

idrottsperson tagit ett beslut, vilket indikerar på att hans syfte är att inta en sådan roll. 

Denna diskurs styrs dock av stora begräsningar, och försvinner helt i de fall dessa berör 

längre, eller permanenta, beslut.  

 

Diskursen saknar skildringar av kvinnliga idrottspersoner vilka avlastas i sitt 

föräldraskap, vilket innebär att diskursen endast talar för en förändring av den manliga 

idrottspersonens föräldraroll.  
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6.2.8 Familjediskursen  

Familjediskursen skapar en bild av att familjelivet är det primära fokusområdet – likväl 

för kvinnliga, som för manliga, idrottspersoner. Här framförs det som en självklarhet att 

”familjen går först”, och att beslut kring hur arbetsliv och familjeliv skall utformas är ett 

beslut som ”hela familjen tar tillsammans”.  

 

6.3 Diskursordning  

Vårt analysarbete har resulterat i identifieringen av ett flertal diskurser inom medias 

rapporteringar av manliga, respektive kvinnliga, idrottspersoners karriärers förenlighet 

med ett föräldraskap. Dessa diskurser utgör tillsammans en diskursordning, vilken i sig 

avgör vilka av dessa som tillåts tala för ”vad som är sant” – och vilka som tystas ned av 

andra mer framträdande diskurser.  

 

6.3.1 Diskurser och motdiskurser  

Vi har i vår analys kunnat fastställa att de flesta diskurser har en motdiskurs vilken talar 

för en annan ”sanning” än den förstnämnda. Mellan dessa diskurser pågår det en inbördes 

kamp, där endast en av de två diskurserna tillåts symbolisera ”den sanna verkligheten”. I 

dessa fall har utfallet av analysen blivit att en av dessa diskurser blivit dominerande, 

medan den andra blivit undantryckt och mycket tystlåten. Här nedan visas dessa diskurser 

och motdiskurser i en tabell:  

 

Dominerande diskurs  Undantryckt diskurs  

Den biologiska diskursen Den icke-deterministiska diskursen  

Diskursen om ett kvinnodominerat 

föräldraansvar  

Diskursen om ett jämt fördelat  

föräldraansvar  

Karriärsdiskursen Familjediskursen  

 

I och med att de diskurser som presenteras i tabellens högra kolumn, samtliga domineras 

av de diskurser vilka presenteras i vänster kolumn, går det att fastställa att de sedermera 

tillhör de lägsta diskurserna i diskursordningen – och därmed inte är benägna att 

representera ”den allmänt vedertagna sanna bilden” av förenligheten mellan idrottskarriär 

och föräldraskap hos kvinnliga och manliga idrottspersoner.  
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6.3.2 Oemotsagda diskurser   

Två av de diskurser vilka gått att urskilja i analysprocessen har inte kunnat finna någon 

motdiskurs. Dessa är ”Den binära diskursen” samt ”Diskursen om fysisk styrka”. I och 

med att dessa diskurser inte motsätts – eller ifrågasätts – av någon av de andra diskurserna 

går dessa således att urskilja så som högst dominerande i diskursordningen.  

 

6.3.3 Slutgiltig diskursordning och dess innebörd för debatten  

De diskurser som kommit att framträda som högst dominerande i de artiklar som 

analyserats har varit ”den binära diskursen” – vilken utgår ifrån att kategorisering av 

människor utifrån den binära uppdelningen ”män och kvinnor” är vad som lämpar sig 

bäst inom idrottssammanhang. Den andra oemotsagda diskursen som gått att utläsa i 

analysen är ”diskursen om fysisk styrka”, vilken talar för att de främsta egenskaperna hos 

en idrottsperson utgörs av vilket mått av fysisk styrka denna besitter. Dessa två diskurser 

kommer sedan att presenteras så som oemotsagda, och icke-ifrågasatta, modus i samtliga 

artiklar som innefattats av vårt analysarbete. Dessa har även speglat vilka övriga diskurser 

som kommit att dominera sina motdiskurser. 

 

Detta innebär i praktiken att dessa två diskurser lägger grunden för de normer och 

”allmänt vedertagna sanningar” som dominerar medias rapporteringar, vilket i sin tur 

betyder att påståenden som går i enlighet med dessa diskurser varken kräver förklaringar, 

förtydliganden eller förstärkande argumentation. Å andra sidan är kraven mycket höga på 

de diskurser vilka inrymmer uppfattningar som talar emot dessa – eftersom de i sitt 

motsättande talar emot vad som ”anses vara sant”.  

 

Beträffande övriga – visserligen ifrågasatta och/eller motsagda, men ändå dominerande – 

diskurser är det ”den biologiska diskursen” som står högst i diskursordningen. Denna 

kopplas samman med argument från ”den binära diskursen” och blir sedan bärande för 

att ”diskursen om ett kvinnodominerat föräldraansvar” och ”karriärsdiskursen” skall 

kunna vinna bäring i sin argumentation. Dessa diskurser når sin bäring dels för att de talar 

i samspel med de högst dominerande diskurserna, och dels för att de inte innehåller 

element vilka motsätter sig dessa.  
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Längst ned i diskursordningen hamnar de ovan redovisade ”undantryckta diskurserna” – 

”den icke-deterministiska diskursen”, ”diskursen om ett jämt fördelat föräldraskap”, samt 

”familjediskursen”. Dessa diskurser överröstas, i och med sin låga position i 

diskursordningen av övriga diskurser, och har därmed mycket svårt att komma till uttryck 

i artiklarna. För att synliggöra dessa diskursers närvaro i debatten var det för oss 

nödvändigt – att som tidigare nämnt – bryta ned artikelinnehållet i mycket små delar.  

 

 

7. Textanalytiska resultat i relation till den 

diskursiva praktiken 

Den diskursiva praktiken som denna uppsats förhåller sig till – det vill säga det 

sammanhang där texter av samma art som de analyserade artiklarna konsumeras och 

produceras – har vi tidigare redogjort för i Kapitel 3, Tidigare forskning. Där 

presenteras en kortare beskrivning av sportjournalistikens och mediesportens framväxt i 

Sverige, en skildring av kvinnors inträde i idrottssverige, samt en inblick i hur medias 

tidigare generella skildringar av kvinnliga och manliga idrottspersoner presenterats. 

Här nedan kommer vi att sätta de diskurser vi kunnat utläsa ur vårt eget analysmaterial 

i kontrast till denna diskursiva praktik.   

 

7.1 Mediesportens betydelse  

Vi har tidigare redogjort för att mediesporten är en av de bärande journalistiska 

kategorierna för svensk traditionell tidningsmedia. Detta har visat sig upprepade gånger 

under 1900-talet, då tidningarnas idrottsrapporteringar var en tydligt talande 

framgångsfaktor för svenska dags- och kvällstidningar (Wallin, 1998). Även idag utgör 

mediesporten en central del av utformandet av våra kvälls- och dagstidningar – vilket 

talar för att en stor del av den svenska befolkningen konsumerar de skildringar av 

idrottspersoner som där sprids. Att dessa skildringar dessutom produceras och sprids via 

etablerade och trovärdiga stora nationella tidningar ökar sannolikheten för att den som 

möts av dessa skildringars diskurser kommer att inta en okritisk ställning till dessa.  
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7.2 Media, sporten och jämställdheten  

När kvinnors deltagande i idrottssammanhang först började diskuteras gjordes detta 

utifrån de två fokusområdena ”binär uppdelning av idrottande personer” och ”biologiska 

begräsningar” (Olofsson, 1989). Den allmänna debatten, vilken även presenterades i 

media, menade på att de kvinnliga begränsningarna var för stora för att kvinnor skulle 

tävla tillsammans med män. Inte heller skulle de tävla parallellt med män, eftersom de 

ansågs sakna fysik för sådana aktiviteter.  

 

Även i dagens framställning av kvinnliga, respektive manliga, idrottare lägger dessa två 

diskurser grunden för den rådande diskursordningen. I vår analys har vi kunnat påvisa att 

samma binära uppdelning kvarstår som vedertagen utgångspunkt även i det material vi 

analyserat, och att grundargumentet för en sådan uppdelning kvarstår vid att den kvinnliga 

biologin inte ”tillåter män och kvinnor att idrotta på samma villkor”. Vi har även kunnat 

påvisa att graviditeter, barnafödande och barnavårdande används som tydliga symboler 

för att upprätthålla denna biologiskt binära uppdelning mellan ”manliga” och ”kvinnliga” 

idrottsförutsättningar.  

 

I vår textanalys visade resultatet vidare på att de diskurser som bottnar i denna grund – 

utan undantag – är de diskurser som tillåts dominera debatten, medan diskurser som 

motsäger sig dessa utgångspunkter undantrycks. Detta visar således på att dagens syn på 

skillnader mellan manliga och kvinnliga idrottspersoners sportsliga förutsättningar är 

bundna till att granskas binärt med en biologiskt deterministisk utgångspunkt, och att 

barnansvar och föräldraroller även dem separeras utifrån ”biologisk könstillhörighet”. 

Vidare visar våra analyser på att den kvinnliga föräldrarollen kopplas samman med – för 

en aktiv idrottskarriär – mycket problematiserande omständigheter, medan den manliga 

idrottspersonens föräldraskap framställs som oproblematiserad.  

 

7.3 Medias skildringar av ”styrka” och ”svaghet” 

Medias skildring av idrottspersoner tenderar att utgå ifrån framställandet av dessa så som 

”mer eller mindre starka”. Tidigare forskning har kunnat visa att gestaltningar av manliga 

idrottspersoner skett med ord som associerar till styrka – utan att denna styrka ifrågasätts 

eller sätts i kontrast till andra ”försvagande” egenskaper (Duncan & Messner, 2003). 

Beträffande gestaltningen av kvinnliga idrottspersoner har samma forskning visat på att 

ord som associeras med styrka visserligen används i samma utsträckning som vid 



 

35 

 

gestaltandet av manliga idrottspersoner – men att de då ställs i relation till skildringar av 

dessa idrottspersoners ”svagheter”, och/eller med ord som anspelar på ”den kvinnliga 

skönheten” (Ibid).  

 

I vår egen analys har vi kunnat påvisa att föräldrarollen används som en karaktärs- och 

karriärsstyrkande egenskap, när den ställs i relation till en manlig idrottsperson, medan 

den framställs som en försvagande faktor för kvinnliga idrottspersoners karriärer. 

Visserligen kan den kvinnliga idrottspersonens längtan/vilja att återgå till en aktiv och 

framgångsrik karriär skildras så som ”stark”, men dessa uttalanden presenteras endast 

tillsammans med skildringar av hur hon är medveten om att hennes känsloliv och 

”livssituation” omöjliggör/gravt försvårar för att en sådan utgång.  

 

 

8. Våra analytiska resultat i relation till den sociala 

praktiken 

I detta kapitel kommer vårt textanalytiska resultat att ställas i kontrast till den sociala 

praktik våra påvisade diskurser förhåller sig till. Kapitlet inleds med en diskussion kring 

hur den sociala praktiken begränsats. Vidare förs en analytisk diskussion där relationen 

mellan vår textuella analys och vårt materials sociala praktik behandlas.  

 

 

8.1 Hur långt sträcker sig den sociala praktiken?  
 

Vad som skall inkluderas i begreppet ”social praktik”, i relation till den diskursiva 

analysen, varierar beroende på vilka frågor analysen förväntas besvara (Fairclough, 

1992). I detta fall kommer den sociala diskursen att begränsas till studiet av ”den svenska 

idrottskulturen”. Vad som här menas med svensk idrottskultur härleds tillbaka till Robert 

M. Entmans (1993) beskrivning av en kultur så som ”någonting som existerar utifrån 

sammanslagna allmänt accepterade gestaltningar av verkligheten, vilka framleder en 

samstämmighet i hur en social grupp tänker kring, och betraktar, sin verklighet”.  

 

I praktiken innebär detta att den kommande analysen kommer att fokusera på att studera 

frågor som berör identitetsskapande inom den svenska idrottskulturen. Hur detta påverkar 

maktkonstruktioner inom samma kultur kommer även det att ventileras.  
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8.2 Föräldraskapets förenlighet med en passiv kontra en aktiv 

könsidentitet  

Larsson (2001) har i sin forskning kunnat påvisa att den svenska idrottskulturen ställer 

olika krav på identitetsskapande i relation till idrottande, beroende på om det är en 

”kvinna” eller en ”man” som identitetskapar. Medan utvecklingen från flicka till kvinna 

framställs så som någonting som styrs deterministiskt av biologin, beskrivs övergången 

från pojke till man som någonting som kräver aktiv handling (Larsson, 2001). Att 

sedermera identifieras så som kvinna kräver inte heller någon aktiv handling – 

kvinnligheten kopplas samman med kvinnokroppen. Att identifieras som man kräver 

däremot ett aktivt upprätthållande av de normer som av samhället betraktas så som 

manliga (Ibid). Vidare drar Larsson (2001) slutsatsen att en stor del av att upprätthålla 

manlig könsidentitet utgörs av att ”bevisa att ens egenskaper inte går att förväxla med 

feminina, kvinnliga karaktärsdrag”.  

 

Våra analyser har kunnat påvisa att uppdelningen ser likadan ut när idrottspersoner 

förväntas identitetsskapa utifrån sin föräldraroll. Dessa likheter framträder i flera av de 

ledande diskurserna i diskursordningen. Exempelvis kommer detta till uttryck i att de 

kvinnliga idrottspersonernas föräldraskap anses vara en – av naturen formad – plikt. De 

manliga idrottspersonernas föräldraskap framställs istället som en bedrift, en styrka, 

och/eller så som någonting som stärker dennes karaktär, samtidigt som deras ansvarsbild 

i föräldraskapet sällan är att vårda sina barn – utan snarare att avstå från barnavård till 

förmån för den egna karriären.  

 

Dessa gestaltningar av det kvinnliga föräldraskapet som en naturdriven plikt samspelar 

oproblematiskt med uppfattningen om att flickans utveckling till kvinna sker av naturen 

drivna, och därmed deterministiska, faktorer. I och med att barn kommer till via den 

kvinnliga biologin tycks diskursen förmedla att bärandet, och även vårdandet av barn, 

primärt är ett ansvar vilket skall tas av den ”biologiska kvinnan”. Därmed blir även 

”egenskapen” att vårda ett barn feminint kodad – vilken den manliga idrottspersonens 

karaktär behöver separeras ifrån. Detta separationsbehov bärs diskursivt fram både av 

idrottspersoners egna uttalanden kring sin föräldraroll, samt av de journalister som ligger 

bakom analysens artiklar.  
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Resultatet av detta diskursiva förhållande blir således att kvinnliga idrottspersoner 

förväntas ta ett primärt ansvar vid vård av sina barn – oberoende av hur dennes 

familjesituation ser ut. Den kvinnliga idrottspersonens idrottskarriär betraktas därmed 

även som avslutad – eller åtminstone gravt nedprioriterad och åsidosatt – när hon blir 

gravid och/eller vårdar sitt/sina barn. Den manliga idrottspersonen förväntas istället göra 

det motsatta –avskärma sig från de känslor och ansvarsfrågor hans föräldraskap innebär 

för att istället fortsätta att upprätthålla sin manliga könsidentitet genom att prioritera och 

fokusera på sin idrottsliga framgång.   

 

 
8.3 Graviditeter och barnavårdsansvar – två bevis på en problematisk 

kvinnlig biologi? 

I idrottssammanhang har det länge varit både accepterat och vedertaget att beskriva 

kvinnors och flickors fysiska utveckling som ”problematisk” (Larsson, 2001). I denna 

diskussion hamnar kvinnors menstruation och hormonella utveckling i centrum för den 

kvinnliga kroppens problematiska förändring. När jämställdhetsperspektivet lyfts i detta 

sammanhang har slutsatsen ofta varit att problematiken kring den kvinnliga 

könsutvecklingen måste beaktas så som just ett medvetet problem – vilket idrotten bör 

anpassas efter (Ibid). Vidare har denna argumentation bottnat i uppfattningen om att det 

råder en konsensus hos både män och kvinnor att denna kroppsliga utveckling är ett 

problem som berör idrottandet i stort, och samtliga personer som inkluderas av den.  

 
Dessa, av Larsson (2001) beskrivna resultat, återkommer även i våra analyser. Den 

biologiska diskurs som framträtt ur vårt analysarbete visar på att kvinnliga 

idrottspersoners barnafödande, och sedermera moderskap, används som vedertagna 

anledningar till att hennes förutsättningar till en fortsatt karriär kommer att försämras 

markant. Detta innebär att kvinnliga idrottspersoners biologiska relation till barnafödande 

framställs som ett accepterat problematiskt förhållande. Av intresse är dock att det snarare 

skildrats som ett problem, vilket dessa kvinnliga idrottspersoner skall ta i beaktning och 

förhålla sig till – snarare än att det är någonting som idrotten anpassas efter.  

 

Vi har även kunnat påvisa att dessa livshändelser gestaltas som starkt inverkande på 

kvinnliga idrottspersoners känsloliv och psykiska inställning till sin idrott – vilket går att 

koppla samman med hormondiskursen i Larssons (2001) forskning. Här finns således en 
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möjlig förklaring till att den kvinnliga idrottspersonens föräldraskap målas upp som ett 

långsiktigt karriärshindrande problem – även långt efter att en graviditet avslutats.  

 
8.4 Kvinnlighetens förenlighet med idrottande   

Inom idrottandet ses det manliga sportutövandet som det primära (Larsson, 2001). 

Larsson beskriver hur kvinnor tillåts bjudas in till denna mansdominerande idrottskultur, 

men att dessa inbjudningar inte kommer utan premisser. Flickor och kvinnor tillåts utöva 

idrott – och därmed göra inträde i den maskulina världen – och där även utveckla egna 

maskulina sidor. Dock kan dessa maskulina sidor aldrig förkroppsligas och bli en naturlig 

del av ”att vara kvinna”, utan kräver – som i fallet med det manliga identitetsskapandet – 

ett aktivt upprätthållande (Ibid). Problemet för kvinnliga idrottare blir dock att detta 

upprätthållande kommer att slås ut av den kvinnliga biologin – eftersom utvecklingen till 

kvinna är en av naturen deterministisk utveckling.  

 

Det underliggande budskapet i Larssons (2001) resultat är således att kvinnliga 

idrottspersoner finner sin plats i den svenska idrottskulturen genom att bjuda in maskulint 

uppfattade egenskaper i sin könsidentitet, och genom att avskärma sig från sina kvinnligt 

kodade egenskaper. Det är genom att strida emot sin kvinnliga utveckling som kvinnan 

gör sig en plats inom idrotten – men denna strid är ändock ett förlorat slag när biologin 

tar över hennes könsidentitet.  

 

I vår egen analys framgår det att kvinnans barnabärande och barnavårdande är tydliga 

markörer för när distanseringen till vad som uppfattas så som kvinnlig könsidentitet inte 

längre går att upprätthålla. Detta innebär vidare att en kvinnlig idrottspersons ”val” att 

bära och vårda barn även innebär att hon tappar sin plats inom den mansdominerade 

idrottskulturen – och därmed har premisserna för hennes inbjudan till idrottseliten dragits 

tillbaka.  
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9. Sammanfattning av våra analytiska slutsatser   

I följande kapitel kommer en sammanfattning av våra analytiska resultat att presenteras. 

Även en diskussion kring medias ansvarsroll i sammanhanget kommer att framföras.  

 

9.1 Vad säger medias gestaltningar om jämställdhetens förutsättningar 

inom svensk idrott? 

Som resultat av våra analyser har vi kunnat påvisa stora skillnader i hur media skildrar 

kvinnliga, respektive manliga, idrottspersoners idrottskarriärers förenlighet med ett 

föräldraskap. Dessa resultat har sedermera påvisats gå hand i hand med ett flertal 

diskurser, vilka gått att urskilja ur den aktuella diskursiva praktiken – vilket pekar på en 

överensstämmighet med den nutida rapporteringen och den historiska tradition den 

tillhör.  

 

Slutligen har analysens diskurser även påvisats stämma överens med den sociala praktik 

som den svenska idrottskulturen medför. Tidigare forskning har påvisat tydliga mönster 

av att den ”problematiska” kvinnliga biologin används som en vedertagen utgångspunkt 

när kvinnors deltagande i idrott diskuteras. I uppsatsens inledning presenteras ett citat 

från Centrum för Idrottsforskning (2017, s.23) där de fastslår att ”Att kroppen går från 

att vara en liten flickas till att bli en kvinnas får inte betraktas som ett problem i idrotten, 

utan som en verklighetsbeskrivning. Att flickor börjar menstruera och kanske också blir 

gravida kvinnor är något att beakta på en rad områden inom idrotten”. Vår analys har 

kunnat påvisa att medias skildringar istället förmedlar bilden av det motsatta – att 

kvinnliga idrottspersoners graviditeter och föräldraskap är accepterat och vedertaget så 

som någonting som av naturliga skäl förhindrar eller försvårar för kvinnligt idrottande.  

 

9.2 Medias gestaltningar – konstruerade eller konstruerande?  

Denna uppsats tar inledningsvis avstamp i Robert M. Entmans (1993) gestaltningsteori, 

där han argumenterar för att medias skildringar alltid representerar perspektiv och delar 

av en helhet – aldrig en helhetsbild av samtliga existerande verklighetstolkningar. 

Konsekvensen av att media endast kan presentera ett urval av samhällsfrågor och 

samhällsperspektiv får således en direkt inverkan på vilka verklighetsskildringar som blir 

tilldelade och tillgängliga för allmänheten – samtidigt som andra samhällsfrågor och  
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samhällsperspektiv hålls utanför det mediala utrymmet, och begränsar möjligheten för 

dessa perspektivs budbärare att höras i den allmänna debatten (Entman, 1993).  

 

I vårt fall innebär detta att medias skildringar av manliga och kvinnliga idrottspersoners 

förhållande till sina föräldraroller och idrottskarriärer påverkar vad allmänheten uppfattar 

så som ”sant”. Samtidigt försvårar dessa skildringar för målet att uppnå ett jämställt 

idrottsverige, där den kvinnliga biologin inte längre betraktas som en begräsning – 

eftersom sådana budskap har mycket svårt att nå bäring och tilldelas utrymme i det 

mediala utbudet.  

 

Vi vill dock lämna reservation för att detta inte direkt innebär att media skall hållas 

ansvariga för de ojämställda diskurser vi kunnat utläsa ur våra analyser. Entman (1993) 

framhåller att de gestaltningar media producerar och reproducerar inte alltid styrs av en 

medveten process – de kan lika gärna skapas ur omedvetna och dolda 

samhällsförhållanden.  

 

Vårt uppsatsarbete är därmed inte tillräckligt för att fastställa huruvida medias 

gestaltningar i dessa fall varit konstruerade av samhället i stort, eller om de konstruerats 

utifrån de aktörer som verkar inom den diskursiva praktikens produktion. Vi kan däremot 

påvisa att samma diskurser tycks vara dominanta inom samtliga steg i våra analysarbeten 

– oavsett om vi berört den textuella, kontextuella eller sociala praktiken som berör dessa 

skildringar och vedertagna uppfattningar.  

 

 

10. Avslutande diskussion  

I detta sista kapitel presenteras en avslutande diskussion, vilken berör uppsatsens syfte 

och frågeställningar, uppsatsens metodval, uppsatsens generaliserbarhet samt en 

självreflekterande diskussion. Kapitlet avslutas med att förslag till vidare forskning 

presenteras.  

 

 

10.1 Syfte och frågeställning   

Syftet med denna uppsats har varit att ur ett jämställdhetsperspektiv kritiskt granska hur 

media gestaltar föräldraskapets innebörd för kvinnliga, respektive manliga, 
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idrottspersoner. Vidare syftade uppsatsarbetet till att undersöka hur dessa skildringar 

förhåller sig till annan jämställdhetsforskning inom svenskt idrottande, samt hur dessa 

gestaltningar kan komma att påverka jämställdhetsmålet inom svensk idrott.  

 

Vi har i denna uppsats studerat hur media gestaltat förenligheten mellan kvinnliga, 

respektive manliga, idrottspersoners karaktärer och karriärer i relation till deras 

föräldraroller. Vi har kunnat påvisa att dessa gestaltningar skiljt sig markant åt beroende 

på om det är manliga eller kvinnliga idrottspersoner som skildrats. Vidare har vi kunnat 

påvisa att dessa gestaltningar utgörs av samma rådande diskurser som dominerat 

medieidrottens historiska förhållningssätt till kvinnligt, respektive manligt, idrottande. 

Slutligen talar våra analyser för att dessa diskurser även återfinns i den generella svenska 

idrottskulturen – och att dessa diskurser direkt talar emot jämställdhetsmålet inom svensk 

idrott, där strävan bland annat är att den kvinnliga biologin inte ska betraktas som ett 

problem inom idrottssammanhang (CIF, 2017, s. 23).  

 

10.2 Metoddiskussion  

Denna uppsats har utgjorts av en kvalitativ innehållsanalys som inledande metod, vilken 

lagt grunden för insamlande och kategorisering av uppsatsens analysmaterial, och en 

kritisk diskursanalys som fördjupad analysmetod. Dessa metodval innebär att syftet inte 

varit att söka efter ett ”specifikt och sant svar” på våra uppsatsfrågor. Inom den kvalitativa 

innehållsanalysen är inte målsättningen att finna ett generaliserbart objektivt svar på en 

forskningsfråga, utan istället att lyfta fram olika tolkningar och uppfattningar av 

verkligheten. Inom den kritiska diskursanalysen utgår man ifrån att det inte finns någon 

objektiv sanning, och målsättningen är istället att undersöka vad som framställs så som 

sanningar inom en viss kontext.  

 

Den diskursanalys som använts är Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys, vilken 

utgörs av studiet av diskurser på tre olika nivåer. Inledningsvis har de diskurser, och den 

diskursordning vilka kunnat urskiljas ur det – via innehållsanalysen – insamlade 

mediematerialet analyserats. Vidare har dessa diskurser analyserats i kontrast till de 

analyserade artiklarnas diskursiva praktik, och slutligen har dessa analytiska resultat 

analyserats i relation till den generella svenska idrottskulturen. Detta tillvägagångssätt 

innebär således att vi låtit vårt inledande analysmaterial lägga grunden för slutsatser som 

berört hur verkligheten skildras även utanför den mediala kontexten. Detta kan uppfattas 
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som en faktor vilken påverkar resultatets trovärdighet i negativ benämning – men har 

ändock varit nödvändigt för att möjliggöra för uppsatsarbetet att uppfylla de krav 

Fairclough (1992) ställer på en kritisk diskursanalys – eftersom syftet med en sådan är att 

kritiskt studera vilken inverkan specifika diskurser har på de samhällsområden de berör.  

 

Vidare är diskursiv analys en metod som kräver att analysarbetet genomförs i flera olika 

och separata steg. För att bibehålla uppsatsens transparens har vi försökt presentera dessa 

steg på ett kronologiskt och överskådligt sätt, vilket vi hoppas ha möjliggjort för läsaren 

att skapa sig en insikt i hur vårt analytiska arbete utformats.  

 

10.3 Självreflektion 

En av den kvalitativa forskningens svårigheter är att metoden tillåter att forskaren själv 

influerar vilka resultat som kommer att framställas. Som forskare bakom en kritisk 

diskursanalys blir den som genomför analysen automatiskt en diskursiv medkonstruktör 

– i och med de aktiva val som tas beträffande exempelvis materialavgränsingar. Dessutom 

styr forskarens egna kulturella utgångspunkter och förförståelser vilka diskursiva mönster 

denne kommer att upptäcka i sina analyser. I detta anseende har vi haft nytta av att vi som 

skriver uppsatsen tillsammans tillhör varsin sida av den traditionella könsuppdelningen 

”man” och ”kvinna”. Detta har vi nyttjat genom att individuellt inleda de olika 

analysstegen, för att sedan gemensamt sammanställa dessa för fördjupat analysarbete. 

Vidare har detta varit en styrka, då vi kunnat uppmana varandra till att inta en neutral 

ställning till det material som analyserats – många gånger är det betydligt lättare att 

uppmärksamma när en annan person än en själv inkluderar personliga erfarenheter i sina 

tankemönster. På så sätt har vi breddat vår kulturella förförståelse, och kunnat finna 

mönster som annars säkerligen hade gått oss förbi – samtidigt som vi kunnat stötta 

varandra i att upprätthålla en neutral inställning till de kategorier, och sedermera 

diskurser, analysarbetet utmynnat i. Vidare hoppas vi på att våra egna utgångspunkter och 

generella förförståelser har funnit sin transparens genom ett tydligt teoretiskt 

ställningstagande i uppsatsens inledande kapitel.  

 

 

10.4 Förslag till vidare forskning  

För att svensk idrott skall kunna uppnå sitt jämställdhetsmål är det av intresse att fortsätta 

bedriva forskning inom det fält denna uppsats kommit att beröra. Vår utgångspunkt har 
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varit att studera frågan ur ett föräldraskapsperspektiv – och denna ingång har visat sig 

öppna dörrar för upptäckten av djupare och historiskt rotade diskurser vilka försvårar (om 

inte omöjliggör) för ett jämställt idrottssverige. Med detta sagt, har ett intresse växt för 

att vidare studera dessa diskursers bäring även utanför idrottskulturen – kanske har 

idrottsforskningen identifierat en grundproblematik, vilken problematiserar 

jämställdhetsarbetet även inom andra sociala praktiker? 

 

Vidare har denna uppsats inte syftat till att besvara vem som besitter makten över 

idrottskulturens diskursordning. Här krävs det vidare studier vilka kan hjälpa oss att reda 

ut vilka maktaktörer som främst kan möjliggöra för en förändrad diskursiv syn på vad – 

och vem – som utgör en fullvärdig och vedertaget accepterad idrottsperson. 
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