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Abstract 
 

“The Swedish extreme skiing: A sport autonomous from gender? - A qualitative study of ski 

magazines cover design from a gender perspective” 

 

Gender is a constantly debated subject, especially within the world of sports. The 

representation of athletes in the media is dominated by the males. It is often that the athletes 

are portrayed on the basis of their sex and gender. With the extreme skiing being a new and 

modern sport, should it not be autonomous from gender?  

This study aims to examine whether and if so how the cover design differ between female and 

male extreme skiing athletes and how it affects the professional skiers. A semiotic analysis 

was used on the covers of the Swedish skier’s magazine Åka Skidor and interviews were held 

with some of Sweden’s professional extreme skiers using a hermeneutic approach. The 

theoretical framework used for this study was poststructuralism, poststructuralist feminism 

and gender theory.  

The semiotic analysis showed that there is in fact a difference in both representation and how 

the skiers are portrayed on the covers of Åka Skidor. The interviews that were held resulted in 

three themes to answer the aim of this study. They were; the climate of extreme skiing, 

extreme skiing in media and the future of extreme skiing. The skiers had acknowledged that 

there is a difference between females and males when it comes to media representation and 

how they are portrayed. Although the explanation for this differs between the skiers they all 

mentioned the power of sponsors and sponsorship. However; the issue with athletes being 

portrayed and represented different based on their gender is not important enough to debate 

within the world of extreme skiing today. Therefore, it can be concluded that extreme skiing 

will probably not be autonomous from gender in the near future.      
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1. Inledning 

 

Genus är ett ständigt debatterat ämne och inte minst inom sportvärlden. Det heter fotboll och 

damfotboll, könet bestämmer våra fysiska förutsättningar och herrsport anses få mer 

medieutrymme. Män framställs ofta som starka och bestämda medan kvinnor är svaga och 

osäkra (Fagerström 2008, 57). Dessa skillnader syns ofta inom sportens värld där 

representationen av idrottande män och kvinnor i media länge varit ojämn och ofta framställs 

de olika utifrån sitt kön. På senare år, i samband med vinter-OS i Sotji 2014, har en ny och 

modern sport nått den stora publiken nämligen extremskidsport. I en sport, så som 

extremskidsporten, som andas nytänkande och modernitet borde kvinnor och män åka ner för 

det snötäckta berget under samma förutsättningar. Extremskidsporten är intressant att 

undersöka då jämställdhet inom sportens värld är ytterst aktuellt för samtiden där genus i 

samspel med sport och media konstant debatteras. Påverkas de professionella åkarna av vad 

som anses vara kvinnligt och manligt när det kommer till hur de bör se ut för att hamna på 

tidningsomslaget? Genom att undersöka tidningsomslagen på en av Sveriges största 

skidrelaterade tidningar, Åka Skidor, kan genus och medierepresentation inom den svenska 

extremskidsporten undersökas. En sport som andas modernitet och nytänkande borde vara 

oberoende av genus där kvinnor och män representeras och framställs utifrån sin skidåkning 

snarare än sitt kön.  

 

 

1.1 Syfte  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka om och i så fall hur bilder på tidningsomslag som 

behandlar skidåkning skiljer sig mellan kvinnor och män inom extremskidsporten och hur 

dessa skildringar upplevs av professionella åkare i relation till deras erfarenheter inom 

sporten.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att besvara forskningsproblemet och syftet ställs följande frågeställningar: 

- Hur är tidningsomslagen utformade?  
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- Hur framställs manliga och kvinnliga åkare?  

- Tänker skidåkarna på hur tidskriftens omslag ser ut och hur upplever de omslagen? 

- Hur påverkas de av vad som anses vara kvinnligt och manligt när det kommer 

utformningen på tidningsomslag som behandlar skidåkning?     
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2. Bakgrund 

 

Begrepp relevanta för studiens bakgrund och ämne förklaras nedan. Vidar presenteras 

tidningen som valdes ut för studien. Mer om urval finns i ”5.1 Urval och avgränsningar”   

 

 

2.1 Extremskidsport 

 

Skidsporten är indelad i olika grenar så som längdskidåkning och alpint. En del innebär att 

skidåkarna utsätter sig för stora risker som kan genera ett påslag av adrenalin hos åkaren. De 

håller på med vad som kallas extremskidsport. Bland dessa ingår friåkning, en gren som även 

den går att dela in i undergrenar. Friåkning är ett samlingsnamn för grenar inom 

extremskidsporten som kännetecknas av bland annat offpiståkning, åkning nedför branta 

alpryggar och parkåkning med hopp. Det som skiljer friåkning från mer klassiska grenar är att 

de poängbedöms utifrån teknik och estetik och inte kortast tid. Det kan beskrivas som grenar 

där teknik möter estetik, där åkarna eftersträvar att göra något som aldrig gjorts förut 

(Svenska skidförbundet 2016). Denna studie utgick från undergrenarna fristilsåkning och 

friåkning.    

 

Fristilsåkningen innebär att åkaren rör sig i skidparken och tävlar i att åka linjer uppbyggda 

av bland annat hopp (Svenska skidförbundet 2016). Tricken som utförs kan anses vara 

kopplade till akrobatik då de innefattar bland annat snurrar, volter och kroppskontroll. 

 

Friåkningen som en undergren innebär att åkaren tar sig ner för branta alpväggar i 

offpistmiljö. Tävlingsgrenen Big Mountain avslöjar tydligt vad denna del av sporten handlar 

om, det är en fråga om att på snyggast sätt ta sig ner för ett stort berg (Svenska skidförbundet 

2016).  
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2.2 Tidsskriften Åka Skidor  

 

Tidsskriften som analyserades var Åka Skidor, en tidning inriktad på skidåkning och är 

Sveriges största tidning inom nämnda område sedan 1975. Bland annat guidar de läsaren till 

resmål runt om i världen, testar utrustning och gör reportage från när och fjärran. Tidningen 

knyts ihop av att de använder skidfoton tagna av fotografer inriktade på just skidfotografering. 

(Åka Skidor – Om tidningen 2016)   

 

Tidningen har 70 000 läsare, varav 70 % är män. Åka Skidor producerar åtta nummer per år 

och den totala upplagan är 22 000 exemplar. Enligt tidningen är den starkaste målgruppen 20-

40åringar med intresse för skidåkning och där många är en del av segmentet aktiva 

barnfamiljer. (Åka Skidor – Annonsera i Åka Skidor 2016)  
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som relaterade till studien. Vidare förklaras även 

varför dessa var mer eller mindre användbara för studien.  

  

Extremskidsport har inte tidigare undersökts då det inte går att hitta tidigare studier, varken 

inom forskning eller i uppsatser. Breddades sökningen hittades forskning inom idrott och 

sport, där det fanns en del att plocka från. Vidare kunde studier kring media och sport hittas. 

Det vanligaste att undersöka kopplat till studien var dock genus. Nedanstående 

undersökningar var relevanta för studien då de berör sport, genus och/eller tidningsomslag. 

De berörde liknande teorier, tankegångar samt metoder. Vidare gav de en bra grund att utgå 

från och gav möjlighet till jämförelse med denna studie. Det kunde dock konstateras att ingen 

utav de tidigare forskningarna har berört extremskidsport, genus och tidningsomslag i samma 

studie. Det kan därför tyckas att de inte var fullt användbara för denna studie. 

 

Det första exemplet på användbar forskning kopplat till så väl sport, media och genus var 

Magnus Stenius (2015) doktorsavhandling. I avhandlingen tar Stenius upp bilden av 

maskulinitet och mansrollen inom extremsporten MMA, en ny och modern sport som blandar 

inslag från kampsport och mer klassiska element så som boxning. Stenius har genom bland 

annat intervjuer undersökt förhållandet mellan utövaren, sporten och maskulinitet för att 

fastslå huruvida utövarna genom sportens kultur anammar en särskild maskulin attityd. Han 

menade vidare att det var genom att trycka på stereotypiska könsroller som MMA-utövarna 

fick utrymme i media. Det fanns ett underhållningsvärde i män som i sportsamanhang slåss 

mot varandra vilket både media och utövarna var måna om att bevara. Även här nämndes 

begreppen påverkan och framställning i media. Stenius kom till slutsatsen att utövarna 

påverkades av media och samhällets regler gällande maskulinitet och menade att utövare som 

förstärkte det maskulina belönades vilket då bidrog till att behålla rådande könsroller.  

 

Ett andra exempel på tidigare forskning som kunde användas till denna studie var Linn Grälls 

(2014) uppsats som lyfte hur idrott och elitidrottare framställs i media och vilken påverkan det 

kunde ha på så väl idrotten som på utövaren. Uppsatsen undersökte relationen mellan sport, 
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media och samhället vilket gick i linje med Stenius (2015) avhandling. Grälls tittade på hur 

elitidrottarnas upplevt medierapporteringen och i förlängningen hur media påverkade deras 

prestationer. Genom att intervjua elitidrottare fastslog Grälls att idrottarna påverkas av media 

och rapporteringen kring dem där faktorer så som idrottarens varumärke, genus, medialt 

utrymme, sponsorer och relationer till sportjournalister spelar stor roll. Detta resonemang 

delades med Stenius som menade att dessa faktorer kring sporten påverkade utövaren. Grälls 

menade vidare att det inte bara var idrottarnas prestationer som påverkades av 

medierapporteringen utan även själva sporten kunde skadas av framställningen i media. En 

positiv aspekt som hon kom fram till var att idrottarna idag själva kunde påverka media, en 

aspekt som togs med i kommande intervjuarbete. För att koppla Grälls uppsats till denna 

studie användes nyckelorden elitidrottare och medieframställning vilka var centrala i såväl 

hennes uppsats som i denna studie.  

 

Ytterligare ett exempel var Håkan Larssons (2005) artikel som lyfte problemet kring 

könsroller inom idrott och sport. Larsson utgick från det fysiska genom att belysa problemet 

mellan synen på könen och kroppsövningar. Detta var relevant för denna studie som 

undersöker hur kön och genus kan spela stor roll inom extremskidsporten. Larsson tog upp 

hur genus har påverkat idrotten genom vår historia och följderna det fått. Till skillnad från 

tidigare genusforskning utgick Larsson från kvinnlighet och manlighet vilket kunde förankras 

till denna studie som även den utgick från att undersöka båda sidor av genusforskningen. 

Vidare visade skribenten på svårigheten i att uppnå jämställdhet inom idrott då vi fortsätter att 

trycka på könsrollerna ur ett heteronormativt perspektiv. Problematiken som framgick i 

artikeln var hur en förändring kan förväntas om vi fortsätter utgå från att det finns kvinnligt 

och manligt.  

 

Ett sista exempel var Karin Bengtssons (2007) uppsats som undersökte bilden av kvinnan i 

media och hur denna bild förändrats över tid genom att analysera Veckorevyns omslag. 

Uppsatsens bakgrund var att kvinnan ofta sågs på tidningsomslag oavsett målgrupp och att det 

fanns tydliga regler inom veckopressen hur kvinnor skulle framställas. Reglerna som 

bestämdes för längesedan hade inte försvunnit även om åren har gått. Författaren konstaterade 

att bilden av kvinnan har ändrats över tid, en förändring som kan anses negativ. Hon har blivit 

allt mer passiv och det ”perfekta” säljer. Bengtsson konstaterade att det fortfarande finns 

regler för vad som anses kvinnligt och feminint, de må ha ändrats men de hade inte 
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försvunnit. Det fanns fortfarande normer att förhålla sig till som tydligt porträtteras i media, 

en bra grund till denna studie som undersöker genusframställning. Bengtssons resonemang 

gick även att relatera till Larssons (2005) slutsatser, de båda var inne på förändringar i 

samhället och sättet att se på könsroller. Larsson menade att en förändring inte kunde 

förväntas om vi fortsatte i samma hjulspår. På samma sätt menade Bengtsson att genom att ha 

kvar regler för vad som är kvinnligt och feminint kunde vi inte förändra situationen. Kopplat 

till denna studie var det intressant att se om manliga och kvinnliga åkare tillskrivs regler när 

de porträtteras på tidningsomslag. Det gick i linje med Bengtsson och Larssons tankegångar 

som handlade om att bryta upp eventuella regler och normer utifrån vilket kön du har.   
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4. Teori och teorival 

 

I detta kapitel redogörs teorierna som användes i studien. Uppsatsen tog avstamp i 

poststrukturalistism och för att besvara forskningsproblemet kring hur extremskidsporten 

påverkades av genus studerades poststrukturalistisk feminism och genusteori.  

 

 

4.1 Centrala begrepp inom teorierna  

 

Två centrala begrepp inom poststrukturalism är subjekt och subjektivitet, de medvetna och 

omedvetna tankar som påverkar hur vi ser världen och uppfattar oss själva. Poststrukturalister 

menar att det påverkas av den diskurs vi befinner oss i för stunden. Michel Foucault menar att 

vi använder oss av diskursiva områden för att förstå förhållandet mellan sociala institutioner, 

subjektivitet och makt. En skidåkare behöver inte se till jackans färg som kvinnlig, utan 

istället som en moderiktig färg utifrån den diskurs de befinner sig i. (Weedon 2009, 325f) 

    

Ytterligare ett begrepp är heterosexuella matrisen, ett sätt att applicera förbestämda regler på 

oss, att gå utanför dessa regler anser samhället är fel. Genom matrisen förutsätts kvinnor bete 

sig kvinnligt och att män beter sig manligt. Den heterosexuella människan är normen vilket 

betyder att homosexuella anses vara avvikare och onormala enligt de bestämda reglerna vilket 

leder till att de kan uteslutas ur samhället. (Tollin& Törnqvist 2014, 146f) 

 

Avslutningsvis är genusslentrianen ett begrepp som bör förklaras. I dagens samhälle är genus 

och könsroller djupt rotat i oss, jämställdhetskraven till trots. Detta och kraven på hur vi bör 

vara utifrån genus och kön kan göra att vi inte längre reflekterar över genusrepresentationen 

(Ganetz 2004, 4). Det är framförallt tydligt inom media och innehållet som når publiken där vi 

är så vana vid bilden som presenteras att ingen ifrågasätter innehållet. Fenomenet då vi 

riskerar att inte reflektera över hur genus representeras i media kallas för genusslentrianen 

(ibid). Detta blev relevant för studien då uppsatsen ämnat undersöka hur genus framställs 

inom extremskidsporten på skidtidningstidningsomslag.      
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4.2 Poststrukturalistisk feminism 
 

För att förstå poststrukturalistisk feminism presenterasstrukturalism och poststrukturalism 

kort. Poststrukturalismen är en förlängning av strukturalismen och båda förklarar hur mening 

skapas, dock finns kritik från strukturalisterna gentemot poststrukturalismen. Strukturalismen 

menar att den sociala strukturen inte behöver stämma överens med existerande struktur, hur 

verkligheten faktiskt ser ut (Weedon 2009, 322). Vår sociala struktur är uppbyggd av tecken 

skapade av en bild och mening. Dessa strukturer rättar vi oss efter för att passa in i specifika 

kontexter som omgivningen antas följa.  

 

Till skillnad från strukturalisterna anser poststrukturalisterna att tecken kan ha fler betydelser 

och satta betydelser kan ändras över tid något strukturalisterna sätter sig emot. 

Poststrukturalisten Jaques Derrida menar att tecknets betydelse beror på diskursen det 

befinner sig i och hur det tolkas i kontexten. Exempelvis kan färgen på en skidjacka på ett 

tidningsomslag ha olika betydelse utifrån diskursen den befinner sig i. Den kan uppfattas som 

en moderiktig färg men även som en typisk kvinnlig färg beroende på vem som tolkar och när 

tolkningen sker. Teorin menar, i likhet med strukturalismen, att vi skapar betydelse för vår 

världsbild och den verklighet vi lever i genom tolkning och sociala strukturer. 

Poststrukturalismen hävdar att makten ligger i strukturerna och påverkas av tolkning. Då 

uppsatsen baserades på semiotisk bildanalys kunde en förståelse för bilden och teckens makt 

skapas genom att använda poststrukturalism. (Weedon 2009, 321fff)  

 

Roland Barthes utvecklade begreppen tecken, bild och meningsskapande. Han talar om myt - 

vilken vidare betydelse bilden kan ha när den sätts i specifika sociala och kulturella kontexter. 

Barthes menar att ytterligare mening skapas av samma tecken (Barthes 1972, 116). Weedon 

(2007, 325) menar att strukturen vi vuxit upp i kan påverka tankesättet och hur verkligheten 

uppfattas vilket kan leda till att vi ser kritiskt på synsätt som utmanar det vi är vana vid. Dessa 

myter menar Laughey (2007, 58) att media kan behålla och skapa ett maktförhållande mellan 

media och publiken. Åka Skidor kan tolka och lyfta fram myter om manliga och kvinnliga 

åkare till publiken vilket gör att de sitter på makten genom att styra vad publiken får se. Å ena 

sidan tillskrivs tecken makt som media kan utnyttja gentemot publiken. Å andra sidan 

tillskrivs individen makt då tolkning sker på individnivå, en själv kan välja vad en ser i tecken 

som presenteras och meningen de skapar.  
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Poststrukturalistisk feminism använder poststrukturalismen för att förstå och påverka 

maktförhållanden i samhället (Weedon 2009, 329). Den eftersträvar att upphäva dikotomin 

inom kön och genus, att radera reglerna för vad som är manligt och kvinnligt (Tollin& 

Törnqvist 2014, 144). För att förstå och utmana rådande maktförhållanden bör hänsyn tas till 

sociala strukturerna då det är inom dessa som mening skapas (Weedon 2009, 324). 

Poststrukturalismen ser individen underordnad samhället och teorins feminister menar att vi är 

underordnade normerna tillskrivna kön och genus (Storey 2012, 165). Laughey (2007, 101) 

menar att media har en stor roll i maktkampen då de lyfter samhällets normer om kvinnligt 

och manligt. De poststrukturalistiska feministerna menar däremot att individen har makt i 

subjektiviteten, genom den vet vi hur vi ska bete oss i världen och blir därför viktig för att 

kunna påverka i maktkampen (Weedon 2009, 329). Det skulle kunna betyda att Åka Skidor 

sitter på makten genom att välja vad som lyfts fram men att individen genom sin subjektivitet 

kan påverka och ifrågasätta den makt som tidningen har.  

 

Många genusteoretiker menar att den sociala konstruktionen varierarar, poststrukturalismen 

kan inte beskriva något som kvinnligt eller manligt då det kan förändras och är beroende av 

kulturen och individen (Weedon 2009, 322). Poststrukturalistiska feministen Judith Butler 

menar istället att det inte går att säga att något är kvinnligt eller manligt, det kan inte 

förändras då kön och genus inte exsiterar naturligt (Butler 2006, 45). Laughey (2007, 113) 

förklarar hur Butler menar att vi bör se till individen då det i hennes ögon inte handlar om att 

kvinnan är underordnad mannen utan snarare underordnad samhällets normer. Kvinnliga 

åkare är då inte underordnade manliga åkare utan snarare de normer som tidningen och 

samhället bestämt ska gälla för de kvinnliga extremskidåkarna. Då uppsatsen ämnat 

undersöka hur genus kan påverka och vilka regler som tillskrivs oss, snarare än att behandla 

maktkampen mellan kvinna/man var det därför relevant att lyfta Butlers teori.  

 

Butler menar att vi inte föds till genus utan det är något vi blir. Den performativa akten 

innebär att vi blir ett kön redan vid födseln och tillskrivs regler utifrån den heterosexuella 

matrisen (Butler 2007, 78). Poststrukturalistiska feminister strävar efter att sudda ut de normer 

som finns för hur vi ska bete oss utifrån könet vi föds till (Laughey 2007, 114). Tollin& 

Törnqvist (2014, 150) förklarar hur Butler ser genus som negativt inskränkande på våra liv 

men behöver utnyttjas som motstånd till att genuskategorisera oss. Kön och genus begränsar 

individen och hon är kritisk till att samhället legitimerar detta. Det skulle kunna därför 

argumenteras för att extremskidåkarna är skidåkare och inte ska delas in i manliga och 
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kvinnliga åkare, de normer som tillskrivs könet skulle då inte längre vara relevanta för sporten 

och media.    

 

Germaine Greer, en andra vågens feminist, menar att poststrukturalistiska feminismen är för 

optimistisk. Kvinnan må inte längre vara sexuellt förtryckt på samma sätt som innan andra 

vågen men det är lika förtryckande att poststrukturalistiska feminister ser kvinnan som enbart 

sexuell varelse (Greer 2000, 411). Ytterligare en kritiker, journalisten Susan Faludi, menar att 

teorin uppmuntrar medias bakåtsträvande då den i hennes mening inte bryr sig om huruvida 

det är jämställt mellan könen (Faludi 1992, 95).  

 

 

4.3 Genusteori inom media och sport  

 

Då uppsatsen ämnat undersöka om och i så fall hur utrymmet på tidningsomslag inriktade mot 

skidåkning skiljer sig mellan kvinnor och män inom extremskidsporten är genusteori inom 

media och sport en del av teoriramen.  

 

Poststrukturalistisk feminism konstaterade att genus handlar om makt. Fagerström och Nilson 

(2008, 12) nämner Foucaults maktbegrepp som innebär att maktkampen inom genus grundas i 

att det finns ett motstånd mot könsmaktordningen. Det innebär att om ingen skulle ifrågasätta 

det som anses kvinnligt och manligt skulle det inte längre vara intressant och därmed inte 

längre handla om maktspel. Denna problematisering går även att vända, genom motståndet 

blir genusfrågan intressant och hamnar på tapeten genom att ifrågasätta makten. Exempelvis 

har sport och manlighet sedan urminnes tider gått hand i hand. Det har varit en arena för 

männen där kvinnor under lång tid inte välkomnades. Det kan anses ha färgat sportvärlden 

och samhället då det än idag inte är jämställt i alla sporter, att sport och sport i media än idag 

är mansdominerande (Dahlén 2008, 464). Media är en arena där sportinslagen och 

tidningssidorna fylls av män och deras prestationer och kvinnor syns allt mer sällan (Dahlén 

2008, 477). Genusteoretikerna kan på så sätt tyckas mena att media inte gör motstånd mot 

rådande könsmaktsordning eftersom att de inte tilldelar sportande kvinnor lika stor plats på 

tidningsomslag. Uteblir motståndet är frågan inte heller intressant och det som skapas är en 

genusslentrian. Skulle däremot de kvinnliga åkarna få ta del av lika stort utrymme när det 

kommer till tidningsomslag skapas ett motstånd och blir frågan genast intressant. Ponera att 
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en kvinnlig skidåkare framställs på ett sätt som anses vara manligt – allvarlig och hårt 

framtonad. Det skulle gå emot vad som anses vara kvinnligt och därmed utmana 

könsmaktordningen i samhället vilket gör det till en intressant fråga att diskutera. Studien 

ämnade tillämpa genusteori på extremskidsport genom att sätta genus i relation till sporten 

och media för att undersöka eventuella könsmaktordningar. 

 

 

4.4 Teoridiskussion 
 

De valda teorierna hade för- och nackdelar men fungerade väl tillsamman i denna studie. Då 

studien ämnade undersöka eventuellt mönster och sökte en förklaring utifrån genus var därför 

teorier kopplade till området ett tämligen självklart val. Genom att tillämpa poststrukturalism 

och poststrukturalistisk feminism kunde studien söka en förklaring hur extremskidsporten 

påverkades av sociala strukturer, individens tolkning och maktförhållanden i relation till 

genus och samhället. Valet att fokusera på Judith Butlers resonemang var en viktig del i 

teorivalet då hon medvetet väljer att se till relationen mellan människan/samhället snarare än 

relationen mellan kvinna/man. Då studien vill förstå maktförhållandet mellan tidningen och 

skidåkaren kunde hennes tankegångar tillämpas. Nackdelen med detta teorival var 

tolkningsmöjligheterna som avgörs hos individen och kan uppfattas sakna stark vetenskaplig 

förankring. Detta kunde motverkas genom tydlighet och nyans i resonemang och analys. 

 

Med hjälp av genusteorin kunde studien söka svar på hur media påverkade extremskidsporten 

gällande representation och framställning. Teorin gav även en bra grund för att förstå hur 

genus kunde påverka i sportens värld och relationen mellan genus, sport och media. Teorin 

var central då det bidrog till en historisk blick över hur sport, media och genus hängt ihop 

genom tiderna. För att förstå den rådande situationen och för att se en eventuell framtid så var 

det viktigt med kunskap om hur det tidigare sett ut. Nackdelen med genusteori inriktad på 

media och sport var att det lätt blir generaliserande. Sportens värld är enorm och denna studie 

ämnade undersöka endast en minimal del. Det teoretikerna kunnat konstatera tidigare behövde 

nödvändigtvis inte stämma med extremskidsporten. Det som tolkas som en nackdel med 

genusteori var även dess styrka. Genom att tillämpa en så pass generaliserande teori kunde så 

väl likheter som skillnader jämföras. Det gav perspektiv för hur extremskidsporten kunde 

komma att likna andra sporter och dess miljö men även hur de eventuellt kunde komma att 

skilja sig.                 
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5. Material och metod 

 

I detta kapitel redogörs vilket material och vilka metoder som användes för att besvara 

studiens frågeställningar. Först presenteras det material som använts och vilka urval som 

gjorts. Sedan presenteras de två metoder som tillämpats och hur de har använts. 

Avslutningsvis förs en metoddiskussion där för- och nackdelar kring metoderna vägs mot 

varandra.  

 

 

5.1 Urval och avgränsningar  

 

Den första avgränsningen som gjordes var att undersöka extremskidsport och mer detaljerat 

friåkning och fristilsåkning, två grenar som ofta porträtteras på tidningsomslag riktade mot 

skidåkning. Vidare valdes närmiljön ut, det vill säga den svenska fri- och fristilsåkningen 

samt svenska professionella skidåkare. Materialet bestod av tidningen Åka Skidor, ett urval 

baserat på det faktum att det är den största svenska skidrelaterade tidskriften med omslag 

inriktade på friåkning. Det kunde därför tyckas att Åka Skidor var ett lämpligt urval då de 

speglar medierapporteringen inom den svenska extremskidsporten. Tidningsomslag valdes ut 

då det är det första som möter läsarens öga och studeras längst tid av sidorna i en tidning 

(Dahlqvist& Linde 2012, 178). Vidare kan det tyckas ligga en viss prestige att väljas ut till 

omslaget. Urvalet gällande antal omslag var att analysera de senaste två åren, 2014 – 2015. 

Urvalet baserades på att extremskidsporten blivit allt mer känt i folkmun under dessa år, 

mycket tack vare vinter-OS i Sotji 2014 då friåkningen var en ny gren och tog steget ut i 

allmänheten Då den valda tidningen Åka Skidor fokuserar på skidåkning året om behövde 

ingen hänsyn tas till en viss tidsperiod under året utan samtliga omslag kunde väljas, ett 

totalurval gjordes på 18 stycken tidningsomslag. Materialurvalet borde gett mättnad och varit 

tillräckligt stort för att se eventuella mönster. 

 

Material samlades även in genom intervjuer med professionella skidåkare. Deras åsikter och 

upplevelser var viktiga i studien då de lever i denna verklighet. Skidåkarna delades upp i män 

och kvinnor för att kunna jämföra svaren från intervjuerna. Urvalet av antalet intervjuer var 

att låta lika många män som kvinnor komma till tals. Ett strategiskt val gjordes genom att 

välja åkarna som presterat bäst och därmed antas representerats mest i media de senast två 
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åren. Då kvalitativ forskning sällan har generaliserande syften behövs oftast ett urval med 

respondenter som har möjlighet att ge mest användbar information angående fenomenet som 

studeras. Totalt utfördes fyra intervjuer då en man och en kvinna från varje gren av sporten 

valdes ut. Detta material var lagom stort att hantera under tidsperioden och gav variation 

bland intervjupersonerna något som Jan Trost (2010, 137) menar är en viktig del i urvalet till 

kvalitativa intervjuer. Tack vare eget intresse för extremskidsporten fanns förkunskap om 

sporten och utövarna. Detta bidrog till att urvalet av intervjupersoner var relativt enkelt då jag 

visste vilka som presterat bäst. Genom att ha varit i kontakt med personerna tidigare 

underlättade det när första kontakten inför intervjuarbetet togs. I analysen benämns 

intervjupersonerna på följande sätt:  

 

 Friåkare kvinna: Anna 

 Friåkare man: Oskar 

 Fristilsåkare kvinna: Julia 

 Fristilsåkare man: Erik 

 

 

5.2 Metodval  

 

Studien gjordes för att hitta ett samband, en förståelse, om och hur villkoren för utrymmet på 

tidningsomslag eventuellt skiljer sig mellan kvinnor och män inom extremskidsporten. Detta 

för att se om och hur de professionella åkarna upplever vad som anses vara manligt och 

kvinnligt när det kommer till hur de bör se ut på omslagen. Två kvalitativa metoder användes 

därför; semiotisk bildanalys av tidningsomslag och intervjuer (Larsson 2010, 54) 

 

 

5.2.1 Semiotisk bildanalys 

 

En semiotisk bildanalys gjordes av Åka Skidors tidningsomslag för att hitta eventuella 

visuella mönster i utformningen av omslagen. Uppsatsen behandlade även centrala begrepp 

inom metoden så som denotation och konnotation. Då uppsatsen hade en tolkande ansats och 

utgick från uppsatsförfattarens erfarenheter och upplevelser behövde de förklaras för att skapa 
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mening för analysen (Ekström och Larsson 2010, 16). Genom att studera formen och tecken i 

omslagsbilderna kunde slutsatser dras om hur män och kvinnor framställs på tidningsomslag 

utifrån genus.  

 

 

5.2.1.1 Centrala begrepp inom semiotik 

 

Semiotik handlar om hur människor tolkar något och därigenom skapar betydelse enligt 

Ekström och Larsson (2010, 181f). Studien fokuserade på hur tidningsomslagens bilder kunde 

ses som delar av ett semiotiskt system (Barthes 1972, 111). För att förstå semiotik förklaras 

därför begreppen denotation, konnotation och myt.  

 

Denotation är den direkta, objektiva betydelsen i bilden på tidningsomslaget. Det vill säga det 

vi direkt kan se utan att göra någon tolkning (Ekström och Larsson 2010, 181f). För att sätta 

detta i en kontext skulle en bild visa en person iförd rosa jacka och lila byxor som åker skidor 

ned för ett berg. En kan alltså se precis detta och inget annat utan att lägga någon värdering 

eller tolkning i bilden.   

 

Konnotation syftar till den sociala och kulturella betydelsen, det vi ser i bilden på omslaget 

efter att vi lagt in vår egen tolkning och våra värderingar (Ekström och Larsson 2010, 182). I 

det tidigare exemplet skulle det alltså kunna tolkas att det är en kvinna på bilden då 

skidåkaren har en rosa jacka och lila byxor på sig. Konnotationen ligger i att vi genom våra 

sociala och kulturella erfarenheter menar att klädernas färger anses vara feminina färger enligt 

normen. Trots att det inte behöver vara något specifikt som visar att det de facto är en kvinna 

kan det ändå antas vara det utifrån de tolkningar som vi gör.  

 

Begreppet myt kommer ur människans sätt att genom kulturen förstå eller skapa betydelse för 

något, de anses naturligt för att förklara verkligheten vi lever i (Fiske 1990, 121f). Genom 

myten förklaras relationen mellan tecknet och användaren (ibid, 125). Ett tydligt exempel är 

myten om att kvinnan är mer huslig och därför bör hålla till i hemmet medan mannen ses som 

familjens försörjare, alltså vad som anses manligt och kvinnligt.  
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5.2.1.2 Tillvägagångsätt semiotisk bildanalys 

 

För att ge transparens åt studien utformades en punktlista för hur den semiotiska bildanalysen 

utförts: 

 

1. Noterat den denotativa nivån på respektive tidningsomslag. Kön, färg på kläder, 

hår/ansiktshår, miljö och hur bilden var tagen studerades och försökte hittas på denna 

nivå.  

 

2. Noterat den konnotativa nivån. Bilden tolkades och fick en ny mening influerat av 

egna erfarenheter men utan att försöka spekulera i andra kulturers eller personers 

potentiella tolkningar.   

 

3. Noterat eventuella myter som kunde hittas i bilderna. Det som hittats på den 

denotativa och konnotativa nivån tolkades för att hitta eventuella myter kring 

extremskidsport och genus, exempelvis om något förstärkte myten om manlighet och 

kvinnlighet.   

 

4. För att kunna besvara studiens frågeställningar och koppla resultaten till syftet 

jämfördes resultaten. Omslagen undersöktes i relation till varandra och en 

sammanställning av de semiotiska analyserna gjordes för att hitta eventuella mönster.  

 

5. Resultatet av de semiotiska bildanalyserna fastställdes och sammanfattades i en 

övergripande analys. Med resultatet som grund gjordes sedan intervjuer med 

extremskidåkarna.  

 

6. Reflekterat över innebörden av resultatet i form av en slutdiskussion. För att koppla 

ihop resultatet med syfte, frågeställningar och teori reflekterade jag över vad resultatet 

faktiskt betyder även med hjälp av egna tolkningar och analyser.  
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5.2.2 Intervjuer 

 

Det var viktigt att få ett djup i undersökningen då att studien sökte en förklaring till ett 

eventuellt fenomen. För att få en djupare insyn i forskningsproblemet användes 

forskningsintervjuer i form av personliga intervjuer. Trost (2010, 44) menar att metoden är ett 

bra val då studien sökte personers enskilda tankar och uppfattningar. Forskningsintervjuer ses 

som ett samtal om den mänskliga livsvärlden vilket lämpar sig bra när förståelse för 

upplevelser söks (Kvale 1997, 49). I enlighet med Jan Hartman (2004, 273) kunde åkarnas 

livsvärld studeras genom att göra personliga intervjuer. Intervjupersonerna bestod av åkare 

som representerar en del av forskningsproblematiken. För att underlätta intervjuarbetet följdes 

psykologen Steinar Kvales sju stadier för intervjuarbete vilka förklaras nedan (Trost 2010, 

50f).  

 

 

5.2.2.1 Tillvägagångsätt av intervjuer  

 

En mellanöppen form av strategi tillämpades för intervjuarbetet vilket innebar att frågorna 

baserades på uppsatsens frågeställningar och strukturerades utifrån teman (Larsson 2010, 60). 

Frågorna baserades även på tidigare forskning och resultatet av de semiotiska bildanalyserna. 

Vidare genomsyrades de även till viss del av egna kunskaper inom ämnet (ibid, 63). Svaren 

var öppna för att ge utrymme åt intervjupersonen att berätta fritt inom intervjuns teman.  

 

Inför intervjuerna studerades Björn Hägers punkter angående att formulera fungerande frågor. 

Häger (2007, 58ff) menar att det var viktigt att låta intervjupersonen berätta om upplevelser 

och att tänka på formuleringar som ledde till följdfrågor. Frågorna skulle vara enkla och 

konkreta (ibid, 64f). Genom att studera punkterna innan intervjutillfället ökade chanserna för 

att intervjun skulle flyta på och besvara studiens frågor. De frågor som ställdes bifogas i en 

intervjuguide (se Bilaga 4). Det bör nämnas att denna användes som en guide vilken 

utnyttjades på olika sätt utifrån den specifika intervjun och beroende av hur intervjun artade 

sig.  

 

Tidigare presenterades metoden intervju där Steinar Kvales (1997, 85) sju stadier för 

intervjuarbete nämndes. Dessa sju punkter användes för att underlätta intervjuarbetet. 
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1 & 2. Tematisering och design, syftet med studien formulerades och problemområden 

studien sökte svar på klargjordes. Denna studie sökte, med hjälp av frågeställningarna, svar på 

om och hur utrymmet på Åka Skidors omslag skiljer sig mellan kvinnor och män inom 

extremskidsporten och hur det påverkade åkarna. Med syfte och frågeställningar som 

bakgrund valdes metod, material och urval. Då en djupare förståelse för något söktes valdes 

två kvalitativa metoder till studien.  

 

Intervjuguiden delades upp i teman som användes för att kunna ha en mellanöppen intervju 

med öppna svar. I detta fall användes bakgrund, genus i extremskidsport, extremskidsport i 

media och avslutning. Intervjuguiden började med en inledning där intervjupersonen fick 

presentera sig och förklara sin koppling till extremskidsport. Detta gav tillfälle för skidåkaren 

att presentera sig för eventuella läsare som inte är insatta i sporten. Intervjuguiden fortsatte 

med genus inom extremskidsporten där intervjupersonen berättade om erfarenheter och hur 

genusfrågan upplevdes i livsvärlden. Sedan tog intervjuguiden upp medias påverkan på 

sporten och skidåkaren. Återigen fick skidåkaren berätta om upplevser och erfarenheter. För 

att markera avrundningsfasen på intervjun ställdes avslutande frågor, tänkta att få 

intervjupersonen att fundera på sportens framtid utifrån de teman som lyfts under intervjun.  

 

3. Intervjuandet, då utfördes de planerade intervjuerna. Det var viktigt att ha studiens syfte i 

bakhuvudet och eftersträva kunskap för att besvara frågeställningarna vid intervjutillfället för 

att få svar på det som eftersöktes. Vidare var det viktigt att reflektera över situationen och 

mötet som skedde mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuerna utfördes via Skype, 

multiplattformen specialiserad på internetkommunikation (Skype 2016). Detta gav möjlighet 

till videosamtal trots geografisk skillnad. Genom att tillämpa videosamtal var det möjligt att 

se personen, hur de betedde sig och reagerade på frågorna. Intervjufrågorna delades in i teman 

och intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter vilket varierade beroende på svaren och hur 

intervjun artade sig. För att underlätta transkriberingen spelades intervjun in med en zoom. Ett 

möte i verkligheten hade varit att föredra då det inte är lika beroende av faktorer så som 

fungerande teknik men då intervjupersonerna är igång med tävlingssäsongen var detta inte 

möjligt. Mer om för- och nackdelar i metoderna finns att läsa i”5.3Metoddiskussion”.  

 

4. Överföring till bearbetningsbar form, materialet överfördes genom att göra en 

transkribering av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014, 221) menar att det finns många 
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sätt att transkribera och den form som använts för denna studie var att göra en 

sammanfattning av intervjuerna. Sammanfattningen gjordes genom att ta bort pauser, skratt 

och övriga ljud så som kunde uppfattas störande i sammanhanget. Detta gjordes för att hitta 

eventuella gemensamma nämnare och för möjligheten att lyfta citat från intervjupersonerna.  

 

5. Bearbetning och analys, materialet analyserades genom att läsa transkriberingen och 

reflektera över intervjun. Det vill säga det som sågs och hördes vid intervjutillfället. Sedan 

tolkades materialet för att bevisa att det intressanta är intressant (Trost 2010, 147). Studien 

använde tematisering som analysverktyg och hermeneutik som tolkningsverktyg. 

Tematisering betyder att teman arbetades in i intervjuguiden som används vid intervjun 

(Dalen 2008, 85). Utifrån intervjusvaren användes dessa teman vidare i resultat och 

rapportering. Då det insamlade materialet innehöll både åsikter och värderingar kunde 

tematisering anses vara det klokaste metodvalet för att hitta det som ansågs ha störst värde för 

analysen. 

 

Hermeneutik användes för att tolka materialet och beskriver hur tolkningen går till. Det är ett 

användbart verktyg vid texttolkning och passade således bra för forskningsintervjuer (Kvale 

1997, 49). Det som söktes var ett budskap i intervjupersonen svar för att skapa en gemensam 

förståelse vilket skapade mening samt skildrade upplevelser och tankar hos intervjupersonen 

(Sjöström 1994, 74). Även om intervjupersonerna upplevde skillnader eller likheter inom ett 

visst ämne var det beroende av person, situation och sammanhang. Ponera att de kvinnliga 

åkarna som intervjuades ansåg att de ofta har rosa jackor på omslagsbilder. Det i sig är en 

likhet men kan ha olika betydelser för personerna. Den ena åkaren tolkade det som en 

moderiktig färg och la ingen mening i det. Den andra åkaren såg det som att hon behövde ha 

jackan för att visa kvinnlighet och skiljas från mansdominansen. De upplevde samma 

situation och skillnader olika. Det fanns likheter i intervjusvaren och genom hermeneutik 

kunde svaren analyseras djupare och förstå att de kunde ha olika betydelser. På så sätt förstås 

människor och upplevelser i specifika situationer (ibid, 75).  

 

Forskningsintervjuer skapar och tolkar text där intervjuaren har möjlighet att förhandla fram 

en tolkning tillsammans med intervjupersonen, en fråga så som ”har jag tolkat det rätt?” 

kunde bekräfta den gemensamma tolkningen. Talas det om hermeneutik inom 

forskningsintervjuer är det viktigt att förstå att transkriberingen inte är en fullständig 

redogörelse för vad som skedde under intervjun (Kvale 1997, 52). Interaktionen mellan 
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intervjuare och intervjuperson framställs inte fullständigt i skrift. Detta kan anses försvåra för 

läsaren och därför var det viktigt att söka en giltig och gemensam tolkning (ibid, 49). Studien 

använde Gerard Radnitzky sju principer om hermeneutisk tolkning, modifierade av Kvale 

(Kvale 1997, 50):  

 

 Första principen var att använda den hermeneutiska cirkeln vilket förklarar hur 

helheten och delarna hänger samman vilket skapade förståelse för texten. Processen 

kan förklaras genom tre steg. (1) delarna bestämdes av intervjutextens helhetliga 

mening, (2) delarna kunde påverka och ändra intervjutextens ursprungliga helhet och 

(3) den ”nya” helhetliga meningen kunde på nytt bestämma delarna.  

 

 Andra principen innebar att cirkeln sluts när ett sammanhang som saknar logiska 

invändningar och motsägelser hittats. Tolkningen upphörde när de teman som hittades 

hängde ihop och meningen med dessa bildade rimliga mönster.  

 

 Tredje principen var då deltolkningarna ställdes mot meningen i helheten. Det innebar 

att jämföra enskilda utsagor mot intervjutextens helhet. Det var även möjligt att fråga 

extremskidåkaren vidare om dessa utsagor för att få korrekta citat.  

 

 Fjärde principen menade att texten skulle stå på egna ben och tala för sig själv, att 

tolkningen som gjordes höll sig till innehållet av det som extremskidåkaren faktiskt sa. 

Det var viktigt att söka en djupare förståelse i meningen av det som sas och målet var 

att försöka förstå åkarens livsvärld.  

 

 Femte principen innebar att jag som intervjuare måste ha kunskap om det tema som 

intervjun behandlade för att förstå vad skidåkaren berättade. Utan denna förkunskap 

kunde inte kopplingen av sammanhang och mening begripas i det som åkaren sa.  

 

 Sjätte principen handlade om medvetenheten om förutsättningarna, att som intervjuare 

vara medveten om hur frågorna som ställdes påverkade vilka svar som kunde fås och 

att detta påverkade hur texten tolkades. Det finns därför ingen förutsättningslös 

tolkning av en text. 
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 Sjunde principen var hur tolkning kunde vara nyskapande. Genom att tolka texten 

kunde svaren ses på olika sätt, fördjupa förståelsen och bredda textens mening. Genom 

tolkning kunde omedelbara meningar förändra den faktiska innebörden, detta gällde 

både intervjutexten och upplevelser vid intervjun. 

 

6 & 7. Resultat och rapportering: genom de teman som framkommit i analysen kunde 

slutsatser dras och ett resultat fås fram vilket presenteras under 6.1 Resultat och analys.  

 

 

5.2.2.2 Etik vid intervjuarbetet 

 

Det kan diskuteras huruvida denna studie behandlar ett känsligt ämne. Å ena sidan kunde det 

anses vara ofarligt att undersöka genus på tidningsomslag inom extremskidsport då varken 

ämne eller information var känsligt. Å andra sidan kunde det som framkommer i intervjuerna 

vara av större eller mindre betydelse för intervjupersonerna. Det var viktigt att inte skada 

åkarnas karriärer. Intervjupersonerna skulle vara trygga vid intervjutillfället och våga yttra sig 

utan att riskera sitt rykte, åkarna fick därför vara anonyma om de ville det.  

 

 

5.3 Metoddiskussion  

 

Fördelen med semiotisk bildanalys var att det som inte syns i bilden kunde skapa betydelse 

genom tolkning. Det var en fördel att använda metoden då studien sökte eventuella samband. 

Med förkunskaper kunde helheten brytas ner för att hitta den denotativa och konnotativa 

nivån vilket skapade mening i bilden (Fogde 2010, 181f). Av denna anledning kunde 

semiotisk bildanalys vara en nackdel i val av metod. Då tolkning spelar en betydande roll i 

metoden var det lätt att det ledde till hög subjektivitet (ibid, 183). Kritik som finns mot 

Barthes teori och metoden semiotisk bildanalys är att det inte är vetenskapligt vedertaget då 

det baseras på individens tolkning (Laughey 2007, 59). Sociologiprofessorn Tia De Nora 

menar att om allt är upp till den tolkande individen blir det alltför subjektivt. Hon anser att vi 

inte kan förlita oss på semiotik då det vi ser kan skilja sig mellan individerna (ibid). 
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Ett alternativt metodval var kvantitativ innehållsanalys men eftersom metoden kräver 

objektivitet hade det inte fungerat då tolkningarna som gjordes i undersökningen var 

avgörande för studien (Nilsson 2010, 126). Exempelvis hade det gått att undersöka antalet 

rosa jackor som sågs på omslagen vilket utmynnar i konkret data men det är först när 

tolkningen att rosa jacka betyder kvinnlig skidåkare görs som det får betydelse. Detta visar på 

problematiken med metodvalet i förhållande till studiens syfte och forskningsproblem.    

 

Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer var att studien kunde få ett djup och förståelse 

av forskningsproblemet (Trost 2010, 32). Genom att låta röster, delaktiga i fenomenet, höras 

kunde verkligheten återspeglas och eventuellt bekräfta forskningsproblemet. Fördelen med 

metoden var förkunskaperna som fanns vilket Larsson (2010, 72) menar är viktigt för 

intervjuer. Nackdelen med intervjuer var att de tar tid och krävde noga planering som inte 

alltid går som planerat (ibid, 56). Tid var oerhört värdefullt i uppsatsskrivandet därför kunde 

intervjuer uppfattas som ett riskabelt metodval. Det fanns ingen garanti att få tag i 

intervjupersonerna eller att de kunde ställa upp då tävlingssäsongen var igång under 

tidsperioden.  

 

Det kan diskuteras hur validiteten och reliabiliteten påverkades av att använda kvalitativa 

metoder då de bygger på förförståelse, efterfarenheter och tolkningar (Trost 2010, 30). Trots 

subjektivitet kunde metoden användas vetenskapligt (Ekström och Larsson 2010, 16), det var 

dock viktigt att argumentera korrekt. Validitet uppnåddes genom att tydligt beskriva vad som 

studerades på omslagen och endast studera det (Hartman 2004, 146). Skulle samma 

tidningsomslag studeras av oberoende forskare skulle samma sak kunna ses och vara 

intersubjektivt (Ekström och Larsson 2010, 17). Observationen kunde bli densamma vid andra 

tillfällen men beror på hur betraktaren tolkar omslaget och de intryck som utläses, vilket 

kunde ifrågasätta reliabiliteten (Hartman 2004, 146).  

 

Genom en intervjuguide kunde det tyckas att validitet uppnåddes. Den undersökte det som 

skulle undersökas och andra forskare skulle kunna göra samma intervju (Trost 2010,132). 

Däremot finns ingen garanti för att svaren kommer bli samma om intervjun skulle gjorts vid 

ett annat tillfälle, vilket kunde påverka reliabiliteten (Hartman 2004, 146) men det kunde bero 

på den mänskliga faktorn; åsikter och upplevelser kan ändras. Representativitet kunde uppnås 

genom att undersöka den största skidtidningen i Sverige de senaste två åren då genus allt mer 

diskuterats inom sporten (Hartman 2004, 241). De väljer omslag som är aktuella vilket bör 
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spegla branschens tidningar. Intervjuerna uppnådde representativitet genom att lyfta lika 

många män som kvinnor och lyfta de, för stunden, mest framgångsrika då de syns på flest 

omslag. De var ansikten utåt för sporten och speglar dess världsbild.  
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6. Resultat och analys 

 

I kapitlet presenteras studiens resultat och de analyser som gjorts. En genomgång av de teman 

som hittats i semiotiska bildanalysen presenteras först följt av resultatet av analyserna. Sedan 

presenteras resultatet och analysen av intervjuerna utifrån de teman som hittats i 

intervjuarbetet.  

 

 

6.1 Semiotisk bildanalys 

  

Nedanför presenteras resultatet av de semiotiska bildanalyserna som gjorts av tidskriften Åka 

Skidors tidningsomslag. Omslagen som analyserades finns i Bilaga 1 och Bilaga 2, de 

fullständiga analyserna som gjorts finns i Bilaga 3.  

 

Det första som studerades var vilket kön skidåkaren på omslaget hade för att se eventuella 

mönster i hur män och kvinnor framställs och representeras på omslagen. Genom att fastslå 

kön skulle även eventuella myter kring manlighet och kvinnlighet kunna konstaterats, myter 

som i förlängningen påverkar bilden som presenteras för publiken (Barthes 1972, 116). I 

analysarbetet togs färg på kläder, hår/ansiktshår, uttryck och kroppshållning/kroppsbyggnad i 

beaktning. Vidare bör även nämnas att den förkunskap som tolkaren besitter påverkade 

tolkningen huruvida det är en kvinnlig eller manlig åkare. Manliga åkare har ofta en bredare 

överkropp och axelparti än de kvinnliga åkarna. Vidare åker de med mer utrymme mellan 

skidorna då de ofta står mer bredbent. Baserat på tidigare erfarenhet och även den typiska 

könsrollen som mannen ofta får inta kan de anses porträtteras genom mer actionfyllda bilder, 

vilket kan tyckas förstärka bilden av mannen som våghals och orädd (Fagerström 2008, 57). 

Dessa faktorer togs med i beräkningen då analysen gjorts. Det andra som studerades var hår 

och ansiktshår. Detta gjordes genom att undersöka huruvida håret var synligt/ej synligt samt 

om personen på tidningsomslaget hade ansiktshår i form av mustasch och/eller skägg. Om 

personen på bilden hade uppenbart synligt ansiktshår kunde det på en lättare konnotativ nivå 

utläsas som att det var en manlig åkare och . Det tredje som studerades var kläder och 

tillbehör, det vill säga vad personen hade på sig och vilka färger den bar. Detta påverkade 

som sagt även tolkningen för huruvida det var en manlig eller kvinnlig åkare på bilden. Dessa 
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tre teman analyserades utifrån Roland Barthes semiotiska analysverktyg denotation, 

konnotation och myt (Fiske 1990, 121f ).      

 

Till och börja med kan det lyftas att miljön inte skiljde sig utifrån vilket kön skidåkaren tolkas 

ha. Detta på grund av att på 9 av 10 tidningsomslag befann sig personen på bilden åkandes i 

skidmiljö, det vill säga en actionbild. Det enda avvikande omslaget var nummer 10 år 2014 

som var en bild tagen i studiomiljö. Detta går då emot det resultat som Karin Bengtsson 

(2007) presenterade i sin uppsats där kvinnorna på Veckorevyns tidningsomslag ansågs bli 

allt mer passiva i sin roll. När det kom till Åka Skidors omslag var kvinnorna i allra högsta 

grad aktiva på lika sätt som männen som porträtterats.  

 

 

6.1.1.1 Kön  

 

Totalt sett över år 2014 och 2015 var det en kvinnlig åkare på omslaget 5 av 18 gånger, 

gentemot manliga åkare som kunde tolkas pryda omslagen 11 av 18 gånger. Två omslag var 

omöjliga att utläsa vilket kön åkaren hade. Tidningsomslagen år 2014 pryddes i 4 av 10 fall 

kvinnliga åkare vilket kunde utläsas på den konnotativa nivån i tre av fallen. Det fjärde 

omslaget visade en kvinna redan på den denotativa nivån då hon fotats framifrån i studiomiljö 

utan störande element så som snömoln och täckande hjälm. På den denotativa nivån var inte 

lika självklart att det var män på bilden men vägdes konnotationen in så kunde det tyckas att 

det gick att tolka att de var manliga åkare. Detta eftersom att den tolkning som gjorts tytt på 

en bredare och mer bastant kroppshållning med en mer bredbent ställning. Två exempel där 

det dock inte gick att se på grund av hur bilden var tagen var nummer 5 och nummer 7 från 

2014, då personerna i fråga var täckta av ett snömoln. Ytterligare ett exempel där det krävts 

att gå på den konnotativa nivån var nummer 3 från 2015, då personen var helt bortvänd från 

kameran var det omöjligt att se vilket kön åkaren hade. Vägdes tolkning in kunde det tyckas 

vara en manlig åkare på grund av den breda kroppsbyggnaden och att klädernas färg gick mer 

i linje med de bilder där manliga åkare relativt uppenbart figurerade. Kroppshållning och 

byggnad var något som avgjorde mycket i tolkningen och som genom detta kunde ses stärka 

myten om främst mannen. Männen på bild kunde tyckas ha bredare överkroppar och står 

bredare med benen vilket i sin tur kunde befästa myten om mannen som stor och stark 

(Fagerström 2008, 57). Kvinnorna på bild stod allt som oftast smalare med benen och kunde 
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uppfasttas nättare på bilden vilket tycktes befästa myten om kvinnan som liten och inte lika 

stark som mannen (ibid). Det kunde samtidigt dementeras med tanke på situationen som 

bilden var tagen i då det krävs muskler och styrka för att åka skidor och framförallt i den 

miljö bilderna togs i. Resultatet av kön pekade på att representationen inte är jämställd då det 

var vanligare att manliga åkare pryder Åka Skidors omslag. Till viss del går det att diskutera 

huruvida männen framställdes som våghalsar då deras bilder ofta tas på ett sådant sätt, att det 

krävs mer mod och de utförde tricks när de åkte i bilden. Detta kunde kopplas till Magnus 

Stenius (2015) resultat i sin avhandling som menade att män belönas med medieutrymme 

genom att vara manliga. Genom att vara modig och våga utföra trick kan det därför tyckas att 

du får en häftigare bild och därför väljs den ut till omslaget vilket skulle kunna förklara den 

ojämna representationen. Beteendet som visas på tidningsomslag där män porträtteras gick 

även att koppla till den heterosexuella matrisen då det förstärker bilden av hur en man ska 

agera. På samma sätt skulle omslagen där kvinnorna porträtteras kunna tolkas gå emot 

normen av hur en kvinna ska bete sig då de tar sig ner för branta skidbackar, utför tricks 

etcetera vilket då skulle strida mot den heterosexuella matrisen. Genom att undersöka kön i 

bildanalysen kunde det diskuteras huruvida myten om mannen som våghals, stark och modig 

förstärks på de tidningsomslag som analyserats. Å ena sidan framställs de just på detta sätt 

genom att många bilder innefattade någon form av trick då en man var med på bilden vilket 

på så sätt förstärker myten. Å andra sidan visade alla omslag förutom ett, kvinnliga åkare som 

även de porträtterades genom actionbilder där de ses åkandes ner för ett snötäckt berg/snöig 

miljö. Om även kvinnorna porträtteras genom mod, våghalshet och styrka så borde det 

försvaga myten om mannen beskriven med samma attribut. Myten om kvinnan påverkas även 

den, det är inga svaga och försiktiga kvinnliga åkare som var med på omslagen vilket kan 

betyda att myten försvagades genom bildanalysen.  

 

 

6.1.1.2 Hår/Ansiktshår  

 

På samtliga bilder där kvinnliga åkare figurerade kunde det på den denotativa nivån utläsas att 

de har håret utsläppt eller att håret är synligt. De omslagsbilder som efter tolkning ansetts 

prydas av manliga åkare har inte haft håret synligt förutom på ett omslag. Detta omslag visade 

på den denotativa nivån en manlig åkare med utsläppt hår, något som därför gick emot 

normen utifrån bildanalyserna som gjorts. En stor avgörande faktor till den tolkning som 
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gjorts gällande omslag där män har ansetts vara porträtterade var det faktum att mer än hälften 

av dessa hade ansiktshår i form av mustasch. Analysen av hår/ansiktshår kan till viss del sägas 

stärka myten om att kvinnor har långt böljande hår och män är kortklippta, att håret har en 

stor betydelse i att förstärka det kvinnliga. Det kan även tyckas förstärka bilden av att 

manligheten skulle sitta i mustaschen då majoriteten alltså bar ansiktshår av nämnda modell. 

En ska vara ödmjuk och poängtera att män självklart kan ha långt utsläppt böljande hår och att 

kvinnor kan ha ansiktshår även de. Utifrån samhällets strukturer och normer har hår blivit 

symboliskt för att förklara manlighet och kvinnlighet vilket kan påstå befästes i denna 

bildanalys. Genom att visa de kvinnliga åkarnas hår lyfts deras feminititet och de urskiljs från 

den mansdominerande mängden men styrker även regler som tillskrivs kvinnan. På samma 

sätt kan det diskuteras männens relation till hår som för att passa i normen tillskrivis kort hår 

då långt böljande hår anses kvinnligt. Manlighet, och myten om manlighet påstås sitta i 

ansiktshåret. Det är ett tydligt maskulinitetstecken att ha skägg och mustasch vilket förstärktes 

genom tidningsomslagen där manliga åkare figurerade.    

 

 

6.1.1.3 Kläder och tillbehör  

 

På den denotativa nivån kunde samtliga färger utläsas men det var först genom den 

konnotativa nivån som tolkning kunde göras för om det var en manlig eller kvinnlig åkare på 

bilden. De kvinnliga åkare som figurerade på tidningsomslagen var till stort del iförda vad 

som kan anses som feminina färger vilket kan tyckas förstärka myten om att tjejer ska ha rosa 

på sig. De färger som hittades på kläderna var rosa, vit, lila och röd. Rosa och lila är två färger 

som enlighet samhällets normer denoterar kvinnlighet och dessa två färger har länge ansetts 

vara feminina. På så sätt kan det därför tyckas att färgerna inte behöver analyseras på 

konnotativ nivå för att påstå att det är en kvinnlig bärare av kläderna. På två av omslagen var 

kläderna blåa men kombinerades då med rosa vilket kan tolkas som att det ändå ska synas att 

det är en kvinnlig åkare trots att hon var klädd i en ”typisk” manlig färg. När det kom till de 

omslag där manliga åkare, eller vad som kunde tolkas som manliga åkare, figurerade var 

färgschemat ett annat. Kläderna dominerades då istället av blå, grön, röd och svart. Färger 

som kan tyckas denotera manlighet då de är typiskt manliga färger enligt samhällets normer. 

Även här kan det tyckas att myten om att män ska ha blåa kläder förstärks. På det 

tidningsomslag som nämndes tidigare under kön, nummer 3 från år 2015 var det i mening då 
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oklart om det var en manlig åkare men kunde tolkas som detta baserat på att klädernas färg 

inte var typiskt ”kvinnliga” färger utan går i grönt och svart som enligt sammanställningen 

tyder på att det var en manlig åkare. Genom att spela på vad som enligt samhället anser vara 

kvinnliga och manliga färger synliggörs de regler som finns för kön och genus. Dessa regler 

bör motverkas för att skidåkarna ska ha en chans att inte vara underordnade samhällets 

normer (Tollin& Törnqvist 2014, 144).  Det kan tyckas att myten om vad som är manligt och 

kvinnligt är det som styr klädernas färger. Flickor ska ha rosa och pojkar ska ha blått på sig 

något som till viss del kan tyckas stämma överens med färgerna som representerades på 

omslagen beroende på det var en kvinnlig eller manlig åkare på bilden.        

 

 

 

6.2 Intervjuer   

 

Här presenteras det relevanta som intervjuerna resulterade i och analyseras med hermeneutik 

som metod. Citaten som lyfts benämns med intervjupersonens alias som listades under 5.1 

Urval och avgränsningar.  

 

 

6.2.1 Klimatet inom extremskidsport 

 

Det var tydligt att klimatet inom extremskidsporten ser ut på ett visst sätt då samtliga 

intervjupersoner berättade om en livsstil där människor från olika bakgrund möts och har en 

stark sammanhållning. Dock var genus inget som diskuterades i större utsträckning men de 

upplevde att branschen och tävlingsarrangörer börjat jobba mer med jämställdhet. Trots detta 

görs det skillnad på manliga och kvinnliga åkare men anledningarna uppfattades olika bland 

intervjupersonerna. En av faktorerna var sponsorer och tidningarna, det berodde på vilken bild 

de ville ha för stunden. På så sätt tillskrivs sponsorer och media makten då de kan välja vad 

publiken får se (Laughey 2007, 58). En annan avgörande faktor som de kvinnliga åkarna 

nämnde var upplevelsen att tjejer ofta fick vara med där utseendet var viktigare för bilden till 

skillnad från killarna som syns på häftiga actionbilder. En av de tillfrågade kvinnliga åkarna 

berättar: 

 



Sofia de Bourg Wetterlund, C-uppsats VT16 

Medie- och kommunikationsvetenskap med strategisk inriktning 180hp 

33 
 

”Det beror på vilket sätt åkaren vill profilera sig. Tjejer brukar 

profilera sig genom utseende snarare än prestation för att hitta 

sponsorer och representeras i media. Killarna kommer inte lika långt 

på utseendet så de måste vara bra åkare och ha stil.” – Anna 

 

 

Profileringen, där du som tjej väljer om du vill fokusera på att lyfta skidåkningen eller få in en 

fot i branschen genom att lyfta ditt utseende visar till viss del problematiken att vara kvinna i 

en mansdominerande sport. Genom att spela på utseendet följer du samhällets normer för vad 

som anses vara kvinnligt. Väljer du istället att fokusera på åkningen är det inte säkert att du 

sticker ut och får in foten i branschen vilket kunde ses som en avskräckande faktor för tjejer 

som vill satsa på extremskidsport. Det blev tydligt att du som kvinnlig åkare kan tyckas ha två 

val, antingen så följer du den heterosexuella matrisen och gör som samhället anser att du ska 

göra eller så tar du den andra vägen som går emot normen och riskerar att inte synas inom 

sporten. Däremot var de båda tillfrågade kvinnorna överens om att det blivit ett mer positivt 

klimat genom att sporten fått fler aktiva kvinnor, numer upplever de att kvinnliga åkare får 

större plats i så väl tävlingar som sidoprojekt eftersom att de är färre som slåss om platserna. 

Sidoprojektens betydelse var något som de tillfrågade männen även nämnde. Oskar menade 

att: 

 

”Det är fler killar som tävlar vilket kan vara både positivt och 

negativt. Det blir hårdare kamp om platserna men samtidigt finns det 

fler förebilder som banat vägen. Det finns så mycket mer att göra än 

bara tävlingar, sidoprojekten påverkar också hur mycket du syns inom 

sporten” – Oskar 

 

 

Denna uppdelning som finns där tjejer tävlar mot tjejer, killar mot killar kunde alltså tolkas 

vara positiv överlag då båda partnerna lyfts inom sporten. Utveckligen har bidragit till att 

kvinnliga åkare allt mer får en plats inom extremskidsporten och lyfts utåt men denna 

utveckling var inte enbart positiv.  
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”De projekt som du bjuds in till är ofta väldigt tjejiga just för att du är 

tjej. Det rimmar inte riktigt med min personlighet och stil vilket är 

trist. Det tar blicken från själva skidåkningen.” – Anna 

 

 

Den djupare förståelsen för det som Anna berättade kunde därför tyckas vara att du är med för 

att du är kvinnlig åkare och själva skidåkningen du representerar spelar ingen större roll, du är 

med för att du är kvinna och inte för att du är skidåkare. Det kunde alltså konstateras att även 

om arenan har blivit större och kvinnliga åkare har en plats i sporten så kan det tolkas som att 

branschen trycker på genus. Detta bekräftade det som poststrukturalistiska feminister pekar 

på, att åkarna kan anses vara underordnade normerna som tillskrivs oss utifrån kön och genus 

(Storey 2012, 165). De upplevs önska ha en uppdelning mellan tjejer och killar vilket sett till 

helheten var positivt hos samtliga åkare. Dock blev uppdelningen utifrån kön ett problem då 

branschen spelar efter den heterosexuella matrisen. Som tjej får du vara med men villkoren 

kan uppfattas som att du då måste agera kvinnligt. Detta fenomen föll i linje med det som 

poststrukturalistisk feminism önskar upphäva, reglerna för vad som anses kvinnligt och 

manligt (Tollin& Törnqvist 2014, 144).  

 

Det kan på så sätt diskuteras varför det görs skillnad på åkarna utifrån om de är man eller 

kvinna, det borde vara individen som spelar roll som Judith Butler menar enligt Laughey 

(2007, 113). Om sporten vore oberoende av genus så skulle denna uppdelning inte göras 

vilket enligt åkarna skulle betyda att kvinnorna inte får samma möjlighet att synas som idag. 

Samtidigt kan det tyckas att uppdelningen bidrar till att åkarna tillskrivs regler för hur de ska 

bete sig utifrån sitt kön. De går från att vara skidåkare till att bli kvinnlig åkare och manlig 

åkare, det kan tyckas att det skapades ett genus för att passa in i sportens värld (Butler 2007, 

78). Detta märktes tydligt hos de kvinnliga åkarna som menade att de genom uppdelningen får 

ta del av projekt som är typiskt kvinnliga där fokus ligger på kvinnan snarare än hennes 

skidåkning. Det kan även dras en koppling till Håkan Larssons (2005) artikel då han menade 

att vi fortsätter trycka på könsroller samtidigt som vi förväntar oss en förändring. Om vi 

fortsätter tillskriva regler och normer för åkarna kan vi inte förväntas uppnå en jämställdhet 

och en miljö som inte är beroende av genus.    
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6.2.2 Extremskidsport i media 

 

När det kom till hur extremskidsporten och sportens utövare representerades i media blev 

subjekt och subjektivitet högst aktuellt. De intervjuade lever i samma livsvärld men 

representationen upplevs olika hos de intervjuarna och de hade olika sätt att förklara rådande 

maktförhållanden inom sporten (Weedon 2009, 325f). De manliga och kvinnliga åkarna såg 

situationen på olika sätt då de kan tyckas befinnas sig i olika diskurser med tanke på den 

uppdelning som gjorts mellan könen inom sporten. Det kunde konstateras genom intervjuerna 

att samtliga personer ansåg att extremskidsporten i sig börjat lyfta frågan om jämställdhet 

inom branschen men det blev tydligt att det inte är en jämställd sport än. Det jobbas aktivt för 

att både manliga och kvinnliga åkare ska få ta del av sporten vilket även genomsyrade 

upplevelserna hos de intervjuade. Det som däremot framkom i intervjuarbetet var att trots ett 

förbättrat arbete inom sporten och dess arrangörer så speglas inte det i representationen när 

det kom till intern och extern media. Där representerades de manliga åkarna i större 

utsträckning än de kvinnliga åkarna och sättet de framställs på kunde även det skilja sig.  

 

”Som manlig åkare har du en viss press på dig att sätta en snygg bild 

eftersom att det ofta är actionbilder som väljs ut till tidningsomslagen. 

Vi har ofta stora möjligheter att åka iväg och filma och fota 

tillsammans med bra fotografer vilket gör att man kan få till en riktigt 

schysst bild som sen väljs till omslaget” – Erik 

 

 

Det framgick att det finns en skillnad i hur de representeras i media och att detta upplevdes 

olika sinsemellan de intervjuade. De manliga åkarna som intervjuades nämnde båda att det 

finns en viss press på att få till en bra för att öka chanserna att hamna på tidningsomslaget. 

Det som ofta önskades var en actionbild där åkaren gör ett trick. Det kan ses som att de utsätts 

för krav på att vara manliga och att lyfta mannen, utifrån den typiska könsrollen, som en 

våghals och modig (Fagerström 2008, 57). Vidare gick det att se tydliga likheter till Magnus 

Stenius (2015) problematik kring män och hur de framställs i media utifrån en könsroll som 

spelar på manlighet, vilket ökar intresset för sporten och utövarna. Liknande mönster kunde 

till viss del, utifrån den semiotiska bildanalysen och intervjusvaren, även ses inom 

extremskidsporten. Det kunde tolkas genom intervjuarbetet att männen upplevde en viss press 

att leverera något utöver det vanliga för att få utrymme i media. Däremot har de fortfarande 
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den större delen av utrymmet på tidningsomslag sett till fördelningen mellan kvinnliga och 

manliga åkare, något som samtliga intervjupersonen var överens om. Julia var kritisk till hur 

media rapporterar om extremskidsporten:  

 

”Vi kvinnor finns i stort sett inte med på omslagen, vi bevakas inte 

lika mycket och det tycker jag är en viktig fråga att lyfta” – Julia 

 

 

Upplevelsen och erfarenheten som Julia berättar om tyder på att klimatet inte är jämställt, att 

kvinnornas prestationer inte lyfts på samma sätt som de manliga åkarnas. Detta är ett tydligt 

exempel på hur en situation kan upplevas olika utifrån kontext och individ (Sjöström 1994, 

74). Intervjupersonernas upplevde att det gjordes skillnad på de kvinnliga och manliga åkarna 

när det kom till representationen och framställningen i media men hur detta togs emot och 

tolkades skiljde sig sinsemellan de svarande. Till exempel så skiljde sig Annastankar kring 

detta och hon hade ett annat synsätt på situationen jämfört med Julia. Hon menade istället:  

 

”Det är fler aktiva killar som kör och de har större möjligheter att 

sticka iväg på sidoprojekt som ger bra bilder. Det finns ett större 

material att välja från när det kommer till foton med manliga åkare, 

det är ju rätt naturligt då de är fler som utövar sporten” – Anna 

 

 

Det blev tydligt att fördelningen av utrymmet på tidningsomslag inte är jämställt inom 

extremskidsporten vilket bekräftade Dahléns (2008, 464) tankar om media som en arena där 

tidningssidorna fylls av män och deras prestationer och kvinnor syns allt mer sällan. De 

intervjuade har uppmärksammat detta men ansåg att det beror på olika anledningar. En åkare 

menade att kvinnliga åkare knappt får något utrymme och att detta är ett problem som inte 

lyfts inom branschen, det görs därför inget motstånd mot rådande maktförhållanden. Övriga 

tre intervjupersoner menade att de är fler aktiva män och att de därför erbjuder ett större 

material att välja till tidningsomslagen. Om sporten jobbar mot ett jämställt klimat inom så väl 

bransch som medierapportering borde representationen vara jämställd på tidningsomslagen 

oavsett hur många aktiva som finns inom sporten. En annan synvinkel på hur utrymmet 

fördelas skulle även kunna vara att de manliga åkarna har större möjligheter att åka iväg och 

få till snygga foton medan kvinnliga åkare inte har samma chans.  Det gör att det då finns 
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bättre bilder på manliga åkare att tillgå omslagen. Tidningarna kan se det som att de söker den 

bästa bilden oavsett vilket kön åkaren har. Det kan därför tyckas att problemet istället ligger i 

att möjligheterna för att få till snygga bilder beror på vilket kön åkaren har. Får åkarna, 

oberoende av kön, lika stor möjlighet att åka iväg på fotograferingar som kan generera bra 

bilder som tidningarna vill använda så kanske representationen skulle bli mer jämställd i 

media och på tidningsomslag.   

 

När det kom till hur mycket åkarna kunde påverka sin medverkan på tidningsomslag själva 

var de även här överens. De hade möjlighet att påverka till liten del men det mesta bestäms i 

slutändan av tidningen och åkarnas sponsorer vilket visade tydligt på den rådande 

maktstrukturen mellan tre parter där skidåkarna var underordnade media. Det kunde tolkas 

som att maktkampen främst handlade om hur media var överordnad åkaren oavsett åkarens 

kön och genus (Laughey 2007,113).   

 

”Klart man vill vara med på fler åkbilder men jag är bara positiv till 

att ens få vara med. Innan min tid var det mer uppdelat mellan könen. 

Tjejer fick ta studiobilder och killarna fick vara med på häftiga 

actionbilder, men den uppdelningen ser jag inte längre” – Anna 

 

 

Maktkampen uttrycktes tydligt i intervjupersonernas svar.  Anna berättade vidare om hur 

målet var att få till riktigt schyssta bilder, att du som åkare helst vill ha just en åkbild som 

syns i media men hon lyfte även att det gäller att vara villig att samarbeta. Det kunde tolkas 

som att åkarna var väl medvetna om deras position som underordnade både media och 

sponsorer. Kontexten i vilken bilden togs framstod inte som lika viktig då svaren tydde på att 

det var en situation som accepterades och att det viktigaste för åkarna var att få synas i media. 

 

”Just nu gäller det att samarbeta och vara hjälpsam mot sponsorer, 

tidningar och fotografer för att få synas i media så mycket som 

möjligt” – Anna 

 

 

De intervjuade tog även upp hur sponsorer har en stor roll i vilka bilder och vilka åkare som 

lyfts fram. Deras makt framkom väldigt tydligt eftersom att åkarna förklarade hur de kunde 
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påverka till viss del men att det var sponsorerna som satt på en stor del av makten i grund och 

botten. Erik förklarade det på följande sätt: 

 

”Det är sponsorerna som bestämmer vilka åkare de vill satsa på, de 

lägger ut tid och pengar på att hitta rätt åkare och fotografer för att få 

det perfekta fotot. Det gäller att samarbeta och visa vad man går för 

när tillfället kommer. Då ökar du chanserna att landa omslagsbilden” 

– Erik 

 

 

I den semiotiska bildanalysen som gjordes av tidningsomslagen framkom det efter tolkning att 

det kunde till viss del kunde utläsas kvinnliga och manliga färger på kläderna. Detta var något 

som diskuterades vid intervjuerna för att undersöka orsaken till att vissa färger verkade 

användas utifrån åkarens kön. Det som framkom var komplext då intervjupersonerna menade 

att detta bestämdes av deras sponsorer. Oskar berättade hur sponsorer var med och påverkade 

hur du som åkare framställdes i media och hur spelreglerna såg ut när det gäller just kläder: 

 

”Som professionell åkare har du på dig det senaste som dina 

sponsorer har att erbjuda, så är det för alla och alla vet om det. Jag 

kan inte påverka vilken färg jag har på jackan och tänker därför inte 

heller särskilt mycket på det. Sen kan man ju alltid snacka med 

sponsorerna om vilka färger man gillar men det är de som håller i 

tyglarna” – Oskar 

 

 

Det kunde konstateras att det finns ett tydligt maktförhållande inom extremskidsporten, ett 

förhållande som påverkade så väl representation sett till könsfördelning som hur åkarna 

faktiskt framställs i media. Denna makt satt framförallt sponsorer på, de hade möjlighet att 

påverka och styra branschen, åkarnas möjligheter att representeras i media och hur de 

framställs på bilder. Sätts situationen in i ett poststrukturalist feministiskt perspektiv kan det 

därför sägas att åkarna är underordnade sponsorerna. Genom att ifrågasätta detta 

maktförhållande skulle extremskidsportens utövare eventuellt få mer makt att bestämma 

själva hur de framställs på tidiningomslag. De skulle kanske kunna bestämma kläder, situation 

och miljö på egen hand utan att känna krav från sponsorer. Det kan dock anses förståeligt att 
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det kan finns en viss tvekan till att ifrågasätta sponsorerna då det är där pengarna kommer in. 

Det är genom sponsorer som möjligheterna kommer för de flesta åkare inom 

extremskidsporten. Nöjer du dig som åkare med situationen så har du möjlighet att få bra 

sponsorer som kan ge dig utrymme att synas inom sporten. Detta kan kanske ses som en 

förklaring till att åkarna är medvetna om att extremskidsporten inte är jämställd och att de 

representeras olika utifrån kön och genus. De är medvetna men med tanke på vilka eventuella 

risker som kunde komma med ett ifrågasättande av maktförhållandet så valde de tillfrågade att 

fokusera på sin åkning och inte på jämställdhetsfrågan.  

 

 

6.2.3 Extremskidsportens framtid 

 

Det intervjuarbete som gjorts har visat att extremskidsporten inte är jämställd men att 

branschen börjat jobba allt mer aktivt med frågan. Det är inte heller en jämställd 

representation i media, en representation som kan tolkas påverkas av kön och genus hos 

åkaren. Vad trodde då de intervjuade åkarna om extremskidsportens framtid? Vad behöver 

göras för att sporten ska bli oberoende av genus?  

 

Trots att de intervjuade var medvetna om att det är skillnad på åkarna utifrån deras kön och 

genus så verkade de ändå positiva till utvecklingen bara de senaste åren då branschen ändå 

börjat jobba med frågan. Julia menade:  

   

”Det var hemskt när jag började, då fick inte ens tjejer tävla” – Julia 

  

 

Det kunde därför tolkas som att det arbete som görs idag inte var tillräckligt men det som 

Julia menar var det en början, en början till vad som förhoppningsvis blir en förändring. Det 

var många aktörer som var med och påverkade hur skidåkarna framställdes och 

representerades och för att se en förändring måste samtliga vara överens. Det kunde därför 

anses vara en komplicerad situation då det kräver förändring och samarbete hos samtliga 

inblandade. Julia berättade hon även om vad som krävs för att just denna förändring ska ske:   
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”Jag tror att det krävs skickliga atleter och journalister som kan 

framställda stories om kvinnorna i sporten. Jag tycker det finns 

många stora kvinnliga bragder som ingen berättat om” – Julia 

 

Det som Julia berättade kunde därför tolkas som att det må vara en sport som kanske inte är 

jämställd men det finns sätt att förändra den rådande situationen. Ett av dessa sätt skulle 

kunna vara att lyfta kvinnornas bragder och visa upp de kvinnor som faktiskt är aktiva inom 

en mansdominerad sport. De finns där, men de måste lyftas av de aktiva själva och 

journalister. Det skulle kunna vara ett steg i rätt riktning för att uppnå en sport som är 

jämställd, ett steg för att forma en sport som är oberoende av genus. Detta steg kan uppfattas 

som logiskt och naturligt men de intervjuades mening skiljer sig i frågan. Anna förklarade:  

 

”Jag bidrar på det sätt man kan men hur jämställd branschen är 

kommer i andra hand. Åkningen kommer först. Skulle man fokusera på 

allt som är orättvist så blir det inte roligt till slut, jag måste vara 

positiv.” – Anna 

 

 

Även de manliga åkarna som intervjuades i denna studie hade en annan syn på det. De 

menade att fokus för dem låg på åkningen och att det inte är något du tänker på så mycket 

som manlig åkare. De förklarade det så här: 

 

”Svårt att säga, jag tror att vi åkare påverkas så mycket av det, vi är 

upptagna med åkningen. Men publiken som ser oss i media och de 

som ser upp till oss påverkas säkert mer.” – Oscar 

 

”Jag tror kanske att killarna inte tänker på det så mycket, vi gör vår 

grej och påverkas nog inte så mycket av genus och hur vi framställs. 

Kanske påverkas tjejerna mest av det” – Erik  
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Detta visade på hur situationen var komplicerad inom extremskidsporten. Det krävs samarbete 

från samtliga aktörer men de inblandade var inte överens om och hur det kunde göras om det 

ens behövdes göras. Larsson (2005) resonemang blev ytterst applicerbart på 

extremskidsporten i detta fall, genom att stå still kunde ingen förändring förväntas.  

Gällande genusfrågan inom extremskidsporten och om sporten kommer bli oberoende av 

genus svarade en utav de manliga åkarna som intervjuades följande:   

 

”Jag tror inte att det blir en sport som är oberoende av genus. Vi 

kommer alltid ha uppdelningen mellan män och kvinnor men man kan 

ju hoppas att tjejerna lyftas fram mer. Och inte bara genom deras 

utseende utan för deras åkning, så som vi killar blir” – Oscar 

 

 

Framtiden för extremskidsporten kunde tyckas vara negativ efter att ha diskuterat detta med 

de intervjuade åkarna, däremot påverkade det publiken snarare än de aktiva själva om en 

skulle tro de intervjuade. De själva var medvetna om situationen och de rådande 

maktförhållanden som finns inom extremskidsporten men valde att fokusera på själva 

skidåkningen, det är åkningen som är deras intresse och det viktigaste för dem. På så sätt 

kunde det därför tolkas att extremskidsporten inte kommer att bli oberoende av genus den 

närmaste framtiden utifrån de svar som framkom ur intervjuerna. I likhet till Håkan Larssons 

(2005) resonemang där förändring inte kan förväntas genom att fortsätta samma mönster, 

kunde även dessa tecken hittas inom extremskidsporten. Det kan inte förväntas en förändring 

om inte maktförhållandena inom sporten ifrågasätts, vilket krävs för att ha chans att påverka 

rådande strukturer som de poststrukturalistiska feministerna poängterat. För att 

extremskidsport ska ha en chans att bli en jämställd sport så menar också genusteoretikerna 

att könsmaktordningen måste ifrågasättas men kanske är det så att åkarna tillräckligt nöjda 

med situationen för att inte agera. Julia avslutade med följande konstaterande:  

 

”Det måste förbättras från alla håll för att situationen ska förändras. 

Atleten själv, sponsorer, tävlingsarrangörer och media är alla 

delaktiga. Kan vi samarbeta och agera genom att se till att lyfta 
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kvinnorna inom branschen så kan vi säkert uppnå en jämställd sport.” 

– Julia 

       

 

Det blev tydligt att extremskidsporten var splittrad då situationerna upplevdes olika hos de 

intervjuade. De överens om att det var skillnad beroende av skidåkarens kön och genus 

gällande representation och framställning i media. Det kunde tolkas som ett problem inom 

sporten samtidigt som det inte var tillräckligt viktigt för att utmana makthavarna och de 

rådande strukturerna. Detta gjorde att en förändring kunde tyckas vara långt borta, en 

förändring som upplevdes behövas så väl för extremskidsporten, dess utövare och publikens 

skull. Intervjuarbetet som gjordes visade på att det fanns många infallsvinklar och sätt att se 

på situationen. Intervjupersonernas svar berättade att upplevelserna och erfarenheterna skiljde 

sig mellan åkarna men att samtliga valde att fokusera på åkningen. Allt runtomkring, så som 

maktspel och normer som samhällets bestämt fick läggas åt sidan. Med aktiva som till viss del 

valde att blunda för den rådande situationen kunde det därför tolkas som att 

extremskidsporten kommer att fortsätta se ut som den gör idag om inte de inblandade börjar 

samarbeta med varandra.   
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7. Slutdiskussion  

 

Inledningsvis vill jag lyfta att denna studie har gjorts för att hitta en djupare förståelse till ett 

eventuellt fenomen och med det sagt är det viktigt att poängtera att de metoder, teorier samt 

tillvägagångsätt som använts just för denna studie inte är de enda som går att tillämpa för 

liknande undersökningar. 

 

Det kan konstateras genom den gjorda studien att extremskidsporten inte är en sport 

oberoende av genus. Extremskidsporten har börjat arbeta mer aktivt med jämställdhet men 

detta kan sägas inte vara tillräckligt för att någon förändring ska förväntas ske. Utifrån de 

båda analyser som gjorts blir det tydligt att det är långt ifrån jämställt när kommer till 

representationen på tidningsomslag. Det står även klart att tidningsomslagen de facto skiljer 

sig mellan de manliga och kvinnliga åkarna vilket framkom i de semiotiska bildanalyserna 

och som sedan stärktes i intervjuerna.  

 

De intervjuade tyckte att de själva inte påverkades utan snarare att det är publiken som blev 

lidande av att sporten inte är oberoende av genus. Linn Grälls (2014) menade på att 

medierapporteringen kan påverka sporten negativt, något som kan diskuteras inom 

extremskidsporten. Åkarna tror att publiken påverkas och som en förlängning till detta tror jag 

sporten kan komma att påverkas. Främst är det unga som kan komma att påverkas, de som är 

intresserad av sporten och följer åkarna i medierapporteringen. Om du som läsare endast ser 

en bild av hur manliga och kvinnliga åkare presenteras i media kan det avskräcka dessa unga 

från att börja med extremskidsport då de kanske inte passar in i hur deras genus representeras. 

Efter att ha tolkat och läst igenom de svar som utkom ur intervjuerna kan jag dock tycka att 

skidåkarna undermedvetet påverkas av genusfrågan och hur de representeras på 

tidningsomslag. De konstaterar att de inte representeras på samma sätt på omslag och att 

framställningen ofta påverkas av deras kön och genus men anser sig själva inte påverkas. 

Detta bidrar därför till att jag ändå tolkar det som att det har en viss påverkan på de aktiva 

men att det samtidigt kan ha en större påverkan på publiken och de som vill börja med 

extremskidsport.  

 

Vidare var det intressant att undersöka hur framställningen och representationen upplevdes 

bland de tillfrågade. Det kan tyckas att de manliga åkarna inte reflekterat över detta i lika stor 
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utsträckning som de kvinnliga åkarna. Detta kan jag tycka har en delvis naturlig förklaring då 

sport överlag och även extremskidsport är en mansdominerad värld som Dahlén (2008, 464) 

tidigare konstaterat. Här är männen normen och kvinnorna måste sticka ut för att synas, de har 

inte lika självklar plats på arenan. Att branschen, sponsorer och tidningar ofta väljer att trycka 

på just genus och könsroller kan jag tycka är både positivt och negativt för sporten. Utövarna 

delas upp utifrån kön vilket gör att kvinnorna har möjlighet att synas mer vilket är positivt 

men när de syns så är det ofta i typisk ”tjejig” miljö vilket gör att deras åkning kommer i 

skymundan. Om vi fortsätter trycka på åkarnas genus istället för att se dem som professionella 

skidåkare kommer inte en förändring kunna förväntas. I min mening behövs en ändring, det 

borde vara viktigt att få ett jämställt klimat inom extremskidsporten och sportvärlden överlag 

för att män och kvinnor ska ha samma chans att lyftas och lyckas. Det skiljer min mening från 

de intervjuades, de är medvetna om att sporten skiljer sig beroende av kön och genus men 

istället för att ifrågasätta det så väljer de att fokusera på sin åkning och någonstans accepterar 

de den rådande situationen. Genom att åkarna hamnar i genusslentrianen där de inte 

ifrågasätter hur de framställs i media kan media fortsätta i samma hjulspår och som Håkan 

Larsson (2005) menade kan vi inte förvänta oss en förändring om vi fortsätter som förr. Om 

media tillåts porträttera åkarna utifrån kön och genus utan att någon ifrågasätter det så kan ett 

jämställt klimat bli svårt att uppnå.   

 

Samtliga intervjupersoner berättade om hur sponsring och sponsorer påverkar 

extremskidsporten och hur åkarnas möjligheter för exponering i media ser ut. Det tillskrivs 

därför en stor makt till sponsorer som kan välja vilka åkare som det satsas på, vilka foton som 

bli aktuella för tidningarna och mycket mer. Med ett utifrånperspektiv kan det tyckas att de 

professionella åkarna bör har mer att säga till om, ha större möjligheter att själva påverka sin 

medverkan i media och på tidningsomslag. Riktigt så enkel är dock inte verkligheten som de 

lever i, de lever på sponsorer och det är där pengarna kommer in. Genom att ifrågasätta 

sponsorer och sponsorernas val kan det tyckas att de riskerar sin karriär. Det framgår tydligt 

att det är viktigt att samarbeta och vara öppen för förslag när det kommer till åkarnas relation 

till sponsorer. Det kan förklara varför de tillfrågade upplever dessa skillnader inom sporten 

och hur de framställs på tidningsomslag men väljer att inte lyfta frågan mot sponsorerna. Om 

inte sponsorerna hade haft samma makt och möjligheter att påverka branschen i den 

utsträckning som de har idag, hur hade då extremskidsporten sett ut? Hade det varit en sport 

oberoende av genus? Det har de tillfrågade svårt att tro, det är mycket arbete som krävs och 

när inte de aktiva upplevs särskilt måna om att förändra situationen så tar det tidigt stopp. I 
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enlighet med intervjuade har jag svårt att se extremskidsporten som en sport oberoende av 

genus. Det är en svår situation då det å ena sidan kan en uppdelning av män och kvinnor 

behövas för att öka chanserna att alla ska få synas. Å andra sidan gör uppdelningen att 

könsroller och genus drivs allt mer aktiv inom de projekt som åkarna ställer upp i vilket i 

förlängningen påverkar hur sporten framställs.  

 

Jag tror att om extremskidåkarna erbjuds samma möjlighet att vara med på fotograferingar 

och framställas i media för den skidåkaren de är snarare än för vilket kön de har så kan en 

eventuell förändring ske. Ges åkarna samma möjligheter att ta den bästa bilden för ett 

tidningsomslag har det inte med genus att göra i samma utsträckning, då är det snarare den 

bästa åkaren som söks. Detta kan självklart tyckas vara ett naivt resonemang men jag anser att 

det är viktigt att se skidåkaren inte kön och genus. Då skulle även åkarna kunna fokusera på 

sin skidåkning så som de önskar. Kanske ligger jämställdheten inom extremskidsporten i att 

alla ska ha samma chans att få synas på tidningsomslagen, få synas i media. Först då kanske 

det inte är någon skillnad i hur kvinnliga och manliga åkare inom extremskidsporten 

framställs på tidningsomslag. Det skulle vara intressant att vidare studera extremskidsporten 

utifrån mottagar- och avsändarperspektiv för att undersöka hur dessa parter ser på 

representationen och framställningen av skidåkarna i media.   
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Bilaga 1: Åka Skidor tidningsomslag 2014 

 

Från vänster till höger. Rad 1: nummer 1, 2014 och nummer 2, 2014 

Rad 2: nummer 3, 2014 och nummer 5 2014  
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Fortsättning Bilaga 1: Åka Skidor tidningsomslag 2014 

 

 

Från vänster till höger. Rad 1: nummer 6, 2014 och nummer 7, 2014 

Rad 2: nummer 8:1, 2014 och nummer 8:2 2014  
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Fortsättning Bilaga 1: Åka Skidor tidningsomslag 2014 

 

 

 

Från vänster till höger. Reseguiden 2014/15 och Prylguiden 2014/15 
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Bilaga 2: Åka Skidor tidningsomslag 2015 

 

 

Från vänster till höger. Rad 1: nummer 1, 2015 och nummer 2, 2015 

Rad 2: nummer 3, 2015 och nummer 4, 2015  
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Fortsättning Bilaga 2: Åka Skidor tidningsomslag 2015 

 

 

Från vänster till höger. Rad 1: nummer 5-6, 2015 och nummer 7, 2015.  

Rad 2: nummer 8, 2015 och Prylguiden 2015/16 
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Bilaga 3: Semiotisk bildanalys av tidningsomslag  
 

 

Bilaga 3:1 Analys tidningsomslag 2014  

 

Nummer 1, 2014 visar på den denotativa nivån en bild tagen snett framifrån utomhus i en 

skidbacke med en skidåkare på. Personen i fråga har blå jacka, blåa byxor, en svart hjälm utan 

att håret är synligt samt en svart ryggsäck. Skidorna har en gul och lila/blå undersida. 

Personen ses i luften med ett grepp om skidorna. Genom den konnotativa nivån kan det tolkas 

vara en manlig åkare då bilden är en actionfylld bild och personen är klädd i vad som kan 

anses manliga färger. Bilden kan anses förstärka myten om mannen som modig och stark då 

personen hänger i luften på bilden. 

 

Nummer 2, 2014 porträtteras framifrån av en person utomhus som ler. Personen i fråga har lila 

jacka, grön mössa, svartvita handskar och lila/rosa/orange skidglasögon. Denotationen visar 

att håret är synligt på personen. På den konnotativa nivån kan det synliga håret samt färgen på 

jackan göra att det tolkas som en kvinnlig åkare samt att personen inte upplevs ha vad som 

kan tyckas är en manlig kroppsbyggnad då axelpartiet inte upplevs särskilt brett. Leendet på 

läpparna bidrar till myten att kvinnor är mjuka och glada i sin framtoning snarare än hårda 

och kalla. 

 

Nummer 3, 2014 är en bild tagen snett framifrån av en person utomhus i en skidbacke. 

Personen är klädd i grön jacka, gula byxor, svart hjälm, svart ryggsäck samt svarta 

skidglasögon. Håret är inte synligt på bilden. Det går inte att se genom den denotativa nivån 

om det är en manlig eller kvinnlig åkare men sett till den konnotativa nivån kan det genom 

kroppsbyggnad, färg på kläder samt det faktum att håret ej är synligt tolkas som en manlig 

åkare. Det som kan utläsas ur bilden som förstärker myten om det manliga är på sin höjd att 

bilden är tagen på ett sådant sätt där backen ser ut att vara väldigt brant och därför är mannen 

modig som vågar åka där men detta kan tyckas vara väldigt långdraget.  

 

Nummer 5, 2014 visar på den denotativa nivån en bild tagen framifrån på en person täckt av 

ett snömoln. Personen är klädd i orange jacka, gula handskar, svart hjälm och svarta 

skidglasögon. Håret är efter noga granskning inte synligt på bilden. Detta omslag, med tanke 

på snömolnet som omger personen, går inte att utläsa huruvida det är en manlig eller kvinnlig 
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åkare. Det enda som talar för att det är en manlig åkare på bilden är det faktum att håret inte 

syns men detta är inte tillräckligt att bygga en analys på. På så sätt går inte heller myten att 

utläsa då det inte finns något att bygga myten på.       

 

Nummer 6, 2014 porträtteras av en person och bilden är tagen snett framifrån utomhus i en 

skidbacke. Personen i fråga är klädd i rosa och ljusblåa kläder iförd en blå och silvrig hjälm. 

Håret är långt och synligt. På den konnotativa nivån kan det därför tolkas att det är en 

kvinnlig åkare på bilden då håret är synligt samt kläderna har inslag av en stark rosa färg. 

Bilden förstärker till viss del myten om att tjejer har rosa på sig men ifrågasätts även genom 

delvis blå kläder samt att bilden är tagen på ett sådant sätt som visar en brant backe vilket kan 

antas kräva mod från åkaren. Detta mod går inte i linje med myten om kvinnan som försiktig 

utan går snarare i linje med bilden av mannen som modig.  

 

Nummer 7, 2014 visar på den denotativa nivån en person utomhus i en skidbacke och bilden 

är tagen snett framifrån. Personen har röd jacka, gröna handskar, svart hjälm samt svarta och 

gröna skidor. Håret är ej synligt. Genom den konnotativa nivån kan det tolkas som en manlig 

åkare då skidorna är brett isär samt att färgerna går till viss del i linje med det genom 

sammanfattningen kom att vara manliga färger. Vägs även faktorn hår, eller avsaknaden av 

synligt hår in så kan det tyckas förstärka bilden av att det är man på bilden. Däremot ska en 

vara ödmjuk i analysen och påpeka att eftersom ansiktet inte är synligt kan ett definitivt svar 

på huruvida det är en man eller kvinna ges. Då det inte är uppenbart vilket kön åkaren har är 

det även svårt att analysera eventuella myter i bilden.  

 

Nummer 8:1, 2014 visar en person utomhus i skidmiljö. På den denotativa nivån kan det 

utläsas att personen har en röd jacka, grön mössa, svarta handskar, röd/orange skidglasögon 

och svart/orange stavar. Håret är ej synligt. Den konnotativa nivån visar en snötäckt mustasch, 

något som går att tolkas då uppsatsförfattaren har kunskap om hur en snötäckt mustasch ser 

ut. Även kroppsbyggnaden med ett relativt brett axelparti förstärker den konnotativa nivån 

och tolkningen om att det är en manlig åkare på bilden. Den myt som kan utläsas är att genom 

att åkaren har en mustasch så förstärks manligheten i bilden. Mustasch kan anses som ett 

typiskt tecken på manlighet. 

 

Nummer 8:2, 2014 visar genom den denotativa nivån en person i utomhusmiljö där bilden är 

tagen framifrån. Håret på personen är synligt och personen är iförd vita byxor, lila jacka, lila 



Sofia de Bourg Wetterlund, C-uppsats VT16 

Medie- och kommunikationsvetenskap med strategisk inriktning 180hp 

56 
 

mössa. Skidornas undersida är rosa med två XX på vilket gör att den konnotativa tolkningen 

som görs berättar att det är ett par damskidor från märket Völkl. Detta i kombination med att 

personen är klädd i typiska tjejiga färger gör att det kan tolkas som en kvinnlig åkare på 

bilden. Dessutom åker hon med skidorna tätt vilket förstäcker tolkningen om att det är en 

kvinna på bilden. Myten däremot säger något annat då det är en actionbild i den meningen att 

åkaren är uppe i luften vilket alltså kan tolkas som något manligt och inte något som en 

försiktig kvinna skulle göra.  

 

Reseguiden, 2014/2015 är en bild tagen snett framifrån på en person i en skidbacke. Personen 

är klädd i röd jacka, blå byxor, blå ryggsäck, svarta handskar samt svart hjälm. Håret är ej 

synligt och personen har mustasch vilket gör att det kan tolkas på den konnotativa nivån som 

en manlig åkare. Även klädernas färg gör att det kan tolkas vara en man på bilden. Det finns 

ingen direkt myt som varken förstärks eller försvagas genom bilden.        

 

Prylguiden, 2014/2015 den denotativa nivån visar en bild på en kvinna i studiomiljö med 

svart bakgrund tagen framifrån. Håret är utsläppt och synligt och personen är klädd i röd 

overall, rosa/orange handskar, svart mössa samt orange skidglasögon. På den konnotativa 

nivån kan bland annat handskarna utläsas som kvinnliga då de tillhör handskmärket Hestras 

damkollektion. Myten som på ett sätt kan sägas förstärkas på detta omslag är bilden av 

kvinnan som passiv och endast ett snyggt objekt som fotas i stilla miljö inomhus med ett visst 

snygghetsvärde.   

 

 

Bilaga 3:2 Tidningsomslag 2015 

 

Nummer 1, 2015 visar en bild på en person utomhus på ett snötäckt berg tagen från sidan. 

Personen på bilden har rosa och blå kläder, ljusblå hjälm, rosa/orange/ljusblå stavar samt gula 

handskar. Håret är långt och synligt. Den konnotativa nivån kan därför säga att det är en 

kvinnlig åkare på bilden med tanke på att håret, inslagen av rosa i hennes kläder samt att hon 

åker med skidorna tätt ihop. Myten om kvinnan som försiktig kan tyckas motsägas genom 

bilden då kvinnan åker i vad som kan antas är en osäker miljö.   
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Nummer 2, 2015 visar på den denotativa nivån en person i en snöig miljö och bilden är tagen 

framifrån. Kläderna är blåa och gröna och personen har svart hjälm, blåa skidglasögon samt 

en brun handske. Skidornas undersida är blå med två märken i orange. Håret på personen är 

inte synligt men däremot kan en mustasch ses vilket gör att det på den konnotativa nivån kan 

tolkas som en manlig åkare. Den konnotativa nivån avslöjar även att personen åker i skogen 

och är på väg utför en kant, ett så kallat drop, vilket kräver skicklighet och mod då det inte är 

något som alla utsätter sig för eftersom att du inte vet vad som väntar nedanför. Återigen går 

det på ett sätt att utläsa att myten förstärks genom att det är man som porträtteras i en farlig 

situation, vilket förstärker bilden av mannen som modig och stark.  

 

Nummer 3, 2015 denotationen som kan ses i denna bild är en person åkandes på ett snötäckt 

yta. Personen är klädd i svarta byxor, grön jacka, svart hjälm, svart ryggsäck samt svarta och 

gula skidor. Håret är ej synligt. Det går inte att se personens ansikte och därför kan inte könet 

utläsas direkt på den denotativa nivån utan kräver konnotation för att tolkas. Sett till 

konnotationen står personen bredbent och har på sig manliga färger. Genom detta samt att inte 

håret syns går det enligt tidigare mönster att tolka som en manlig åkare. Det finns ingen direkt 

myt att utläsa ur bilden.  

 

Nummer 4, 2015 visar en person framifrån i en snöig utomhusmiljö. Personen är klädd i gul 

jacka, svarta byxor, svart hjälm, blå skidglasögon, svart ryggsäck och en brun handske. 

Skidorna på bilden har en undersida som är röda och orange. Håret ej är synligt på bilden men 

en mustasch kan ses vilket gör att det genom konnotationen kan tolkas vara en manlig åkare 

på bilden. Det är även på den konnotativa nivån som det kan utläsas att personen på bilden 

gör ett trick genom att hålla tag i sin skida. Myten av mannen som äventyrlig, stark och modig 

förstärks genom att personen hänger i luften och gör ett trick.  

 

Nummer 5/6, 2015 visar genom den denotativa nivån en person i en skidbacke utomhus. Det 

kan även ses en röd jacka, vit hjälm och vita skidglasögon. Håret är synligt vilket skulle 

kunna tolkas genom konnotation att det är en kvinnlig åkare men i samma bild syns även en 

mustasch vilket gör att det tolkas som en manlig åkare. Myten är på ett vis tudelad då det 

långa, synliga håret skulle kunna ses som en förstärkning av vad som är kvinnligt men då 

konnotationen gav tolkningen att det är en manlig åkare så motsätter det sig myten. Genom att 

personen ifråga har mustasch kan myten förstärkas då det som tidigare nämnt kan trycka på 

myten om kopplingen mellan manlighet och mustasch.  
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Nummer 7, 2015 visar en person snett framifrån åkandes ner för en skidbacke iförd svarta 

byxor, röd jacka samt röd mössa. Håret är ej synligt men en mustasch kan ses på personen 

vilket genom konnotationen tolkas som en manlig åkare på bilden. Konnotationen förstärks 

även genom kroppsbyggnaden då åkare står bredbent på skidorna vilket kan ses som ett 

tecken på en manlig åkare. Den myt som förstärks är återigen kopplingen mellan manlighet 

och mustasch. 

 

Nummer 8, 2015 porträtteras av en person i en snöig utomhusmiljö på en bild tagen snett 

framifrån. Personen har röd jacka, svart hjälm och orange skidglasögon. Skidorna som syns i 

bilden har en undersida som är orange. Håret är inte synligt men en mustasch kan ses vilket 

innebär att på konnotativ nivå kan det tolkas vara en manlig åkare på bilden. Vidare står 

personen bredbent på bilden vilket även det förstärker konnotationen om att det är en manlig 

åkare. Även på detta omslag så förstärks myten om manlighet och mustasch.  

 

Prylguiden, 2015/2016 visar på den denotativa nivån en person i en skidbacke och bilden är 

tagen ovanifrån. Personen är klädd i blå jacka, beige byxor, svart ryggsäck, vit hjälm, röd/blå 

handskar samt blåa skidglasögon. Håret är inte synligt på personen. Skidorna är orange och 

svarta på ovansidan med ett märke som genom konnotationen avslöjar att de är från märket 

K2. Kroppsbyggnaden, med ett relativt brett axelparti samt klädernas färg gör att det kan 

tolkas som en manlig åkare men eftersom att ansiktet inte är synligt går inte det att säga med 

total säkerhet. Det finns ingen myt som varken förstärks eller försvagas genom bilden.             
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Bilaga 4: Intervjuguide 

 

Inledning 

 

Då detta är en C-uppsats kommer studien bli offentlig därför undrar jag om det är okej om jag 

använder ditt namn och berättar vilken gren du är aktiv inom?  

 

Bakgrund 

 

Berätta om dig själv för de som inte vem du är:  

 Namn, ålder och var du är ifrån?  

 Vilken gren är du aktiv inom, friåkning/fristilsåkning?  

 Hur kommer det sig att du började med sporten? 

 Hur länge har du varit aktiv?  

 

Klimatet inom extremskidsporten 

 

 Vad anser du kännetecknar extremskidsporten?  

 Görs det någon skillnad på manliga och kvinnliga åkare? 

o Om ja, på vilket sätt? 

 Om ja, hur märks det? 

 Skulle du säga att det en fördel att var man/kvinna?  

 Upplever du att genus är en fråga som diskuteras inom sporten? Hur viktig är frågan, 

borde det pratas mer om det?  

 

Extremskidsport i media  

 

 Har du tidigare varit med på tidningsomslag? 

 Finns det krav på er åkare när det kommer till omslagsbilderna?  

o Om ja, vilken sorts krav? Hur upplevs/märks kraven? 

 Har du möjlighet att påverka hur fotograferingen/hur bilden tas? 

 Tänker du på hur du framställs på omslagen? 
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 Upplever du någon skillnad på representationen av män/kvinnor på tidningsomslag? 

 

Avslutning 

 

 Vilken påverkan har medierna på sporten? 

 Om media ger mer utrymme för manliga skidåkare (eller kvinnliga skidåkare beroende 

av vad intervjupersonen svarat) – hur påverkar det sporten? 

 Hur ser du på extremskidsportens framtid: tycker du att utrymmet i media blivit mer 

jämställd under din tid som aktiv? Eller tror du att könsskillnaderna kommer att finnas 

kvar?(Om det finns några!) Kommer kvinnliga och manliga åkare framställas lika i 

media? 

 Vad tror du borde göras för att extremskidsporten ska bli jämställd i media?  

 

 

 


