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Abstract 
The Main Thing is that You did Your Best - a comparative study about how a male respectively a 

female failure from Swedish national teams in football is portrayed in tabloids  aims to examine how 

Swedish tabloid is influenced by current societal ideologies in their portraying of failures performed 

by the male respectively the female national team in football.  

 

To examine this, the study uses three main theories with perspectives considering power-settings in 

society. Philosopher Antonio Gramscis theory about hegemony helps the study to understand how 

different social groups dominate eachother. Linguistic professor Norman Faircloughs theory about 

discourse gives tools to understand how this dominance and power is confirmed or challenged in 

language and in this specific study in text. The final theory that this study uses is sociologist Raewyn 

Connells ideas about that there is a patriarchal hegemony in the society and theories about how it 

arises. Rooted in these theories the study uses Faircloughs three-dimensional model as the method and 

tool to investigate the material for traces of power-structures between women and men.  

 

The main result of the study shows that the male failure receives far greater critique from the tabloids, 

despite the fact that the female failure based on pure performance was at least as big. The male failure 

was in that sense portrayed as more important than the female equivalent. The results also shows that 

when the female athletes got critique, their abilities were portrayed as amateurish. Another interesting 

result was that in our study there were no trace of objectifying the women. which opposes the result of 

other studies about the subject. 

 

These results add to the conclusion that there is a patriarchal hegemony surrounding the tabloid 

portrayal of failure performed by the Swedish national teams in football. A hegemony which to some 

extent is challenged. 
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Inledning och bakgrund 
Historiskt sett har kvinnor haft uppgiften att sköta hemmet och uppfostra barn medan mannens 

uppgift varit att arbeta hårt för att försörja familjen (Duncan & Hasbrook, 2004: 83). Genom 

samhällets utveckling har denna patriarkala maktstruktur förskjutits, sakta men säkert och till slut blev 

det också accepterat för kvinnor att idrotta. Utvecklingen fortsätter men än är idrotten inte jämställd.  

 

Tidigare forskning visar att det numera är socialt accepterat för kvinnor att utöva individuella idrotter 

som anses som feminina, såsom gymnastik, golf och simning (Boyle & Haynes, 2009:128). Kvinnor 

som utövar lagidrott med närkamper accepteras inte på samma sätt och framträdande kvinnor inom 

lagidrotter som fotboll tas inte på lika stort allvar (Duncan & Hasbrook, 2002: 89).  

 

Vad som är i fokus när det gäller kvinnliga idrottares egenskaper skiljer sig också från männen. En 

studie från 2002 undersökte hur tv porträtterade deltagarna i en surftävling. Där visade det sig att tv-

bilderna på kvinnorna i större utsträckning fokuserar på närbilder av ansikte, rumpa och bröst. Detta 

medan de manliga surfarna istället porträtterades ovanpå vågorna som tuffa och våghalsiga (Duncan 

& Hasbrook, 2002: 89). I forskningsresultat likt dessa, där manlig idrott har en dominant ställning 

över kvinnlig idrott tar denna uppsats avstamp för att sedan undersöka och jämföra hur två 

idrottsmisslyckanden i landslagsfotboll, ett på herrsidan och ett på damsidan, framställs i kvällspress.  

 

När Sveriges fotbollsherrar blev utslagna ur EM 2012 redan innan sista gruppspelsmatchen skrev 

Expressen att det var det största mästerskapsfiaskot sedan VM 1990 (Karlsson, 2012). Det trots att de 

ställdes mot England och Frankrike som var topprankade. 

 

Damlandslaget åkte till fotbolls-VM 2015 som femte rankade (Fifa, 2018b) landslag i världen. Trots 

det fick de lämna turneringen redan i åttondelsfinalen, varpå Expressen skrev “Fiasko? nej!” 

(Pettersson, 2015). Därav ställer vi oss frågande om damlandslaget fick utstå lika hård kritik från 

medier eller om medierna gick hårdare åt det manliga misslyckandet och på så sätt förminskade 

damernas insats. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensk kvällspress påverkas av rådande maktförhållanden 

mellan feminint och maskulint i sin framställning av ett manligt respektive kvinnligt misslyckande i 

landslagsfotboll. För att undersöka detta används följande frågeställningar: 

Hur framställs damers respektive herrars egenskaper vid ett misslyckande?  

Hur framställs det kvinnliga respektive manliga idrottsliga misslyckandet?  

Vem eller vilka får utstå kritiken i det manliga respektive kvinnliga misslyckandet? 
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Teori och tidigare forskning 
Här presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. 

Tidigare forskning 

Uppsatsens tidigare forskning tar upp tre huvudsakliga områden som ska fungera som ansatser till 

diskussion i uppsatsens analysdel. Områdena utgår från studier kring kvinnliga idrottares 

framställning i medier. Däribland berörs dels männens makt inom idrotten, dels att kvinnlig idrott inte 

får lika mycket utrymme i medier och dels att det inte är kvinnliga idrottares prestationer som är i 

fokus. 

Männens makt 

En fundamental aspekt från tidigare forskning som den här uppsatsen vill ta avstamp i är hur manliga 

egenskaper dominerar och ses som normen inom idrott. 

 

Medieforskaren Riita Pirinens beskriver i sin studie Catching up with men? Finnish newspaper 

coverage of women´s entry into traditionally male sports att kvinnornas utövande av i det här fallet 

traditionellt manliga sporter som slägga och stavhopp inte tas på lika stort allvar som deras manliga 

motsvarigheter (Pirinen, 2002:97). Som exempel nämner Pirinen en artikel om stavhopparen Emma 

Georges världsrekord 1995. 

 

...in the space of one year the former long jumper improved from an amateurish 305 to the current 

record at 428. George´s rapid development is clear evidence that the results of women pole vaulters are 

still modest indeed” (Pirinen, 2002:98) 

 

Studien visar dessutom att sportmedier förstärker relationerna och hierarkin mellan det manliga och 

det kvinnliga genuset genom att porträttera kvinnorna som underlägsna och svaga (Pirinen, 2002:96).  

Liknande tankegångar belyses i medieforskarna Mary Jo Kanes och Susan L. Greendorfers studie The 

Media´s Role in Accomodating and resisting Stereotyped images of Womens in sport. Där visar 

forskarna att medierna är djupt rotade i rådande maskulin hegemoni och trots att kvinnorna och 

intresset för kvinnliga idrottare ökar så har det inte skett någon större förändring kring stereotyper om 

kvinnans idrottsliga underlägsenhet (Kane & Greendorfer, 1994:40-41). 

 

Samhällsprofessorn Lois Bryson diskuterar i sin vetenskapliga artikel Sport and the Maintenance of 

the masculine Hegemony orsaken till att de ovan nämnda stereotyperna fortfarande lever vidare. Hon 
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argumenterar för att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att den manliga hegemonin kring 

idrotten kvarstår. 

 

För det första definieras sport som något manligt som män och barn håller på med (Bryson, 1994:50). 

För det andra är det männen som till stor del har kontrollen över den kvinnliga idrotten. Med det 

syftar hon dels på att det i huvudsak är män som rapporterar om sport. Dels på att det är män som har 

ledande positioner inom idrottsorganisationer och dels att politiker som tar beslut kring idrott till stor 

del är män. (Bryson, 1994:51-53). 

 

En tredje anledning till upprätthållandet av den manliga hegemonin är enligt Bryson att kvinnlig idrott 

blir ignorerad. Närmare bestämt pekar hon på att även om kvinnor lyckas bryta sig igenom de manliga 

barriärerna så är det ingen som rapporterar om det. (Bryson, 1994:54). 

 

Avslutningsvis menar Bryson att kvinnlig idrott bagatelliseras. Med andra ord är det inte hur 

kvinnorna presterar som är i fokus. Istället är det andra egenskaper som bland annat utseende som 

diskuteras. (Bryson, 1994:58). 

 

Dessa aspekter är till hjälp för den här uppsatsen. I synnerhet då det kan ligga som grund till 

diskussioner och förståelse kring vad som ligger bakom sättet som de kvinnliga idrottarna porträtteras 

på. Vidare kan de också fungera som ett fundament för att diskutera dominansförhållanden mellan 

manlig och kvinnlig idrott i uppsatsens material. 

 

Kvinnor får inte lika mycket uppmärksamhet 

Som tidigare nämnts har kvinnliga idrottare haft problem att bryta igenom den manliga barriären och 

vid tillfällena de har lyckats uteblev fortfarande rapporteringen kring deras idrottsliga prestation 

(Bryson, 1994:54).  

 

Medieprofessorerna Raymond Boyle och Richard Haynes diskuterar i boken Powerplay Sports, the 

media and popular culture, att kvinnliga idrottare uppmärksammas i mindre utsträckning än vad 

manliga idrottare gör. De hänvisar till Samantha Smiths studie från 1995 som visar att endast tre 

procent av sportsidorna i Storbritanniens nationella tidningar och Sunday newspaper, under november 

månad 1995 handlade om kvinnliga idrottare (Boyle & Haynes, 2009:126).  

 

Studien Backing a winner: unlocking the potential in women’s sport av Women sport and Fitness 

foundation, från 2008 visar att det inte blivit någon ökad bevakning av kvinnliga idrottare, utan 
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snarare en minskning. Studien har utgått från tre olika datum i mars 2008 där det sammanlagt 

publicerades 1482 sportartiklar i tryckta tidningar i Storbritannien. Av dessa var det endast 28 stycken 

som handlade om kvinnlig idrott, vilket är två procent av det totala antalet publicerade sportartiklar. 

(Women's sport and Fitness foundation, 2008). Även om ovan nämnda studier är något olika varandra 

visar de åtminstone att det inte skett något ökning i bevakning av kvinnlig idrott i Storbritannien.  

 

Samtidigt som bevakningen minskar ökar antalet kvinnliga utövare. Mellan 2001 och 2007 ökade 

antalet registrerade damfotbollslag i England från 55 500 till 147 302, en ökning med 265 procent på 

sex år (Boyle & Haynes, 2009:125). Det har blivit mindre bevakning av damfotboll trots att antalet 

lag och utövare blivit fler, vilket kan tyda på att kvinnor i fotboll inte tas på lika stort allvar som män.  

 

Boyle och Haynes håller med om att kvinnlig idrott inte tas på lika stort allvar, men de hävdar till 

skillnad från tidigare nämnda forskare att kvinnliga idrottare fått mer och mer utrymme i medierna. 

De hänvisar till en studie som redogör för utvecklingen i brittiska tidningarnas OS-rapportering. 

Studien sträcker sig från 1948 till 2004 och kommer fram till att kvinnliga idrottare får procentuellt 

mer rubriker, artiklar och fotografier än det kvinnliga OS-deltagandet på 44 procent. Samtidigt visar 

studien att det är de individuella, socialt accepterade idrotterna som får majoriteten av publiciteten 

medan lagsporterna får betydligt mindre publicitet. (Boyle & Haynes, 2009: 127).  

 

Prestationen ej i fokus 

I föregående avsnitt lyfts det fram hur kvinnlig idrott fått mindre utrymme i medierna. I detta avsnitt 

åskådliggörs mannens dominans över kvinnan i forskningsresultat som berör mediernas framställning 

av kvinnliga respektive manliga idrottares egenskaper. (Duncan & Hasbrook, 2002: 85). 

 

Medieprofessorerna Raymond Boyle och Richard Haynes har gjort flertalet studier som visar 

dominansförhållandet mellan män och kvinnor inom idrott och mediernas bevakning av den. I en av 

deras studier följer de en tv-bevakning av en surftävling i mitten på 1980-talet. De menar att den 

stereotypa surfaren är en maskulin person med mycket muskler, och nämner att den bilden kan bero 

på de risker och farliga moment som sporten innehåller, vilket anses vara mer manligt (Duncan & 

Hasbrook, 2002: 89). 

 

De gånger som männen är i bild är det överrepresenterade bildsekvenser när de står på surfingbrädan 

och är redo att ta sig an en våg eller är mitt uppe i en. När de kvinnliga utövarna är med i bild 

fokuserar kameran i större utsträckning på närbilder på deras bröst, rumpor och ansikten, därmed 

skapas en bild av de kvinnliga tävlande som sexobjekt. (Duncan & Hasbrook, 2002: 89).  



 

 6 

 

Professorerna Margaret Carlisle Duncan och Cynthia A. Hasbrook hävdar att det är mer accepterat för 

en kvinna att utöva individuella sporter som förknippas med kvinnlighet, som golf, simning och 

gymnastik. De diskuterar också att maskulina egenskaper, som att vara stark och våghalsig anses vara 

det dominerande. När en kvinnlig idrottare uppnår de maskulina egenskaperna är de viktigare att 

presentera än det idrottsliga resultatet. (Boyle & Haynes, 2009: 128), vilket förstärker bilden av att det 

är männens egenskaper som är de önskvärda. En bild som medierna inte har gjort något för att ändra 

på, utan istället förstärker de den (Boyle & Haynes, 2009: 122). 

 

Vidare menar Duncan & Hasbrook att kvinnor är mer accepterade att delta i individuella idrotter utan 

närkamper. Vilket hänvisar till historien om kvinnans roll att föda och uppfostra barn, där fysiska 

inslag kan påverka kvinnans kropp negativt. Männen har traditionellt haft en roll att utöva fysiska 

aktiviteter för att hjälpa och skydda familjen (Duncan & Hasbrook, 2002: 83). 

 

Även om samhället säger att det är mindre accepterat för en kvinna att utöva lagidrott med fysiska 

inslag är basket en av de största idrotterna bland kvinnor i USA. Duncan och Hasbrook har studerat 

den amerikanska mediebevakningen av just basket och resultatet visar att experterna har en mer 

ambivalent inställning till damerna (Duncan & Hasbrook, 2002: 87). Kommentatorerna i damernas 

matcher använder ofta ord som “pretty”, “nice” och “fine” medan de i herrarnas matcher använder ord 

som “great”, “powerful” och “pure” (Duncan & Hasbrook, 2004: 88). Studien visar också att damerna 

nämns och bedöms på individnivå. Ett exempel är “Cheryl Miller jagar sin tredje NCAA-titel på fyra 

år” istället för att “USC (laget) jagar sin tredje titel på fyra år”. när det i männens matcher är laget som 

framhålls snarare än individerna. (Duncan & Hasbrook, 2002: 87).  

 

Precis som i tidigare avsnitt visar denna del av tidigare forskningen hur kvinnor domineras av 

männen. Dessa två avsnitt ger uppsatsen dels en referensram och dels visar hur kvinnor historiskt har 

framställts i sportrapportering, vilket ger förutsättningar för denna uppsats i frågeställningarna kring 

vilka egenskaper som lyfts fram hos idrottarna.  

 

Tidigare kandidatuppsatser 

I detta avsnitt presenteras tre aktuella kandidatuppsatser som berör liknande områden som den 

forskning som presenterats ovan. Dessa uppsatser skiljs åt från den övriga tidigare forskningen då den 

inte har samma akademisk tyngd, men används ändå som tidigare forskning då uppsatserna bidrar 

med att visa att de slutsatser som dragits i de övriga studierna fortfarande är aktuella. 
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I kandidatuppsatsen Är sportjournalisten offside jämför författarna hur många artiklar om 

Europamästerskap som skrivs om dam- respektive herrlandslaget i fotboll under åren 2012, 2013, 

2016 och 2017, då Europamästerskapen spelas. Genom en kvantitativ innehållsanalys kan studien visa 

hur 71 procent av alla artiklar tillfaller männen, där de flesta publiceras under åren då männen spelar 

Europamästerskap medan endast 29 procent av artiklarna handlade om kvinnor och var i stort sett 

enbart skrivna under kvinnornas mästerskapsår (Aldenhed & Nester, 2017:15). Studien visar hur 

kvinnorna omnämns minimalt i artiklarna under 2012 och 2016 när männen spelar Europamästerskap 

medan männen omnämns avsevärt mycket mer under 2013 och 2017 när damerna spelar 

Europamästerskap (Ibid, 2017:15). Aldenhed och Nester menar att media bidrar till att upprätthålla de 

etablerade könsrollsuppfattningarna (Ibid, 2017:29). Samtidigt menar de på att det ojämna 

medieutrymmet spär på den sociala konstruktionen där männen är norm (Ibid, 2017:29). Utifrån 

resultaten de fick hävdar de att det finns en hierarki mellan kvinnor och män där män är sort 1 och 

kvinnor sort 2, alltså att männen är det primära och att kvinnor kommer i andra hand (Ibid, 2017:34). 

 

Patrik Lundin och Sara Adolfson undersöker i sin kandidatuppsats  Sportjournalistik och genus: en 

kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet (Adolfson & 

Lundin, 2017)  porträtteringen av manliga och kvinnliga idrottare i artiklar publicerade i Aftonbladet. 

Deras uppsats kommer till slutsatser som pekar på att Sportbladet använder sig av diskurser som 

uppfyller den manliga idrotten som norm. Det görs enligt Adolfson och Lundin exempelvis genom att 

beskriva de kvinnliga idrottarna som några man ska tycka synd om (Ibid, 2017:28) medans de 

manliga idrottarna beskrivs som starka och modiga (Ibid, 2017: 30). Dessutom får männen mer 

utrymme i bilder (Ibid, 2017:22-25). 

 

Den tredje kandidatuppsatsen är Kvinnlig offside: En kvalitativ diskursanalys kring hur kvinnor 

porträtteras inom ishockey i svensk kvällspress, där författarna Marcus Nilsson och Christian 

Ydreborg undersöker hur kvinnliga hockeyspelare porträtteras i media (Nilsson & Ydreborg, 2016:2).  

Författarna kommer fram till att den kvinnliga ishockeyn beskrivs som en sekundär version av den 

manliga ishockeyn (Ibid, 2016:44). En stark bidragande orsak till det är enligt författarna hur ishockey 

framställs som manlig och med många tuffa fysiska inslag med bland annat blåmärken som följd 

(Ibid, 2016:44). De hävdar dessutom att åsiktsartiklarnas innehåll pekar på att det är den manliga 

ishockeyn som är normen, såsom när en journalist skriver “låt tjejerna tacklas”, vilket pekar på att de 

borde få göra på samma sätt som herrarna än tvärtom. (Ibid, 2016:47).  
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Teori 

Mannens dominerande ställning inom idrott kan tydliggöras utifrån hegemoni, diskurs och genus som 

övergripande teorier. Hegemoni står för tankegångar kring hur dominansförhållandet mellan den 

manliga och kvinnliga idrotten uppstår. Diskursteorin bidrar med perspektiv om hur maktförhållanden 

mellan män och kvinnor konstitueras genom språket och genusteorin ger aspekter kring varför 

kvinnorna blir underlägsna männen.  

Hegemoni 

Ett grundläggande tankesätt i den här uppsatsens teoretiska ramverk är den marxistiske filosofen 

Antonio Gramscis idé om hegemoni. Gramsci använder begreppet hegemoni för att beskriva 

dominansförhållandet mellan olika sociala gruppers ideologier. Närmare bestämt att en social grupp är 

överlägsen andra sociala grupper. (Gramsci, 2009:75). Hegemonin uppnås av Gramsci på två sätt. 

Den överlägsna gruppen måste dels dominera grupper med ideologier som inte överensstämmer med 

den egna och dels leda följarna till den överlägsna gruppens ideologi (Gramsci, 2009:75). För att 

vidare förklara hur dessa maktförhållanden där en samhällelig grupp dominerar en annan uppstår 

använder sig Gramsci av begreppen de intellektuella (civila samhället) och staten (politiska samhället) 

(Gramsci, 1998:12).  

 

Gramsci benämner staten som det verktyg den dominanta gruppen använder för att dominera andra 

gruppers ideologier. Detta utförs genom att utbilda och leda massorna till en kulturell och moral nivå 

som överensstämmer med den egna ideologin (Gramsci, 2009: 79-80). Det handlar alltså inte om att 

genom våld få individer att ansluta till den dominerande gruppens ideologi. Snarare om att leda den 

dominerade gruppen till samtycke, detta är något som han utvecklar genom begreppet de 

intellektuella. 

 

De intellektuella definierar Gramsci som den dominanta gruppens ställföreträdare. Alltså de individer 

som sprider den dominanta ideologin. Det är genom deras samtycke som den rådande hegemonin kan 

fortsätta. (Gramsci 1998:12). Det kan i denna uppsats exempelvis handla om att det finns en patriarkal 

ideologi i samhället som medierna följer genom att skriva på ett sätt som är färgat av de normer som 

hör till den patriarkala ideologin.  

 

Denna teori om hegemoni där makt uppnås genom samtycke till skillnad från tvång är ett synsätt som 

lingvistikprofessorn Norman Fairclough benämner som en viktig del i sin kritiska diskursanalys 

(Fairclough, 1995:67). Varför den är viktig utvecklas i nästa avsnitt som bland annat berör 

Faircloughs syn på diskurser. 
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Norman Faircloughs teori om diskurs 

För att mer utförligt kunna beskriva vad diskurs betyder för uppsatsen behöver begreppet tydligt 

definieras. Humanioraforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver begreppet 

som en strukturerad utsaga av verkligheten inom olika sociala domäner. Eller enklare uttryckt “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)”. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:7). 

 

Norman Fairclough beskriver vidare begreppet diskurs dels som ett språkbruk påverkad av en social 

praktik (Fairclough, 1995:2). Det kan exempelvis handla om hur sättet som journalister skriver om 

damfotboll påverkas av patriarkala samt feministiska ideologier. Och dels “som ett sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Phillips & Winther Jørgensen, 2000:72). 

Med andra ord kan en diskurs skiljas från andra bestämda diskurser. En patriarkal diskurs kan skiljas 

från en konsumtionsdiskurs o.s.v. 

 

Enligt Fairclough kan inte språkbruket eller diskursen definieras i sig själv utan den måste sättas i 

relation till andra delar av socialt liv (Fairclough, 2010:3). Närmare bestämt menar Fairclough att 

diskurser står i ett dialektalt förhållande med den sociala praktiken. Han menar att diskurser både är 

influerade av den sociala praktiken samtidigt som den bidrar till att upprätthålla den. Diskurser är 

alltså både konstituerade och konstituerande (Fairclough, 1995:55). Detta utvecklar han i begrepp om 

diskursordning och genre. 

 

Genre är en del av en speciell social praktik. Det kan handla till exempel intervjuer eller reklam 

(Fairclough, 1995:56). Diskursordning är ett samlingsnamn för samtliga diskurser som används inom 

en speciell social praktik (Fairclough, 1995:55). Det kan exempelvis i denna uppsats handla om vilka 

diskurser och genrer som framträder i tidningsartiklar om damfotboll. Finns det intervjuer, är 

intervjun ansvarsutkrävande och beroende av en sorts skjutjärnsjournalistisk-diskurs, finns det 

feministiska diskurser i intervjuerna, och så vidare. 

 

Sättet som diskurserna konstituerar och konstitueras av sociala praktiker kan härledas till de tidigare 

nämnda tankegångarna kring hegemoni. Till de sociala praktikerna hör de ideologier och tillhörande 

normer som finns i ett hegemoniskt samhälle. Dessa normer och ideologier konstitueras enligt 

Fairclough genom språkbruket eller diskurserna som används samhället. (Fairclough, 2010:129). Om 

vi tar exemplet där det råder en patriarkal hegemoni kring fotboll. Alltså eftersom att manliga 
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egenskaper ses som viktigare så kan en text konstituera de ideologierna genom att använda ett 

språkbruk som bekräftar dem. 

 

Samtidigt är texten dessutom konstituerad av samhällets ideologier. Orsaken till att en text är skriven 

på ett visst sätt är enligt de tankegångarna alltså både influerad av samhällets sociala praktiker 

samtidigt som språkbruket bekräftar dem.  

 

Skulle dock texterna inte följa de utsatta normerna utan ersätta de med nya så utmanar de istället den 

rådande hegemonin. Detta benämner Fairclough som en hegemonisk kamp. (Fairclough, 2010:129). 

Dessa tankegångar blir speciellt intressant för denna uppsats. Det då den ger möjlighet att i de utvalda 

idrottsliga misslyckanden undersöka om den enligt tidigare forskningen tydliga patriarkala hegemonin 

(Greendorfer & Kane, 1994. Bryson, 1994. Pirinen. 2002) utmanas eller förstärks och vad det sedan 

kan säga om de sociala praktiker som ligger bakom texterna. 

 

Raewyn Connells teori om maskuliniteter 

Sociologen Raewyn Connell beskriver i sin teori kring maskuliniteter att genus är ett sätt att 

organisera social praktik. Hon tar avstamp ur en biologisk tankegång där hon menar att genus används 

för att organisera kroppsliga strukturer. Närmare bestämt ett sätt att kategorisera vad vi ska känna åtrå 

till för att kunna reproducera oss (Connell, 2008:109). Connell har i sin teori framför allt kommit fram 

till ett synsätt för att undersöka hur olika sorters maskuliniteter förhåller sig till varandra. Men i den 

här uppsatsen används dessa synsätt för att undersöka hur maskuliniteten förhåller sig till 

femininiteten.  

 

För att beskriva hur dessa olika genus uppstår och hur skillnaderna mellan dem kvarstår tar hon upp 

fyra för den här uppsatsen centrala aspekter. Där är just Gramscis teori kring hegemoni en viktig del 

som också speglar av sig i de andra aspekterna. 

 

Connell menar att den patriarkala hegemoni som finns i dagens samhälle där manliga egenskaper 

värderas högre fastställer den manliga dominansen över bland annat femininiteten. Hon menar också 

att trots att hegemoni är något föränderligt, så får den samhälleligt stå rätt ohotad (Connell, 2008:115).  

 

En annan aspekt är begreppet underordnande. Det utgår också i stora delar från hegemoni. Här menar 

Connell att det finns en hierarki inom genuset. Hon pekar på att det finns ett patriarkal hegemoni med 

egenskaper som individer ska uppleva till. Om en individ inte besitter dessa egenskaper blir den på 

grund av sociala praktiker underordnad (Connell, 2008:116). 
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En tredje aspekt som Connell tar upp är begreppet delaktighet. Här menar hon att det inte bara är de 

individer som står i vad hon benämner som partriarkatets frontlinje som uppehåller hegemonin. Även 

de individer som får fördelar av partriarkatet och inte gör något för att förändra det är en stor 

bidragande faktor till varför hegemonin kan kvarstå (Connell, 2008:117). 

 

Den fjärde och sista aspekten som Connell benämner är marginalisering. Där syftar hon på att varje 

gång som en hegemoni bekräftas och förstärks genom att lyfta fram vissa manliga egenskaper som 

önskvärda marginaliseras de egenskaper som inte är önskvärda (Connell, 2008:118). Exempelvis så 

kan det i denna uppsats handla om att det är typiskt maskulina egenskaper så som styrka och snabbhet 

som premieras och typiskt kvinnliga egenskaper marginaliseras och görs mindre viktiga. 

Förhoppningen är att dessa tankegångar ska kunna ge en bas till att tolka uppsatsens material.  

 

Teoridiskussion 

Uppsatsen har för avsikt att undersöka hur maktförhållandena och de sociala strukturerna ser ut vid 

presentation av manliga och kvinnliga idrottare. De strukturer som uppsatsen vill undersöka är subtila 

och beroende på normer som redaktionerna använder sig av omedvetet. Det tillför alltså ingenting att 

applicera exempelvis agenda-setting för att se hur redaktionernas dagordning ser ut.  

 

Vid sidan av dagordningsteorin är framing en teori som skulle kunna vara användbar för denna 

uppsats. Framing handlar om hur medierna framställer verkligheten och hur konsumenterna tolkar 

den, således finns det likheter med den teori om diskurs som denna uppsats använder sig av. Men till 

skillnad från framing handlar Faircloughs diskursteori snarare om hur språkbruket är påverkat av en 

social praktik (Fairclough, 1995:2), medan framing snarare handlar om hur sanningen gestaltas i en 

text. Exempelvis om en person med politisk koppling framställer andra partier nedvärderande för att 

stärka sina egna åsikter (Strömbäck,2014:113). Fairclough menar att diskurser både konstitueras av 

och konstituerar den rådande sociala praktiken. Alltså att språket är påverkat av maktstrukturer i 

samhället. Maktstrukturer som den här uppsatsen vill undersöka, vilket gör diskursteori till en 

lämpligare teori än framing.  
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Material och metod  
Faircloughs kritiska diskursanalys har för avsikt att belysa vilka diskurser som bidrar till att upprätta 

rådande samhälleliga maktstrukturer och dominansförhållanden eller rent av utmana dem (Boréus & 

Bergström, 2012:374). Vidare i detta kapitel presenteras det hur metoden används för att svara på 

uppsatsens frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt om materialet och urvalsprocessen. 

Kritisk diskursanalys  

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är användbart för att analysera hur diskurser bidrar till att 

upprätthålla rådande maktförhållanden (Boréus & Bergström, 2012:374). Den kritiska 

diskursanalysen är uppdelad i tre dimensioner där första steget utgörs av lingvistiken, som har för 

avsikt att undersöka vilka grammatiska strukturer texten har. Steg två är den diskursiva praktiken som 

avser hur texten produceras, distribueras och konsumeras. I den tredje och sista dimensionen sätts 

diskursen i ett större sammanhang för att undersöka hur språkbruket är influerat av sociala strukturer. 

(Boréus & Bergström, 2012:375).  

Dimension 1 - Texten 

I första dimensionen tillämpas en lingvistisk analys som via en detaljerad undersökning av textens 

egenskaper kan tyda hur maktförhållanden förverkligas i texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

87). Syntaxanalys är en form av lingvistisk analys som fokuserar på olika aspekter i 

meningsbyggnaden med hjälp av diverse analysverktyg (Boréus & Bergström, 2012:376), som 

presenteras vidare i detta avsnitt. 

 

För att analysera olika skeenden är transitivitet ett användbart verktyg. Med transitivitet undersöks 

meningsuppbyggnad och hur meningarna är konstruerade för att göra ett skeende till en handling, där 

någon bär ansvar eller en händelse som uppstår utan att någon ligger bakom det. (Boréus & 

Bergström, 2012:280). Dessutom ser transitiviteten till vilket perspektiv som journalisten har använt 

för att framställa ett skeende (Boréus & Bergström, 2012:280). Detta ger en förståelse för hur 

händelser och processer förbinds, eller inte förbinds med subjekt och objekt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:87). Det vill säga i vilken utsträckning individer eller lag kan skuldbeläggas för det 

idrottsliga misslyckandet. Professorerna i statsvetenskap Kristina Boreus och Göran Bergström 

förklarar det centrala i denna process på detta sätt: 
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Vi har koncentrerat oss på skeendet eftersom beskrivningen av sådana är central för tolkningen av hur 

en avsändare framställer samhälleliga processer (Boréus & Bergström, 2012: 280).  

 

Transitiviteten är uppdelad i två steg: Process och deltagare. 

 

Process är ett verktyg som beskriver om skeendet är en handling eller händelse. En handling är något 

som utförs avsiktligt av någon som också bär ansvar för skeendet, exempelvis “Zlatan missade 

straffen och Sverige är utslaget”.  

 

Händelse är en förändring som sker utan att någon har påverkat skeendet. (Boreus & Bergström, 

2012: 281), exempelvis “Sverige blev utslagna ur mästerskapet”.  

 

Att kunna urskilja om processen är en handling eller händelse ger uppsatsen möjlighet att undersöka 

om det är någon skillnad i vem som bär ansvaret beroende på om det är en kvinna eller man. 

Processerna kan vara verbala, det vill säga när kritiken ges med hjälp av tal och uttryck från 

medverkande i texten. De kan också vara materiella, vilket beskrivs genom fysisk påverkan som att 

kasta, sparka, skjuta. Processerna kan också vara mentala, vilket är de processer som uppstår i tanken. 

Exempelvis “Zlatan tänkte skjuta”. (Boréus & Bergström, 2012: 282). Således är detta verktyg 

användbart för att besvara frågeställningen om vem eller vilka som får utstå kritiken.  

 

Deltagare är ett verktyg utvecklat av processens handlingar. Med hjälp av deltagare går det att se vem 

eller vilka som är aktörer, det vill säga de som utför handlingen i processen, exempelvis “Zlatan 

missade straffen på Buffon”. Eller om någon eller något är mål för processen. Exempelvis “Buffon 

rånade Sverige på VM-biljetten”, där Sverige blir målet och Buffon aktören. (Boréus & Bergström, 

2012: 282). Alltså kan det analyseras om det finns några skillnader i vem eller vilka som framstår som 

syndabockar alternativt hjältar i de respektive misslyckandena. Det tillför också ytterligare en 

dimension genom att se om den tidigare forskningen kring att manlig idrott ofta framställs som ett 

kollektiv medan ett kvinnorna framställs individuellt.  

 

Vidare undersöks också innehållsord, då en nyhetstext ska vara objektiv och i en objektiv text finns 

det färre adjektiv än i en åsiktstext, eftersom skribenten ska sträva efter att inte röja sitt subjektiva sätt 

att se på saken (Hellspong & Ledin, 1997: 68). Genom att spåra adjektiv i textens rubrik och ingress 

kan uppsatsen visa hur hård journalistens kritik är och vem som får utstå den, detta då den mest 

centrala kritiken framställs i just rubrik och ingress. Att leta efter innehållsord betyder att särskilda 

innehållet i artikeln går att utläsa ur de nyckelord som forskaren letar efter, vilka är de orden som 

antingen är vanliga eller viktiga för texten (Hellspong & Ledin, 1997: 72.). I denna uppsats är det de 

viktiga orden som är mest centrala och som uppmärksammas, alltså om misslyckandet beskrivs som 
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“Ett praktfiasko”, “misslyckande”, “skandalöst”, och så vidare. Således räknas inte hur ofta vissa ord 

används i texterna. 

Dimension 2 - Diskursiva praktiken 

Den andra dimensionen i Faircloughs modell benämns som den diskursiva praktiken. Eller med andra 

ord vilka produktions- och konsumtionsfaktorer som råder runt en text. Alltså hur texterna är 

producerade av de som arbetar inom medierna och hur de tas emot av konsumenterna (Fairclough, 

1995:16). För att undersöka detta används en intertextuell analys.  

 

Intertextuell analys handlar om att identifiera spår av den diskursiva praktiken i texten. Vidare betyder 

det att analysen vill komma fram till vilka genrer och diskurser som framträder i textens skapande och 

vilka spår de lämnar. Alltså vilket språkbruk som används och vilka konsumtions- och 

produktionsfaktorer som ligger bakom det. Detta görs genom att forskaren tar resultatet från den 

lingvistiska analysen och sedan tolkar det utifrån forskarens egna kulturella och samhälleliga 

förståelse. (Fairclough, 1995:61). Att forskaren måste tolka texten är något som Fairclough benämner 

som viktigt. Han menar nämligen att det inte går att göra någon lista på vilka diskurser som en 

forskare ska leta efter (Fairclough, 1995:77). Det är författaren till uppsatsens kunskap om ämnet som 

är centralt.  

 

Som hjälpmedel för att hitta dessa diskurser och genrer använder den här uppsatsen en schematisk syn 

på genre. Det innebär att uppsatsen delar de valda artiklarna i fyra schematiska delar. Nämligen 

rubrik, ingress, satellit (brödtext) och avslutning. (Fairclough, 1995:85). I dessa delar letas det efter 

genrer och diskurser. Det kan exempelvis handla om att det finns spår av en patriarkal diskurs i 

mediernas framställning av damfotboll. Alltså att manliga egenskaper framställs som önskvärda. Till 

exempel “När landslaget stämmer upp i nationalsången är det fullt..” (Schreiber, 2012) samtidigt som 

den kvinnliga sidan beskrivs som “Är det svenska damlandslaget kvar där efter…” (Ölander, 2015). 

Vad de olika språkbruken innebär samhällsstrukturen analyseras vidare i den sociala praktiken.  

 

På så sätt är den intertextuella analysen närmare bestämt ett verktyg där forskaren genom att 

identifiera olika diskurser och genrer får ett underlag till att undersöka hur de diskurserna påverkats av 

olika sociala praktiker. (Fairclough, 1995:61).  

 

Dimension 3 - sociala praktiken 

Den tredje dimensionen i Faircloughs trestegsmodell är som tidigare nämnts den sociala praktiken. I 

denna del fördjupas analysen kring de diskurser som identifierats i den diskursiva praktiken. Det är nu 
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som forskaren sätter sin lingvistiska och intertextuella analys i ett större sammanhang. Här är 

begreppet diskursordning centralt. (Phillips, Winther Jørgensen, 2000:90). 

 

Diskursordning definierar Fairclough som ett system för hur olika diskurser relaterar till varandra 

(Fairclough, 1995:63). Genom att undersöka dessa relationer kan forskaren få en bild av vilket nät av 

diskurser som den aktuella diskursiva praktiken är en del av. På så sätt kan denna uppsats belysa vilka 

sociala och kulturella strukturer som påverkar sättet som texten skrivs på. (Phillips, Winther 

Jørgensen, 2000:90). 

 

Dessa strukturer kan dessutom utmanas eller bekräftas av textproducenten. Eller närmare bestämt; 

reproducerar författaren rådande strukturer och upprätthåller diskursordningen genom att använda sig 

av ett språk som är präglad av den rådande hegemonin eller utmanar författaren strukturerna genom 

att introducera nya diskurser influerade av andra ideologiska normer? (Phillips, Winther Jørgensen, 

2000:90) 

 

För att kunna undersöka sådana förhållanden måste forskaren luta sig mot teorier om samhället 

(Phillips, Winther Jørgensen, 2000:90). I uppsatsen handlar det till exempel om att forskaren studerar 

materialet utifrån Raewyn Connells perspektiv där samhället är uppbyggt utifrån den patriarkala 

hegemonin (Connell, 2008:115). 

 

De strukturerna kan sedan till exempel bekräftas av en textförfattare som använder sig av en diskurs 

där landslaget är en synonym för herrlandslaget samtidigt som damlandslaget får heta just 

damlandslaget. Skulle dock begreppen vändas och författaren använda sig av en diskurs där landslaget 

blir en synonym för damlandslaget skulle diskursordningen i regi av den maskulina normen istället 

utmanas. 

 

Analysfrågor 

För att på ett enkelt och tydligt sätt angripa materialet och kunna presentera det på ett väl begripligt 

sätt används tre underfrågor till varje frågeställning. De tre underfrågorna bygger på Faircloughs 

tredimensionella modell där varje dimension är tilldelad en egen fråga. På följande vis analyseras och 

presenteras materialet: 

 

Till den första frågeställningen Hur framställs damers respektive herrars egenskaper vid ett 
misslyckande? används följande underfrågor:  
Hur beskrivs idrottarens färdigheter i texten? 
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Vilka intertextuella spår kan hittas i framställandet av idrottarens egenskaper? 

Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av manliga respektive kvinnliga idrottare?  

 

Ti den andra frågeställningen Hur framställs det kvinnliga respektive manliga idrottsliga 

misslyckandet?  används underfrågorna:  

Hur beskrivs idrottsmisslyckandet i rubrik och ingress? 

Vilka intertextuella spår kan återfinnas i framställandet av idrottsmisslyckandet?  

Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av idrottsmisslyckandet? 

 

Till den tredje frågeställningen Vem eller vilka får utstå kritiken i det manliga respektive kvinnliga 

misslyckandet? 

 används följande underfrågor: 

Vem eller vilka riktas kritiken mot i texten? 

Vilka intertextuella spår kan hittas i kritiken ? 

Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av kritiken som riktas mot det manliga respektive 

kvinnliga misslyckandena?  

 

Metoddiskussion  

Denna uppsats har som syfte att undersöka och tolka hur framställningen av manliga respektive 

kvinnliga idrottsmisslyckanden påverkas av det samhälle de är en del av. För att göra det använder 

denna uppsats en kvalitativ metod i form av Norman Faircloughs tredimensionella kritiska 

diskursanalys. Att uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod istället för ett kvantitativt 

angreppssätt kan härledas till tankegångar kring validitet eller närmare bestämt om metoden är den 

lämpligaste för att mäta det den är avsedd att göra (Bergström & Boréus, 2012: 41). 

 

Kvalitativa studier brukar kritiseras gentemot dess kvantitativa motsvarigheter i frågan om just 

validitet. Kritikerna menar att kvalitativa studier inte kan uppnå samma stringens i sina analyser. Med 

andra ord menar kritikerna att det är svårare vara lika konsekvent i en kvalitativ undersökning 

gentemot en kvantitativ. (Phillips & Winther Jørgensen, 2000:122). Det kan naturligtvis ligga något i 

det. Men att endast fokusera på att räkna ord i en text och sedan tolka resultatet utifrån det skulle 

missa poängen i denna uppsats. Uppsatsen vill som tidigare nämnts undersöka texten på ett djupare 

samhälleligt plan. Därför blir den kvalitativa analysen med sina större möjligheter att undersöka och 

tolka den sociala praktiken lämplig för denna uppsats (Phillips & Winther Jørgensen, 2000:122).  

 

Vidare kan validitet även uppnås genom fruktbarhet. Alltså vilken möjlighet ett analysverktyg har att 

frambringa nya förklaringar (Phillips & Winther Jørgensen, 2000:123). Den möjligheten skulle 
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förminskas om uppsatsen baserades på en kvantitativ analys, just på grund av att den inte har samma 

möjlighet att ta hänsyn till och tolka den sociala praktiken. Det är som sagt något som den typ av 

kritiska diskursanalys som denna uppsats använder sig av ger en bra möjlighet till. Dock finns det ett 

validitetsproblem med sättet som metoden används. En viktig del av metoden är att i den diskursiva 

praktiken undersöka vilka produktions- och konsumtionsfaktorer som finns bakom en text 

(Fairclough, 1995:59). I denna uppsats undersöks de faktorerna på grund av tidsskäl endast genom att 

tolka det som står i text. Därför skulle till exempel intervjuer med journalister eller konsumenter 

kunna tillföra en intressant del till metoden.  

 

Validiteten i denna uppsats påverkas också mycket av vilken maktteori som väljs. I uppsatsen är 

Gramscis teori om hegemoni i allmänhet och Connells teori om den maskulina normen i synnerhet att 

ta vara på. Dessa synsätt tillsammans bör kunna ge en relevant synvinkel på materialet. Det speciellt 

då maktrelationer som påvisas i de teorierna även bekräftas av den tidigare forskningen som nämnts 

(Greendorfer & Kane, 1994. Bryson, 1994. Pirinen, 2002). 

 

Reliabilitet handlar om uppsatsens pålitlighet och möjligheten att uppnå samma resultat om man 

återupprepar undersökningen (Eliasson, 2013:15). Exempel på hög reliabilitet är om man ställer ett 

kilo mjöl på en våg och vågen varje gång visar “ett kilo”. Skulle den däremot visa ett kilo ena gången 

och två kilo nästa är det ett tecken på låg reliabilitet.  

 

Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus är den kritiska diskursanalysen svår att begripa och 

Faircloughs följer inte heller sin egen modell på ett systematiskt sätt (Bergström & Boréus, 

2012:393). Närmare bestämt är det svårt att förklara exakt hur varje dimension i Faircloughs modell 

ska analyseras. Detta då det inte finns några precisa analysverktyg i alla delar. Därför har den här 

uppsatsen på ett så tydligt sätt som möjligt förklarat hur den har för avsikt att använda metodens olika 

delar. Speciellt viktig blir den första dimensionen. Genom transitivitetens två steg tillsammans med 

studerandet av innehållsord säkrar analysen att det finns konkreta exempel att analysera i de två 

kommande dimensionerna.  

 

Nästa stora utmaning för reliabiliteten är att dimension två och tre i metoden till stor del bygger på 

författarens tolkningar. Det försvårar då tolkningarna görs av individer som kan ha olika uppfattningar 

om det samhälle den vill undersöka. I till exempel denna uppsats är båda författarna män och båda 

studerar sportjournalistik, vilket kan bidra att tolkningarna kan göras från ett, framför allt, manligt 

perspektiv (Bergström & Boréus, 2012:374). Samtidigt bidrar författarnas roller som sportjournalister 

till att vissa mönster och tolkningar går att tyda, som en icke fotbollsintresserad inte hade kunnat se. 

Tolkningsproblemen undviks i största möjliga mån med hjälp av att uppsatsen tydligt beskriver och 

applicerar Gramscis teori om hegemoni samt Connells teori om den patriarkala hegemonin. 
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Författarna måste således ta klivet ur den manliga rollen och ställa sig frågan hur tolkningarna formas 

av författarnas kognitiva, teoretiska, språkliga, politiska och kulturella omgivning. Genom att vara 

medveten och reflektera över sina förhållanden gör man studien reflexiv och trovärdigheten ökar. 

(Tjora, 2012:170). 

 

Urval 

För att undersöka skillnaderna mellan manliga och kvinnliga framställningar vid idrottsliga 

misslyckanden i medier inriktar sig uppsatsen på två stora mästerskaps-misslyckanden i fotboll. Detta 

då fotboll anses som en av Sveriges nationalsporter (NE, 2018) och att det därmed borde finnas ett 

stort intresse både om att skriva och läsa om det. Något som förenklar materialinsamlandet. 

 

Anledningen till att det blev en lagidrott beror på att det enligt tidigare forskning har konstaterats att 

kvinnor är mer accepterade att utöva individuell idrott där det feminina är framstående, såsom 

simning och gymnastik (Boyle & Haynes, 2008: 127-128). Att studera en idrott som enligt tidigare 

forskning anses som mer lämplig för män bör därför visa ett mer intressant resultat. Problemet med att 

manlig idrott värderas som högre bör där vara större. De två tillfällena som valts gällande 

misslyckande är herrarnas EM 2012 och Damernas VM 2015, beskrivningar av de två mästerskapen 

kommer härnäst.  

 

Efter att Sveriges herrlandslag rankat som 17:e nation i världen (Fifa, 2018a) överraskande förlorade 

öppningsmatchen mot 52:a rankade (Ibid, 2018a) Ukraina den 15 juni 2012 var de tvungna att ta 

poäng mot England i andra gruppspelsmatchen för att ta sig vidare till kvartsfinal, men när de i den 

andra matchen förlorade mot England så innebar det att Sverige var utslagna (Laul, 2012). Detta 

ansågs vara ett misslyckande dels eftersom Sverige förlorade första matchen mot det Ukraina som var 

överlägset sämst rankat (52:a) i gruppen (England var rankat som 6:a och Frankrike som 14:e land i 

världen (fifa 2018a)) och dels för att den sista matchen i gruppspelet blev oviktig, något som också 

sågs som en besvikelse. 

 

Damerna hade en överraskande svår väg genom gruppspelet i VM 2015 där laget bland annat bara 

fick oavgjort mot både Nigeria rankat som 33:a och Australien rankat som 10:a (Fifa, 2018b). Något 

som ansågs som ett misslyckande dels då Sverige kom in till mästerskapet genom ett kval som de gick 

obesegrade igenom och dels genom att de var femterankade (Ibid, 2018b). De oavgjorda resultaten 

som Sverige inledde med bidrog till att Sverige ställdes mot storfavoriten Tyskland i åttondelsfinalen 

den 20 juni 2015, som de förlorade med 1-4 (Sunnervik, 2015). Ett bättre gruppspel hade alltså gjort 
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att Sverige undvikit topprankade Tyskland i åttondelsfinal och därmed fått en enklare väg framåt i 

slutspelet.  

 

De två misslyckanden som valts är jämförda med varandra och mot förväntningarna är de ungefär lika 

stora. Att hitta två exempel med misslyckande av exakt samma dignitet är inte möjligt, dessa två är 

dock de i närtid som författarna till den här uppsatsen bedömde som mest jämlika. Att de inte är exakt 

samma misslyckande är inte heller något problem så länge som författarna har en bra kunskap om 

skillnaderna mellan misslyckandena och kan ta hänsyn till det i analysdelen av uppsatsen. För ett ännu 

bättre resultat skulle uppsatsen kunna ta in fler händelser genom historien men då tiden inte räcker till 

finns det bara möjlighet att analysera ovan nämnda händelser. 

 

Uppsatsen avgränsas till Sveriges två enda kvällstidningar i form av Aftonbladet och Expressen. 

Anledningen är att de är två av Sveriges största sportredaktioner. I denna uppsats undersöks både 

åsikts- och nyhetsartiklar då de båda är med och påverkar diskursen kring synen på manligt och 

kvinnligt idrottande. Dessutom går emellanåt att tyda att det i nyhetsartiklar skiner igenom hur 

skribenten ställer sig i frågan, beroende på hur artikelförfattaren framställer och vinklar artikeln, samt 

vilka värdeladdade ord som används. Således finns det möjlighet att komma så nära ett totalurval som 

möjligt. Av det totala urvalet plockas de artiklar som inte handlar om Sveriges insats under 

mästerskapet eller matchen bort. Exempel på en artikel som plockas bort är när den handlar om 

Englands förbundskapten, vilket är ointressant för denna uppsats. 

 

Urvalet görs genom den digitala databasen Retriever, Sökningen görs genom sökorden Sverige och 

“mästerskapsbenämning”, det vill säga VM, respektive EM. Därefter görs urvalet till det som 

publiceras i tryckt press på Expressen respektive Aftonbladet dagen efter det utvalda misslyckandet. 

Detta då dessa artiklar ger en första bedömning av Sveriges sammanlagda insats i mästerskapet. 

Denna urvalsprocess innebär att efter författarna tagit bort artiklar som beskriver matchen men som 

fokuserar på andra saker än Sveriges insats, så kvarstår 18 artiklar. Av de 18 artiklar som undersöks är 

endast tre skrivna av kvinnor. Detta bidrar till att det är lite knappt 85 procent skrivet av män. Något som 

måste tas i beaktning i slutdiskussionen av denna artikel. Dessutom påverkas undersökningen av att det 

bara är 18 artiklar, vilket gör att uppsatsen endast kan ge en hint om hur manliga respektive kvinnliga 

misslyckanden framställs i kvällspress. Anledningen till det är dels att dessa 18 artiklar är de som fanns om 

det aktuella misslyckandet i kvällspress och dels att författarna har begränsat med tid. Det i sig kan 

innebära att uppsatsen får problem att ge en definitiv bild av fenomenet med idrottsliga 

misslyckanden. Men för att göra det så hade fler misslyckanden behövts undersökas och på grund av 

att den metod som används är tidskrävande fanns det i denna uppsats inte utrymme för det. Detta är 

också något som kommer att beaktas i presentationen av resultatet. 
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Resultat och analys  
I kommande avsnitt presenteras de resultat som uppsatsen kommit fram till, samt en analys av 

materialet.  

Hur framställs idrottarens egenskaper vid ett misslyckande?  

Det första kapitlet i analysen fokuserar på vilka egenskaper som framställs hos idrottarna. Kapitlet tar 

avstamp i frågeställningarna som är uppdelade för att följa Faircloughs tredimensionella modell. 

Första avsnittet ger svar på den lingvistiska analysen, som följs upp av den diskursiva praktiken och 

slutligen hur det speglar sig i den sociala praktiken.  

Hur beskrivs idrottarens färdigheter i texten? 

I det undersökta materialet framgår att vid det kvinnliga idrottsmisslyckandet beskrivs damerna på ett 

förminskande sätt. Genom transitivitetens process- och deltagarverktyg framgår vilka skeenden som 

är av intresse för uppsatsen och genom dem går det också att se vem eller vilka som är aktörer och hur 

de framställs. I artiklarna om damernas misslyckande framgår tydligt vem som är aktör i de avgörande 

situationerna. Exempelvis går det att läsa “Emma Berglund tappade bollen” och “Elin Rubensson 

missade en rensning” (Bank, 2015). I en annan text står det “vi kan fundera över hur det sett ut 

om...Sofia Jakobsson lyckats skalla in Schelins perfekta inlägg” (Pettersson, 2015). Samtidigt finns 

det inslag av situationer där aktören plockas ut ur sammanhanget och osynliggörs, som “ett horribelt 

svenskt felpass”(Pettersson, 2015), där ingen får bära ansvar för skeendet.  

 

Liknande mönster syns i framställningen av herrarna. När herrlandslaget förlorade mot England 

skrevs “de (Sverige) spelade med kontroll, varierande kort och långt” och “en ovan högerback 

(Granqvist) missar i positionsspelet, en andraboll får dimpa ner hos en ensam motståndare” (Bank, 

2012). Skribenten försöker inte dölja någon aktör i händelseförloppet, något som pekar på att 

artikelförfattarna inte vill förminska misslyckandet för varken de kvinnliga eller manliga 

fotbollsspelarna. Dock finns ett tydligt mönster finns att kvinnorna framställs som oförmögna att klara 

av grundläggande delar i sitt utövande av fotboll. Såsom tidigare nämnda exempel där damerna 

misslyckas med så pass banala saker som att rensa, eller nicka in bollen i mål på ett perfekt inlägg. 

Även beskrivningen om Emma Berglund som tappar bollen tyder på att kvinnorna inte klarar av 

fotbollens grundläggande moment, samt att beskrivningen inte är mer utförlig än just det 

grundläggande genomförandet i fotboll. När denna typ av skeenden beskrivs i artiklarna om det 

manliga misslyckandet finns det till skillnad från framställningen av damerna en grundligare 

förklaring till skeendets uppkomst. Till exempel “de spelade med kontroll, varierade kort och långt, 
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spelade Svensson-orkestrerat tiqui-taco-spel i sina mittfältstrianglar och hittade fram till Johan 

Elmander och Zlatan Ibrahimovic med begåvade bollar”(Bank, 2012) och “när Sverige skulle kontra i 

andra halvlek stod en felvänd Zlatan vitt mittlinjen och krävde in bollen med den auktoritet han har” 

(Bank, 2012).  

 

De tydliga skillnaderna i hur skeendena framställs går i linje med Gramscis teori om hegemoni där en 

social grupp är överlägsen en annan. Hegemoni uppnås genom att den överlägsna gruppen dominerar 

andra grupper samt leder sina egna följare. (Gramsci, 2009:75). I detta fall förstärker de i huvudsak 

manliga journalisterna männens dominans genom att framställa deras misslyckanden beroende på mer 

komplexa saker än kvinnornas problem med att spela grundläggande fotboll. I artiklarna om herrarna 

kan det exempelvis se ut så här:  

 
Sverige måste sätta försvasrsspelet nu. Hamrén måste först och främst bestämma sig för hur vår 

ordinarie fyrbackslinje ska se ut, och därefter måste han se till att vi återigen börjar försvara oss som ett 

kollektiv snarare än elva individer (Niva & Wennman, 2012). 

 

Detta skulle kunna kopplas till Raewyn Connells tankegångar om delaktighet. Hon menar att de som 

drar nytta av patriarkatet men inte gör något för att förändra det är med och förstärker hegemonin 

(Connell, 2008:117), så som de manliga journalisterna gör i ovan exempel. Så även om de manliga 

journalisterna inte medvetet förminskar damfotbollsspelarna så bidrar de till att upprätthålla den 

patriarkala hegemonin genom att inte använda ett språk som utmanar den. Detta fenomen syns även i 

en av kandidatiuppsatserna där Aldenhed och Nester menar på att journalisterna förstärker de rådande 

maktförhållanden. Detta genom att enbart skriva om kvinnliga mästerskap under året som 

mästerskapet äger rum medan artiklar om herrarna även skrevs under damernas mästerskapsår 

(Aldenhed & Nester, 2017:15).  

 

Med hjälp av metodverktyget innehållsord hittar uppsatsen ett annat resultat som är av intresse och 

som i någon mån går emot den patriarkala hegemonin. I artiklarna finns till skillnad från tidigare 

forskning inga innehållsord som objektifierar den kvinnliga idrottarna. I till exempel Duncan och 

Hasbrooks tidigare forskning var det framträdande att kvinnor ofta benämns med ord som “pretty”, 

“nice” och “fine” (Duncan & Hasbrook, 2002: 88). I dessa artiklar används istället ord som “iskall” 

(Sunnervik, 2015b) och “det finns klass i henne” (Bank, 2015), vilket tyder på direkta kopplingar till 

sporten. Däremot överensstämmer uppsatsen med deras resultat av hur de manliga framställs. De 

menar att män ofta nämns som “great”, “powerful” och “pure” (Duncan & Hasbrook, 2002: 88), 

vilket även är fallet i denna uppsats där det går att hitta “den gamle, galne härförare” (Olsson, 2012), 

“modet var rätt” (Olsson, 2012) och “viljan var stark” (Olsson, 2012).  
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Ett annat mönster som visar sig i materialet är att det är mindre vanligt med beskrivning av vilka 

egenskaper kvinnorna besitter som gör dem till bra eller dåliga fotbollsspelare. Det finns det däremot 

gott om på herrsidan, där förekommer det beskrivningar som “Danny Welbeck snurrade in ett 

underbart, fruktansvärt 3-2 mål, varken desperation eller Olof Mellberg kunde rädda Sverige” (Bank, 

2012) eller “den långe (Zlatan) var magnifik”(Olsson, 2012). Vilket går i linje med Connells teori om 

marginalisering, där hon hävdar att varje gång manliga egenskaper lyfts fram som önskvärda 

marginaliseras de egenskaper som inte är önskvärda (Connell, 2008:118). 

 

Vilka intertextuella spår kan hittas i framställandet av idrottarens egenskaper?  

I resultatet av denna uppsats finns det en rad olika diskurser som både förstärker och utmanar den 

rådande diskursordningen. Oftast framställs det manliga misslyckandet som en katastrof för en hel 

nation som går in i landssorg. 

 

En av diskurserna som tydligast framstår i produktionsfasen är den militära diskursen. Exempelvis 

skrevs “han vaknade och blev den gamle, galne härförare vi älskar” (Olsson, 2012), vilket tyder på 

hans roll att leda sina styrkor i “kriget” för Sverige som nation. Något förstärker den rådande 

maktstrukturen där männens idrott ses som allvarligare än lek och ställs i relation till strid. En diskurs 

som inte syntes till i artiklarna om damerna som i större utsträckning lämnades utanför nationens 

intresse. Med hjälp av schematiska synen på genre hittas exempelvis följande som skrevs i en av 

ingresserna “Här krossas drömmen om en svensk VM-bragd” (Sunnevik, 2015a), vilket tyder på att 

misslyckandet är negativt men knappast en landssorg. I en annan ingress läses “här tröstar de blågula 

veteranerna varandra”(Thorén & Månsson, 2015(A)), där damerna är ledsna och besvikelsen ligger 

hos dem och inte hos svenska folket. Fairclough menar att diskurser är både konstituerande och 

konstituerar (Fairclough, 1995:55), vilket är fallet i ovan exempel där den manliga dominansen 

förstärks samtidigt som den konstituerar damerna som oviktiga och männen som krigare.  

 

Vidare framställs också männen som typiskt maskulina, såsom att “Modet var rätt” (Olsson, 2012) 

eller “viljan var stark” (Olsson, 2012), vilket förstärker diskursen om att män är modigare och mer 

våghalsiga än kvinnor. Samtidigt framställs kvinnorna som att de inte klarar av det grundläggande i 

att spela fotboll. De tappar bollen eller de missar ett friläge men några vidare beskrivningar finns inte 

om varför skeendet uppstår. Framställningar som “En flygande ardennerhingst som heter Andy 

Carroll” (Bank, 2012), som framställer en snabb och stark fotbollsspelare med omänskliga egenskaper 

syns aldrig i texterna om kvinnor. Detta går i linje med Connells tankar om att de manliga 

egenskaperna värderas högre i dagens patriarkala samhälle, vilket förstärker den manliga dominansen 

över feminiteten (Connell, 2008:115).  
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Detta kan kopplas ihop med Duncan och Hasbrooks tidigare forskning om hur det finns en hierarki 

och ett maktspel mellan män och kvinnor (Duncan & Hasbrook, 2002: 85). Något som Boyle och 

Haynes har bevisat äger rum i sporten, där medierna snarare förstärker hegemonin än förändrar den 

(Boyle & Haynes, 2009: 122). Att kvinnlig idrott tas på mindre allvar än manlig har bland annat visats 

i tidigare studier gjorda av Boyle och Haynes. I deras undersökning från 1995 framgår att endast tre 

procent av sportsidorna i Storbritanniens nationella tidningar samt Sunday newspaper innehöll 

kvinnliga deltagare (Boyle & Haynes, 2009:126). 13 år senare gjordes en liknande studie som togs 

upp under tidigare forskning i denna uppsats. Den visade att det inte skett någon större förändring. Av 

1482 sportartiklar i tryckt press i Storbritannien innehöll två procent kvinnliga deltagare (Women's 

sport and Fitness foundation, 2008), trots att nationalsporten fotboll hade fått en ökning av antalet 

damlag med 265 procent mellan 2001 och 2008 (Boyle & Haynes, 2009:125). Även 

kandidatuppsatsen Kvinnlig offside: En kvalitativ diskursanalys kring hur kvinnor porträtteras inom 

ishockey i svensk kvällspress diskuterar detta, då författarna menar på att kvinnlig ishockey är en 

sekundär version av den manliga ishockeyn (Nilsson & Ydreborg, 2016:2), vilket visar på en manlig 

dominans och tydlig könshierarki. 

 

Det finns även delar i artiklarna som utmanar de rådande diskursordningarna. Bland annat skriver 

Emelie Ölander att “De kastade sig i närkamper, slet som skadeskjutna djur för sin överlevnad” 

(Ölander, 2015), där hon använder diskursen om jakt och likställer damspelarna med att de sliter för 

överlevnad som ett skadeskjutet djur. Något som går emot Boyle och Haynes tidigare forskning om 

kvinnors roll i samhället, att det är accepterat för män att utföra fysiska och slitsamma idrotter, då det 

ligger i deras natur medan kvinnan ska ägna sig åt mindre våldsamma idrotter med tanke på att det i 

hennes natur handlar om att ta hand om familj och uppfostra barn (Duncan & Hasbrook, 2002: 83).  

 

Även i de manliga artiklarna går det att hitta utmanande diskurser. Såsom “Anders Svensson släpar 

sig av sist av alla, förkrossad och tröstad av alla och ingen” (Olsson, 2012) där beskrivningen av 

Anders Svensson går emot diskursen om maskulinitet. Och marginaliseringen som connell menar 

händer varje gång en maskulin egenskap lyfts fram som önskvärd (Connell, 2008:118), utmanas här. 

 

Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av manliga respektive kvinnliga 

idrottare?  

Antonio Gramscis teori om hegemoni grundar sig i de maktförhållanden som han menar finns mellan 

olika sociala gruppers ideologier, vilket betyder att en samhällsgrupp är överlägsen andra (Gramsci, 
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2009:75). Connell pekar på att det inte enbart är de som står i patriarkatets frontlinje som upprätthåller 

hegemonin, utan även de som drar fördel av det och inte gör något för att förändra den maskulina 

hegemonin (Connell, 2008:117). Dessutom framhåller hon marginaliseringen som vittnar om hur 

manliga egenskaper är de önskvärda och de som försöker uppnås (Connell, 2008:118). Detta har även 

visats i tidigare forskning där Riita Pirinens studie visar att sportmedier upprätthåller rådande 

maktförhållanden genom att porträttera kvinnor som underlägsna män (Pirinen, 2002:96). 

 

Dessa teoretiska tankegångar och tidigare forskning förstärks i de artiklar som ingår i denna uppsats 

genom att kvinnorna porträtteras i form av att de inte kan spela fotboll lika bra som män och deras sätt 

att spela blir förminskande, exempelvis “Emma Berglund tappade bollen” och “Elin Rubensson 

missade en rensning” (Bank, 2015). Medan herrarnas prestationer sätts i en större kontext och har mer 

påverkan på en större mängd människor, så som “Han vaknade och blev den gamle, galne härförare vi 

älskar” (Olsson, 2012). Framställandet av idrottarna efter de här två misslyckandena bekräftar alltså 

Connells tankar om den patriarkala maktstrukturen där männen är det centrala i samhället som 

kvinnan står i skuggan av och den gör det ohotad (Connell, 2008:115).  

 

Det finns en tydlig skillnad i diskursordningen i de respektive misslyckandet, där det framgår att 

artiklarna om männen innehåller fler olika intertextuella spår som sätter deras insats i ett större 

sammanhang än i artiklarna om kvinnornas misslyckande. Detta visar att de sociala och kulturella 

strukturerna är olika för de olika misslyckandena (Phillips, Winther Jørgensen, 2000:90). Vilket kan 

peka på att journalisterna reproducerar den befintliga sociala praktiken, där männens misslyckande 

sätts i ett större sammanhang (Phillips, Winther Jørgensen, 2000:90). 

 

Men det finns också delar i texten som utmanar den maskulina hegemonin. I en av texterna framställs 

Anders Svensson på ett icke maskulint sätt där han är mottaglig för känslor och nära till gråten 

“Anders Svensson släpar sig av sist av alla, förkrossad och tröstad av alla och ingen” (Bank, 2012). 

Detta går emot det som både Connell och Gramsci pekar på inom hegemonin där de maskulina 

egenskaperna är att vara fysiskt stark och snabba (Connell, 2008:118) medan kvinnor ses som 

underlägsna och svaga (Pirinen, 2002:96), där beskrivningen av Anders Svensson passar mer in på det 

senare. Således utmanas den diskursordning som finns idag, där en diskurs säger att män är starka och 

kan inte vara svaga och en annan säger att kvinnor är svaga och kan inte vara starka (Fairclough, 

1995:55). Men i exemplet med Anders Svensson kommer det in en utmanande diskurs som säger att 

män kan vara svaga och till och med behöva tröstas av andra män. Nya diskurser kan förstärka 

rådande samhälleliga normer och ideologier men de kan också utmana (Fairclough, 2010:129).  
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Hur framställs det idrottsliga misslyckandet?  

I den tidigare delen framställdes analysen av hur egenskaperna presenterades i texterna. I kommande 

avsnitt fokuseras det på resultat och analys gällande om hur det idrottsliga misslyckandet framställs, 

på vilket sätt hela prestationen och det avgörande momentet för elimineringen framställs i medier.  

Hur beskrivs misslyckandet i rubrik och ingress?  

I artiklarnas rubrik och ingress fanns det några saker som stack ut. Herrarnas misslyckande fick motta 

större kritik. När uppsatsen undersökte viktiga innehållsord i dessa delar av artiklarna så stack ord 

som haveri och fiasko ut. Aftonbladets Erik Karlsson skrev till exempel “Största mästerskapsfiaskot 

sedan 1990” (Karlsson, 2012). Samma tidning rubricerar en annan artikel med “Försvarshaveriet” 

(Flinck & Laul & Wagner, 2012). Ett uttryck som Expressens Daniel Kristofferson och Carl Juborg 

också använder sig av i ingressen av en artikel där de skriver “Försvarshaveriet blev Sveriges fall” 

(Juborg & Kristofferson, 2012). 

 

Damernas misslyckande får en något mildare kritik. Innehållsord som fiasko finns knappt att hitta, 

istället beskrivs misslyckandet snarare som en stor besvikelse för spelarna. Aftonbladet rubricerar till 

exempel två av sina artiklar med “TÅRARNA” (Månsson & Thorén, 2015a) och “SMÄRTSAMT” 

(Bank, 2015). Simon Bank är den som riktar hårdast kritik mot damerna i ingressen till en av 

Aftonbladets artiklar, där skriver han “Nu börjar det roliga - men ett underkänt Sverige får åka hem” 

(Bank, 2015) Herrarna får alltså skarpare kritik, trots att de enligt förhandstipsen presterat på en 

jämbördig nivå med damerna. Misslyckandet framställs som mindre än herrarnas trots att det 

egentligen inte är det. Detta är något som kan härledas till medieforskaren Riita Pirinens studie där 

hon beskriver att kvinnor som håller på med traditionellt manliga sporter förminskas i medietexter 

(Pirinen, 2002:97). I de ovan nämnda exemplen kan uppsatsen tyda spår av dessa tankegångar. Till 

skillnad från Pirinens studie skrivs det inte rakt ut att kvinnornas insatser inte är lika viktiga. Men 

graden av kritik visar detta. Besvikelsen för förlusten rör främst de som är på planen och då behöver 

det inte kritiseras. 

 

Vidare kan detta kopplas till sociologens Raewyn Connells teori om underordnande (Connell, 

2008:116). Hon menar att det finns en maskulin norm i samhället och att de som inte uppfyller får en 

underordnad ställning. Här är det herrlandslaget som är överordnad damlandslaget och därför 

betraktas deras insatser som viktigare och därmed ligger det närmare till hands att kritisera dem när 

det går dåligt. Lundin och Adlofson är inne på samma spår i deras kandidatuppsats där resultatet i 

deras studie visar på att det manliga framställs som norm, bland annat genom att männen framställs 

som starka och modiga medan att man ska tycka synd om kvinnorna (Adolfson & Lundin, 2017).  
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En annan aspekt som måste tas i beaktning är att det i artiklarna finns en genomgående linje i 

artiklarna där det fokuseras på hur damspelarna mår efter misslyckandet istället för hur de presterar. 

Rubrikerna “SMÄRTSAMT” (Bank, 2015) och “TÅRARNA” (Månsson & Thorén, 2015) som syftar 

på spelarnas känslor efter matchen visar det. Expressens Linus Sunnervik skriver i ingressen till sin 

artikel “Besvikelsen hos svenskorna var stor i natt” (Sunnervik, 2015b) är ett annat exempel. Detta 

sätt att lyfta bort fokuset från prestationen är något som sociologiprofessorn Lois Bryson stött på i sin 

forskning. Hon menar att eftersom kvinnors prestationer försvinner så bagatelliseras de kvinnliga 

idrottarna (Bryson, 1994:58).  
 

Vilka intertextuella spår kan återfinnas i framställandet av idrottsmisslyckandet?  

När uppsatsen undersökte vilka intertextuella spår som framträder gällande framställandet av 

misslyckandet var det tre diskurser som var av störst intresse. Dels handlade om en supporterdiskurs 

där författaren tog supportrarnas synvinkel i texten. Dels fanns det en patriotisk diskurs där texterna 

på ett tydligt sätt framställde det svenska laget som en del av nationen och dels fanns det i många 

texter spår av en militär diskurs där artiklarnas författare använde språkbruk som framställde 

insatserna i matcherna som ett krig. 

 

Gemensamt för samtliga av dessa diskurser var att de i större utsträckning stod för delar i det manliga 

misslyckandet gentemot det kvinnliga. I brödtexten på Aftonbladets Simon Banks artikel syntes spår 

av supporterdiskursen i exemplet ”Det här var det Sverige vi hoppats på, det Sverige vi borde kunnat 

få” (Bank, 2012). Något som även framträder i Expressens Mats Olssons brödtext där han skriver 

”Det här, den resa som Erik Hamrén tar oss ut på, kanske inte når sitt mål förrän till VM” (Olsson, 

2012). 

 

Detta språkbruk var inte alls lika framträdande på damsidan, där använde artikelförfattaren snarare av 

ett språk där det är spelarna och laget som påverkas av misslyckandet. Fraser i brödtexten som ”Det är 

nu Sverige åker hem” (Bank, 2015) “Therese Sjögran var lättad efter att Sverige gick vidare till 

åttondelsfinal” (Sunnervik, 2015b) och “Till höger står Charlotte Rohlin och försöker lika tappert 

hålla tillbaka tårarna” (Pettersson, 2015) är återkommande i artiklarna och bekräftar den teoretiska 

synvinkel som Connell har gällande att maskulinitet värderas som högre och viktigare. Det ska dock 

sägas att även om dessa typer av exempel från den här uppsatsens synvinkel ses som representativt för 

texterna så finns det även spår av supporterdiskursen på damsidan. Dessa spår går i någon mån emot 

Connells teori om att den maskulina hegemonin får stå ohotad i samhället. Expressen skriver i 

brödtexten till exempel “Inför kampen hade krigsmålningar målats på varje svenskt ansikte. De gav 

allt, kunde inte gett oss mer” (Ölander, 2015) detta må vara ett exempel som inte har så många 
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liknande fall i artiklarna som beskriver det kvinnliga misslyckandet. Men dess existens visar att det 

finns diskurser som utmanar den rådande hegemonin. 

 

Nästa diskurs som är av intresse för uppsatsen är som sagt en patriotisk diskurs. Även denna är mer 

framträdande på herrsidan. Aftonbladet rubricerar en av herrartiklarna med “NU SIKTAR VI MOT 

VM” (Niva & Wennman, 2012) i samma artikel står det i ingressen “Har vi lärt oss något? Finns det 

något här som är värt att bygga vidare på?” något som fortsätter i brödtexten där det exempelvis står 

“Vi är inte en stor fotbollsnation - inte ännu”. En annan av Aftonbladets artiklar rubriceras med 

“Missarna sänkte oss - det är klart det finns ett mönster” (Bank, 2012). I brödtexten i den artikeln står 

det dessutom “När vi väl var här så sa vi hej till värden, gjorde bort oss, vände och gick hem”. Detta 

sätt att benämna läsarna som en del av laget och laget som en del av läsarna förekommer knappt i 

damartiklarna. Herrarnas insatser blir alltså framställda som något rör hela nationen. Precis som i 

supporterdiskursen förstärker detta herridrottens ställning över damidrotten. Connell pratar om 

marginalisering, där i det här fallet textförfattaren genom sitt användande av diskurser som lyfter fram 

maskuliniteten som något önskvärt marginaliserar feminiteten (Connell, 2008:118). Här är den 

manliga idrotten så pass önskvärd och viktig att den får representera hela landet något som inte 

damidrotten får göra. Vilket bekräftar de tankegångarna. 

 

Den tredje och sista diskursen som uppsatsen vill uppmärksamma kring den här delen av analysen är 

den militärdiskurs som det fanns tydliga spår av i framställningen av herrarnas misslyckande. En av 

artiklarna rubriceras med “Försvarshaveriet” (Flinck, Laul & Wagner, 2012) något som kan kopplas 

till ett militärt försvar, i en annan artikel står det “Tre veckor senare stod Erik Hamrén där som svensk 

förbundskapten redo för revolution” (Karlsson, 2012). I samma artikel finns fler exempel i brödtexten 

som “Kriga till sig en bortapoäng” och “När krutröken lagt sig..”. Detta sätt att använda sig av 

militära metaforer för att beskriva misslyckandet återkommer gång på gång efter herrarnas insats. Det 

lägger matcherna i ett större allvar. Det blir någonting större än idrotten och förstärker fotbollens 

betydelse på herrsidan.  

 

I artiklarna om damerna förekommer sådana exempel knappt, men det finns likt supporterdiskursen 

några exempel som utmanar Connells teori om att den maskulina hegemonin får stå ohotad. I 

brödtexten på en av Expressens artiklar står det som tidigare nämnts “Inför kampen hade 

krigsmålningar målats..” (Ölander, 2015) I en annan av artiklarna står det i ingressen “Adjöss till den 

tid som Sverige med självklarhet räknats som en stormakt…” Dessa exempel får dock närmare ses 

som undantag än något som är en del av ett mönster där militärdiskurser framträder i porträtteringen 

av svenska landslaget på damsidan.  
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Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av idrottsmisslyckandet? 

Sättet som misslyckandena framställs på vittnar i denna uppsats likt tidigare forskningar (Kane & 

Greendorfer, 1994:40-41)(Pirinen, 2002:96) på att det finns en maskulin hegemoni inom mediernas 

bevakning av idrott. Sociologen Raewyn Connell menar att detta beror på aspekter som 

marginalisering, underordnande och en outmanad patriarkal hegemoni (Connell, 2008:115-118). 

Dessa aspekter är också något som denna uppsats hittat spår av i framställningen av misslyckandet. 

Genom olika innehållsord och diskurser befäster medierna att det manliga misslyckandet är viktigare 

och därmed även att den manliga idrotten är av större betydelse. Mediernas sätt att använda språket 

befäster alltså den manliga hegemoni som enligt Connell finns i samhället.  

 

Antonio Gramsci hävdar i sin teori om just hegemoni att samtycke är ett sätt till att uppnå makt 

(Gramsci 1998:12). Genom att skriva på ett sätt som bekräftar hegemonin så samtycker medierna med 

den. När till exempel Aftonbladet skriver “NU SIKTAR VI MOT VM” (Niva & Wennman, 2012) så 

förstärker texten den rådande hegemonin där herrarnas prestationer värderas som viktigare. Här 

överensstämmer alltså uppsatsens resultat med Connells tankegångar och med den tidigare 

forskningen (Kane & Greendorfer, 1994:40-41)(Pirinen, 2002:96). Diskurserna som hittas 

konstitutierar alltså den rådande diskursordningen där det finns ett språkbruk som bygger på 

ideologier om att manlig idrott är mer värd än kvinnlig.  

 

Men som denna uppsats varit inne på tidigare i analysen finns det även spår av ett utmanande av 

hegemonin. Något som Norman Fairclough benämner som en hegemonisk kamp (Fairclough, 

2010:129). Raewyn Connell menar att den patriarkala hegemonin får stå relativt ohotad. Men det 

faktum att tidningarna påverkas av till exempel militärdiskurser och patriotiska diskurser även på 

damsidan utmanar denna hegemoni.  

  

När exempelvis Expressen skriver “Inför kampen hade krigsmålningar målats på varje svenskt 

ansikte. De gav allt, kunde inte gett oss mer” (Ölander, 2012) så utmanar de hegemonin där 

herridrotten får stå som norm. Damernas landslag framställs som högintressant för det svenska folket 

och att deras prestationer är av stor vikt för Sverige som nation. Från den aspekten finns det alltså 

vissa tveksamheter kring Connells teori om att den manliga hegemonin får stå ohotad. Men med det 

sagt så är det viktigt att komma ihåg att den här delen av analysen framför allt pekar mot att det finns 

en tydlig maskulin hegemoni som påverkar framställningen av de idrottsliga misslyckandena och en 

tydlig diskursordning som upprätthåller den hegemonin. En hegemoni som alltså utmanas i vissa 

delar. 
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Vem eller vilka får utstå kritiken? 

I det sista kapitlet av resultat och analys fokuseras det på vem eller vilka som får motstå kritiken för 

elimineringen. Analysen tar upp konkreta exempel men sätter också kritiken i ett större sammanhang, 

såsom hur det påverkas av den sociala praktiken och vilka diskurser som framträder.  

 

Vem eller vilka riktas kritiken mot i texten?  

Gällande vem eller vilka som får utstå kritiken i artiklarna finns det vissa likheter mellan 

misslyckandena men också stora skillnader. Hos både damerna och herrarna är fallet att 

förbundskaptenerna får motstå den tyngsta och mest påtagliga kritiken, vilket i sig inte är speciellt 

överraskande då de är ytterst ansvariga för spelet och resultatet. I båda fallen ifrågasätts 

förbundskaptenens sätt att leda laget och om de verkligen ska fullfölja sina arbetsuppdrag efter 

elimineringen. Något som diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

 

Med hjälp av transitivitetens processer och deltagare tydliggörs hur journalisternas kritik riktas mot 

damernas prestationer i avgörande situationer på planen. Ett exempel är “Emma Berglund: Ger bort 

bollen till det första målet” (Thorén & Månsson, 2015). I texterna om herrarna beskrevs 

misslyckandet utifrån mer komplexa händelser där det snarare var Englands prestation som var bra än 

individuella spelare som var dåliga, som “Walcott slog in den boll som Danny Welbeck till slut kunde 

klacka(!) in mellan Olof Mellberg och Jonas Olsson” (Olsson, 2012), där Welbeck blir aktören 

snarare än de svenska spelarna. Här väljer journalisten att göra svenska individer till aktörer i 

damernas exempel medan Sverige blir mål för processen i herrarnas exempel. Här följer exemplen de 

tankegångar som Duncan & Hasbrook är inne på, om att kvinnor i lagsporter analyseras som individer 

snarare än som lag (Duncan & Hasbrook, 2002: 87) vilket speglar tillbaka på forskningen om att det 

är mer socialt accepterat för kvinnor att ägna sig åt individuella idrotter (Boyle & Haynes, 2009: 128). 

När väl kritiken riktar sig mot individer i herrarnas artiklar beskrivs spelarna utifrån deras tidigare och 

erkända kapacitet, såsom “...stod en felvänd Zlatan på mittplan och krävde in bollen med den 

auktoritet han har” (Bank, 2012).  

 

Genom att studera skeendena i artiklarna om damerna visar det sig att kritiken mot misslyckandet 

förhåller sig till den sista matchen, med undantag för ett tillfälle när tidigare matcher i turneringen 

nämns. Exempelvis skrivs:  

 
Det kunde ha tagit slut innan det började. Efter femton sekunder missade Elin Rubensson en rensning, 

och så kom Alexandra Popp fri framför mål. Efter en minut tappade Jessica Samuelsson bollen och så 

var det Simone Laudehrs tur att missa ett friläge (Bank, 2015). 
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I artiklarna om herrarnas misslyckande beskrevs det hur laget misslyckats i turneringen, men också 

hur landslaget misslyckats de senaste åren och kritiken sträcker sig till och med så långt som tio år 

tillbaka i tiden “I tio år var Sverige ett lag som kunde göra svaga eller dåliga matcher, men alltid veta 

att de var svåra att slå” (Bank, 2012). Kritiken mot herrarna sträcker sig även utanför det som skedde 

på planen, som också ställer landslaget till svars för att semestern blev förstörd får många svenskar: 

 
 ...tusentals av dem ska hålla till där ute i ytterligare fyra dygn, utan tryck i duscharna, och sedan ska de 

gå till brottsplatsen för att se sitt utslagna landslag spela en fullständigt betydelselös match. Det är 

deras semester. Det är det de har sparat pengar för att kunna göra, det de har drömt om undet den 

mörkaste svenska vintern (Niva, 2012).  

 

Detta tyder på att den kvinnliga idrotten inte tas på lika stort allvar, då kritiken är förhållandevis mild 

gentemot sättet som männen kritiseras på. Dessutom sträcker sig journalisternas analysering av 

misslyckandet bara några dagar bakåt i tiden för damerna medan det hos herrarna finns en djupgående 

analys som sträcker sig upp till tio år bakåt i tiden och inkluderar människorna som offrat pengar och 

semester. Samtidigt riktas stark kritik mot fler och större detaljer i herrarnas misslyckande än i 

damernas, där det på sin höjd förs kritik mot vilket spelsystem de har på planen, något som kan 

kopplas ihop med Riita Pirinens tidigare forskning som visar att hierarkin inom sport förstärks av 

sportmediernas sätt att porträttera kvinnor som underlägsna och sportsligt svagare än män (Pirinen, 

2002:96).  

 

En annan typ av forskning som kan kopplas ihop med denna studien är Raymond Boyle och Richard 

Haynes redogörelse för att kvinnor får mindre utrymme bland sportsidorna i medierna, att antalet 

artiklar med kvinnligt innehåll är betydligt färre än artiklarna som handlar om manliga idrottare 

(Boyle & Haynes, 2009:126), vilket bekräftar den patriarkala maktstrukturen. Eftersom det inte ingår 

någon kvantitativ del i denna studie är det riskabelt att dra kvantitativa slutsater, men en sak som är 

tydlig är att det kvinnliga misslyckandet blir betydligt mindre analyserat i antal artiklar och ord. 

Dessutom gör journalisterna ingen större analys av damernas misslyckande medan de gör en betydligt 

bredare analys i det manliga misslyckandet, vilket tydliggörs i nästkommande avsnitt. Detta i sin tur 

går i linje med Gramscis beskrivning om dominansförhållanden mellan olika sociala gruppers 

ideologier (Gramsci, 2009:75). Det är den dominanta gruppen (männen) som är ställföreträdare för 

samhället och genom att benämna deras prestationer som det som bör uppnås förstärks också rådande 

hegemoni (Gramsci 1998:12).  
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Vilka intertextuella spår kan hittas i kritiken ? 

I den diskursiva praktiken gällande journalisternas kritik syns tydliga skillnader mellan herrarna och 

damerna. Som redan beskrivet i de tidigare avsnitten finns det en genomgående militär och patriotisk 

diskurs som återkommer. Men det finns ytterligare diskurser att presentera i detta avsnitt.  

 

Gällande den konkreta kritiken riktad mot misslyckandet får damernas förbundskapten, Pia Sundhage 

inte utstå lika hård kritik som herrarnas Erik Hamrén. Det trots att damerna var rankade som femte 

bästa nationen i världen (Fifa, 2018b) och herrarna placerades i ett gruppspel där två av tre 

motståndare var högre rankade än Sverige (Fifa (A). 

 

Till exempel skrivs det “samtidigt har vi som följer detta landslag alla noterat att den glöd och den 

energi som Pia Sundhage smittade sin omgivning med 2013 inte varit densamma 2015”, ett ganska 

milt sätt att påstå att Sverige borde byta förbundskapten.  

 

Via den schematiska synen på genre kan det i kritiken mot herrarnas förbundskapten, Erik Hamrén, 

hittas hård kritik redan i rubriker. Exempelvis “Hamrén-fiaskot ”(Orrenius, 2012) och i brödtext går 

att läsa “mitt stora problem med Erik Hamréns insats runt detta EM har varit hans oförmåga att 

förhindra att samma sorts misstag återupprepar sig”. Dessutom framträder en skjutjärnsjournalistisk  

diskurs i frågorna till Erik Hamrén, som exempelvis “Vad är ditt ansvar?”(Orrenius, 2012) eller “hur 

ser du på att ni släpper in mål så enkelt?”(Orrenius, 2012) . Denna typen av hårda frågor ställs inte till 

Pia Sundhage. Den tuffaste fråga hon får är “Hur ser du på din framtid?”(Bråstedt, 2015).  

 

Förbundskaptenen för damlandslaget får inte utstå lika hård kritik och inte motstå samma typ av hårda 

frågor som Erik Hamrén. Detta trots att damerna var rankade som femte bästa land i världen och 

herrarna som 17:e. Det går i linje med Connells teori om den manliga dominansen, där männen sätter 

agendan och vid varje tillfälle agendan följs förstärks hegemonin och den manliga dominansen blir 

ännu starkare (Connell, 2008:117). Som tidigare nämnt är männens misslyckande något som påverkar 

hela det svenska folket. I citaten om svenskarnas förstörda semester på sida 29 framgår diskurser om 

semester, ekonomi och även de svenska vintrarna, vilket via texten framhåller en stor kris bland 

svenskar, vars efterlängtade semester förstörts av elva fotbollsspelares misslyckande. 

 

Andra aspekter som pekar på den manliga dominansen är kritikens omfattning. När Pia Sundhage 

kritiseras är det för hennes oförmåga att få till ett fungerande försvarsspel, samt att hon inte lyckas 

hitta samma harmoni i gruppen som hon lyckades med i EM 2013 (Pettersson, 2015). Dessutom får 

hon kritik för att hon startat med olika spelare i matcherna. Kritiken mot Erik Hamrén är betydligt 

bredare, där det bland annat används diskursen om den svenska förbundskaptensrollen, som speglas 
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mot historien av tidigare förbundskaptener och framför allt hur en svensk förbundskapten ska vara. 

Han får kritik för att han har gått emot den traditionella svenska modellen som bygger på ett defensivt 

spel, för att istället ändra till ett offensivt tänk. Exempelvis skrivs det “Försvarshaveriet” (Flink & 

Laul & Wagner, 2012) som influerad av en militärdiskurs. Ännu mer tydligt är kritiken “det är naivt 

av honom att tro att förändring i svensk fotboll skulle bli klar redan till årets EM” (Olsson, 2012) och 

“om risktagande innebär att släppa in fem mål på två matcher, då kommer man ingenstans i 

mästerskap” (Olsson, 2012). I damernas fall riktas snarare kritiken mot att de ska få ordning på de 

grundläggande sakerna som fotboll handlar om, att kunna få till en backlinje och att spelarna ska 

lyckas göra mål i uppenbara situationer.  

 

Erik Hamréns experiment med den svenska fotbollsmodellen, som försatt en nation i sorg, pekar på att 

männens betydelse för samhället är större och att kvinnorna kämpar med att få ordning på de delar 

som bland männen ses som självklara (Connell, 2008:118).  

 

Vilka sociala praktiker påverkar framställandet av kritiken som riktas mot det 

manliga respektive kvinnliga misslyckandena? 

I den sociala praktiken gällande vem eller vilka som får utstå kritik framträder en utmanar 

förbundskapten Erik Hamrén diskursen om hur en svensk förbundskapten för herrlandslaget i fotboll 

ska vara. En diskurs som handlar om att en svensk förbundskapten inte ska frångå den defensiva roll 

som tidigare förbundskaptener byggt sitt spel på. I kritiken mot Pia Sundhage framgår ingen diskurs 

om hur en förbundskapten för damlandslaget coacha sitt lag. Anledningarna till varför hon ska bytas 

ut går i linje med exemplet i föregående avsnitt, att hon inte lyckades förmedla samma energi som 

under EM 2013.  

 

Gramsci menar att dominerande grupper inom samhället, dels måste dominera grupper med andra 

ideologiska normer och dels leda sina redan etablerade följarna (Gramsci, 2009:75). Denna teori kan 

tydas i de studerade artiklarna där medierna har makten att framställa idrottarna på olika sätt, vilket 

också gjorts genom historien. Lois Bryson menar att kvinnlig idrott blir ignorerad och hennes tidigare 

studier visar att även om kvinnor lyckas bryta igenom de manliga barriärerna kommer medierna ändå 

inte rapportera om det (Bryson, 1994:54). Den diskursen har till viss del förändrats i materialet kring 

denna uppsats då rapporteringen av kvinnlig idrott existerat. 

 

Dock får de barriärbrytande kvinnorna fortfarande en rapportering som är underordnad männen. 

Rapporteringen sker på ett sätt som ger kvinnorna mindre kritik, vilket tyder på att det inte berör lika 

många och det säger att kvinnlig idrott inte är lika viktigt som manlig.  
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Vid det manliga misslyckandet rapporterar medierna om händelsen som att ett helt land är försatt i 

sorg på grund av det förlorade slaget, exempelvis “hela Sverige kokade. Men när domaren blåser för 

full tid går luften ur EM-ballongen med ett enda långt pys.” eller “nu är matchen slut - och 

besvikelsen lägger sig tung över landet.”(Schreiber, 2012) medan kring damernas misslyckande skrivs 

det exempelvis “Drömmen är krossad av en tysk övermakt och det enda som återstår är att ta en rad 

farväl” (Pettersson, 2015), vilket tyder på besvikelse hos spelarna och ledarna som nu är utslagna.  

 

Det kan kopplas till studien om experterna i den amerikanska basketliga, som presenterades tidigare i 

denna uppsats, där experterna har en ambivalent inställning till damerna, men herrarna analyseras in i 

minsta detalj (Duncan & Hasbrook, 2002: 87). Samtidigt förstärker detta diskursordningen om vad 

manlig landslagsfotboll betyder för ett land som Sverige. Inför en mästerskapssommar lider svenskar 

genom en kall vargavinter för att till sommaren spenderar både alla sina pengar och semesterdagar på 

att sluta upp kring ett fotbollslandslag som slåss för de blågula färgerna. De får en otrolig stöttning 

men får samtidigt bära ett stort ansvar. När damerna blev utslagna ur VM 2015 presenterades det som 

en lång och tårfylld resa hem för tjejerna som står ensamma bakom misslyckandet. Det är inget land 

som sluter upp, varken på plats eller hemma, utan tjejerna står och faller med varandra. Detta går helt 

i linje med Raewyn Connells samtliga fyra aspekter som tagits upp tidigare i denna uppsats, som är en 

utveckling av Gramscis teori om hegemoni. Hon menar att de manliga egenskaper värderas högre 

vilket fastställer den manliga dominansen, som får stå ohotad, även om vissa förskjutningar görs 

(Connell, 2008:115). Vilket visar sig i rapporteringen om att svenskar vallfärdar till Ukraina för att 

följa herrlandslaget men får sommaren förstörd av deras misslyckande, medan det i damernas fall inte 

var någon utanför laget som brydde sig om misslyckandet.  

 

Hon använder sig också av begreppet underordnade, där hon menar att det finns en hierarki inom 

genuset. Det är de manliga egenskaper som ska uppnås och de som inte lyckas blir på grund av sociala 

praktiken underordnade (Connell, 2008:116), vilket går att tyda i rollen som förbundskapten, där det 

på herrsidan finns en struktur över hur landslaget ska ledas i defensiv anda, medan damerna har 

problem med så banala delar som att sätta ihop en backlinje.  

 

Som tredje punkt har hon delaktighet där hon menar att det inte bara är de direkt inblandade som 

uppehåller hegemonin utan även de som får fördel av patriarkatet men inte gör något för att förändra 

det (Connell, 2008:117), där det tydligaste exemplet är hur medierna rapporterar om svenskar som 

offrar semester och ekonomi för att följa herrarna, samtidigt som ingen supporterdiskurs framträder i 

damernas artiklar.  
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Till sist pratar hon om marginalisering som enligt Connell innebär att varje gång de manliga 

egenskaperna framställs som önskvärda marginaliseras de icke önskvärda (Connell, 2008:118). Detta 

är genomgående i analysen av journalisternas kritik, där varje del av kritiken är hårdare mot männen. 

Beskrivningen av herrarnas misslyckandet som tidigare nämnts innefattar fler diskurser som sätter 

männen i ett större sammanhang. Vilket pekar på att männen tas på större allvar och således bekräftas 

den diskursordning som finns om patriarkatet och den manliga dominansen.  

Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur svensk kvällspress framställer ett manligt 

respektive kvinnligt misslyckande i landslagsfotboll. Denna slutdiskussion presenterar de viktigaste 

slutsatserna från den undersökningen utifrån de givna huvudfrågorna.  

 

På frågan om hur idrottarens egenskaper framställs så har uppsatsen sett tendenser på att de kvinnliga 

fotbollsspelarna förminskas. Då genom ett språkbruk där porträtteringen av kvinnornas misstag till 

skillnad herrarnas framställs som ett resultat av att de inte är förmögna att klara av grundläggande sätt 

att spela fotboll på. Den slutsatsen är något som förstärker den teori och tidigare forskning som hävdar 

att det finns en maskulin hegemoni inom idrott och då särskilt i sporter som traditionellt betraktats 

som manliga. Det ska dock sägas att även om detta var de mest framträdande slutsatserna 

uppsatsförfattarna kunde dra kring idrottarnas egenskaper fanns det också intressanta resultat som 

visar att de kvinnliga fotbollsspelarna till skillnad från tidigare forskning (Duncan & Hasbrook, 2002: 

89) inte objektifierades över huvud taget. En slutsats som i sig pekar på att den maskulina hegemonin 

åtminstone i någon mån utmanas.  

 

När det gäller frågan om hur det idrottsliga misslyckandet framställdes fanns det ett tydligt mönster i 

de undersökta artiklarna där kvinnornas misslyckande inte porträtterades som lika stort. Det trots att 

damernas misslyckande om konkurrensen tas beaktning borde ha setts som minst lika allvarligt. 

Herrarnas misslyckande fick alltså utstå större kritik vilket pekar på att deras idrottande i enlighet med 

den maskulina hegemonin också tas på större allvar. 

 

Den sista frågan handlade om vem eller vilka som fick utstå kritiken. På den punkten kunde två 

huvudsakliga slutsatser dras. Först och främst fick förbundskaptenen i både det manliga och kvinnliga 

misslyckandet utstå den största kritiken. På så sätt fanns det ingen skillnad mellan könen. Kritikens 

karaktär var dock av olika slag. Damernas förbundskapten fick inte lika skarp kritik och fick inte 

heller svara på lika svåra frågor. Kritiken mot herrarnas förbundskapten var dessutom i större 

utsträckning påverkad av en diskurs där det fanns en förutfattad mening om hur en svensk 
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förbundskapten ska vara. Det är alltså liknande funktioner som även hittats i frågan kring det 

idrottsliga misslyckandet. Damerna får inte lika stor eller välargumenterad kritik. Den andra slutsatsen 

som kunde dras gällande vem eller vilka som fick motta kritik var att kvinnorna i större utsträckning 

fick utstå individuell kritik. Kritiken mot herrarna fokuserade framför allt på hur laget hade skött sig. 

Detta är också något som bekräftar tidigare forskning. läs (Duncan & Hasbrook, 2002: 87).  

 

Sammanfattningsvis kan uppsatsen utifrån de slutsatserna som dragits bekräfta att det finns en tydlig 

maskulin hegemoni inom framställandet av de undersökta misslyckandena inom landslagsfotboll. En 

hegemoni som sagt i vissa fall utmanas.  

 

Detta är resultat som inte är speciellt överraskande, men som också visar att det fortfarande trots att 

jämställdheten inom fotboll blivit bättre behöver bli ännu bättre. Denna uppsats må inte vara av den 

omfattningen att den kan ge en definitiv bild av hur medierna framställer manliga respektive kvinnliga 

misslyckanden inom landslagsfotboll. Hade till exempel de få artiklarna som utmanade den rådande 

hegemonin fallit bort, så hade vissa slutsatser inte kunnat dras. Det i sig kanske inte det här fallet hade 

varit helt missvisande eftersom den hegemoniska kampen var så liten, men sådana tankar måste tas i 

beaktning. Bortsett från det så kan uppsatsen givetvis inte heller ge några svar på hur det ser ut inom 

andra idrotter. Men resultatet kan användas som en grund för fortsatt forskning inom området. 

Forskning som i bästa fall kan ge resultat som kan få journalister att fundera över sättet som de 

beskriver allvarligheten av diverse idrottsliga misslyckanden.  

 

Tar man dessutom i beaktning Lois Brysons forskning om att det är främst manliga journalister som 

skriver om sport (Bryson, 1994:51-53) och Raewyn Connells tankegångar om att det inte bara är de 

som står i patriarkatets frontlinje som upprätthåller den patriarkala hegemonin (Connell, 2008:117) då 

kanske journalisterna som i denna studie i 16 av 18 artiklar var män borde fundera över varför ett 

manligt fotbollsmisslyckande på landslagsnivå är en så pass mycket större katastrof än den kvinnliga 

motsvarigheten. Eller om man vänder på det så är det kanske så att ett misslyckande i fotboll inte ska 

betraktas som landssorg eller katastrof över huvud taget. Att det snarare är sättet kvällspressen 

beskriver damernas misslyckande på som är eftersträvansvärt och därmed borde utgöra normen. Det 

kanske ska vara en norm för journalisterna att beskriva herrlandslagsspelarna som svaga. Det kanske 

inte behöver vara så att semestern är förstörd för det svenska folket om herrarnas landslag åker ut i 

gruppspelet i fotbolls-EM. Fotboll behöver kanske inte beskrivas med militära diskurser och betraktas 

som krig, eller så är det just det som behövs. Hur som helst är det något som journalisterna som 

beskriver sådana händelser kan fundera över. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna uppsats på grund av sin begränsade tidsram endast undersökt texter som jämför ett  

exempel för varje kön så finns det många ytterligare delar som är lämpliga att studera närmare för att 

få en större vetenskaplig grund. Nedan följer ett par förslag till vidare forskning som både kan stärka, 

motbevisa eller utveckla det resultat som presenterats i denna uppsats.  

 

Undersöka fler misslyckanden och fokusera på skillnader mellan manliga och kvinnliga 

journalister 

Det har tidigare gjorts flertalet olika studier som visar hur skillnaden är mellan manliga och kvinnliga 

journalister. Inför denna uppsats har dock inga tidigare studier hittats som visar hur olika kvinnliga 

respektive manliga journalister framställer ett idrottsmisslyckande. Därav skulle det vara intressant att 

se om exempelvis kvinnliga journalister framställer kvinnliga idrottsmisslyckanden på annorlunda sätt 

än sina manliga kollegor. Det skulle kunna göras i både kvalitativ och kvantitativ form, där den 

förstnämnda skulle kunna göras utifrån att studera om de kvinnliga journalisterna följer den rådande 

maktstrukturen eller om de utmanar den vid ett idrottsligt misslyckande.  

 

Intervjuer med journalister  

Enligt Norman Fairclough byggs diskurser och diskursordning genom konsumtion och produktion, 

som båda behandlas till viss mån i denna uppsats. Men för att få djupare förståelse för 

produktionsfasen är ett förslag till vidare forskning att göra djupintervjuer med journalister för att 

studera hur den som skapar texten egentligen förhåller sig till de patriarkaliska maktstrukturerna som 

råder i samhället. Finns det någon förklaring till varför texterna skrivs på liknande sätt och finns det 

någon skillnad i om det är en manlig eller kvinnlig journalist? 

 

Receptionsstudier med de som läser texterna 

För att undersöka konsumtionsfaktorer kring en text skulle det vara intressant att göra en 

receptionsstudie med läsare för att studera hur konsumenterna uppfattar de artiklar som skrivs. En 

jämförelse av hur konsumenterna upplever ett kvinnligt respektive manligt misslyckande i lagsport 

eller en jämförelse av kvinnliga misslyckanden i lag respektive individuell idrott är att föreslå.  

 

Undersöka på individuell nivå 

Enligt diverse tidigare studier påvisas att kvinnor som utövar lagidrotter är mindre accepterande än de 

som utövar individuella idrotter. Därav skulle det vara intressant att undersöka huruvida det är 
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skillnad i rapportering när det gäller ett individuellt misslyckande, som exempelvis Charlotte Kalla, än 

om det rör sig om ett lagmisslyckande. Framställer samma journalister misslyckandet på olika sätt 

beroende på om det är individuellt- eller lagmisslyckande? 

 

 

Jämföra med utländska medier 

Ett annat förslag skulle vara att göra en liknande studie som denna uppsats och jämföra med utländska 

medier. Hur ser det egentligen ut i andra länder och delar av världen? Det finns mycket tidigare 

forskning som visar hur kvinnlig idrott inte tas på lika stort allvar i andra länder men någon forskning 

om hur idrottsliga misslyckanden framställs verkar vara mindre av.  

 

Undersöka andra faktorer som ålder eller etnicitet 

För att sätta undersökningen i ett större samhälleligt perspektiv skulle man kunna undersöka hur ett 

hur ett idrottsligt misslyckande framställs beroende på andra faktorer. Det kan till exempel handla om 

hur man framställer ett individuellt misslyckande i någon idrott beroende på om det är en junior eller 

veteran som gör det. Exempelvis skulle forskare kunna undersöka hur man framställer ett jämbördigt 

misslyckande mellan simmarna Therese Alshammar och Sarah Sjöström. 

 

Att undersöka ett misslyckande beroende på etnicitet skulle också kunna tillföra detta område 

intressanta resultat. Det skulle exempelvis kunna vara att  undersöka hur ett misslyckande på lagnivå 

framställs beroende på om ett lag har en etnisk svensk tränare eller en tränare av en annan etnicitet. 
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