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ABSTRACT  
 
Author: Camilla Andersson 
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Level of education: C 
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Pages: 70 
 
The purpose of this essay is that from a gender theoretical and critical discourse analysis perspective  study how the image of the 
Swedish football national teams and players in the 2002 World Cup (men) and 2003 (women) were constructed in the media 
coverage. I analyze articles published in Dagens Nyheter, Swedens biggest morningpaper and Aftonbladet, biggest eveningpaper. 
The method is based on a quantitative content analysis, and critical discourse analysis in which I use van Dijk's analytical 
approach. 
 
Issues : 
1. What constructed the World Cup in 2002 and 2003  players and teams, from a gender theoretical perspective in the mediatexts? 
2. Can the constructions in question 1 (with respect to the World Cup, players and teams ) be attributed to a specific gender 
discourse and how can they then be explained from a discursive perspective? 
 
Both the content analysis and critical discourse analysis points to significant differences in the attention value of the World Cup in 
2002 and 2002. 
 
• It differs in structure / presentation of the actual event where mens World Cup is constructed as a dramatic and historically 
important event. It has an impact on all pages in the paper: debate  culture, news sites as well on the sports pages. Articles about 
the female players are more concentrated on the sports pages. 
• The difference in the portrayal of the fotball players. The portraits of the men are elaborate and well researched. The portraits of 
the women are much thinner, more of haste. The male practitioner depicted additionally as potent and purposeful and may control 
the narrative about himself. The image of the female practitioner will be that she "corrects herself nicely " after the reporter team. 
Women players are also asked to comment on other events, for instance the men´s competition, than the direct cause of the text 
that should be a portrait of the female player. They are also compared to male players . There are also some cases of differences in 
language use with a tendency to reduction of the female player. Important to remember, however, is that this is only a small 
number of texts that have been analyzed. Remarkable, however, are the results from the content analysis that there is much greater 
focus on the team when it comes to the ladies, and more focus on individuals when the men are described . 
• The difference in the quality of production with respect to the number of articles , number of writers and in the construction of 
the articles. The number of articles is on average 5 times as many during the 2002 World Cup about Swedish national team (men) 
compared to the VM 2003 and the women's national team. Articles are also backed up in a greater extent by the factfile, tables and 
general articles relating to the World Cup. For the ladies it does not exist the same editorial back-up to lift the event to a few levels 
higher in readers' rankings. Here the focus is most of the game situation and to the team. 
 
Attention value is higher for men, not only in terms of quantity but also in terms of where the texts are published. It is clear that in 
the material there is a dominance and importance discourse connected to gender in the surveillance of the World Cup.  
 
Keywords: Mass Communication, Gender, Sport, Daily News Paper, World Cup, Attention Value
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SAMMANFATTNING 

 

Tidigare forskning och teoribildning visar att kvinnor marginaliseras och stereotypiseras på sportsidorna 

samt att massmedierna har en viktig roll i konserverandet eller upplösandet av dessa värderingar. Avsikten 

med denna C-uppsats är att utifrån ett genusteoretiskt och kritiskt diskursanalytiskt perspektiv studera hur 

bilden av de svenska fotbollslandslagen och spelarna i VM 2002 och 2003 konstruerades i 

mediebevakningen i samband med evenemangen. Detta i Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning, 

och Aftonbladet, Sveriges största kvällstidning. De undersökta perioderna är 26/5 – 17/6 2002 (herrar, 

Sverige åkte ur i åttondedelsfinalen) och 14/9– 2/10 2003 (damer, Sverige vann kvartsfinalen). Metoden 

bygger på dels en kvantitativ innehållsanalys, dels kritisk diskursanalys där jag använder mig av van Dijks 

analytiska upplägg. 

 

Frågeställningar:  

1. Hur konstrueras fotbollsVM 2002 och 2003, spelare och lag, ur ett genusteoretiskt perspektiv i 

medietexterna? 

2. Kan konstruktionerna i frågeställning 1 (med avseende på VM, spelare och lag) härledas till en specifik 

genusdiskurs och hur kan de i så fall förklaras ur ett diskursivt perspektiv? 

 

Såväl den kvantitativa som diskursanalysen pekar på stora skillnader i uppmärksamhetsvärdet mellan VM 

2003 och 2002.  

 

• Det skiljer i konstruktionen/presentationen av själva evenemanget där männens VM konstrueras 

som en dramatisk och historiskt viktig händelse som får genomslag på alla sidor i tidningen, såväl 

debatt, kultur, nyhetssidor som på sportsidorna. Artiklarna om damerna är mer koncentrerat till 

sportsidorna.  

• Det skiljer i porträtteringen av tävlingsutövarna. Porträtten av männen är genomarbetade och väl 

researchade. Porträtten av damerna är betydligt tunnare, mer av hastverk. Den manlige utövaren 

skildras dessutom som potent och målmedveten och får styra berättandet om sig själv.  Bilden av 

den kvinnliga utövaren blir att hon ”rättar sig snällt” efter reportageteamet. Kvinnorna får också 

oftare kommentera underhändelser än den direkta orsaken till texten och de jämförs ofta med 

manliga spelare. Det finns också i något fall skillnader i språkbruk med tendens till förminskning. 

Viktigt att komma ihåg är dock att detta endast är ett fåtal texter som analyserats. 
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Anmärkningsvärt är dock resultatet från innehållsanalysen att det finns betydligt större fokus på 

lag vad det gäller damerna och mer fokus på individer när herrarnas beskrivs.  

• Det skiljer i produktionens kvalitet med avseende på mängd artiklar, antal skribenter och i 

konstruktionen av artiklarna. Antalet artiklar är i genomsnitt 5 gånger så många under VM 2002 

kopplat till svenska herrlandslaget jämfört med VM 2003 och svenska damlandslaget. Artiklarna 

backas också i högre grad upp av faktarutor, tabeller och allmänna artiklar rörande VM. För 

damerna existerar inte samma redaktionella back-up för att lyfta evenemanget till några nivåer 

högre i läsarnas ranking. Här fokuseras det mesta av resurserna till matchsituationen och till laget.  

 

Uppmärksamhetsvärdet är därför högre för männen, inte endast i avseende på mängd utan också med 

avseende på var de publiceras. Det är tydligt i materialet att det finns en dominans- och betydelsediskurs 

kopplat till genus när det gäller bevakningen av fotbollsVM. Man kan, om man så vill, dra paralleller till 

en scenshow för att ge en bild av diskursen: tillsammans skapar helheten, när det gäller AB:s och DN:s 

bevakning av männen, en publik arena omsvärmad av ljud och ljus, vackra bilder, och en professionell 

scenografi som bjuder in läsaren till en häftig show. Speciellt tydligt blir detta i AB. Kvinnorna däremot 

står relativt ensamma (om än oftast som ett lag) på sin scen med en enstaka spotlight i ett försök att 

förhöja effekten.  
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1.	  INLEDNING	  

 
1.1 ”Kul att vara med” 
 

Det är november 2000 och stor fest på TV-sända fotbollsgalan i Globen då årets bästa spelare i alla 

kategorier ska premieras. Tina Nordlund, Umeå IK, tar emot Diamantbollen som Sveriges bästa kvinnliga 

fotbollspelare. Inför miljonpublik och med Diamantbollen i hand konstaterar hon med ett snett leende: 

– Det är kul… att äntligen få vara med i TV… 

 

För dem som följer idrott i massmedierna, och i det här fallet fotbollen, var det inte svårt att förstå den 

underliggande meningen i vad hon sa. Att det inte handlade om henne personligen, utan om 

damfotbollspelare som helhet. Några dagar efter galan får Tina Nordlund förtydliga vad hon menar i bland 

annat Aftonbladets Sportbilaga. Hon berättar om sin besvikelse över att fotbollspelare som är kvinnor får 

så markant mindre uppmärksamhet i medierna jämfört med herrfotbollens spelare. Hon tar bevakningen av 

Fotbollsgalan som ett exempel på hur olika bevakningen kan se ut: en liten notis i Aftonbladet och två 

rader i Expressen handlade om damernas utnämningar. Resten av bevakningen, ett flertal sidor, hade fokus 

på herrarna. När det väl skrivs om damer handlar det ibland mer om det som händer utanför fotbollsplanen 

som personliga relationer än det som händer på den, menar hon. ”Det är dags att reagera över den sneda 

bevakningen” konstaterar hon och lägger till: ”Ordet diskriminering är starkt, men jag tycker att det är så” 

(AB 20001115). 

 

Dagen efter får hon svar av Aftonbladets krönikör Lasse Anrell (AB 20001116). Han ger henne rätt: ”Inte 

ens den normala ryggmärgsfunktionen att en snygg tjej – åtminstone – ger stort spaltutrymme fungerade.”  

Men Tina har också fel, menar han. ”Damfotbollen kan inte kräva samma utrymme som herrarna i fria 

media. Damfotbollen är fortfarande nåt som få bryr sig om.” Medierna skriver endast om allmänheten 

visar intresse, menar han.  

 

Tina Nordlunds upplevelse av en bristfällig mediebevakning av de svenska damfotbollspelarna är inte ett 

enstaka fenomen som drabbar just fotbollen. Tidigare forskning pekar på en större mediediskurs där idrott 

med kvinnor som utövare generellt rankas lägre på sportsidorna än idrott där utövarna är män, både 

nationellt i Sverige och internationellt. Det gäller i antal artiklar, eller storlek på artiklar, men även i 

skildringen av atleterna som sker utifrån stereotypa könsmaktmönster, byggda på kvinnors och mäns över- 
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och underordning(Cohen 1993, Creedon 1994, Wallin 1998, Koivula 1999). Det är knappast en medveten 

procedur genomförd av manschauvinister. Pirinen (2002) menar att medietexterna kan ses som ett 

förkroppsligande av de specifika diskurser som konstruerar genusrelationer inom själva idrotten. Med 

diskurser avses då den definition som formuleras inom den poststrukturalistiska socialteorin: sociala 

konstruktioner av verkligheten, en allmän kunskap eller förförståelse, som också bygger på ”osynliga” 

samhällsförhållanden, till exempel maktrelationer (Berglez 2000, Fairclough 1995). Åtskilliga forskare 

menar att idrotten mer än någon annan social institution konstruerar en stereotyp genusdiskurs beroende 

på att i idrotten sammanfogas biologiska och fysiska skillnader mellan kvinnor och män med sociala och 

kulturella tolkningar av traditionella könsroller. Manlig fysik och styrka kontra kvinnlig mjukhet (Kane & 

Greendorfer 1994). Denna genusdiskurs reproduceras genom läkar- och idrottsvetenskaperna, genom 

idrottsorganisationer, feministiska rörelser och massmedia (Pirinen 2000). Med tanke på att mediernas 

texter inte endast är socialt skapade av de diskurser som de produceras i, utan samtidigt själva också är 

socialt konstruerande (Fairclough 1995) har massmedierna en viktig roll i konserverandet eller 

upplösandet av dessa stereotypa diskurser. 

 

Det går heller inte att bortse ifrån det faktum att medierna är med om att skapa det intresse som Anrell i 

sin artikel menar inte finns. Enligt teorin om priming kan medierna genom att uppmärksamma vissa 

fenomen och inte andra bidra till att väcka människors medvetande om en företeelse (Strömbäck 2000). 

Läsarnas kognitiva, det vill säga kunskapsmässiga, scheman om företeelsen aktiveras. Effekten blir som 

störst när exponeringen av en företeelse sker under en längre period. Man kan därmed tänka sig att en stor 

mediehype kring ett ämne också ökar läsarnas/tittarnas/åhörarnas intresse för ämnet i fråga. Enligt Cohen 

(1993) kan det i sin tur leda till en förändring av själva mediebevakningen. Hon konstaterar att medierna 

och idrotten lever i en symbios som blir ekonomiskt fruktsam för båda parter. Idrotten ger massmedierna 

historier att berätta och höjd lösnummerförsäljning alternativt höjda tittar- och åhörarsiffror. 

Massmediernas bevakning är i sin tur med om att skapa ett ökat intresse för personen/föreningen/idrotten 

vilket leder till ökade ekonomiska intäkter i form av ökat antal åskådare eller ökade sponsorintäkter. 

Cohen tog  i början av 1990-talet upp tennisen och golfen i USA som exempel på symbiosen. Hon menade 

att det inom de sporterna höll på att ske en förändring av mediebevakningen. De präglades plötsligt av ett 

större intresse för de kvinnliga tennisspelarna och golfarna. Främst inträffade denna brytpunkt på grund av 

bakomliggande starka ekonomiska drivande krafter. Det ledde i sin tur, enligt Cohen, fram till tecken på 

en genusneutralisering i både massmediebevakningen och i synen på de aktuella idrotterna i sig. 

 

Tillbaka till den inledande historien om Tina Nordlund på Fotbollsgalan. Tre år efter Fotbollsgalan, 

oktober 2003, spelade Sveriges damer VM-final mot Tyskland. TV 4 hoppades på två miljoner tittare, en 
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astronomisk siffra ur damfotbollsnivå mätt (Dill & Regnér, Aftonbladet, 20031011). Den förhoppningen 

slogs dock med råge. 3,8 miljoner svenskar såg finalen (Stolt, Sydsvenska Dagbladet 20040323).  

 

1.2 Problembakgrund och syfte 
 

Vi kan konstatera att tidigare forskning och teoribildning på området visar att kvinnor marginaliseras och 

stereotypiseras på sportsidorna samt att massmedierna har en viktig roll i konserverandet eller upplösandet 

av dessa värderingar. Frågan är då vad som har skett på tre år: från det att Anrell hävdar att det inte finns 

något intresse för damfotboll till att nästan fyra miljoner svenskar ser en damfotbollsfinal, låt så vara att 

det är Sveriges första VM-final i fotboll på närmare 50 år. Kan man till exempel tro att det även skett en 

förändring i den generella mediebevakningen under de tre år som föregick VM 2003? Enligt teorin om 

priming bidrar ju medierna till att väcka människors uppmärksamhet på vissa fenomen, om bevakningen 

av fenomenet sker under en längre period.  

 

Frågan om vad som hänt i Sverige under den aktuella treårsperioden som föregick fotbollsVM 2003 är för 

omfattande för att behandlas i en C-uppsats. Däremot går det att studera ett litet utsnitt av 

mediebevakningen som underlag för en vidare diskussion. I denna uppsats vill jag därmed genom en 

diskursiv analys studera och diskutera hur mediebevakningen som föregick VM-finalen 2003 såg ut 

kopplat till ett genusteoretiskt perspektiv. Jag ämnar även, med samma perspektiv, analysera bevakningen 

av fotbollsVM 2002 (herrarna), och därefter jämföra resultaten från de båda. Eftersom jag är intresserad av 

att sätta in bevakningen i en större samhällelig kontext kopplad till genusteoretiska utgångspunkter 

använder jag mig av Faircloughs (1995) definition av diskurs som både teoretisk och metodisk grund.  

 

Syftet med denna uppsats är därmed att utifrån ett genusteoretiskt och diskursivt perspektiv studera hur 

bilden av de svenska fotbollslandslagen och spelarna i VM 2002 och 2003 konstruerades i en del av 

mediebevakningen i samband med evenemangen.  

 

Problemet är intressant eftersom jag tror att denna bevakning spelar roll för det stora publikintresset för 

finalen. Det är också intressant eftersom jag tror att vi är inne i en fas där mediebevakningen av damernas 

elitfotboll håller på att förändras. För att kunna uttala mig om eventuell förändring hade jag dock behövt 

göra en jämförelse med tidigare VM för de kvinnliga fotbollspelarna. Valet av en jämförelse med 

herrlandslaget motiverades dock av att jag samtidigt vill se om det fortfarande finns skillnader i språkliga 

mönster kopplat till genus, vilket tidigare forskning visar. Jag vill också få en uppfattning om hur stora 
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dessa eventuella skillnader är. Det jag kan göra är dock att i diskussionen resonera kring eventuell 

förändring och koppla mina resultat till tidigare forskningsresultat om kvinnliga elitidrottare. 

 

När jag använder mig av ett diskursivt perspektiv i uppsatsen innebär det att jag studerar hur texterna är 

utformade. Enligt Fairclough (1995) gör man detta genom att analysera representation i form av hur 

världen, händelser och samband konstrueras i media) de återgivna aktörernas konstruerade roller/ 

identiteter, och hur relationer och samband mellan dessa olika identiteter etableras och beskrivs i 

medietexterna. Det diskursiva perspektivet innebär också att jag diskuterar varför texterna är utformade på 

det sätt som de är och hur de kunde ha varit utformade på ett annat sätt. Därför har jag valt att ställa upp 

följande frågeställningar för uppsatsen: 

 

1. Hur konstrueras fotbollsVM 2002 och 2003, spelare och lag ur ett genusteoretiskt perspektiv i 

medietexterna? 

a) Vad finns det för eventuella skillnader och likheter med avseende på genus när det gäller 

uppmärksamhetsvärde och representation i medietexterna från de båda arrangemangen 

fotbollsVM 2002 och 2003?  

b) Vilka roller/identiteter tillskrivs spelare och lag som eventuellt kan kopplas till genus? 

c) Finns det samband mellan dessa olika identiteter och återgivningen av dem i 

medietexterna som eventuellt kan kopplas till genus. 

2. Kan konstruktionerna i frågeställning 1 (med avseende på VM, spelare och lag) härledas till en 

specifik genusdiskurs och hur kan de i så fall förklaras ur ett diskursivt perspektiv? 

 

1.3 Uppsatsens upplägg 
 
I kapitel 2 utvecklas först en teoribakgrund om diskursens betydelse för att studera maktsystem och genus 

som diskurs. Därefter presenteras ett historiskt perspektiv på kvinnor inom svensk idrott och tidigare 

genusforskning beträffande massmediernas elitidrottsbevakning såväl i USA som Sverige.  

 

Kapitel 3 beskriver material, urval och metod. En kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 736 texter 

från Aftonbladet och Dagens Nyheter i samband med fotbollsVM 2002 och 2003 har kodats för analys. 

Sju texter, varav tre porträtt samt fyra artiklar från en matchavgörande situation, har därefter valts ut för en 

kritisk diskursanalys som görs från makro- och mikronivå. Makroanalysen studerar textens tematiska och 

schematiska struktur. Mikroanalysen studerar lokal koherens (sammanhang), närvarande implikationer och 

den lexikala stilen.  
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I kapitel 4 presenteras resultaten från analyserna. Den kvantitativa innehållsanalysen visar bland annat att 

artikelmaterialet när det gäller herrarnas VM överväger markant när det gäller kvantitet (mängd artiklar) 

men även vad det gäller till exempel spridningen av materialet till andra sidor än just sporten, och 

satsningen på faktamaterial. Damerna får procentuellt stort utrymme i artiklar som koncentreras på själva 

matchaktiviteten. I artiklar om damerna sker också en större fokusering på laget. När det gäller herrarna 

lyfts individerna oftare fram. Den kritiska diskursanalysen visar bland annat att det i de aktuella fallen 

finns en skillnad i porträtteringen av en herrspelare och damspelare. Herrspelaren får i det här fallet ett 

långt, genomarbetat porträtt med många personliga fakta som understryker spelarens vikt. Damspelaren 

får däremot till exempel kommentera manliga spelare, bevakningen av dam- och herrfotboll och jämförs 

med manliga spelare. Hon, som person, hamnar därmed mer i skymundan. I skildringen av den 

matachavgörande situationen understryks denna jämförelsediskurs ytterligare. ”Hjältinnan” (som gjort det 

avgörande målet) från VM 2003 jämförs med en manlig, svensk kollega. Men ”hjälten” från VM 2002 

jämförs med en manlig, internationell kollega. 

 

I kapitel 5 diskuteras resultaten från analyserna. En sammanfattande slutsats är att det är tydligt att det 

finns en dominans- och betydelsediskurs kopplat till genus när det gäller bevakningen av fotbollsVM. Den 

totala bevakningen av männen skapar en gedigen slutprodukt som bjuder in läsaren till en häftig show. 

Implicit skapas därmed en betydelsediskurs kring herrspelarna som står i bjärt kontrast till bevakningen av 

kvinnornas VM som är betydligt andefattigare skildrad. Kvinnorna är också underordnade en 

jämförelsediskurs där de jämförs med männen som skildras som norm. 
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2.	  GENUS	  SOM	  DISKURS	  

–	  teori	  och	  tidigare	  forskning	  
 

Här utvecklar jag först de teorier om diskurs och genus som jag inledde med i kapitel 1 och kopplar dem 

till forskningsområdet. Därefter kommer jag in på tidigare forskning kring genus, idrott och massmedier.  

 

 
 
2.1 Den kritiska diskursens betydelse för att studera maktsystem 
 
Diskurs är ett mångfasetterat teoretiskt begrepp som skiljer sig i användning mellan olika vetenskaper. 

Inom språkvetenskaperna används diskurs rent generellt för att benämna social handling och interaktion 

mellan människor och språkliga mönster i en text (både skrift och tal). I samhällsvetenskapernas 

poststrukturalistiska socialteori används diskurs som ett begrepp för att beskriva att vi lever i en social 

konstruktion av verkligheten. Allmän attityd, kunskap och förförståelse är skapad av den historiska och 

kulturella kontext som människan växer upp, vistas och lever i. En sammanfattande definition av diskurs 

är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000:7). I bland 

annat Faircloughs (1995) tappning förenas den språkligt orienterade metoden med samhällsanalysens 

diskursbegrepp. Han menar att språket/texten – såväl tal som skrift – aldrig är kontextlös eller opåverkad 

av rådande samhällsdiskurser som till exempel samhälleliga värderingar. Språket och dess kontext är 

tvärtom beroende av varandra i ett dialektiskt förhållande.  

 

Enligt Fairclough skapas den ideologiska diskursen i en text av sociokulturella och diskursiva praktiker: 

 

a) De sociokulturella praktikerna utgörs av främst ekonomi, politik (vilka 

innehåller makt och ideologi) och kultur (vilket innehåller värderingar och 

identitet). De samverkar med varandra och har sin tur var och en olika 

institutionella karaktärer. Till exempel medietexter kring idrott genomsyras 

direkt eller indirekt av de olika politiska ställningstaganden som görs av 

idrottsförbund eller myndigheter. Det finns även en mer abstrakt karaktär 

kopplad till praktikerna som bygger på ”allmänna” värderingar och förkunskap.  
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De sociokulturella praktikerna står dock inte i direkt samspel med medietexten utan går via: 

b) De diskursiva praktikerna. De utgörs av det sätt som texterna produceras och 

konsumeras på. Även här kan praktikerna delas upp i en institutionell och 

abstrakt karaktär. Den institutionella står för praktiska ting som en tidnings 

utgivningsprocedurer, ekonomiska begränsningar med mera. Den abstrakta 

karaktären benämns diskursiva processer och kan handla om de värderingar 

som finns underliggande på en redaktion. Ett exempel är hur man vanligen, och 

oftast omedvetet, beskriver/behandlar en fråga, till exempel vilken dignitet 

kvinnliga fotbollspelare ges på sportsidorna. 

 

Sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och trossystem tillhör de faktorer som påverkas av 

samverkan mellan texten och de sociokulturella och diskursiva praktikerna. Centralt i hela processen är, 

enligt Fairclough, maktbegreppet. Olika maktsystem, bland dem genusdiskurser, genomsyrar alla sociala 

relationer på ett eller annat sätt i samhället.  

 

Sammanfattningsvis: Språket är inte bara socialt skapat, utan dessutom själv socialt konstituterande. 

Texter är skapade i en viss social kontext och beroende av olika sociala värderingar. Men de bidrar också 

till att återskapa dessa värderingar. Det är med andra ord inte oviktigt vilka ställningstaganden och 

maktrelationer texten innehåller. Genom att studera språket i form av ordalydelser och upplägg i 

medietexterna och sätta in dem i deras samhälleliga, sociala kontext kan vi gå under ytan och undersöka 

varför texterna är skrivna som de är och även analysera vem som har tolkningsföreträde i texten. 

 

 

2.2 Genus i teorin  
 
Olika företrädare bland genusteoretikerna definierar begreppet genus på skiftande vis. Gemensamt för alla 

är dock att manligt och kvinnligt är kulturellt och socialt skapade fenomen (Ambjörnsson, 2004). Att 

studera genus som diskurs ter sig därför naturligt i enlighet med Faircloughs resonemang om hur 

betydelser och ideologier skapas i den dagliga interaktionen och kommunikationen.  

 

Hirdmans (2001) definition av genus är att det är tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som 

kön. Med genus kombinerar hon biologiskt, fysiskt kön med socialt konstruerat kön i ett enda begrepp.  

 

Hirdman menar att det finns tre formler i genusdiskursen och synen på kvinnan genom historien: 
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1) A – icke A= grundformeln. A står för mannen och icke A står för kvinnan. Det vill säga; kvinnan är 

en ”icke man” och därmed icke närvarande. Ett klassiskt exempel är en man som tittar in i det 

kvinnofyllda lunchrummet och säger: ”Det är ingen här!” 

2) A – a = jämförelsens formel. Lilla a, det vill säga kvinnan, jämförs med stora A, mannen. Kvinnan 

ses som en ofullgången man, det fattas ”något”, och kvinnan blir i jämförelser hela tiden en sämre 

kopia av mannen.  

3) A– B = den normativa formeln. Mannen (A) är normen för kvinnan (B). Kvinnan är artskild/särskild 

från mannen och i allt dennes kontrast. Till exempel: han är liv, ljus, kraft, ande, ren. Hon är död, 

mörker, svaghet, materia, oren.  

 

Främst handlar det i dag om att de två stereotyperna – den ofullgångna och den kontrasterande – dels 

fungerar på olika nivåer och i olika diskurser, dels kan flyta in i varandra. 

Som kvinna i det tidiga 2000-talet framställs vi således som en slags aB eller Ba. Alltjämt 

felas oss något: syreupptagningsförmåga- eller spatial förmåga och testosteron, samtidigt 

som vi som typiska B, dvs den fundamentalt andra, moderssorten, sexualdjuret tämjs av 

ett överflöd av vårt specifikt kvinnliga hormon östrogenet till passivitet och inåtvändhet 

(Hirdman 2001:44). 

 

Sammantaget bygger stereotyperna på en genom historien kulturellt nedärvd och styrd överenskommelse, 

eller för att använda Faircloughs benämning: en diskurs. Hirdman sammanfattar detta som de stereotypa 

genuskontrakten där kvinnan systematiskt underordnas mannen. Där mannen är aktiv, har ansvaret, 

beskyddet och försörjningen på sin sida och kvinnan, vars plats är i hemmet, är passiv, blir omhändertagen 

och beroende. I idrotten utmanar de kvinnliga atleterna konstant de roller som förknippas med 

stereotyperna och skapar därmed oordning i genuskontraktet. ”Brott” mot kontraktet pådrivs av den 

ekonomiska ordningen (lönar sig kvinnor bättre ute i verksamhet ska de finnas där) och den demokratiska 

logiken (som skapar en likhet mellan könen, och därmed hotar isärhållandet).  

 

Framgångsdiskurser leder dock till nya former av ny segrering, enligt Hirdman (2001). Hon definierar 

genuskonflikten som en ständigt pågående rörelse av integrering som följs av ny segregering och nya 

genuskontrakt i en vågrörelse fram och tillbaka. Problemet med könens relation växer därmed samtidigt 

som sin lösning. Dels för att det skapas nya orättvisor, dels för att de gamla orättvisorna blir allt mindre 

självklara. 

 

Poängen med Hirdmans resonemang är därmed att man kan se genuskontrakten: 
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– som diskurser, 

– som successivt förändras över tid, 

– pådrivna av ekonomiska intressen och demokratiska ideologier.  

 

Här kan man till exempel jämföra med Cohens (1993) resonemang om att en förändring av 

mediebevakningen av kvinnliga idrottare inom golf och tennis pådrivits av starka ekonomiska krafter, och 

Faircloughs (1995) teori om sociokulturella praktiker som till exempel ekonomi som en influens på 

medietexternas diskurser. Detta ämnar jag återkomma till i min diskussion.  

 

2.3 Kvinnor inom svensk idrott – historiskt perspektiv 
 
Som jag konstaterat tidigare menar Piirinen (2000) att massmediernas texter om idrott är beroende av de 

genusdiskurser som konstrueras inom idrottsrörelsen. Det vill säga, idrottsrörelsen finns med som en av de 

institutioner under sociokulturella praktiker som både påverkar och påverkas av medietexterna.  Det är 

därför av intresse att jag här redovisar hur diskurserna kring kvinnor inom svensk idrott sett ut det senaste 

århundradet.  

 

Faktum är att kvinnor i Sverige redan i början av 1900-talet, tränade och tävlade, om än inte i lika stor 

omfattning som männen och på intet sätt i en lika självklar anda (Olofsson 1988). Ett exempel är att 

Svenska Gymnastik– och idrottsföreningarnas riksförbund 1907 inrättade ett så kallat idrottsmärke (ett 

förtjänstmärke för genomförda prov) för män. Men instiftandet av ett liknande märke för kvinnor 

föregicks av en hård debatt. Riksidrottsförbundets förvaltningsutskott skrev i ett utredningsbeslut 1911:  

 

”…därest ett idrottsmärke för kvinnor skall göra någon nytta och kunna locka större antal kvinnor till 

kroppsövningar måste sådana idrottsarter uteslutas som förutsätter en hård efter manligt mönster 

bedriven träning då kvinnans fysik inte lämpar sig för en oavbruten träning och åtskilliga av de bland den 

manliga ungdomen förekommande idrottsgrenar lätt kunna inverka skadligt på flertalet kvinnor.” (ibid 

1988: 63) 

 

Och 1916 skrev en av förbundets ledamöter, fortfarande i samma fråga:  

 

”Ja, jag går så långt att det när nog måste anses som ett brott att ockra på flickans fåfänga förleda och 

locka henne att deltaga uti något sådant som för hennes lif kan hava de mest ödesdigra följder… (ibid 

1988:63) 
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I sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott (2001) konstaterar Håkan Larsson att det under 1920- och 

1930-talen växte fram specifika kvinnoidrottsföreningar, men kvinnligt deltagande i tävlingsidrott möttes 

fortfarande av stor tveksamhet och motstånd. Den dominerande idrottsdiskursen präglades av synen på 

idrott som karaktärsdanande och var patriarkal, moraliserande, maskulin och konfliktorienterad. 

Kvinnorna framställdes i motsats till detta som passiva objekt. Under 1950- och 1960-talen övertogs dock 

diskurser, främst genom statliga idrottsutredningar, som betonade fysisk och social fostran och allas 

möjlighet till att delta i idrott. Detta framställdes i socialliberala, neutrala och harmoniserande ordval. I 

socialliberal anda kom därmed kvinnor att konstrueras som med männen likvärdiga subjekt, men i 

kvinnliga kroppar. Normen var uteslutande det manliga perspektivet: det betraktades som könsneutralt och 

eftersträvansvärt. I praktiken handlade det därmed om att föra den kvinnliga könsrollen närmare den 

manliga för att flickor/pojkar alternativt kvinnor/män skulle kunna delta på en gemensam ”arena”.  

 

Under 1970-talet kom andelen kvinnor som tävlade att öka avsevärt och kvinnor började även i allt större 

utsträckning delta i traditionellt manliga idrotter som till exempel fotboll. 1976 kom det första 

handlingsprogrammet för jämställd idrott inom Riksidrottsförbundet (RF). Avsikten med programmet var 

att identifiera tänkbara hinder för kvinnligt engagemang inom idrottsrörelsen.  Frånvaron av kvinnliga 

deltagare och ledare ansågs främst bero på attitydproblem bland manliga idrottsledare och problem med 

materiella och ekonomiska anslag. Främst handlade en jämställd idrott om kvantitet, det vill säga att öka 

antalet kvinnor på alla nivåer inom idrottsrörelsen. 

 

Under 1980-talet tonade dock det markanta likhetsresonemanget successivt bort. I takt med att antalet 

kvinnliga tävlingsutövare ökade och de därmed ”slogs” på en gemensam arena med männen skedde också 

en förflyttning av fokus för könsrollerna från yttre (sociala och fysiska) till inre (psykiska och mentala) 

faktorer. I och med detta flyttades också fokus från det kollektiva könsrollsbegreppet till det mer 

individuella könsidentitetsbegreppet. I 1989 års jämställdhetsprogram från RF framställdes till exempel 

kvinnors och mäns specifika och åtskilda kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen som 

grundläggande för hur idrotten ska utövas.  

 

Detta är inte oproblematiskt för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete, menar Larsson. Idrottskvinnor och 

män i dag är, konstaterar han, inte kvinnliga och manliga i det att de tränar och tävlar i skilda idrotter som 

under 1900-talets början och mitt. I dag tävlar kvinnor tillsammans med männen på en gemensam ”arena”, 

dock i skilda tävlingsklasser vilket sägs garantera ”lika villkor”. Kvinnligheten och manligheten 

konstrueras däremot i att de antas närma sig och förhålla sig till samma uppgifter på olika sätt. De idrottar 
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i samma sporter, men sägs till exempel delta av olika skäl. Kvinnligheten konstrueras genom gemenskap 

och manligheten utifrån prestation. Jämställdhet är därmed inte endast sammanförande i yttre faktorer, 

utan också åtskiljande när det gäller inre faktorer. De skilda tävlingsklasserna utgör till exempel både en 

garanti för likhet, i yttre (fysisk) bemärkelse, och åtskillnad i inre (mental) bemärkelse. Larsson vill 

därmed med sin avhandling resa frågan vilka inneslutningar och uteslutningar idrottsrörelsens eget 

jämställdhetsarbete medför: Varför överhuvudtaget konstruera idrott som manlig eller kvinnlig, och i 

skilda grupper eller tävlingsklasser? Vad skulle ske om åtskillnaden slopades helt?  

 

2.4 Massmedier, kön och idrott  
 
Larssons fråga spelar även roll för mediebevakningen eftersom isärhållandet och den underunderordnade 

genusdiskursen tenderar att ha en funktion även på sportsidorna. Som redan nämnts har kvinnor som 

idrottar traditionellt varit eftersatta även när det gäller massmediernas bevakning av till exempel 

idrottsevenemang. Bevakningen har skiljt gentemot bevakningen av männens idrottande både när det 

gäller i mängd/längd av inslag/artiklar, men även i beskrivningen av idrottarna (se bla Cohen 1993, 

Creedon 1994). Eftersom jag i diskussionen kommer att diskutera mina resultat i förhållande till tidigare 

forskning på området kommer jag här att göra en relativt omfattande genomgång av tidigare 

forskningsresultat. Mest forskning finns det kring ämnet i USA där genusforskningen kring idrott och 

massmedier kom i gång redan på 1980-talet. I Sverige och övriga Norden har intresset för genus i relation 

till idrott och massmedier varit lågt. Åtminstone om man ska se till det fåtal publikationer som finns i 

ämnet. Det är därför av intresse att först vända blicken mot USA för att få en beskrivning av hur 

massmediernas idrottsbevakning ser ut där.  

 

2.4.1 USA 
Från 1970-talet och framåt har amerikanska damidrottare vunnit ansenliga framgångar på 

tävlingsarenorna. Massmedierna i USA har dock under årens lopp i hög grad negligerat elitidrottande 

kvinnor och i stället fokuserat kraftigt på männen. Speciellt gäller detta vid bevakningen av lagidrott där 

kvinnorna kommer markant i skymundan bakom männen. Detta visar bland annat sammanfattningar av 

den forskning som gjorts om kvinnor, idrott och massmedier i USA fram till början och mitten av 1990-

talet (Cohen 1993, Creedon 1994). I den mån massmedierna har bevakat damidrottare har de också 

fungerat som konservatorer av traditionella värderingar genom att trivialisera eller undervärdera 

kvinnornas insatser. Det sker genom till exempel användandet av ett sexistiskt språkbruk med 

hänvisningar till bland annat utseende, traditionella könsrollsvärderingar eller användningen av diminutiv. 

Det finns dock elitidrottande kvinnor som får större social acceptans och mediebevakning. Det är i idrotter 
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där kvinnokroppen används enligt stereotypa, traditionella könsrollsvärderingar: i syfte att vara graciös. 

Det gäller därmed idrotter som gymnastik eller konståkning (Kane & Greendorfer, 1994). 

 
TV-bevakningen av idrottsevenemang tar sig, enligt Cohen (1993), utryck i åtskillnad av män och kvinnor 

på tre olika sätt: 

1) genom konstruktionen av själva evenemanget; det vill säga hur det presenteras. 

2) porträtteringen av tävlingsutövarna. 

3) produktionens kvalitet. 

 

Konstruktionen 

Männens tävlingar konstrueras som mycket dramatiska händelser av historisk vikt, medan kvinnornas 

tävlingar framställs mer som trevlig rekreation. Social gemenskap och vikten av att ha kul ligger mer i 

fokus än själva tävlingen i sig. Kvinnornas tävlingar fungerar ofta också som en öppningsceremoni 

gentemot männens evenemang som presenteras som själva huvudnumret i produktionen.  

 

Porträtteringen 

Kvinnor i 20- och 30-års åldern som idrottar refereras ofta till som flickor eller unga kvinnor, medan män 

över 18 år sällan beskrivs som pojkar utan som män eller unga män. Kvinnor omnämns också i betydligt 

högre grad med förnamn jämfört med männen. En undersökning visar till exempel att förnamn används i 

52,7 procent (relaterat till TV-tiden) vid ett specifikt evenemang jämfört med 7,8 procent för männen. 

(Cohen 1993). Detta kan tyckas som en bisak, men tidigare forskning visar att personer i dominerande 

positioner oftare skildras med för- och efternamn eller endast efternamn, jämfört med personer i 

underordnade positioner som oftare intimiseras och skildras med endast förnamn (Koivula, 1999). 

Skillnaden i användningen av namn är med andra ord ett tecken på männens överordnade rang i 

sportsändningar. 

 

 Tävlingar och evenemang där kvinnor deltar könsbestäms också oftare; till exempel ”kvinnornas 

världsmästerskap i…”, medan männens evenemang betraktas som norm och följaktligen adresseras med 

endast ”världsmästerskapen i ...”.  De adjektiv som används för att beskriva atleterna skiljer sig också, 

även om det handlar om samma sport som till exempel basket. Medan basketmännen omtalas som fysiskt 

kapabla, strategiska och analytiska beskrivs kvinnorna som graciösa, smidiga eller vackra (Cohen, 1993). 

Detta stämmer även med betydligt senare gjorda undersökningar än de Cohen refererar till. Enligt Billings, 

Halone och Denham (2002) som gjort en analys av TV- sändningarna vid basketfinalerna i NCAA, både 

männens och kvinnornas, blir kvinnorna kategoriserade i termer av a) positiv harmoni (positive 



 19 

consonance) b) personlighet c) utseende och utstrålning och d) bakgrund. Männen beskrivs huvudsakligen 

som fysiska atleter.  

 

Kvaliteten 

Hur mycket energi och pengar som läggs ner på TV-produktionerna varierar även det mellan könen, enligt 

Cohen (1993). Produktionerna från kvinnornas tävlingar tenderar att vara mindre tekniskt sofistikerade än 

männens. De är mindre dramatiska och innehåller ofta rena felaktigheter i rapporteringen. Musiken som 

används för att illustrera kvinnornas tävlingar är inte heller lika tempofylld som vid bevakningen av 

männens evenemang.  

 

Ovanstående är forskning kopplad till TV-bevakning, eftersom huvuddelen av den forskning som görs i 

USA kring genus, idrott och massmedier verkar koncentreras till analyser av TV-sändningar. Men när det 

gäller kvantitet – det vill säga mängden av inslag, det sätt kvinnor porträtteras på och normkonstruktion 

återfinns samma tendenser inom alla massmedier i USA (Kane & Greendorfer, 1994). Beträffande 

dagstidningar i USA har de överhuvudtaget inte haft någon systematisk täckning av kvinnliga atleter, 

konstaterar Cohen (1993). Mycket beroende på det stora genomslag som sportsidorna i allmänhet har i 

USA. I de stora dagliga nyhetstidningarna är sportsidorna ofta de mest lästa. Det öppnar också upp för en 

symbios med idrotter som är baserade på stora ekonomiska intressen. Undantag för kvinnliga idrottare 

görs till exempel vid U.S Open i golf respektive tennis, som backas upp av starka finansiella krafter. 

Cohen tycker sig dock i början av 1990-talet rent generellt se en förändring i dagspressens bevakning av 

kvinnliga idrottare. Bland annat refererar hon till USA Today som hon menar i början av 1990-talet hade 

en bredare bevakning av kvinnors elitidrottande än någon annan amerikansk dagstidning. Hon menar att 

det visar att det är troligt att en förändring i bevakningen kommer att ske i takt med tillväxten av idrott 

som utövas av kvinnor. 

 

Även i tidskriftsbevakningen finns vissa positiva tendenser, menar Cohen (1993). Där ges utrymme för 

bredare, mer differentierade porträtt av kvinnliga atleter. Det är dock fortfarande de manliga atleterna som 

dominerar insidorna och omslagen. I den mån kvinnor porträtteras ligger fokus till största delen på 

individuella idrottare, eller paridrottare, från en välbärgad övre medelklass.  Sällan handlar det om 

lagidrottare.  

 

2.4.2 Sverige 
Historiskt sett har sporttexterna även i Sverige präglats av att kvinnligheten och utseendet vägt tyngre än 

de idrottsliga prestationerna och av att skribenterna hållit en ”farbroderlig ton” i beskrivningen av 
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damidrottarna (Wallin, 1998). Wallin menar dock att de senaste decennierna har bevakningen av Sveriges 

kvinnliga stjärnor blivit betydligt mer lik bevakningen av de manliga stjärnorna, och att de ”tas i alla fall 

numera på samma allvar som männen.” (Wallin 1998:96). Det är tveksamt dock om detta senare är en 

uppfattning som delas av andra nordiska forskare som har studerat idrott och journalistik. I sin avhandling 

i psykologi studerar Koivula (1999) könskonstruktionen i svenska sportsändningar i TV 1995-1996, 1998. 

Liksom de amerikanska studierna visar hon att antalet inslag som täcker kvinnliga elitidrottare är betydligt 

färre än när det gäller männen. Hon visar också att inslagen ger intryck av att kvinnornas insatser är av 

mindre värde och mindre intressanta än männens. Kvinnornas tävlingar och insatser genusmarkeras i 

betydligt högre grad, till exempel damernas världsmästerskap i… Bevakningen av kvinnornas insatser är 

också av sämre teknisk kvalitet och ger mindre information. När det gäller porträtteringen ligger fokus inte 

sällan på kvinnornas familjesituation. De omnämns med förnamn oftare och det finns också drag av 

infantilism; de beskrivs i högre grad som flickor. Detta till skillnad från män i samma ålder som beskrivs 

som just män (i stället för pojkar). 

 

Wallin kommer själv också fram till att representationen av kvinnor och män är mycket skev på 

sportsidorna. Hans studie av sju svenska lokal- och rikstidningar (Jönköpings-Posten, Norrbottens-

Kuriren, Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Arbetet och Aftonbladet) visar att under 

perioden 1985-1995 handlade 13 procent av sportartiklarna och 11-12 procent av notiserna om kvinnliga 

idrottare. 1995 fanns kvinnor representerade på 21 procent av sportillustrationerna (Wallin, 1998). 3.  

 

 

	  
3.	  FOTBOLLSVM	  2002	  OCH	  2003	  
	  –	  metodbeskrivning	  	  

 

3.1 Motivering av undersökningsobjekt och metodval 
 
Tidigare forskning visar att bevakningen av idrottsevenemang tar sig uttryck i åtskillnad av kvinnor och 

män som tre diskursiva teman 1) genom den dramatiska konstruktionen av evenemanget 2) porträtteringen 

av tävlingsutövarna 3) produktionens kvalitet. Jag väljer därför att ta avstamp i dessa tre teman vid 
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analysen av hur genus representeras vid bevakningen av fotbollsVM 2002 ( 26/5 – 17/6), och VM 2003 

(14/9– 2/10).  

 

Grundläggande vid metodval för analysen är möjligheterna att åskådliggöra diskursiva aspekter kopplade 

till genus. Jag har därför valt att dela upp analysen i två delar som kompletterar varandra i diskursiv 

mening. Först används en kvantitativ innehållsanalys där fokus ligger på mängden artiklar under de 

aktuella perioderna, hur de fördelas och vilka typer av material de representerar. Syftet med att använda en 

kvantitativ innehållsanalys i detta fall är att få fram mönster som är representativa för materialet som 

helhet (Nilsson, 2000) och som kan tolkas i diskursiv mening. Fördelarna med en innehållsanalys är att 

den kan användas till att systematisera stora mängder av material. Innehållsanalysen har dock en 

begränsad möjlighet att studera texternas enskilda delar i relation till den kontext i vilken de befinner sig. 

Därför ligger tyngdpunkten i denna studie därefter på närläsning av utvalda texter i form av en kritisk 

diskursanalys. Här handlar det mer om en analys av hur lag och individer representeras och konstrueras i 

texterna. (se mer under  

 

3.2 Material, urval och avgränsningar 
 
Studieobjekt är fotbollsVM 2002 och 2003. Texter från innan VM och under själva VM analyseras. Jag 

har valt ut Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN) för analys. Valet motiveras av att de båda är 

tongivande som Sveriges största kvälls- och respektive morgontidning. Undersökningsperioderna ser 

något olika ut för herrar respektive damer eftersom herrarna åkte ur VM vid åttondelsfinalen, medan 

damerna avancerade till final.  

 

När det gäller den kvantitativa analysen studeras därmed för herrarnas del hela perioden från veckan före 

VM till och med dagen efter åttondelsfinalens förlust, sammanlagt 23 dagar, totalt fyra matcher. För att 

kunna jämföra mängd material har jag därför fått begränsa den kvantitativa analysen när det gäller 

damerna till dagen efter segern i kvartsfinalen, sammanlagt 19 dagar, totalt fyra matcher. Jag har här ansett 

det viktigare för jämförelserna att stödja urvalet på bevakningen av antal matcher istället för antal dagar 

eftersom flest antal artiklar om lagen skrivs precis dagen innan, samma dag, och dagen efter match. För 

urval av artiklar har jag valt att söka på sökordet VM* i Mediearkivet respektive Presstext under de 

aktuella perioderna. Jag har även gjort stickprov på andra varianter, men funnit att VM fungerat bäst. Jag 

har därefter läst samtliga artiklar mycket översiktligt. Samtliga sökträffar har skrivits ut på listor, och jag 

har valt ut artiklar med fokus på de svenska landslagen och svenska enskilda spelare. I de fall när fokus 
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finns på andra landslag inför en kommande match mot Sverige finns dock även dessa artiklar med i 

materialet.  

 

Jag har när det gäller herrarna tvingats göra stora urval bland artiklarna, eftersom den totala bevakningen 

även fokuserar mycket på andra landslag och fixstjärnor. När det gäller damerna har mängden artiklar 

varit betydligt mindre och urvalet enklare att göra. Fler artiklar i relation till den totala mängden har 

handlat om det svenska landslaget och dess spelare.  

 

Beträffande den kvalitativa innehållsanalysen har jag valt ut sammanlagt sju artiklar – tre ur DN och fyra 

ur AB. Antalet begränsades av tidsfaktorn. Artiklarna är valda med tanke på hur skildringen av spelarna 

konstrueras implicit och explicit i texterna. Därav är tre av texterna inriktade på porträttskildring på en 

fixstjärna från vardera laget. Två av artiklarna (1 i AB och 1 i DN) är därmed inriktade på en kvinnlig 

spelare; Hanna Ljungberg. En av artiklarna (AB) är vald utifrån en manlig spelare: Magnus Hedman. 

Anledningen till att jag endast valt ett porträtt av en manlig spelare är på grund av den begränsade tiden, 

samtidigt som jag, efter att överskådligt ha läst texterna från respektive VM, inte anser att det skiljer 

anmärkningsvärt mellan porträtten av de manliga spelarna. Övriga fyra texter skildrar hur en 

matchavgörande situation framställs på sportsidorna. I detta fall Malin Anderssons frisparksmål mot 

Brasilien som gav damerna en kvartsfinalplats, och Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina som 

gav herrarna en plats i åttondelsfinalen. 

 

3.3 Kvantitativ innehållsanalys VM 2002 och 2003 
 
Den kvantitativa analysen inriktas på att studera hur konstruktionen av själva arrangemanget och 

rapporteringen ser ut på sportsidorna, det vill säga vilken dignitet arrangemangen ges på redaktionerna. 

Det görs genom en analys av uppmärksamhetsvärdet i form av en beräkning av antal artiklar under de 

aktuella perioderna, och kategorisering av dem utifrån ett kodschema med följande huvudkategorier: 

1. Tidning 

2. År och datum 

3. Typ av illustration 

4. Typ av artikel 

5. Syftet med artikeln 

6. Fokuseringen i artikelns ingress och rubrik. 

7. Avdelning artikeln är publicerad i 

8. Skribent 
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9. Specificering av tema. 

 

Till dessa huvudkoder grupperas materialet i undergrupper. Det kodade materialet analyseras genom 

beräkning av frekvenser och en enkel deskriptiv analys. Sammanställningen för respektive tidning kopplat 

till genus presenteras i tabellerna 1-4 i resultatavsnittet. Ur dessa sammanställningar jämförs sedan de 

olika tidningarnas mediebevakningar. 

 

3.4 Kritisk diskursanalys VM 2002 och VM 2003 
 
Jag använder mig av van Dijks analytiska upplägg (Berglez 2000) eftersom han betonar vikten av att 

studera nyhetsdiskurs i strukturell bemärkelse. Detta går igen i hans analysmetod där texten mycket strikt 

kan studeras på såväl makro- som mikrostrukturell nivå, vilket jag menar är en bra förutsättning för 

analysarbetet eftersom jag upplever själva diskursbegreppet som abstrakt och svårgripbart. En strikt 

analysmetod minskar risken för feltolkningar.  

 

Makronivå 

Här studeras textens tematiska och schematiska struktur. De beskriver tillsammans nyhetstextens 

diskursiva karaktär i fråga om verklighetskonstruktion. 

a) Den tematiska strukturen betonar den hierarkiska organiseringen av händelser eller ämnen i 

texten: här kartläggs vad som placeras högst upp i texten (rubrik och ingress) och vad som hamnar 

i slutet.  

b) Den schematiska strukturen gäller hur den aktuella informationen i den tematiska strukturen 

konstrueras med avseende på obligatoriska journalistiska berättarkonventioner. Här studeras med 

andra ord vad som förmedlas i rubrik, ingress, vad för historisk bakgrund som ges, vilka källor 

som kommenterar, och hur de reagerar och bedömer konsekvenser och orsak/verkan av 

händelserna i texten. Här gäller det att urskilja aktörernas bedömningar från journalistens 

kommentarer. 

 

Mikronivå 

Här koncentreras analysen till textens detaljer: koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. 

a) Koherens (sammanhang) berör frågan om hur man ur produktions- och läsarperspektiv får ihop 

textens olika partier till en sammanhängande mening. Man studerar därmed bland annat textens 

semantiska (betydelsebärande) struktur och uppbyggnad. Koherens delas upp på en makro- och 

mikronivå. På makronivå används uttrycket global koherens som syftar på textens huvudsakliga och 
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allomfattande mening; som den tolkas av läsaren. För att kunna ta reda på vad som står bakom denna 

”verklighet” studeras de lokala koherenserna – de indviduella partierna – och hur de tillsammans 

bygger den helhetliga texten och skapar mening. Viktigt är att vara uppmärksam på frånvarande 

information; vad som inte nämns i texten, vad det finns för en underliggande förståelse i texten som 

skapas vid läsarens ”tolkningsarbete”. Genom att läsaren kan skapa en sammanhängande mening i 

texten trots att det saknas information, indikerar detta att det finns en underliggande (implicit)  

mening (koherens) som läsaren är införstådd i. Dessa ”hål” bygger i sin tur på läsarens kulturellt och 

socialt grundlagda förkunskaper (diskurser).  

b) Närvarande implikationer. Finns det ”onödig”, ”överflödig”eller irrelevant information i texten. Vad 

indikerar i så fall detta i ideologisk bemärkelse? 

c) Analys av den lexikala stilen. Om texten präglas av en viss stil, hur kunde innehållet ha 

kommunicerats på ett annat vis? 

 

Utifrån ovanstående och med ytterligare stöd i Berglez (2000) beskrivning av hur en diskursanalys 

genomförs har jag ställt upp följande schema för analysen av texterna. 

 

Analysschema för kritisk diskursanalys av texter från VM 2002 och 2003 

Texterna granskas först från ett makroperspektiv med fokus på: 

1) Textens tematiska struktur. Följande frågor ställs till texten: 

a) Vilken är huvudhändelsen (fokus på rubrik och ingress)? 

b) Hur organiseras de ämnen/ händelser som förekommer i artikeln; dvs var i texten 

kommer sekundära händelser? 

c) Hur är de sekundära händelserna knutna till huvudhändelsen? 

 

2) Nyhetstextens schematiska struktur – kartläggning av berättandets kategori. 

a) Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden, ex utifrån enskilda 

aktörers handlingar/kommentarer? Detta syftar till att placera händelsen i relation 

till det förgångna.  

d) Hur konstrueras i texten uppfattningar om konsekvenserna alternativt orsak/verkan 

av de beskrivna händelserna, med utgångspunkt från enskilda aktörers verbala 

kommentarer? 

e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 
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f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuella journalisten? 

g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

 

Efter detta granskas texten ur ett mikroperspektiv med fokus på: 

1) Lokal koherens (sammanhang/samstämmighet) mellan textpartier i en text och frånvarande 

information.  

a) Hur bygger de enskilda textpartierna textens övergripande sammanhang? 

b) Vad finns för utelämnad information som bygger på meningsskapande genom läsarens 

sociokulturella (ideologiska och kulturella) föreställningar om händelsen? 

 

2) Närvarande implikationer.  

a) I vilken mån förekommer ”överflödig” eller ”irrelevant” information, som kan tolkas efter 

ett genusteoriskt perspektiv? 

 

3) Den lexikala stilen.  

a) Vad använder sig källorna av för ordval? 

b) Vad använder sig journalisten av för ordval, hur namnger denne källorna? 

c) Kan de aktuella beteckningarna analyseras i ideologisk bemärkelse? 

 

Därefter görs en sammanfattande analys av makro- och mikroperspektiv med utgångspunkt i den 

politiska/historiska kontextualiseringen, det vill säga: 

4) Kan skillnader i textproduktionen kring de båda landslagen urskiljas? Kan i så fall detta hänföras 

till ett specifikt ideologiskt perspektiv, i detta fall ett genusteoretiskt sådant?  

Kan man finna några historiska orsaker till att saken beskrivs med utgångspunkt i det aktuella 

perspektivet? 

 

3.5 Reflektioner kring tillvägagångssätt 
 
Vid analysarbetet har jag åtskilliga gånger ställts inför analytiska dilemman. Vid varje urval, och varje 

tolkning har jag fått ställa mig frågan om mitt val verkligen är symptomatiskt med mitt material, eller ett 

resultat av mina egna föreställningar om idrott och manliga/kvinnliga könskonstruktioner. Det gäller både 

det kvantifierade materialet och texterna som jag använt för innehållsanalyserna. Det har inneburit att jag 

till exempel under de diskursiva analyserna av texterna försökt hålla distans till ämnet och strikt återge hur 
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texten är skriven. De flesta av mina genusteoretiska tolkningar knyter jag sedan ihop under en specifik 

rubrik. När det gäller det kvantitativa, kodade materialet började jag med att provkoda 15 artiklar vid varje 

tidning kopplat till dam och herr för att arbeta igenom kodschemat; dess huvud- och underkategorier. Det 

medförde till exempel att jag i slutänden på nytt fick koda om de 30 första artiklarna. Även under det 

fortsatta kodningsarbetet har jag fått gå tillbaka i materialet för att säkerställa ett konsekvent resultat.  

 

	  
4.	  FOTBOLLSVM	  2002	  och	  2003	  	  
–	  Resultat	  kvantitativ	  analys	  

4.1 Resultat innehållsanalys 
Antalet träffar på sökordet VM* i Mediearkivet och Presstext är under perioden 26/5 – 17/6 2002 (23 

dagar), när de svenska herrarna deltar, totalt 472 artiklar i DN och 794 i AB. Motsvarande sökresultat 

under perioden för damernas deltagande i VM 20/9 – 12/10 2002 (23 dagar) är 120 artiklar i DN och 126 i 

AB. Herrarna gick till åttondelsfinal och damerna hela vägen till VM-final.  

 

Utifrån dessa träffar har därefter texter med svensk landslagsanknytning urskiljts. Sammanställningen i 

tabell 1 visar dessa antal artiklar i samband med att fyra matcher är spelade: herrarna har genomfört sin 

åttondelsfinal (totalt 23 dagar) och damerna sin kvartsfinal (totalt 19 dagar). 

 
Tabell 1. Sammanställning av antal artiklar vid fyra spelade matcher 
 
	  
	  

DN	  Herr	   AB	  Herr	   DN	  Dam	   AB	  Dam	  

Artiklar	  
sportsida	  
	  

233	   291	   43	   59	  

Artiklar	  ej	  
sportsida	  

14	   92	   1	   3	  

Totalt	  artiklar	  
	  

247	   383	   44	   62	  

 

Sammanställningen visar att det efter fyra spelade matcher skrivits drygt fem gånger så många artiklar om 

herrarnas VM kopplat till det svenska lagets matcher, jämfört med damernas VM. I samband med denna 

sammanställning har också skribent till varje artikel noterats för att ge en bild av hur mycket resurser 

redaktionerna har satsat på bevakningen. För AB och DN Dam finns 9 respektive 3 olika namngivna 
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skribenter registrerade. DN har även en post för byråproducerat (TT) material, vilket inte AB har. Större 

delen av materialet är i AB med andra ord egenproducerat. För AB och DN Herr finns 77 respektive 26 

olika namngivna skribenter registrerade. Båda tidningarna har dessutom en post för byråproducerat 

material. 

 

4.1.1 Syfte med publicering 

Tabell 2 nedan är en jämförelse mellan herr och dam i AB och DN med avseende på syfte med artikelns 

publicering. Det kopplas till när i tid artiklarna har publicerats, till exempel inför VM och spridning på 

avdelning som inte är sportsidor.  Rubriken ”Inför VM och VM start” är artiklar som innehåller analyser 

inför VM i stort kopplat till Sverige och inför första VM-matchen. Rubriken ”Inför match Sverige” är 

material som innehåller spekulationer om spelare, taktik och olika scenarion som anses intressanta för 

läsaren att ta del av beträffande övriga tre matcher med fokus på Sverige. Rubriken ”Inför match 

motståndare” är liknande texter, men nu med fokus på Sveriges motståndare. ”Efter match Sverige” 

innehåller resultat, intervjuer, kommentarer där Sverige står i fokus efter matchen. ”Efter match 

motståndare” är likadant fast med utgångspunkt i motståndarlaget. ”Löpande fakta VM + allmänt” handlar 

om material som publicerats återkommande under VM och som inte kunnat kategoriseras till en speciell 

match. Det kan till exempel handla om en krönikör som haft en återkommande spalt och där Sverige 

omnämnts i texten. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan herr och dam i AB och DN med avseende på syfte med publicering 
	  
	  

DN	  Herr	   AB	  Herr	   DN	  Dam	   AB	  Dam	  

Inför	  VM	  och	  VM	  
start	  

46	  
(19,74	  %)	  

51	  
(17,53	  %)	  

12	  
(27,91	  %)	  

16	  
(27,12	  %)	  

Inför	  match	  
Sverige	  

50	  
(21,46	  %)	  

56	  
(19,24	  %)	  

10	  
(23,26	  %)	  

15	  
(25,42	  %)	  

Inför	  match	  
motståndare	  

39	  
(16,74	  %)	  

33	  
(11,34	  %)	  

2	  
(4,65	  %	  

3	  
(5,08	  %)	  

Efter	  match	  
Sverige	  

57	  
(24,46	  %)	  

86	  
(29,55	  %)	  

12	  
(27,91	  %	  

22	  
(37,29	  %)	  

Efter	  match	  
motståndare	  

7	  
(3,00	  %)	  

13	  
(4,47	  %)	  

0	  
(0,00	  %)	  

0	  
(0,00	  %)	  

Löpande	  fakta	  
VM	  +	  allmänt	  	  

34	  
(14,59	  %)	  

52	  
(17,87	  %)	  

7	  
(16,28	  %)	  

3	  
(5,08	  %)	  

Summa	  artiklar	  
sportsida	  

233	   291	   43	   59	  

	   	   	   	   	  
Artiklar	  ej	  
sportsida	  

14	   92	   1	   3	  

Totalt	  antal	  
artiklar	  

247	   383	   44	   62	  
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Tabell 2 visar att spridningen av artiklarna inför VM och inför och efter match på sportsidorna ser ganska 

likartad ut för både kvinnor och män kopplat till de svenska lagen med några undantag.  

• Beträffande herrarna finns en relativt omfattande bevakning i båda tidningarna av motståndarnas 

lag, speciellt inför matcherna, men också efter. Damerna har endast ett fåtal motståndarartiklar 

inför matcherna, och inga efteråt.  

• Både DN och AB publicerade nästan en fjärdedel av artiklarna 2003 damer inför VM.  

• AB har flest artiklar (drygt 37 procent) om damerna knutet till efter spelade matcher och minst 

artiklar (drygt 5 procent) i kategorin Löpande fakta VM + allmänna artiklar.  

• Artiklarna om herrarna har för båda tidningarna större spridning över tidningarnas olika 

redaktionella avdelningar sett till reella tal. Procentuellt hamnar 24 procent av materialet i AB på 

icke-sportsidor, som till exempel debatt, kultur, TV eller vanliga nyhetssidor. Endast ett fåtal 

artiklar om damerna hamnade på Aftonbladets icke-sportsidor. 

 

 
4.1.2 Typ av publicering 

I tabell 3 nedan är endast artiklar på sportsidor sammanställda i en övergripande sammanfattning utifrån 

Typ av publicering. Kategorin ”Reportage/nyhet” samlar reportage- och nyhetsartiklar där huvudtemat är 

de svenska lagen eller spelarna. Det kan vara reportage om lagets uppladdning eller ett personporträtt. 

”Analys och matchreferat” innehåller det analyserande textmaterialet som ofta kan kopplas till en specifik 

match, till exempel krönikor eller referat av en match.  ”Allmänt VM” kan vara en krönika som tar upp 

flera saker i en och samma text och inte har specifikt fokus på vare sig person eller lag. Det kan också vara 

artiklar i kategorin ”Så firar du Sveriges seger bäst”. ”Utland” är artiklar som rör till exempel 

motståndarlag i samma grupp som Sverige är i, eller som Sverige kan tänkas möta i kommande matcher 

och spekulationer därikring. Notiser är korta nyheter kopplade till de svenska landslagen och spelarna. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan herr och dam i AB och DN med avseende på typ av publicering på sportsidor. 
 
	  
	  

DN	  Herr	   AB	  Herr	   DN	  Dam	   AB	  Dam	  

Reportage/nyhet	   63	  
(27,04	  %)	  

74	  
(25,43	  %)	  

14	  
(32,56	  %)	  

22	  
(37,29	  %)	  

Analys	  och	  
matchreferat	  

63	  
(27,04	  %)	  

64	  
(21,99	  %)	  

11	  
(25,58	  %)	  

29	  
(49,15	  %)	  

Faktarutor,	  
tabeller,	  ranking,	  
etc	  

35	  
(15,02	  %)	  

58	  
(19.93	  %)	  

7	  
(16,28	  %)	  

5	  
(8,47	  %)	  

Allmänt	  VM	  
	  

11	  
(4,72	  %)	  

46	  
(15,81	  %)	  

3	  
(6,98	  %)	  

0	  
(0,00	  %)	  

Utland	  
	  

41	  
(17,60	  %)	  

47	  
(16,15	  %)	  

3	  
(6,98	  %)	  

3	  
(5,08	  %)	  

Notiser	  
	  

20	  
(8,58	  %)	  

2	  
(0,69	  %)	  

5	  
(11,63	  %)	  

0	  
(0,00	  %)	  

Summa	  artiklar	  
sportsida	  

233	   291	   43	   59	  

	   	   	   	   	  
Artiklar	  Ej	  
sportsida	  

14	   92	   1	   3	  

Totalt	  antal	  
artiklar	  

247	   383	   44	   62	  

 
 

 
Jämförelsen mellan herr och dam i de olika tidningarna visar att det massmediala intresset för de kvinnliga 

elitfotbollspelarna i hösta grad är kopplat till det svenska laget eller och till själva matchsituationerna. 

Speciellt gäller det AB där drygt 49 procent av materialet är kopplat till ”Analys och matchreferat” 

(jämför med 22 procent på herrarna i samma tidning). I övrigt:  

* Herrarna i AB får betydligt fler reportage (närmare 16 procent) procent) kopplat till VM i allmänhet. 

Damerna får inga. AB har också betydligt mer faktarutor/tabeller i herrmaterialet (närmare 20 procent) 

jämfört med dammaterialet (9 procent). 

 * DN:s bevakning är i stort jämnare fördelad mellan damer och herrar. Andelen faktamaterial är till 

exempel näst intill lika stor för både damer och herrar.  

* Noterbart för båda tidningarna är dock skillnaden på bevakning av kommande motståndarlag (kategori 

Utland), där herrlandslagets motståndare beskrivs i närmare 18 procent av artiklarna i DN i jämförelse 

med 7 procent för damlandslaget motståndare. För AB är samma andel 16 procent (herrar) och 5 procent 

(damer) 
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4.1.3 Fokus lag eller individ 

I tabell 4 nedan visas fördelningen av fokusering på lag och individ i texterna. Med lag menas här texter 

med ingress som hänvisar till landslaget i stort. Beträffande kategorin individ ligger fokus på en enstaka 

spelare i ingressen. Artiklar som varit mer svårbestämbara, till exempel faktatabeller, och artiklar med 

motståndarlag har hamnat under kategori annat.  

 
 
Tabell 4. Jämförelse mellan herr och dam i AB och DN med avseende på typ av fokusering vid publicering på sportsidor. 
 
	   DN	  Herr	  

N=233	  
AB	  Herr	  
N=291	  

DN	  Dam	  
N=43	  

AB	  Dam	  
N=59	  

Lag	  
	  

34	  
(14,59	  %)	  

9	  
(3,09	  %)	  

16	  
(37,21	  %)	  

23	  
(38,98	  %)	  

Individ	  
	  

63	  
(27,04	  %)	  

109	  
(37,46	  %)	  

10	  
(23,26	  %)	  

15	  
(25,42	  %)	  

Annat	  
	  

136	  
(58,37	  %)	  

173	  
(59,45	  %)	  

17	  
(39,53	  %)	  

21	  
(35,	  59	  %)	  

 
 
Resultatet visar på en stor skillnad vid fokus på lag. Både DN och AB (dam) tycks prioritera lag framför 

individ när de skriver om damerna, medan till exempel AB (herr) nästan lyser med sin frånvaro med fokus 

på lag. Här, och även i DN (herr) fokuseras betydligt mer på individer. Det vill säga, enstaka 

landslagsspelare lyfts fram i ingressen. De höga procensatserna i kategorin är ett tecken på ett bredare 

perspektiv på herrmaterialet: en form av vidvinkel kombinerad med en zoom (individ) 

 

4.2  Sammanfattning innehållsanalys 
 
Den kvantitativa analysen visar att efter fyra spelade matcher har herrarna en i genomsnitt 5 gånger större 

bevakning jämfört med kvinnorna sett till mängden skrivna artiklar i DN och AB. Artiklarna om herrarna 

har också större spridning över tidningarnas olika redaktionella avdelningar, även på kultursidorna. Endast 

ett fåtal av artiklarna om damerna hamnar på icke-sportsidor. AB skiljer ut sig mest i avseende på att 

fokusera på matchsituationen för damer, och ha minst faktamaterial knutet till artiklarna. Det senare är lite 

förvånande eftersom kvällstidningar generellt har en taktik att bryta ner stora material i faktarutor. DN har 

en jämnare fördelning kopplat till faktamaterial och allmänna artiklar om VM. Men noterbart för båda 

tidningarna är skillnaden på bevakning av motståndarna (kategorier Inför match motståndare, Efter match 

motståndare. Utland), där herrlandslagets motståndare beskrivs i betydligt högre grad än damlandslagets 

motståndare. För både DN och AB fokuseras i betydligt större grad på individer i ingresserna kopplat till 

herrarna, än för damerna där det är större fokus på laget.  
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Vidare analys av resultaten i det kvantifierade materialet och tolkning av dem ur ett genusteoretiskt 

perspektiv görs i samband med diskussionen, då de knyts samman med den diskursiva analysen av 

texterna.  
 

 

5.	  FOTBOLLSVM	  2002	  och	  2003	  	  
–	  Resultat	  kritisk	  diskursanalys	  
 

Jag går först igenom den diskursiva strukturen för varje enskild text inom varje område (porträtt och 

avgörande matsituation/frispark), enligt tidigare presenterad modell. Därefter knyter jag samman dem 

(inom varje område) i en genusteoretisk analys där jag jämför texterna från 2002 och 2003 och sätter in 

dem i deras politiska kontext.  

 

5.1 Porträtt av Hanna Ljungberg och Magnus Hedman  
 
Dessa tre texter är inriktade på porträttskildring på en fixstjärna från vardera laget. Två av artiklarna (1 i 

AB och 1 i DN) är på en kvinnlig spelare: Hanna Ljungberg. En av artiklarna (AB) är vald utifrån en 

manlig spelare: Magnus Hedman. 
 

5.1.1 Artikel 1: Hanna Ljungberg/Aftonbladet 

 
Aftonbladet 21/9 2003, Hanna Ljungberg ”Dödens grupp, den är värre än så” 

 

Tematisk struktur  

Artikelns huvudhändelse är att Hanna Ljungberg intervjuas inför matcherna i gruppspelet. I artikeln 

organiseras därefter händelserna kring två teman 1) hur hon hanterar uppmärksamheten kring sin person i 

samband med att hon blivit de kvinnliga elitfotbollspelarnas ansikte utåt, och hennes uppfattningar kring 

mediebevakningen av damernas elitfotboll 2) Hennes förväntningar inför VM och det som medierna 

betecknar som ’Dödens grupp’. 
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Schematisk struktur 

Skribenten fokuserar i ingressen på hur mycket fotbollen betyder för Hanna Ljungberg, så mycket att hon 

får svårt att sätta gränser. Här är det emellertid oklart för vad, förklaringen får läsaren dock en bit in i 

brödtexten. Läsaren får veta att det handlar om att ställa upp vid olika förfrågningar om intervjuer etc.  Vi 

får veta att Hanna inte ifrågasätter några av reporterteamets bildidéer. Hon jämförs med Kim Källström, 

allsvenskans omslagspojke, som lärt sig tacka nej till förfrågningar. Hanna Ljungberg citeras i texten. 

Reporterna syns i formulerade frågor.  

 

Redigeraren har å sin sida valt en annan vinkel för artikelns fokus än skribenten. Rubriken: Dödens grupp, 

den är värre än så tar fasta på Ljungbergs egna känslor inför vad som väntar i VM. Detta kommer först i 

slutet av texten, där texten också mer får karaktären av fråga/svar. När det gäller själva VM får Ljungberg 

berätta om vad hon tycker om lottningen etc. Frågorna från skribenten ställs på sin spets i och med 

påståenden som :…känns det som nu eller aldrig, Hanna? Och … känns det som att ni kan rasera mycket 

av det intresse som byggts upp för damfotbollen om ni skulle misslyckas. Frågan formuleras som det 

(intresset) är det stora målet med VM. Landslagets egen, uttalade målsättning för VM genom Ljungberg 

kommer nästan sist i texten: medalj. Textens struktur pekar mot att denna målsättning är mindre viktig i 

sammanhanget, trots att det är ett mål som Ljungberg troligtvis kämpat för under många år. Texten är 

upplagd som ett porträtt, men samtidigt innehåller den få personliga fakta om Ljungberg. Den historiska 

bakgrunden ges i form av hennes jakt på målrekordet i allsvenskan året innan, men det är en av få 

faktauppgifter vi får veta.  

 

 Kommentarerna kretsar i huvudsak kring Hanna Ljungbergs roll som ”damfotbollens ansikte utåt” och 

förväntningar på VM. Skribenten har en stor roll. Bland annat genom sammanfattningar av det hon säger, 

men också genom egna personbeskrivningar, och sitt sätt att styra frågorna. Ljungberg beskrivs dels 

utifrån sitt lynne; viljan, jordnära, glittrande ögon, snabb replik. Dels utifrån sin profession; målkänslan, 

rekorden,. framgångarna etc, sponsorernas favorit, medias älskling, unga fotbollstjejers idol och Serie A-

presidenterans favoritvärvning. Vid jämförelsen med Kim Källström sägs hon ha samma roll och status i 

allsvenskan som han har bland herrarna. Två gånger i texten jämförs hon med Kim Källström. 

 

Koherens 

Huvuddelen av textpartierna, nästan två tredjedelar, syftar till att förklara temat med gränssättningarna. 

Även den historiska bakgrunden ges för att förklara varför Ljungberg blivit så populär. I ingressen ges 

läsaren i ett direkt citat av Ljungberg uppfattningen att hon lärt sig sätta gränser. Samtidigt ger skribenten 
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en motstridig bild av detta i början av brödtexten när han konstaterar;…ingen bildidé ifrågasätts. Vad gör 

man inte för fotbollen... ”Ha,ha precis”, skrattar Ljungberg, och rättar sig snällt ännu en gång efter 

fotografens instruktioner.   Genom att inte kommentera det motsägelsefulla i den målade bilden, står den i 

bjärt kontrast mot citatet i ingressen.  

 

I texten finns flera exempel som bygger på att läsaren har en förförståelse för händelsen. Bland annat när 

skribenten ställer frågan om medieexponeringen av damfotboll är lagom, för liten eller för stor. Här 

förutsätts att läsaren känner till den tidigare debatten om kvinnliga elitfotbollspelare. Även frågan: USA, 

Nordkorea och Nigeria är det ”Dödens grupp? innehåller frånvarande information. Här är det 

underförstått att Sverige är med i denna grupp, och med själva uttrycket förväntas läsaren kunna förstå att 

risken är mycket stor att Sverige slås ut. Samtidigt dras i och med frågan implicita paralleller till manliga 

fotbollsspelare, då uttrycket var frekvent använt för Sveriges gruppspelsgrupp vid fotbolls VM 2002. 

 

Närvarande implikationer 

Kim Källström nämns två gånger i texten och Hanna Ljungberg jämförs med honom. Läsaren förutsätts 

inte känna till hennes roll i laget. Reportern hade dock kunnat skriva att hon har en roll som ansiktet utåt i 

allsvenskan utan att behöva dra paralleller med Källström. 

 
Den utelämnade informationen gällande Dödens grupp kan också ställas i relation till hur närvarande 

implikationer används i texten. Här är det inte lika självklart att läsaren förutsätts förstå att när texten 

skildrar en kvinnlig elitfotbollspelare så handlar det om damernas allsvenska. Följdaktligen genusmarkeras 

till exempel allsvenskan varje gång den nämns i texten: Hanna Ljungberg har samma roll i 

damallsvenskan, ja för svensk damfotboll överhuvudtaget. Ett annat exempel är: Hon tangerade rekordet 

och slog också Lena Videkulls och Pia Sundhages rekord i damallsvenskan på 35 mål.  

 

 I samband med att Hanna Ljungberg beskrivs som jordnära kommenteras också hennes fötter: De må 

vara små, de ljungbergska fötterna (storlek 35) men nog står de stadigt på jorden alltid. Även om 

markeringen små görs i ett sammanhang stå stadigt på jorden, kan jag inte tycka att det är relevant att ha 

med den markeringen. Liknelsen med att stå stadigt på jorden är abstrakt, och har mer att göra med hur 

hon är som person än storleken på fötterna. 

 

Den lexikala stilen 

Hanna Ljungberg använder ord som sätta gränser, ställa upp, ge tillbaka, båda fötterna på jorden, fokus 

på andra, visa resultat, chans, grymt bra, stor längtan, målsättning, trygghet.  
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Skribenten använder sig bland annat av omslagsflicka, tålamod, rättar sig snällt, omslagspojke, jagade, 

skyttedrottning, små fötter, målkänsla, vilja, jordnära öppenhet, glittrande ögon, snabb replik, skrattet 

som aldrig är långt borta, förväntningar, eftertryck.   

Hon benämns i texten både med för- och efternamn (6 ggr), eller endast förnamn (2 ggr). De sistnämnda 

finns i slutet av texten.  

I ordvalet finns aspekter som både kan relateras till genusrelaterade stereotyper. Bland annat exemplet 

med små fötter som jag redan angivit. Men också fokuseringen på glittrande ögon och skrattet som aldrig 

är långt borta, som är en del av tidigare forsknings kategorisering: utseende och utstrålning (se 2.2.1). 

 

 

5.1.2 Artikel 2: Hanna Ljungberg/Dagens Nyheter 

 
Dagens Nyheter 30/9 2003 Hanna Ljungberg Jag trivs här – men det blir stentufft.  

 

Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är att Hanna Ljungberg intervjuas inför matchen mot Brasilien. Reportaget kan därefter 

delas upp i tre tematiska underhändelser 1) beskrivningen av VM 2) damfotbollen i relation till 

mediebevakningen och herrfotbollen. 3) Ljungbergs situation i Umeå.  

Till texten hör även en Hanna om…där hon kommenterar olika påståenden. 

 

Schematisk struktur 

Enligt ingressen är anledningen till att Hanna Ljungberg intervjuas att hon åter är i rampljuset. Den tar 

därefter upp att hon ger sin syn på chanserna mot Brasilien, eventuell flytt till Stockholm och ”om Zlatan 

borde vara med i herrarnas landslag”. Ingressen har mer formen av en sammanfattande överingress i och 

med orden ”I den här DN-intervjun ger hon sin syn på chanserna...”, jämfört med en standardingress för 

ett porträtt. Rubriken bygger på Ljungbergs eget citat och knyter an till påståendet om att hon ger sin syn 

på chanserna inför matchen.  

 

Den historiska bakgrunden ges i form av återblick på den tidigare matchen mot Nigeria, men framför allt i 

svaret på frågan hur damfotbollen utvecklats sedan Ljungberg debuterade i allsvenskan sju år tidigare. 

Reportaget skrivs som en enklare form av porträtt baserad på fråga/svar, och det är endast Ljungberg och 

skribenterna som citeras i texten. Skribenterna hjälper till med att ge en bakgrund i början av brödtexten, 

då de konstaterar att Ljungbergs båda mål i matchen mot Nigeria löste alla svenska nervknutar. Därefter 

syns de endast i direkta frågor till den intervjuade. Bilden av Ljungberg växer därmed fram i hennes 
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direkta citat. De är dock inte riktade så mycket gentemot Ljungberg som person, utan handlar mer om vad 

hon anser om andra företeelser: damfotbollen, herrarnas landslag, herrspelaren Zlatan, etc.  

 

Lokal koherens 

Frågorna handlar bland annat om hur det känns att ha blivit damfotbollens frontfigur, när Ljungberg tycker 

att damfotbollen blir illa behandlad, vad hon tycker om herrlandslaget, om hon skulle ha Zlatan (manligt 

proffs) i en startelva i landslaget, vad hon har för knep när hon kommer fri med målvakten, damfotbollens 

utveckling, och om hon kan tänka sig att byta klubblag. I och med tekniken med fråga svar, så framgår det 

väldigt klart att skribenterna styr intervjun. Ljungberg får inte chans att utveckla längre svar på frågorna. 

Det innebär också att kopplingen mellan de olika textpartierna inte alltid är självklar; intervjun ger i stället 

sken av att beröra många olika saker. Fokus på matchen mot Brasilien släpps dock tidigt i texten, i och 

med frågan om hur det känns att vara damernas frontfigur.  

 

Frågan Vad tycker du om herrlandslaget? ställs förmodligen mot bakgrund av att herrlandslaget ska spela 

en EM-kvalmatch mot Lettland endera dagen. Detta klargörs dock inte i texten utan läsarna förmodas 

känna till detta faktum. Likaväl som de förmodas känna till vem Zlatan är. Ingenstans i ingressen i 

brödtexten nämns att texten berör VM. Läsaren förutsätts känna till detta vid nämnandet av Brasilien- och 

Nigeria- matcherna.   

 

Närvarande implikationer 

Det är fascinerande att se hur intervjun efter ungefär halva texten riktas mot att handla om Zlatan och 

herrlandslaget. Överhuvudtaget kan man se nämnandet av herrlandslaget i ingressen som en markant 

ideologisk markering från skribenternas sida. Den implicita tolkningen för läsaren blir att herrarnas EM-

kvalmatch är så viktigt att det bör nämnas i en text inför damernas kvartsfinal i VM.  

 

Vid ett flertal tillfällen genusmarkeras fotbollen med dam, men även med herr. Även Hanna Ljungberg 

faller in i genusmarkeringen … det är bra för damfotbollen i stort. Det görs för att hålla isär de kvinnliga 

och manliga utövarna. Det finns dock även exempel på när dessa markeringar inte sker, till exempel vid 

frågan: Vem är världens bästa spelare i dagsläget? Där ligger det implicit att det är en kvinnlig 

elitfotbollspelare som menas, åtminstone är det så Hanna Ljungberg uppfattar frågan.  

 

Den lexikala stilen 

Hanna Ljungberg använder sig av ord som njöt, sovit gott, trivs, stentufft, grym, damfotboll, starkare och 

snabbare (om herrar), ”köttar”, jämnare, bli bättre, utvecklas.  
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Skribenterna använder ord som glider, damfotboll, frontfigur, (i stället för omslagsflicka som används i 

reportaget i AB), illa behandlad, herrfotboll, knep, utvecklats. Det man kan konstaterar är att själva 

frågorna säger mer om den ideologiska kontexten än orden i sig. Dock är knep ett ord som tenderar att 

förminska, i det här fallet, Hanna Ljungbergs analytiska och taktiska förmåga. Jag utvecklar dock detta 

mer i samband med att porträtten analyseras utifrån sin politiska kontext (5.3). I övrigt benämns Hanna 

Ljungberg enbart med både för- och efternamn. Hennes namn nämns dock endast vid två tillfällen. 

 

 

5.1.3 Artikel 3: Magnus Hedman/Aftonbladet 

 
Aftonbladet 28/5 2002, Magnus Hedman. – Jag har kanske varit lite osvensk 

 

Tematisk struktur 

Texten inleds med en överingress som konstaterar att texten om Magnus Hedman ingår i en serie porträtt 

av de största svenska landslagsstjärnorna. I inledningen av brödtexten läggs fokus på Hedmans klassresa 

från enkla förhållanden till nuvarande liv. Underordnade teman är 1) Tillbakablickar på betydelsefulla 

tillfällen 2) Rollen som proffs och relationen till medierna 3) Skillnaden mellan Hedmans uppväxt och 

nuvarande liv. 4) Känslorna inför VM. 

Till texten hör en faktaruta med bland annat personliga hårda fakta, antal landskamper, favoritarenor och 

så vidare.  

 

Schematisk struktur 

I den del av överingressen som inte berättar om porträttserien beskrivs Hedman som mur och sista utpost i 

Blågult. Här utlovas också att han kommer att berätta om sina tunga tid i engelska division ett, om 

busringningar och sin påstådda kaxighet. Rubriken stöder den sista delen genom att referera till ett citat av 

Hedman i brödtexten om att han nog är lite osvensk.  

 

I texten förekommer referenser till många olika personer i Hedmans liv; hans fru och barn, svenska 

landslagsspelare, Englands förbundskapten, kommande motståndare i VM-premiären. Det är dock 

uteslutande Hedman som citeras i texten. Han får stort utrymme för att utveckla sina åsikter. Skribenten 

gör även klart vid ett tillfälle att han (skribenten) efter en träning sitter och endast lyssnar till Hedman. 

Hans uppgift är i texten att verka som sammanfattande, stå för fakta och ge måleriska beskrivningar till 

Hedmans berättelse. Det är dock mycket tydligt Hedman som står i fokus, inte skribenten även om han 

också syns ibland som frågeställare i direkta frågor. Den historiska bakgrunden ges genom en 
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dramatiserad tillbakablick på Fotbollengalan 2000 när Hedman fick Guldbollen och stod på toppen av sin 

karriär, hans genomslag som ung fotbollspelare, och tillbakablickar på hans uppväxt (där jämförelser görs 

med hans egna barns uppväxt).  

 

Hedman karaktäriseras i texten som ärlig, pratsam, skämtare, proffsig i sitt förhållande till pressen, en 

målmedveten man med förortsbakgrund.  

 

Lokal koherens 

De olika textpartierna varierar mellan olika årtal och tidpunkter, mellan återblickar och nutid, mellan 

träning och familj, mellan Stockholm, England och Japan, och så vidare. Men tillsammans konstruerar de 

en mycket gedigen och sammansatt bild av Hedman. Den ger dessutom illusionen av att det inte är mycket 

ur Hedmans liv som skribenten missat.  

 

Inte någonstans i början av texten utrycks explicit att den handlar om fotbollsVM, fotbollspelare eller ens 

att Magnus Hedman är det svenska landslagets målvakt. Dessa detaljer bygger helt och hållet på läsarens 

förförståelse. Det gäller även en mängd detaljer och personer som namnges i texten. Faktum är att endast 

en person kröns med en förklarande titel: Italiens målvakt Gianluigi Buffon.  

 

Närvarande implikationer 

Trots att texten är lång har jag svårt att finna några exempel på överflödig eller irrelevant information i ett 

genusteoretiskt perspektiv.  

 

Den lexikala stilen 

Hedman använder ord som mentalitet, öppen utan att bli för spontan, umgås med media, ta skit, erkänna 

sina misstag, stor press, målmedveten, mentalitet, rikemansbarn, tunga 1,5 år, kriga, storverk.  

Skribenten använder ordval som påstådda kaxighet, kämpat, slagits, fått smällar, nått högst upp, 

fotbollens bakgård, såg publiken i ögonen, ung supertalang, högprofilerat och rikt liv, klassresa, den stora 

chansen.  

Trots att skribenten måste ha upplevt sig komma nära Hedman under intervjun och skrivandet av texten så 

beskrivs han i stort sett konsekvent med både för- och efternamn. Det finns endast ett undantag i slutet av 

texten när han benämns med sitt förnamn.  
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5.1.4 Sammanfattning och placering av texterna i en genusteoretisk (politisk) kontext 

 
Reportaget om Magnus Hedman sticker ut väsentligt jämfört med de två andra texterna. Det är ett gediget, 

genomarbetat, detaljerat långt porträtt med en detaljerad faktaruta till med fakta kring familj, hur många 

landskamper som han spelat, landslagsdebut, klubar etc. Enligt min uppfattning står det klart att skribenten 

både givits gott om tid för att intervjua, göra en genomarbetad research, och givits bra med utrymme för 

texten. Eftersom jag läst alla texter i mitt material översiktligt kan jag med fog säga att det inte finns ett 

liknande porträtt på någon av de kvinnliga spelarna publicerat på sportsidorna under den undersökta 

perioden VM 2003. En liknande satsning med en serie porträtt i AB kan tyckas ha varit lika motiverat 

inför VM-premiären 2003. DN hade också 2002 en serie genomarbetade porträtt beträffande de manliga 

fixstjärnorna. Jag hittade i och för sig ett långt porträtt på Hanna Ljungberg i Aftonbladet (030928s), men 

det var då placerat i AB Söndagsbilaga. Det kan vara ett tecken på inställningen till de kvinnliga 

fotbollspelarna på AB:s sportredaktion.  

 

Genom att fokusera så mycket på diskussioner kring dam och herrfotbollen i båda reportagen i AB och 

DN hamnar Hanna Ljungberg själv i bakgrunden. De kvinnliga elitfotbollspelarna konstrueras överlag i 

och med diskussionen som en aB eller Ba människa. Det vill säga som Hirdman (2002) formulerar det: 

den fundamentalt andra som hela tiden jämförs med mannen. Därmed menar jag inte att det är fel att 

debattera mediebevakningen av damerna i texterna. Men frågan är om det bör vara en huvudvinkel i något 

som ska vara en porträttering av elitspelaren Hanna Ljungberg, inför VM och inför en viktig match. 

Hennes egna tekniska kunskaper hamnar i bakgrunden, till skillnad från om man jämför med Magnus 

Hedman.  

 

Ett annat exempel där reportrarnas ideologiska diskurs framträder mycket tydligt är vid frågan som DN:s 

reportrar ställer till Hanna Ljungberg; Har du några knep när du kommer fri med målvakten? Frågan är 

ställd i ett ovanifrån perspektiv där ordet knep tenderar att förminska Ljungbergs analytiska och taktiska 

förmåga. Sättet frågan är ställd på Har… likaså. Det rör sig om en professionell fotbollspelare som 

dagligen tränar in olika former av matchsituationer. Frågan är därmed inte har… utan vad… Frågan skulle 

i och för sig kunna ställas i sin helhet till en 10-årig pojke eller flicka som spelar fotboll. Men jag har svårt 

att tro att frågan skulle ställas på det sättet av en rutinerad reporter till Manchester Uniteds svenska, 

mångmiljonstjärna Fredrik Ljungberg. Ett alternativt sätt att ställa frågan skulle i stället kunna vara: Vad 

har du för taktik (eller Hur tänker du) när du kommer fri med målvakten.  
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Intressant ur analytiskt perspektiv är också DN-skribenternas fråga till Hanna Ljungberg om 

herrlandslagets EM-kvalmatch och Zlatans vara eller inte vara. Frågan anses så viktig att det till och med 

signaleras om den i ingressen. Detta vid ett tillfälle när damerna är i kvartsfinal i VM! Implicit ger det 

intrycket att de kvinnliga elitfotbollspelarna inte kan stå för sig själva. Det känns som ett klassiskt exempel 

på manlig respektive kvinnlig över- och underordning. Frågan hade i och för sig även kunnat ställas 

utifrån vad tycker du om damernas landslag till, till exempel, Zlatan under en intervju. Dock är det föga 

troligt att det skulle ske i ingressen i ett porträttliknande reportage vid tillfället för en kvartsfinal. Möjligen 

skulle den dock kunna utformas på klassiskt kvällstidningsmanér som exklusiv artikel: Zlatans hälsning 

till… Det finns faktiskt ett sådant exempel bland artiklarna från Aftonbladets bevakning från 2003 med ett 

reportage om ishockeyspelaren Peter Forsberg.  

 

Sammantaget konstruerar de båda frågorna (knep och Zlatan) ett tydligt exempel på den farbroderliga ton, 

som Wallin (se kapitel 2.4.2) kopplar till gångna tiders sportartiklar. 

 

 

5.2 Frisparkmålen: Malin Andersson och Anders Svensson 
 
Fyra texter skildrar hur en matchavgörande situation framställs på sportsidorna i Aftonbladet respektive 

Dagens Nyheter. I detta fall Malin Anderssons frisparksmål mot Brasilien som gav damerna en 

kvartsfinalplats, och Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina som gav herrarna en plats i 

åttondelsfinalen. 

 

 

5.2.1 Artikel 1: Malin Andersson/Dagens Nyheter 

 
Dagens Nyheter 3/10, VM 2003: Ingen kan skruva den som Andersson. Malin gav svar på kritiken. ”Nu 

ska vi kunna gå till final”. 

 

Tematisk struktur 

Huvudhändelsen utgörs av Malin Anderssons känslor vid en presskonferens dagen efter hennes 2-1 mål på 

frispark mot Brasilien1. Efter en beskrivning av känslorna även i inledningen av brödtexten har texten 

därefter två underordnade teman: 1) kritiken mot Anderssons tidigare insatser under VM 2) hennes 

                                                
1 Matchen spelades på natten, svensk tid, och DN hann endast få med ett kort matchreferat efter matchens slut. 
Dagen efter publiceras kommentarerna. I vanliga fall skulle kommentarerna placerats i samband med matchreferatet. 
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betydelse för laget och vad hon uträttat under VM. Frisparkmålet är det senaste beviset på hennes 

betydelse. Själva målet som är bakgrunden till att hon intervjuas beskrivs relativt kortfattat i slutet av 

texten.  

 

Schematisk struktur 

Rubriken anspelar på filmen ”Skruva den som Beckham” som handlar om en indisk ung kvinna i England 

som mot sina föräldrars vilja börjar spela fotboll. Hennes idol är den professionella fotbollspelaren 

Beckham. I ingressen och rubriken summeras i övrigt textens huvudsakliga innehåll: att Andersson sköt 

det avgörande målet som leder till att Sverige är i kvartsfinal, och att hon nu givit svar på tal på all tidigare 

kritik. Själva målet beskrivs i ingressen av skribenten som ”en underbart, skruvad frispark” . 

 
I texten finns citat från främst Malin Andersson och ett från förbundskaptenen Marika Domanski Lyfors. 

Anderssons citat berör, förutom hennes känslor efter målet, i huvudsak försvaret av henne själv gentemot 

den tidigare kritiken. Domanski-Lyfors citat används också som ett försvar för Malin Andersson. Tidigt i 

texten intervjuas också presschefen Jonas Nystedt kort om vad laget gjorde efter segern. Det sker dock i 

indirekt form, han berättar utan att citeras ordagrant. Den historiska bakgrunden ges i form av att allt 

började i EM-finalen i Tyskland 1995, och att frisparkar är ”Malins specialitet” som hon ”nött på ensam 

under karriären”. En historisk bakgrund ges också till kritiken genom en återgivning av det som sagts 

hittills om henne under VM. Detta bemöts sedan med att Andersson berättar att hon fått stöd hemifrån av 

familj och vänner, och därefter räknas hennes goda sidor som spelare upp: spetskvalité, rutin, klokhet, 

känsliga fötter. I slutet av artikeln säger Domanski-Lyfors med anknytning till detta att ”det är just de 

detaljerna man måste titta på när man bedömer Malin”.  

 

Skribenten distanserar sig själv till kritiken genom att återge den i allmänna ordalag. Han konstruerar en 

bild av att Andersson är otränad samtidigt som det tycks som om det inte är han själv som står för kritiken. 

Därefter låter han Domanski-Lyfors få det sista berömmande ordet, att Andersson är betydelsefull. 

Artikeln följer därmed principen för hur en så kallat neutralt balanserad nyhetstext ser ut.  
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Lokal koherens 

Anledningen till att texten skrivs är frisparkmålet, men fokus kommer i själva verket att ligga mer på 

underhändelserna. Själva målet beskrivs mycket kort i slutet av texten som ett bevis på att kritiken är fel. 

”Och vilket frisparksmål sen… En skruvad boll, över muren in i målvaktens vänstra kryss. Det är just 

sådana detaljer som gör att…(-)…” Därefter nämns det kort igen att hon ”knorrade in en frispark från 25 

meter mot Brasilien”. 

 

Just beskrivningen av skottet i mål förutsätter att läsaren förstår vad en skruvad boll, en mur, och vänstra 

kryss är. I övrigt finns det ganska lite med sådana specifika fotbollsbegrepp. Ingenstans i texten nämns att 

det handlar om fotbollsVM eller att det är damerna som spelar. Detta beräknas läsaren kunna förstå ändå 

genom att det finns fler texter publicerade samma dag om VM. 

 

Närvarande implikationer  

Det är av analytiskt intresse att så mycket kraft i texten läggs på just kritiken och känslorna kring denna, 

och att Andersson citeras om hur stort stöd hon fått från familj och vänner. Fakta kring frisparksmålet 

nämns i förbifarten. Även Anderssons egna kommentarer kring målet begränsar sig till känslorna kring 

det, hur skönt det är att OS-platsen är klar i och med segern, och att laget nu är i semifinal i VM. Inte 

något nämns om hur hon resonerade innan målet gällande taktik etc. 

 

Den lexikala stilen 

Malin Andersson använder i sina citat ord som aggressivt, jäkla gott, härligt, ganska nöjd, ser bra ut, kör 

så länge det håller, lite skuld, fokuserat på VM, mycket stöd. 

 

Skribenten använder sig av ord som en del kritik, svar på tal, underbart skruvad, oerhört nöjd, chippade 

fram bollen, knorrade in frispark. Han varierar mellan att kalla Malin Andersson och Marika Domanski-

Lyfors för hela namnet eller endast förnamnet: 

• Malin Andersson 5 gånger 

• Malin 10 gånger 

• Marika Domanski Lyfors 1 gång 

• Marika 2 gånger 
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5.2.2  Artikel 2: Malin Andersson/Aftonbladet 

 
Aftonbladet 2/10 VM 2003 Åh vilka drömmål. Hjälten Malin Andersson: Vår största seger någonsin. 

 

Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är att Victoria Svensson, som tidigare hyllats, och Malin Andersson, som tidigare 

kritiserats, nu intagit hjältarnas plats i och med sina respektive mål mot Brasilien. Andersson beskriver det 

som en dröm. Efter en kort inledning på brödtexten som är en beskrivning av platsen där intervjun äger 

rum, kan texten kategoriseras i två underdelar 1) referat från matchen med bland annat fokus på taktiskt 

upplägg och Svenssons mål 2) beskrivning av Malin Anderssons frispark och hennes svar på tidigare kritik 

gentemot sin person. 

 

Schematisk struktur 

Händelsen förmedlas som om den är av mycket hög vikt i och med skribentens anspelning på hjältar, och 

Anderssons kommentar om största seger. Förutom Malin Andersson citeras Victoria Svensson vid två 

tillfällen i texten. I övrigt ligger fokus på skribentens beskrivningar och Malin Anderssons kommentarer 

om spelet. Hennes kommentarer gäller både hennes eget spel, men även hela lagets. Det är hon som 

sammanfattar matchen med orden: Vår största seger någonsin. Jämfört med artikeln i DN är svaret på 

kritiken mot hennes person formulerat mer i förbigående, som ett enda citat i slutet av beskrivningen av 

hennes frispark. Det är tydligt att det inte är kritiken som är i fokus.  

 

Anderssons mål sätts in i en historisk kontext då det relateras till Anders Svenssons frisparkmål från 2002. 

Sverige beskrivs som frisparkskyttarnas förlovade land, och skribenten skriver: Det är hennes frispark 

(Anderssons) som alla kommer att prata om länge, länge. Överhuvudtaget relateras matchframgången till 

god taktik, framför allt framkommer detta i ett citat av Victoria Svensson: Vi spelade så bra, vi följde 

taktiken till punkt och pricka. Textredigeraren har sammanfattat detta i mellanrubriken Taktisk triumf.  

Aktörerna beskrivs av skribenten som teknisk dröm och konstant giftig (Hanna Ljungberg), styrde med så 

stor säkerhet och stort lugn (Jane Törnqvist), hjältar (Svensson och Andersson). Det enda negativa som 

nämns är ganska anonym (Svensson de första 20 minuterna). Överhuvudtaget beskrivs spelarna därmed 

som fysiskt kapabla, strategiska och analytiska. 
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Lokal koherens 

Tillsammans konstruerar de olika textpartierna en sammanhängande mening som ger en mycket positiv 

bild av enskilda spelare, laget och matchen. Den anonyma Svensson förklaras till exempel som hjälte i och 

med att hon gör första målet för Sverige. Texten bygger på läsarnas förförståelse om att det är ett VM som 

pågår. Inte förrän långt ner i texten nämns att det rör sig om en kvartsfinal. Även här förutsätter skribenten 

att läsaren har en förförståelse om fotbollens begreppsliga diskurser. Anders Svensson nämns, men utan 

någon benämning om vem han är. Det ligger implicit i texten att han är landslagsspelare, och var den som 

i herrarnas VM 2002 gjorde ett, liknande Malin Anderssons, mål på en frispark, och att det även den 

gången rörde sig om ett sydamerikanskt motståndarlag: Argentina. 

 

Närvarande implikationer 

Vid ett tillfälle könsbestäms fotbollen i texten, det handlar då om ett citat av Malin Andersson: Det här är 

den största seger vi tagit i svensk damfotboll. Vid ett annat tillfälle beskrivs en av de brasilianska spelarna 

med en diminutivkonstruktion; lilla, 17-åriga Marta slank igenom. Där är det överhuvudtaget oklart om 

skribenten syftar på att hon är ung eller på att hon är liten till växten 

 

Den lexikala stilen 

Aktörerna använder i sina citat uttryck som skön känsla, största seger, kanoninlägg, fick press, gå på 

kraft, satt perfekt, skönare för självförtroendet, stolta över att vara kaptener. 

Skribenten använder i sin beskrivning ord som redan nämnda hjältarna, sköna första puffen, tryckte till 

med pannan, test av svensk morals existens, placerade, Kapten Andersson. Både Kapten Andersson och 

hjälte innehåller värderingar som kan kopplas till ett manligt ideal. Varför i stället inte använda den 

feminina varianten hjältinna? Kanske för att det skulle kunna ses som en förminskning av insatsen? 

Användningen av ordet Kapten anspelar i sin tur på en person med makt och med kontroll över 

situationen. Skribenten väljer därmed att bryta med feminina stereotypa bilder, och använder i stället 

maskulina stereotyper i benämningen av spelarna. De ges därmed både implicit (outtalat) och explicit 

(uttalat) förmågor som styrka, moral och analytisk förmåga. Spelarna benämns konsekvent med för- och 

efternamn alternativt endast efternamn i texten. Förnamn används endast i direkta citat från spelarna.  

 

 

5.2.3 Artikel 3: Anders Svensson/Dagens Nyheter 

 
Dagens Nyheter 13/6 VM 2002: Här blir Svensson också stor idol. 
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Tematisk struktur 

Huvudhändelsen utgörs av Anders Svenssons känslor efter matchen kring frisparkmålet mot Argentina 

och placeringen av målet i en historisk kontext. Det sker i och med att skribenten relaterar till tidigare 

internationella storskyttar. Till det kommer tre underkategorier i själva brödtexten 1) detaljerad 

beskrivning av situationen kring frisparken 2) bakgrunden till varför just Anders Svensson kom att ta 

frisparken, och vad som sedan hände 3) hans träning av frisparkar. Underkategorierna relateras till 

huvudhändelsen genom att de förklarar varför Svensson kunde göra målet.  

 

Till texten hör även två faktarutor Anders tre roligaste landslagsmål och Så här slår du lika bra frisparkar 

som Anders Svensson. 

 

Schematisk struktur 

Rubriker och ingress förmedlar att det handlar om ett extraordinärt mål som (tillsammans med Svensson) 

går till historien, och gör Svensson till idol. Svensson själv är tokglad. I texten förekommer förutom 

Anders Svensson namn på tidigare kända frisparkskyttar, argentinska spelare, och svenska 

landslagspelare. Det är dock endast Svensson som citeras, och som drar slutsatser kring händelsen. På så 

sätt konstrueras hela skeendet genom skribentens och Svenssons ögon. Skribenten syns i kommentarer 

som …(-) gjort ett mål som folk kommer att njuta av i decennier, eller som i berättande beskrivningar av 

den aktuella situationen: …(-) och Svensson smekte till med insidan av foten. Bollen skruvade sig längre 

och längre bort från målvakten Cavallero och allt närmare stolpen. Vid två tillfällen ställer reportern 

också direkta frågor i texten om frisparkstränandet vilket ytterligare underbygger Svenssons tekniska 

förmåga.   

 

Grunden till målet ges i Anders Svenssons berättelse i slutet av texten där han berättar hur han tränat 

frisparkar under tiden för VM i Japan. Kontentan är: Det är skönt att det ger resultat. Därmed ges läsaren 

uppfattningen att intensiv träning ligger bakom målet. Det förstärks av faktarutan om att hur man lägga en 

frispark som Anders Svensson. Detta trots att Svensson säger att han sällan tar frisparkarna i klubblaget 

och hans kommentar om att brukar få på skott som går lite hit och dit. Frisparken sätts också in i en större 

historisk kontext genom att relatera till VM-krönikan från 1982…(-)…innehåller så många frisparksmål 

med skyttar som Eder, Zico och Platini. 

 

Skribenten beskriver i övrigt Svensson som trött och seg under matchen: Han gjorde inte sin bästa VM-

match och jublande glad efteråt. Svensson bidrar till bilden av sig själv som trött genom att konstatera att 

benen var trötta redan från början.  
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Lokal koherens 

De underliggande kategorierna underbygger det diskursiva påståendet om drömfrispark. Den historiska 

kontexten innebär dessutom att målet konstrueras med en närmast mytisk prägel. Den konstruktionen är 

dock av en implicit (underliggande) karaktär. En läsare utan förkunskaper förstår, utifrån det sätt som 

meningen är formulerad, att det är fint att bli jämförd med de angivna tidigare skyttarna. För en läsare med 

förkunskaper om vilka de angivna skyttarna är ger dock förmodligen kopplingen ytterligare en dimension. 

Överhuvudtaget finns i texten många exempel på att den riktar sig till personer som känner till fotboll 

åtminstone något. Skildringen av frisparksituationen som ledde till mål är en sådan; Henrik Larsson och 

Anders Svensson ställde sig brevid bollen, Larsson sprang över den och Svensson smekte till med insidan 

av foten. Ordvalen är standard för sportsidorna, och skapar en proffsig attityd i texten. De kommunicerar 

också samhörighet med läsaren som förutsätts förstå vad de innebär.  

 

Närvarande implikationer  

Texten är till sin karaktär mycket analytisk och koncentrerad på detaljer för att ge en bild av skeendet. 

Kanske ges Svensson också en större dignitet som frisparkläggare, än vad han själv tillskriver sig; bland 

annat i och med faktarutan om hur man slår en frispark som Svensson. Den kan kopplas till överflödig 

information då den för somliga läsare ger bilden av att informationen kommer från Svensson, medan den i 

själva verket troligen bygger på en allmän instruktion om hur man slår en frispark.  

 

Den lexikala stilen 

Svensson använder sig i citaten av ord som tokglad, sugen, fladdra in (frispark), aggressiva, ge resultat, 

får chansen. Skribenten använder sig av ord som njuta, drömfrispark, kraft (frispark), hårda vristskott. 

Det ges utförliga beskrivningar av matchsituationer. Skribenten målar dem med en ordrik stil full med 

beskrivande adjektiv. Han använder sig konsekvent i löpande text av Anders Svensson alternativt 

Svensson. I citaten refererar Anders Svensson till andra landslagsspelare med förnamn.  

 

5.2.4 Artikel 4: Anders Svensson/Aftonbladet 

 
Aftonbladet VM 2002, 12/6 Här frälser Anders oss. Super-Svensson: Det är den lyckligaste dagen i mitt 

liv. 
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Tematisk struktur 

Huvudhändelsen enligt rubrik och ingress är beskrivningen av Anders Svenssons känslor efter 

frisparkmålet mot Argentina, och det faktum att resultatet var mycket oväntat. Texten är därefter skriven 

som en analys av matchen. Brödtexten inleds med en beskrivning av frisparkmålet (1), därefter kommer 

beskrivningen av Anders Svensson som bänknötaren som till sist fick en chans mot argentinarna som 

konstant anföll det svenska landslaget (2). Frisparken bröt deras anfallsvilja (3). Dock återkom 

argentinarna med förnyade krafter tills slutsignalen ljöd som ett bevis på att Sverige gått vidare till 

kvartsfinal (4). Underhändelserna konstrueras som en grund för Svenssons känslofyllda uttalande.  

 

Schematisk struktur 

Både rubrik och ingress förmedlar att det handlar om en extraordinär händelse. Det stärks av rubriken Här 

frälser Anders oss som konstruerar en närmast mytisk och andlig bild av händelsen. Det sker också genom 

att evenemanget redan i ingressen sätts in i en historisk kontext: Svenssons geni skruvade in en kil i 

historien. Det räcker med andra ord inte med att tala om att Svenssons frispark var vacker, eller genial. 

Den var något mycket större än så.  

 

Anders Svensson är intervjuad i texten; dock endast i en utgång förutom ingressen där han återigen får tala 

om sina glädjekänslor. Fokus i brödtexten ligger inte på Svenssons egna kommentarer, utan i stället på 

skribentens återgivning av matchsituationer, egna reflektioner och ställningstaganden. Svenssons 

kommentarer är endast med för att krydda texten med känslan av hans närvaro. Detta kan bero på att 

skribenten inte hunnit intervjua Svensson själv innan pressläggning utan plockat citat från en intervju med 

honom i SVT:s sändning. Det är därmed skribenten som drar de huvudsakliga slutsatserna om vikten av 

matchen. Svensson beskrivs av skribenten som beslutsam att få visa vad han kan för omvärlden, genom att 

ta chansen när han slipper sitta som avbytare. 

 

Lokal koherens  

Det finns ingen rak linje i texten. I stället hoppar skribenten mellan situaionen för frisparken i början av 

texten, till att Svensson fick chansen att spela, till dagen före matchen, tillbaka till början på matchen (då 

mer som ett referat), innan texten landar i frisparken igen. Trots hoppen sammanhålls de olika 

textpartierna av frisparken. Genom det dramaturgiska greppet skapar skribenten också en effektiv och 

underhållande rörelse i texten. Den kryddas av de måleriska bilderna.  

 



 47 

Inte förrän en bit in i brödtexten anges att det handlar om VM och fotboll. Ingressens inledning Sverige 

mot Argentinas världsstjärnor, Sverige mot världen skulle ju egentligen kunna handla om något helt annat. 

Här förutsätts med andra ord att läsaren har en förförståelse om vad som inträffat.  

 

Närvarande implikationer 

Även i denna text har jag haft svårt att hitta irrelevant information som kan kopplas till ett genusteoretiskt 

perspektiv.  

 

Lexikala stilen  

Svensson använder i sina citat ord som fantastiskt, sprang som en tok, lyckligaste stunden.  

Skribenten använder ord som geni, perfekt bana, råkall vind, himmelsblå storm, rullade boll, 

drömräddning, fantastiske, sista manglingen, gråta.  

Anders Svensson benämns konsekvent genom hela texten med både för- och efternamn.  

 

 

5.3 Sammanfattning och placering av texterna i en genusteoretisk (politisk) kontext  

 
Man kan konstatera att det finns en text som sticker ut mer än de andra. DN:s beskrivning av Malin 

Andersson frispark. Det är en relativt tillbakahållen text med få målande, beskrivningar av själva 

frisparkmålet. Fokus hamnar i stället på en underhändelse. Tonläget i AB VM 2003 är mycket högre, och 

mer måleriskt än i DN-texten. DN–texten sticker också ut genom att använda sig betydligt mer av att 

benämna spelare och förbundskapten med enbart förnamn.  Skillnaden mellan beskrivningen av frisparken 

vid VM 2002 i samma tidning är markant, där är tonläget väsentligt högre och det ges utförliga 

beskrivningar av matchsituationen och av hur en frispark ska slås. Det finns dock anledning att påpeka att 

DN-texten om Malin Andersson skrivs dagen efter matchen eftersom man inte hann med att få 

kommentarer innan deadline. Läsaren kan med andra ord förutsättas känna till frisparkssituationen redan. 

Men det hade inte varit fel med en rekapitulering av situationen. Även i Aftonbladet finns det  en viss 

nivåhöjning i texten när det kommer till beskrivningen av herrarnas mål. Genom sättet att formulera rubrik 

och ingress höjs det till en närmast andlig nivå.  

 

Man kan också notera att medan Anders Svensson i den historiska kontexten jämförs med internationella 

storheter av sitt eget kön, jämförs Malin Andersson i motsvarande artikel med en nationell 

landslagsspelare av motsatt kön (det vill säga Anders Svensson).  Detta är ytterligare uttryck för den 

jämförelsediskurs som kommer till uttryck i artiklarna.  
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6.	  DISKUSSION	  

 

6.1 Sammanfattande slutsatser av resultaten 
 
Avsikten med denna uppsats har varit att utifrån ett genusteoretiskt och diskursivt perspektiv studera hur 

bilden av de svenska fotbollslandslagen och spelarna i VM 2002 och 2003 konstruerades i en del av 

mediebevakningen i samband med evenemangen. Detta har jag gjort genom att undersöka vilket 

uppmärksamhetsvärdet blev i VM-bevakningen i Aftonbladet och Dagens Nyheter, och hur 

representationen av spelarna konstrueras, bland annat genom vilka roller och identiteter som de tillskrivs. 

 

Det man kan konstatera är att den kvantitativa analysen pekar på stora skillnader i uppmärksamhetsvärdet 

mellan VM 2003 och 2002. Dels när det gäller i avseende av mängden artiklar som överväger markant för 

herrarna, dels  i var artiklarna är publicerade, och vad för typ av artiklar det rör sig om.  

 

 Den stora mängden artiklar är för herrarnas del spridda på olika avdelningar. VM kan lika gärna 

kommenteras på DN:s ledarsida som på Aftonbladets debattsida. När det gäller damerna är dock texterna i 

huvudsak publicerade på sportsidorna. Uppmärksamhetsvärdet är därför högre för männen, inte endast i 

avseende på mängd utan också med avseende på var de publiceras. Ju mer VM kommenteras på andra 

avdelningar desto större genomslag får troligen evenemanget hos dem som egentligen inte är 

idrottsintresserade. Även vad det gäller hur evenemanget presenteras överväger materialet till fördel för 

herrarna. Det finns inga gränser för vad som i framför allt Aftonbladet 2002 kan tas upp i en faktaruta, 

rankinglista eller tabell. Det är allt från initerad skottstatistik, och matcher refererade minut för minut, till 

en kartläggning av var man hittar en fontän att bada i vid Sveriges vidareavancemang. För damerna 

existerar inte samma redaktionella back-up för att lyfta evenemanget till några nivåer högre i läsarnas 

ranking. Här fokuseras det mesta av resurserna till matchsituationen och till laget.  

 

När det gäller de roller och identiteter som tillskrivs spelarna kan man konstatera att den kvantitativa 

analysen visar att större fokus läggs på lag när det gäller damerna. Beträffande herrarna läggs fokus mer 

på individerna, samtidigt som en stor tyngd också läggs på ett bredare perspektiv (vilket gör att det 

materialet har varit svårare att koda). Kvinnorna står alltså i mindre grad för sig själva, som individer, 

åtminstone vad gäller konstruktionen i ingresserna. Detta blir också intressant om man kopplar det 

kvantitativa resultatet till närstudierna av texterna. De gånger, i texterna, som kvinnorna står själva 

relateras de inte sällan till en man, då jämförelser och kopplingar till manliga kollegor görs. I enlighet med 
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genuskontraktets stereotyper blir bilden av de kvinnliga spelarna därmed hela tiden beroende av de 

manliga. Några exempel har tagits upp i de texter som jag analyserat närmare, men det finns också fler 

exempel i materialet där specifika spelare jämförs med sina manliga kollegor, exempelvis kvinnlig 

anfallare med manlig anfallare, kvinnlig back med manlig dito. Värdet av detta är i och för sig att 

skribenten genom liknelsen vill lyfta kvinnan som en kompetent spelare, likställd med männen. Men i 

förlängningen förlorar förmodligen kvinnorna på jämförelsen: just med hänvisning till att en beroende- 

och jämförelsediskurs skapas. Det görs samtidigt som det ofta uttalas att det inte är möjligt att jämföra 

damerna med herrfotbollspelarna i snabbhet, kraft och styrka. 

 

 Ytterligare en egenskap i porträtteringen är att kvinnorna oftare får kommentera underhändelser än den 

direkta orsaken till texten. I Hanna Ljungbergs fall i texten i DN om damfotbollen i relation till 

mediebevakningen och herrfotbollen. Texterna är också ”blodfattigare” i form av få måleriska bilder, färre 

fakta om spelarna och matchsituationer. Ett undantag från båda dessa faktorer är AB-texten om Malin 

Svenssons frisparkmål där skribenten i detalj låter spelarna beskriva hur målet gick till.  

 

Explicita uttryck, som till exempel användning av ett sexiskt språkbruk enligt referens till tidigare 

forskning, formuleras sällan. Porträtteringen av spelarna bygger därmed på mer implicita konstruktioner. 

Däremot kommer en tydlig ideologisk diskurs fram i DN-texten med Hanna Ljungberg i den ställda frågan 

om ”Har du några knep…”. Det vill säga den typ av formuleringar och förminskningar som enligt Wallin 

(1998) har försvunnit.  

 

Det som inte skiljer speciellt mycket är ändå att skribenten förutsätter i samtliga artiklar, oavsett kön, att 

läsaren har en förförståelse kring fotboll och använder taktiska begrepp som vana sportläsare förstår. Det 

skiljer inte heller nämnvärt i användningen av för- och efternamn, undantaget DN-texten om Maln 

Anderssons frisparkmål.   

 

 
6.2 Formulering av en betydelsediskurs 
 
Det är mycket tydligt i materialet att det finns en dominans- och betydelsediskurs kopplat till genus när det 

gäller bevakningen av fotbollsVM.  

 

Tillsammans skapar helheten, när det gäller AB:s och DN:s bevakning av männen, en publik arena som är 

omsvärmad av ljud och ljus, vackra bilder, och en professionell scenografi som bjuder in läsaren till en 

häftig show. Detta blir speciellt tydligt i AB som backar upp herrVM på alla fronter med en mängd olika 
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material. Allt i syfte att implicit understryka och vidareutveckla betydelsediskursen: att det är ett 

evenemang som är viktigt. Kvinnorna däremot står relativt ensamma (om än oftast som ett lag) på sin scen 

med en enstaka spotlight i ett försök att förhöja effekten. De redaktionella insatserna är betydligt mindre 

och syns inte endast i den stora skillnaden i antal artiklar, utan också i antalet skribenter som varit 

kopplade till bevakningen, kringmaterialet till artiklarna som tabeller, faktarutor med mera och också hur 

skribenterna bygger upp reportagen som ganska enkla, snabbt producerade artiklar som inte kräver 

speciellt mycket research. Bevakningen prickar med andra ord in Cohens (1993) tre rubriker:  

1) Den skiljer i konstruktionen/presentationen av själva evenemanget där männens VM konstrueras 

som en dramatisk och historiskt viktig händelse. Jag kan dock inte påstå att damernas VM 

konstrueras som trevlig rekreation, däremot får den inte samma fokus och uppbackning.  

2) Den skiljer i porträtteringen av tävlingsutövarna. Magnus Hedman beskrivs i AB-artikeln som 

mycket potent och målmedveten och får styra berättandet om sig själv, medan bilden av Hanna 

Ljungberg blir att hon ”rättar sig snällt” efter reportageteamet. Det finns också skillnader i 

språkbruk. Knep är ett sådant exempel, men även beskrivningen av Hannas glittrande ögon och 

små fötter. Det skiljer också i fokus på individer eller lag. Det finns ett betydligt större fokus på 

lag beträffande VM 2003 och mer fokus på ”fixstjärnor” 2002.  

3) Det skiljer i produktionens kvalitet, med avseende på mängd artiklar/skribenter och i 

konstruktionen av artiklarna.  

 

För att koppla till Hirdman kan man också säga att bevakningen prickar in jämförelseformeln A-a, där 

kvinnan ställs som en sämre kopia av den manliga fotbollsspelaren. ”Han” blir idealet eftersom han ofta 

blir närvarande i texterna även i de från damernas VM. I porträtten om Magnus Hedman och Hanna 

Ljungberg skymtar även den normativa formeln: Hedman kraftfull, målmedveten – Ljungberg dålig på att 

sätta gränser.  

 

Frågan är hur medveten eller omedveten iscensättningen av showen är på redaktionerna. Det man kan 

konstatera är, för att koppla till Fairclough, att den sammantagna bilden förmodligen är en kombination av 

samverkan mellan sociokulturella och diskursiva praktiker.  Sociokulturella i form av individernas 

(skribenternas) politiska och kulturella praktiker kopplade till genus, vilket tar sig uttryck i det sätt som 

somliga texter skrivs. Jag tänker då främst på porträtten av Hanna Ljungberg i DN och AB. Och diskursiva 

praktiker i form av stödet från redaktionerna till skribenterna i form av till exempel utrymme för artiklar 

och antal personer som bevakar evenemanget. Det finns dock undantag i materialet, med enstaka 

skribenter som verkligen har ambitionen att lyfta showen till ett professionellare plan. Det märks i det sätt 

på vilket artiklar görs levande, till exempel vid matchreferat och även i vilken mängd skribenten 
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producerat under bevakningen. Min tolkning är, byggd på egna erfarenheter som journalist, att det 

förmodligen är ett resultat av den enskilde individens initiativrikedom. Att stödet från redaktionerna är 

minimalt, (till exempel genom att endast ett fåtal personer bevakar händelsen) men att skribenten jobbar 

aktivt för att lösa situationen. Min tolkning är att det är vad som hände beträffande AB:s bevakning av 

damerna. Det är som sagt förvånande att så liten del av material var nedbrutet i faktarutor och tabeller 

eftersom det i stora delar ingår i kvällstidningens idé för att förenkla för läsaren. Samtidigt går det att se att 

en enda skribent producerade en stor mängd initierat material kopplat till matchsituationerna, och på det 

sättet i hög grad lyfte bevakningen av matcherna. Men alltså utan någon vidare uppbackning från 

hemmaredaktionen.  

 

Frågan är också hur mycket spelarnas egen bild av dem själva spelar in. Intervjuerna med kvinnorna ger, 

som tidigare noterats, intrycket av att de svarar snällt på de frågor som ställs av journalisterna om 

damfotboll, om deras manliga kollegor etc. Kontrasten till porträttet av Magnus Hedman är slående. Där 

får läsaren ett tydligt intryck av att han är mer aktiv vid intervjusituationen och därmed också styr mer vad 

texten ska innehålla. Det går inte säga om detta är en illusion som skapas i reportagen av skribenterna, 

eller om det varit den faktiska verkligheten vid intervjusituationerna. Jag tror att det förmodligen är en 

kombination av både och. Spelarna kan inte själva hållas opåverkade av sina egna sociokulturella 

praktiker, till exempel kring den åtskillnadsdiskurs som präglar idrottsrörelsen enligt Håkan Larsson 

(2001). De kvinnliga och manliga elitfotbollspelarnas agerande kan med andra ord vara en del av de inne- 

och uteslutningar som han reser frågan runt.  

 

Kontentan av uppsatsen blir att det finns både goda och mindre goda exempel av hur porträtteringen av 

kvinnliga fotbollspelare görs i medietexterna. Det ter sig som, om det skett ett trendbrott i porträtteringen 

så beror det mer på enskilda individer än en förändring av de sociokulturella och diskursiva praktikerna. 

Den sammantagna artikelmassan pekar dock mot en betydelsediskurs där mannen är överordnad kvinnan, 

det vill säga han konstrueras som mer betydelsefull. Kvinnan är underordnad en jämförelsediskurs där 

mannen är norm. Dessa stora skillnader i materialet bör beaktas i ljuset av att herrarna endast gick till 

åttondelsfinal och damerna hela vägen till VM-final. Herrarna fick med andra ord sex gånger fler artiklar 

och en mer massiv bevakning på alla plan trots att de resultatmässigt lyckades betydligt sämre. Resultatet 

blir att det formuleras en betydelsediskurs där männens fotboll blir viktig. Damernas fotboll blir betydligt 

mindre viktig. 
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6.3 Fortsättningen 
 
Man kan hävda att betydelsediskursen speglar samtidens syn på fotbollen. Dilemmat är att den också 

bidrar till att texterna fortsätta återskapa värderingarna (jmfr Fairclough). Vilket i sin tur inte är oviktigt 

eftersom det innebär att texterna står i vägen för förändringar både inom och utanför idrotten. Det blir en 

cirkel som är svår att bryta för vem ska vara först med att bryta den? 

 

Anrell (AB 20001116) hävdar att medierna endast skriver om läsarna visar intresse. Cohen skriver att 

mediebevakningen av kvinnliga idrottare inom golf och tennis i USA pådrivits av starka ekonomiska 

krafter och att medierna lever i en symbios med idrotten som blir fruktsam för båda parter. Fairclough 

(1995) i sin tur kopplar ekonomi som en viktig faktor som influerar sociokulturella praktiker. Det skulle 

med andra ord kunna betyda att medierna själva kan driva ett intresse, som skapar ekonomi i idrotten och 

som också bidrar till en genusneutralisering. Här är det med andra ord upp till de mediala institutionerna 

att ta ställning om det ingår i deras uppdrag att skildra kvinnors och mäns idrott på lika villkor.  

 

Men sett ur klubbars, förbundens och spelarnas sida finns det ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta 

fram frånsett den ekonomiska: individen. Uppenbart är att medierna, speciellt kvällstidningen Aftonbladet 

i denna uppsats, har ett intresse av att fokusera artiklarna på individ. Där finns oftast en intressant historia 

att berätta, en krok att vinkla artikeln från och som innebär att texten slår an en mer personlig ton. Därför 

är det intressant med kopplingen till att genusneutraliseringen i USA som Cohen ser skett i både golf och 

tennis, som ju är individuella sporter. Min känsla är att man kan se liknande tendenser i svenska texter 

beträffande elitidrotter som friidrott, slalom eller golf. Frågan är då vad som skulle hända om det skedde 

en svängning i skildringen av damernas elitfotboll, från lag till individ. Skulle vi uppleva en 

genusneutralisering även här? Skulle medieintresset bli större? Skulle läsar-/tittar-/åhörarintresset bli 

större?  

 

Då blir det i sin tur intressant att fundera på vilken diskurs som finns inom Svenska Fotbollsförbundet. När 

Åke Stolt i Sydsvenska Dagbladet skriver om fotbollens 100-åriga historia, beskriver han damernas intåg 

på fotbollsarenan på 1960-talet som den största revolutionen i svensk idrott, och att nu hänger resten bara 

på kvinnorna själva. ”Revolutionen är inte fullbordad. Men den är långt, långt kommen och nu är det bara 

kvinnorna själva som sätter gränserna.”(Åke Stolt, Sydsvenska Dagbladet , 20040323). Det är inte 

mediernas sak att lansera damfotbollen menar han. ”Damfotbollen har missat en massa tåg efter 

internationella framgångar när det gäller att marknadsföra sig. Umeå är fortfarande det enda svenska 

damfotbollslag som folk bryr sig om (ibid).” Orsaken till det är att Umeå IK mycket medvetet jobbat med 
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marknadsföring, enligt Åke Stolt. Han lägger därför ansvaret för det bristfälliga intresset för damernas 

elitfotboll på bland annat Svenska Fotbollsförbundet. Det vill säga: förbundet tar inte sitt ansvar för att 

föra fram damernas allsvenska och marknadsföra den. Fokus ligger i stället på herrarna. Kanske är det 

också så att klubbarna generellt själva är dåliga på att marknadsföra sina spelare. För man kan ju till Stolts 

resonemang om lyckad marknadsföring av Umeå IK, också lyfta fram att i Umeå finns fixstjärnor som 

Marta och Hanna Ljungberg. 

 

Och det för oss då tillbaka till Larssons fråga om vilka inneslutningar och uteslutningar idrottsrörelsens 

eget jämställdhetsarbete medför, och även kring vilket fokus som finns på klubblagen i allsvenskan 

beträffande medieuppmärksamhet. 2003 slogs TV4:s förväntningar på hur många människor som skulle se 

finalen, detta trots en ganska dålig bevakning av fotbollsVM 2003 i jämförelse med 2002. Tydligen 

lyckades bevakningen tillsammans med lagets framgångar bygga ett intresse. Men vad bidrog det till 

efteråt? Förändrade den succén något i den massmediala bevakningen av fotbollen? En tanke är därför att 

till exempel studera Umeå IK, som Stolt lyfter fram som ett gott exempel, och ytterligare annan 

elitklubb/damer som ligger högt i allsvenskan under en längre tid och även kopplat till evenemang som 

kan tänkas öka uppmärksamhetsvärdet, till exempel VM. Avsikten skulle vara att studera vilka skillnader 

och likheter man då kan se i texterna kopplat till kringliggande omvärldsfaktorer som VM, fixstjärnor och 

utspel från klubbar, Svenska Fotbollsförbundet, men också kopplat till lagens resultat. 
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Bilaga 1 

 

Världsmästerskapen i fotboll, herrar, 2002 (31/5-30/6) 
 

Grundspel 

27/6 England – Sverige 1–1 

7/6 Sverige – Nigeria 2–1 

12/6 Sverige – Argentina  1–1 

 

Åttondelsfinal 

16/6 Sverige – Senegal  1–2 

 

Mättid kvantitativ analys  

27/5 – 1/6 (veckan före) 

2/6 – 13/6 

 

Världsmästerskapen i fotboll, damer, 2003 (20/9-12/10) 

Grundspel 

21/9 USA–Sverige 1–1 

25/9 Sverige – PRK 1–0 

28/9 Sverige–Nigeria 3–0 

 

Kvartsfinal 

1/10 Brasilien – Sverige 1– 2 

Semifinal 

5/10 Sverige – Kanada 2–1 

Final 

12/10 Tyskland – Sverige 2-1 

 

Mättid kvantitativ analys: 

14/9-20/9 (veckan före) 

21/9-2/10 
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      Bilaga 2-15 
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