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Abstract 

The super star and women's football player - A Study of Zlatan Ibrahimovic and Lotta Schelin 

in the Swedish tabloids. 

 

This essay has examined and compared the media coverage of Swedens two main football 

players Lotta Schelin and Zlatan Ibrahimovic in the newspapers Aftonbladet and Expressen. 

The esssay questions aimed to find out how much space the two athletes got but also which 

words they were described with and which type of articles they occurred in. To answer the 

questions, a quantitative content analysis with a series of variables was used in combination 

with a qualitative text analysis. A total of 147 articles were analyzed in the quantitative study, 

and 4 of them were randomly selected for the qualitative text analysis. The essay was based 

on a variety of theories and concepts like framing theory, gender, representation and 

stereotypes. 

 

The quantitative result reflected the fact that Ibrahimovic is present in a larger material in the 

two papers than Schelin. The two athletes are also described by various attributes, Schelin is 

more frequently framed with words as sentimental and weak, while Ibrahimovic is portrayed 

as strong and aggressive. The qualitative analysis showed similar trends as the quantitative 

where Ibrahimovic was framed as he could climb over every obstacle to reach his targets, 

Schelin instead wished she even could take on her targets. 

 

Keywords: Zlatan Ibrahimovic, Lotta Schelin, gender, football, stereotypes. 
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1.0 Inledning 
”Med all respekt för det damerna gör, de har gjort det fantastiskt bra, men du kan inte 

jämföra herrfotboll med damfotboll. Lägg ner det där, det är inte ens roligt. Det är ett dåligt 

skämt som inte ens går hem i Rosengård.”  

Zlatan Ibrahimovic - Expressen 13 december 2013 

 

År 2005 genomfördes en undersökning i Sverige som syftade till att undersöka män och 

kvinnors representation inom nyhetsrapporteringen. Undersökningen visade att 70 procent av 

alla som förekom i nyhetsrapporteringen var män och endast 30 procent var kvinnor 

(Fagerström & Nilsson 2008:119). Medierna och dess rapportering är en del av människans 

vardagliga liv och således också rapporteringen kring herr- och damfotboll. Allmänheten runt 

om i samhället, även på fotbollsplanen består av både män och kvinnor och det är därför 

viktigt att medierna också gestaltar den så. Om medierapporteringen inte fördelar utrymmet 

mellan män och kvinnor jämlikt, kan detta i sin tur leda till att män och kvinnor värderas 

annorlunda i samhället (Jalbro 2006:8). 

 

Svenska fotbollsförbundet anordnar varje år en fotbollsgala där de hyllar idrotten och 

Sveriges främsta fotbollsutövare. Under 2013 års upplaga av galan delade Svenska 

fotbollsförbundet ut ett pris till den manliga fotbollsspelare som gjort flest landskamper. 

Anders Svensson hyllades år 2013 med sina 144 landskamper och fick en bil av märket Volvo 

som belöning för sin insats. Detta skulle sedan komma att bli väldigt debatterat i svenska 

medier då den kvinna som gjort flest landskamper inte ens nämndes under galan. Therese 

Sjögran hade vid fotbollsgalan 2013 utövat 41 landskamper fler än Svensson, men 

fotbollsförbundet valde att inte prisa hennes insats. 

 

Zlatan Ibrahimovic medverkande den 13 december 2013 i en intervju i tidningen Expressen. 

Intervjun syftade till att belysa Zlatan Ibrahimovics idrottsprestationer under det gångna året 

då han för åttonde gången skulle bli nummer ett på Expressens 100-lista över Sveriges största 

idrottsutövare. Artikeln och intervjun övergår i ett tidigt skede från dess huvudsakliga syfte att 

hylla Ibrahimovics idrottsprestationer till den aktuella händelsen på idrottsgalan och det är 

Ibrahimovic själv som går in på ämnet. Han är upprörd på grund av den kritik som Svenska 

Fotbollsförbundet fått sedan ”bil-gate” på fotbollsgalan 2013 och tycker istället att 

landslagskollegan Svenssons insats hamnat i skymundan. Ibrahimovic säger: ”Hur fan kan du 
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jämföra en dampresentation med en herrprestation individuellt?” och fortsätter ”När jag 

kommer ut i Europa jämför de mig med Messi och Ronaldo. När jag kommer hem jämför de 

mig med en damspelare. Ska jag behöva skämmas för att vara en svensk fotbollsspelare?”  I 

och med Zlatan Ibrahimovic utspelande i Expressen eskalerade inte bara en diskussion om 

herrar mot damer i fotboll utan också om Ibrahimovic position och möjlighet att tycka och 

tänka vad han vill i medier utan att bli ifrågasatt. Det ställdes också frågor mot tidningens 

reporter Mattias Larsson om varför han ställt otillräckliga frågor och inte lyft in andra 

personers åsikter (www.expressen.se 140114). 

 

På grund av dessa aktuella händelser är det av intresse att studera rapporteringen i medier av 

Sveriges herr- och damlandslags två största profiler Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin ur 

ett genusperspektiv. Människans världsbild påverkas av det som skrivs och sägs i medierna, 

då de förväntas ge en representativ bild av verkligheten. Detta betyder att medierna besitter en 

form av makt där de möjligen kan gynna eller missgynna olika parter eller aktörer. Många av 

de uppfattningar och värderingar som människor tillskansar sig om världen och samhället sker 

genom mediernas rapportering och nyheter (Fagerström & Nilsson 2008:25). Men enligt 

forskaren och medievetaren Gunilla Jarlbro så är medierapporteringen och journalistiken 

enbart en skildring av många verklighetsbilder som kan tolkas på flera olika sätt (Jarlbro 

2006:8). 

 

Utan mediernas berättelser skulle det förmodligen inte finnas ett så stort intresse för idrotten 

som det gör idag. Många aktiva har också skapat sitt intresse utifrån hur medierna och 

idrottsidoler skildras i rapporteringen. Utifrån dessa aktuella händelser är det av intresse att 

jämföra hur kvällspressen framställer landets mest framstående kvinnliga och manliga 

fotbollsspelare Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic. 
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1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur de svenska fotbollsprofilerna Lotta 

Schelin och Zlatan Ibrahimovic framställs i svensk kvällspress under Europiska Mästerskapen 

2012 och 2013. Detta görs utifrån följande frågeställningar: 

 

1.2 Frågeställning 
-‐ Vilket utrymme får Lotta Schelin respektive Zlatan Ibrahimovic i Aftonbladet och 

Expressen? 

-‐ Hur beskrivs Ibrahimovic och Schelin i tidningarna? 

-‐ Skiljer sig rapporteringen kring Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin, i sådana fall hur 

skiljer den sig?  

-‐ I vilka typer av artiklar förekommer de två profilerna? 

-‐ På vilket sätt kommer Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic till tals i artiklarna? 

 

2.0 Sportjournalistikens bakgrund 
Det vetenskapliga fältet inom medier, idrott och sportjournalistik är enligt medieforskaren 

Peter Dahlén ett relativt nytt och outforskat ämne. Sport som mediefenomen var länge ett 

avlägset område inom forskningstillvaron och ansågs vara ett forskningsfält av låg akademisk 

status (Dahlén 2008:16). Det var först år 1970 som det påbörjades forskning inom 

medieområdet och således också inom sportrapportering. Den tidiga vetenskapliga ingång 

som berörde sport och medier under 1970-talet har sedan dess vuxit sig starkare och anses 

idag vara ett mångskiftande men relativt outforskat forskningsområde (Dahlén 2008:17). 

 

Dahlén hävdar att det finns ett symbiotiskt förhållande i framväxten mellan den moderna 

organiserade tävlingsidrotten och dagspressen (Dahlén 2008:62). Den moderna vinstdrivande 

dagspressen och den moderna kommersiella tävlingsidrottens framväxt går näst intill parallell. 

Detta då den moderna, billiga och synnerligen reklamfinansierade pressen växte fram på 

1830-talet och var baserad var baserad på lösnummerförsäljning och folkliga intressen. Detta 

var under samma tidsperiod (1830-1840-talet) som idrottsvärlden började anta moderna 

former i USA och England (ibid). I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte den 

svenska idrottsrörelsen fram genom bildandet av flera föreningar och idrottsliga arrangemang. 

Trots det växande intresset och antal idrottsliga utövare runt om i landet fick inte idrott något 
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större utrymme än vanligt i medierapporteringen. Ord som idrott och sport användes knappt 

och den vanligaste formen av rapportering av sport var notisform om idrotter som förankrade 

sig från dåtidens överklass, skytte, gymnastik, segling, hästsport och simning (Dahlén 

2008:71).  

 

3.0 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer tidigare studier som varit av relevans för studien att presenteras. 

Forskningen har sin grund i genusfrågor men också kring medierapportering och 

sportjournalistik. För att få en överblick över de olika forskningsfälten genus och 

sportjournalistik genomfördes tidigt i uppsatsskrivandet en sökning av tidigare forskning 

inom liknande ämnen.  

 

Det finns en stor del tidigare forskning kring både journalistik och genus men vad gäller 

tidigare forskning kring könsrepresentation inom rapportering av sport är utbudet delvis 

begränsat. En av de mest framstående studierna som bedrivits inom fältet är Natalie Koivulas 

avhandling Gender in sport (1999). Utöver Koivulas forskning finns också ett antal c-

uppsatser väsentliga att ha i beaktande vid uppsatsskrivandet. Uppsatserna kom däremot inte 

att fungera som underlag vid analys och resultat utan beskrivs endast kortfattat som bakgrund 

till denna studie. 

 

Uppsatsen ”Genus i sportjournalistik – en studie av rapporteringen från två mästerskap i 

fotboll i SVT och TV4” (2012) är skriven av Anna Nordh och Tobias Skagerström. Uppsatsen 

är en analys och jämförelse av hur genus representerades i samband med sportsändningar i 

TV-kanalerna SVT och TV4 från de senaste mästerskapen för svenska dam- respektive 

herrlandslaget i fotboll. Denna uppsats skiljer sig från studien i den bemärkelse att det var 

sändningar inom television som analyserades och inte tabloider. Studien är också gjord under 

en annan tidsspann då den enbart fokuserar på mästerskapsåret 2012. Ytterligare en uppsats 

som berör liknande forskningsfrågor är ”Var är kvinnorna – En studie av tre svenska 

sportbilagor ur genusperspektiv”. Författarna Kajsa Dragstedt och Mathias Asplund 

undersöker de svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Göteborgsposten 

med en kvantitativ och kvalitativ metod. Detta i syfte att ta reda på hur stort utrymme 

kvinnliga respektive manliga idrottare tilldelas i sportbilagorna samt hur dessa beskrivs i 

texterna. Uppsatsen syftar till att undersöka hur mycket utrymme som män och kvinnor får i 



 5 

tre tidningar. Skillnaden mellan denna studie och uppsatsen är att studien syftar på att 

undersöka hur två landslagsprofiler framställs i två svenska kvällstidningar. 

 

3.1 Gender in sport 
För att tillämpa genusteorier i medierapportering och sportjournalistik har psykologen 

Nathalie Koivulas doktorsavhandling Gender in sport (1999) använts som utgångspunkt. 

Koivula fastslår tidigt i sin avhandling att förväntningar över hur män och kvinnor ska bete 

sig varierar mellan olika människor, positioner och kulturer. Däremot finns återkommande 

mönster för vad som förknippas som typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Inom 

medierapportering av sport beskrivs ofta män i samband med aggression, fysik, mod, styrka 

och risktagande. Medan kvinnor istället sammankopplas med skönhet, medkänsla, utstrålning 

och passivitet. Förutom detta kännetecknas kvinnlighet som ett avvikande från det manliga 

beteendet medan manlighet karaktäriseras av att det kvinnliga beteendet undviks (Koivula 

1999:4). Olika samhällens värderingar och attityder speglas och återskapas i 

medierapporteringen men också vid utövandet av olika sporter (Koivula 1999:6). Männens 

fysiska fördel används ofta för att visa på en överlägsenhet gentemot kvinnorna. Medan 

kvinnor som är duktiga på typiskt ”manliga” sporter framställs som icke ”riktiga” kvinnor och 

män som utövar ”kvinnliga” sporter iakttas som feminina och inte som ”riktiga” män 

(Koivula 1999:8). 

 

Inom genusteorier finns det föreställningar om hur kvinnor och män ska agera och bete sig 

och detta gäller således även inom idrottens värld. Det är få områden som är så könsfördelade 

som det sportsliga och i de allra flesta idrottsgrenar så tävlar män mot män och kvinnor mot 

kvinnor.  I och med detta betraktas ofta de manliga idrottarna och den manliga sporten som 

norm och överordnade kvinnor och dess sportutövande. I och med dessa föreställningar 

anpassar sig människan mer eller mindre utefter vad som anses vara manligt och kvinnlig och 

väljer idrotter därefter. Resultat av detta skapar en social struktur där män och kvinnor 

fördelas olika roller av olika värden (Koivula 1999:59f).  

 

Studier visar att kvinnor generellt idrottar på grund av sociala anledningar och för att bli 

smala, medan män istället idrottar för att bli snabbare, tävlingslust och för att få mer 

vältränade kroppar (Koivula 1999:37). Sportsidor i tidningar men också sport i allmänhet kan 

på många vis betraktas som mannens värld. Inom medier får mäns sportutövande betydligt 
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mer plats och uppmärksamhet än kvinnors, även i idrotter där antalet kvinnliga deltagare är i 

majoritet av antalet utövare (Koivula 1999:39). Kvinnor har i ett historiskt perspektiv alltid 

varit underrepresenterade i samhället men också i medierapporteringen. Språkanvändningen 

inom medierapporteringen är inget undantag utan termer som damishockey och damfotboll är 

vanligt förekommande medan mäns idrotter sällan får motsvarande prefix. Det vill säga att 

idrotterna inte benämns som herrishockey eller herrfotboll. Detta bidrar enligt Koivula till att 

den manliga normen befästs (Koivula 1999:40). Koivula visar vidare att kvinnliga idrottare 

ofta presenteras med kommentarer och således blir ett objekt för manlig åtrå, vilket innebär 

att trivialisering och nedvärdering är vanligt (Koivula 1999:68).  

 

4.0 Teori 
I följande kapitel kommer de teorier varit av relevans för studien att presenteras. Teorierna 

och forskningen grundar sig i medieteorier och genusforskning. Nedan beskrivs de teorier 

som tillämpats för att sätta studien i en vetenskaplig kontext och berör de tidigare 

forskningsfälten. 

 

4.1 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin, även känd som framing, är ett begrepp som tagit stor plats inom 

medieforskningen under det senaste årtiondet. En beskrivning av framing är att det berör hur 

en händelse eller en situation presenteras i medier och vilken innebörd denna framställning 

sedan kan få. Framing handlar om själva processen som leder till hur händelsen uppfattas av 

publiken. Hur det rapporteras om vissa händelser eller personer påverkar alltså människans 

uppfattning av innehållet i rapporteringen (Shehata 2012:327f). I boken Den medialiserade 

demokratin skriver Strömbäck att termen framing kan syfta till olika saker. Det kan peka på 

hur medierna påverkar våra gestaltningar av verkligheten. Det vill säga inte enbart vad vi ska 

tycka någonting om utan även hur vi ska tycka och tänka om det. Framing kan också syfta till 

att belysa mediernas möjlighet att uppmärksamma vissa händelser samtidigt som de väljer att 

inte rapportera om andra. Slutligen kan framing också syfta på vad medieinnehåll verkligen 

förmedlar och hur det sedan uppfattas av dess läsare (Nord & Strömbäck 2004:40). 

 

Adam Shehata förtydligar vad framing handlar om genom två exempel på hur framing 

fungerar i praktiken (ibid). Exemplen är forskningsstudier och modeller för olika slags 

gestaltningar, ekvivalensgestaltningar och sakgestaltningar. Det första experimentet utgjordes 
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av de två forskarna Kehneman och Tversky. Här lät man två olika grupper ta del av ett 

program som syftade till att förhindra spridning av en dödlig sjukdom. Informationens 

innehåll var likadan i båda grupperna men visualiserades olika. Grupp ett fick veta hur många 

som kunde räddas med hjälp av programmet, medan grupp två istället fick veta hur många 

som beräknades kunna dö med ett liknande program. Underlaget för detta åtgärdsprogram 

fick en framträdande skillnad mellan de två olika grupperna, trots att själva informationen var 

densamma i vardera grupp (Ibid: 328). Nästa exempel handlar om sakgestaltningar, då 

förflyttas fokus mot hur exempelvis en organisation använder gestaltningar i debatter. I en 

studie fick två stycken grupper bevaka och ta del av nyheter om Ku Klux Klan. En av 

grupperna såg nyheterna i ett sammanhang som berörde yttrandefrihet, medan den andra 

gruppen fick nyheterna i en kontext om allmänna föreskrifter. Resultatet visade att första 

gruppen hade en högre tolerans för Ku Klux Klan (Ibid: 329). 

 

I denna uppsats utgör gestaltningsteorin en viktig del att beskriva hur den vetenskapliga synen 

på mediernas makt över publiken ser ut idag. För att konkretisera denna del kan det sägas att 

medierna är de som traditionellt lär sin publik vilka ämnen och frågor som är viktigast i 

samhället, men också hur de ska mottas och tolkas. Framing anses vara en relevant teoretisk 

ram för denna uppsats som syftar till att undersöka hur de två landslagsprofilerna framställs. 

Detta för att tidningarnas framställningar av de två landslagsprofilerna kan tänkas påverka 

medborgarnas bedömningar om hur en manlig respektive kvinnlig fotbollsspelare ska vara. 

Gunilla Jarlbro hävdar att medierna har en potentiell möjlighet att fungera som ett viktigt 

forum för debatt i samhället men att de inte utnyttjar detta eftersom medieinnehållet till största 

del handlar om män. Detta ser Jarlbro som en risk, då publiken i huvudsak skapar sig ett 

manligt perspektiv inom olika frågor och diskussioner (Jarlbro 2006:145).  Det går 

exempelvis att resonera kring hur framställningen påverkar unga aktiva fotbollsspelare 

samtidigt som framställningen av dessa två landslagsprofiler kan ha en förmåga att sätta 

agendan för hur fotbollsspelare ska vara eller inte vara.  

 

4.2 Representation 
Kulturteoretikern och socialkonstruktivisten Stuart Hall är framgångsrik inom forskning kring 

kommunikation, makt och kultur och hur dessa kommuniceras och upprätthålls genom 

masskultur. Socialkonstruktionism är ett uttryck för en inriktning inom moderna samhälls- 

och kulturteorier, där kulturer anses vara socialt skapade verksamheter som återskapas och 
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omstruktureras genom sociala förändringar och interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:7). Hall (1997) beskriver i sin bok att representation sammanbinder mening och språk 

till kultur. Representation innebär att genom språket berätta eller representera något 

meningsfullt så att andra människor förstår innebörden av det på ett meningsfullt vis (Hall 

1997:15). Representation är en process genom vilken personer i kulturella kontexter använder 

språk för att skapa mening. Språk innebär inte enbart det muntliga språket utan även skriftliga 

texter, teckensystem, bilder, film, musik och kroppsspråk etc. (Hall 1997:61). Däremot 

återspeglas inte enbart den faktiska verkligheten, vilket betyder att de olika representationerna 

bidrar till att skapa den. Samhället är alltså socialt konstruerat (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:15-18).  

 

Hall förtydligar vidare att människor med språkets hjälp använder sig av 

representationssystem, vilket omfattar begrepp och tecken för att förstå och tolka världen. 

Lingvisten och filosofen Ferdinand de Saussure menar att skillnader i språket är väsentliga för 

att skapa en mening men att enskilda ord också kan ha olika betydelser. Saussure menar 

vidare att det finns en skillnad med vad som yttras och ett begrepps språkliga tecken (de 

Saussure 1970:45ff). Även om begreppet (tecknet) i sig står oförändrat så kan dess innebörd 

bero på vilken kontext man placerar begreppet i eller vilka förväntningar/förståelser som 

avsändaren och mottagaren har (Hall 1997:32). Gunilla Jarlbro, forskare inom medie- och 

kommunikationsvetenskap menar att medierapporteringen hjälper människor att skapa en 

mening och förståelse kring omvärlden och att dessa ingår i våra dagliga referensramar när 

det gäller våra uppfattningar av världen (Jarlbro 2006:8). I denna studie kommer därför teorier 

om representation att tillämpas för att se om det finns några tendenser av 

representationssystem och kategoriseringar i tidningarna Aftonbladet och Expressen. 

 

4.3 Genus och genuskontraktet 
Eftersom studiens syfte är att undersöka framställningen av två personer med olika kön är det 

av intresse att tillämpa ett genusperspektiv vid analysen. Detta för att se eventuella skillnader 

eller likheter som kan tänkas finnas i rapporteringen av de två profilerna men också för att se 

hur medierapporteringen av dessa två individer eventuellt kan påverka samhället. Det är inte 

enbart vårt biologiska kön som avgör hur vi definierar oss som kvinnor eller män. Överallt i 

världen finns föreställningar om vad som anses typiskt manligt och kvinnligt. Författarna 

Linda Fagerström och Maria Nilsson skriver i sin bok Genus, medier och maktstruktur (2008) 
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att genusforskare gör en skillnad på kön och genus. Kön anses vara ett biologiskt betingat 

begrepp medan genus istället är något som är socialt och kulturellt konstruerat. Det vill säga 

att manliga och kvinnliga egenskaper inte är något som människan föds med utan snarare är 

något som bildas utifrån den sociala kontexten som vi lever i (Fagerström & Nilsson 2008:7). 

Allt detta grundar sig i det som Judith Butler kallar för det performativa könet. Begreppet 

beskriver hur människan redan i tidig ålder uppmuntras att agera utifrån sitt kön. Genom att vi 

tillskrivs som pojke eller flicka i ett tidigt skeende av livet formas sedan också värderingar 

och förväntningar utifrån dessa tillskrivelser. Detta genom att individen tolkar samhällets 

regler och värderingar utifrån vad det innebär att vara man respektive kvinna (Butler 

2006:58).  

 

Genusforskaren Yvonne Hirdmans mest kända teori kallas för genuskontraktet och består av 

två stycken övergripande punkter som beskriver hur de olika könen har tilldelats olika roller, 

attributer och positioner i samhället (Hirdman 2003:84). Genuskontraktet kan beskrivas som 

ett regelverk över vad som anses vara manligt och kvinnligt samtidigt som det även kan ses 

som något som upprätthåller och förstärker hur kvinnor och män är och ska vara (Hirdman 

2007:216f). 

 

Den första punkten kallar Hirdman för dikotomin, vilken berör hur kvinnor och män hålls isär 

från varandra. Detta innebär att samhället har skapat regler och normer som utgör hur det är 

skillnad på att vara kvinna och man och att de olika könen ses som varandras motsatser. 

Genom att könen tillskrivs olika karaktäriserande drag så förstärks dessa motsatser och att 

vara en kvinna innebär exempelvis att vara mjuk, känslosam, svag och passiv. Medan man 

betyder att vara motsatsen, det vill säga hård, förnuftig, stark och aktiv (Hirdman 2003:48). 

Den andra övergripande punkten kallas för hierarki och innebär att mannen ses som norm i 

samhället. Alltså att mannen har fördelats rollen som en förebild i jämförelse till kvinnorna. 

Mannens intressen och uppmärksamhet anses som normen för vad som är normalt, vilket 

således medför att det som anses vara manligt är bättre än det som anses vara kvinnlig. Detta 

har enligt Hirdman skapat en maktskillnad, där manliga attributer värderas högre än de 

kvinnliga men också att mannen idag har vissa skyldigheter och ansvarsområden som 

värderas högre än de kvinnliga (Hirdman 2003:66). Beroende på hur de två 

landslagsprofilerna skildras i medierna går det i denna studie att tillämpa Hirdmans tankar 

kring genuskontraktet. Detta i syfte till att undersöka med vilka ord landslagsprofilerna 

beskrivs och hur dessa kan skilja sig åt i rapporteringen. Genuskontraktets första punkt är 
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relevant att tillämpa i vid studien för att undersöka om Ibrahimovic och Schelin beskrivs på 

olika sätt och således ”hålls isär” Det är exempelvis av intresse att se om Ibrahimovic 

framställs som stark och aggressiv medan Schelin möjligen beskrivs med motsatsen. Andra 

punkten av genuskontraktet är relevant för studien för att undersöka om någon av de två 

idrottarna går att se som norm i jämförelse till den andra. Skildras exempelvis enbart 

framgångar, träning eller segrar som naturliga för Schelin och onaturliga för Ibrahimovic. 

 

4.4 Stereotyper  
Professorn Richard Dyer menar att människor skapar förståelse för andra grupper av 

människor genom att använda sig av enkla, överdrivna attributer och begrepp. Detta kallar 

Dyer för stereotypifiering, vilket han menar är en social konstruktion som människan själv 

skapat. Ordet stereotyp är idag förknippat med en negativ klang eftersom stereotypa bilder 

ofta uppkommer som en följd av ofullständiga gestaltningar av verkligheten (Dyer 2002:11). 

Stuart Hall definierar representation av stereotyper som en process där människor utifrån 

exempelvis klass, kön, nationalitet eller hudfärg reduceras till några få enkla karaktärsdrag 

vilket gör den skarp och lättförstådd. Att skildra något med ett stereotypiskt sätt har idag blivit 

allt vanligare i medier, eftersom stereotyper har en förmåga att skapa en världsbild hos 

åskådaren som blir lättare att förstå (Hall 1997:257). Stereotyper skapar alltså en 

kategorisering för vad som anses normalt och icke-normalt medan det skiljer det normala och 

godkännande från det onormala och icke-godkännande (Hall 1997:258). 

 

Stuart Hall beskriver vidare två stycken teorier kring stereotyper som han kallar för de andra 

och stereotypisering av makt. De andra inriktar sig på de skillnader som finns mellan 

människor och skapar således en fördelning mellan ”vi” och ”de”. Genom att vissa 

egenskaper och attribut tillskrivs till ”de andra” så bidrar detta med att de upplevs som 

främmande och värderas annorlunda i samhället. Det som avviker och inte passar in inom den 

rådande normen och anses vara normalt, utesluts och förpassas istället inom kategorin ”de 

andra” (Hall 1997:258-261). Den andra formen, stereotypisering av makt beskriver Hall 

innebär att olika grupper i samhället besitter en form av makt och företräde när det handlar 

om att definiera den rådande normen. Denna makthavande grupp skapar stereotyperna och 

strövar efter hegemoni, det vill säga att gruppen försöker befästa sin position (Hall 1997:259). 

Stereotyper återskapas både av de som besitter makten men också utav de som anses vara 

maktlösa, detta på grund av att de ser maktinnehavarnas världsbild som rimlig och oundviklig 



 11 

(ibid). I denna studie blir det intressant att applicera teorier kring stereotyper för att se om 

mediernas representation mellan könen fördelas. Fördelas inte gestaltningen av könen lika så 

kan detta eventuella skapa tendenser som skapar en ”vi” mot ”de” känsla. Om det finns 

skillnader i representationen mellan könen skulle det således vara intressant att se hur 

skillnaderna mellan de olika könen och idrottsprofilerna värderas och gestaltas i det empiriska 

materialet. Människor som avviker från den rådande normen representeras ofta i medierna 

binärt, det vill säga som den ena sidan i ett motsatspar (Hall 1997:258).  

 

5.0 Material och metod 
Detta kapitel syftar till att redogöra och motivera de olika val som legat till grund för att 

besvara studiens frågeställningar. Här återfinns en beskrivning och motivering av det 

empiriska materialet samt vilket urval som gjorts. Metodvalet presenteras och diskuteras med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Utöver detta följer en motivering till varför metoderna är 

lämpliga att använda vid denna studie. 

 

5.1 Empiriskt material 
Att studera genren sport och sportjournalistik är av intresse på grund av det ständigt växande 

intresset som finns runt om i världen. Medievetaren Peter Dahlén beskriver Olympiska spelen 

och turneringar inom fotboll som det ämne som per definition förutom krig och katastrofer 

som skapar störst intresse bland befolkningen (Dahlén 2008:17). Vid studier av rapportering 

inom sport i medier finns det flera områden att analysera och för att tydliggöra studien är en 

konkretisering av materialet nödvändig. Det går exempelvis att studera tryckpress, bloggar, 

radioinslag och tv-nyheter. Vid denna studie kommer tabloider (tidningar) och rapporteringen 

som sker i dessa att analyseras. Vid analys av tryckpress är det möjligt för uppsatsförfattaren 

att i detalj ange sökord som kan hjälpa att finna artiklar som berör ämnet samtidigt som det 

också är tämligen enkelt att finna äldre artiklar som är användbara för studien i diverse olika 

databaser.  

 

Eftersom att studiens syfte är att undersöka hur landslagsprofilerna Zlatan Ibrahimovic och 

Lotta Schelin framställs i medierapporteringen så kommer det empiriska materialet i 

undersökningen att bestå av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Hela tidningarnas 

tabloidformat kommer att undersökas eftersom att de båda landslagsprofilerna tenderar att 

förekomma i medierapporteringen som inte enbart fokuserar på idrottsliga genrer. Dessa 
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tidningar har valts ut genom en så kallad effektorienterad urvalsprincip, det vill säga de 

tidningar med störst potential till att påverka flest antal människor (Nilsson 2010:129). Både 

Aftonbladet (www.ts.se A 040214) och Expressen (www.ts.se B 040214) är tidningar som 

kvalificerar sig till Sveriges största tidningar och har tillsammans en räckvidd på över 1 600 

000 läsare, det vill säga ett antal läsare per dagligt nummer. Valet av två rikstäckande 

tidningar kan tänkas ge en översiktlig och bred bild av nyhetsrapporteringen till skillnad från 

vad exempelvis en lokal dagstidning hade givit. 

 

Både Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic har under de två senaste åren, 2012 och 2013 

belönats med priserna guldbollen och diamantbollen. Vinnaren av Diamantbollen utses av 

Sydsvenska dagbladet och Svenska fotbollsförbundet och syftar till att uppmärksamma den 

fotbollsspelare som varit mest framstående på damsidan. Vinnaren av Guldbollen utses av 

Aftonbladet och Svenska fotbollsförbundet och syftar till att uppmärksamma den 

fotbollsspelare som varit mest framstående på herrsidan. Båda priser syftar till att hylla och 

lyfta upp de båda spelarnas insatser under det gånga året och vad dessa har bidragit med på 

både klubblagsnivå och landslagsnivå (www.fogis.se 240114).  

 

5.2 Urval och avgränsning 
Undersökningen av hur de två landslagsprofilerna framställs i svensk tryckpress är generellt 

en omfattande studie och det är därför av fördel att precisera och avgränsa materialet. 

Artiklarna som analyserats och kvantifierats i denna studie är hämtade ur tidningarna 

Aftonbladet och Expressen och hittades med hjälp av databasen Retriever. Databasen och 

mediearkivet Retriever är det största digitala nyhetsarkivet som finns att tillgå i Skandinavien 

och det användes för att finna artiklar som är lämpliga att kvantifiera och analysera i 

undersökningen. Mediearkivet gör det möjligt för forskaren att finna nypublicerade såväl som 

gamla artiklar i tabloidformat (www.retriever.se 040214). 

 

Sveriges herrlandslag deltog i europeiska mästerskapet 2012 och Sveriges damlandslag deltog 

i det europiska mästerskapet 2013, därför studerades artiklar publicerades under 

mästerskapsåren. År 2012 och 2013 är en tidsperiod som ligger nära i tiden i förhållande till 

uppsatsförfattandet och kan tänkas spegla hur medierna ser ut idag men också för att det är de 

två senaste åren som Sveriges herr- och damlandslag deltagit i ett större mästerskap i fotboll. 

De två landslagsprofilerna Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic har också varit framstående 



 13 

och spelat ett stort antal matcher för vardera landslagen under de två åren. Urvalet och 

artiklarna har sorterats fram genom sökningar på de två landslagsprofilerna Lotta Schelin och 

Zlatan Ibrahimovic i båda tidningarna för att på så vis få fram alla artiklar där personerna 

förekommer. Därför användes sökorden ”Zlatan Ibrahimovic ”och ”Lotta Schelin” i 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. I sökningen inkluderades böjningar av sökorden. För 

att kunna stärka studiens pålitlighet avgränsade studiens material ytterligare med hjälp av 

vissa analyskriterier. Kriterierna består av att de två landslagsprofilerna endera ska vara 

omtalade eller uttala sig själva i artiklarna. Därför har TV-tabloider, insändare och små 

notiser som exempelvis rapporterar om landslagsprofilerna som en kort händelse i förbifarten 

uteslutits för själva analysen. Dessa kriterier upprättades för att undersökningen inte skulle 

hamna utanför det huvudsakliga syftet och studiens ramar. Vid provkodningen upptäcktes 

detta problem, där ett typiskt exempel på detta var när någon av profilerna nämndes av en 

person i en intervju eller i en artikel vilket egentligen inte handlade om någon av 

fotbollsspelarna utan berörde ett helt annat ämne. 

 

Inledningsvis syftade studien till att undersöka artiklar som publicerades under 

mästerskapsperioden, men på grund av de få artikelträffarna på Lotta Schelin i jämförelse 

med Zlatan Ibrahimovic så utökades studiens tidsperiod till hela året då mästerskapen pågick. 

Vid sökningen på ”Lotta Schelin” under året 2013 uppkom totalt 446 träffar på artiklar från 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. Vid sökningen på ”Zlatan Ibrahimovic” under år 

2012 uppkom 1593 artiklar i tidningarna Aftonbladet och Expressen. På grund av att 

uppsatsen har sitt fokus i en genusfråga ansågs det relevant att välja ett lika stort antal artiklar 

till vardera landslagsprofil. Av de 446 träffarna som gavs på Lotta Schelin uppfyllde 74 av 

dessa de ovan ställda kraven och föll inom ramen för att analyseras i studien. Vid sökningen 

av ”Zlatan Ibrahimovic” under året 2012 uppkom det ett antal av totalt 1593 artiklar i 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. För att få en så representativ bild som möjligt av de 

två profilerna så valdes 74 artiklar ut även för Ibrahimovic. Dessa 74 artiklar valdes utifrån de 

ovan nämnda kriterierna samtidigt som minst tre artiklar från vardera månad skulle analyseras 

i den mån det var möjligt. Detta för att en så representativ bild av materialet under det 

undersökta året. På grund av studiens ringa tidsram var det heller inte aktuellt att utöka 

sökperioden ytterligare eftersom artikelmängden för Zlatan såldes också skulle bli ännu 

större. Det empiriska materialet som studien analyserade var totalt 148 stycken artiklar. Vad 

gäller studiens kvalitativa undersökning så lottades fyra av dessa 148 artiklar ut för att 

representera vardera landslagsprofil i materialet. Genom att ge varje artikel ett nummer 
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lottades sedan fyra av dessa 148 artiklar ut där Schelin och Ibrahimovic förekom i två stycken 

vardera. 

 

5.3 Metodbeskrivning 
För att försöka närma mig frågeställningen och undersöka hur de två landslagsprofilerna 

framställs i medierapporteringen i tidningarna Aftonbladet och Expressen användes en 

kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Nedan följer en beskrivning av de två 

metoderna och en genomgång av hur de tillämpas i denna studie 

 

5.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Författarna Bergström och Boréus beskriver i sin bok Textens mening och makt (2005) att 

innehållsanalyser framför allt används då syftet är att räkna eller möta förekomsten av vissa 

ord, uttryck eller företeelser som omnämns i texter (Bergström & Boréus 2005:44). Det går på 

så vis att studera eventuella strukturer och mönster som kan finnas i det empiriska materialet. 

Några ytterligare styrkor som den kvantitativa innehållsanalysen besitter är dess effektivitet i 

att studera ett större material på ett metodiskt tillvägagångssätt (Nilsson 2010:122f). Detta 

möjliggör således att forskaren kan skapa sig en översiktlig bild och grova kategoriseringar 

över ämnet (Bergström & Boréus 2005:84). Den kvantitativa innehållsanalysen går att 

tillämpa genom en datoriserad eller en manuell analys. Detta innebär att forskaren avläser det 

tilltänkta materialet manuellt eller att man istället matar in materialet i ett statistikprogram. 

Fördelen med manuellt utförda analyser är att betydligt mer komplicerade bedömningar och 

tolkningar kan göras. Använder man istället datoranalyser kan betydligt större textmängder 

och material undersökas (Bergström & Boréus 2005:44-45). I denna studie utförde forskaren 

en manuell analys, eftersom det var av intresse att göra mer djupgående tolkningar och 

bedömningar vid kvantifieringen och själva analysen. För att ta reda på hur de två 

landslagsprofilerna Ibrahimovic och Schelin framställs i kvällspressen tillämpades en 

innehållsanalys för att kvantifiera och analysera förekomster av vissa variabler i de två 

tidningarna.  

 

Kodschema 

För att kunna tillämpa den kvantitativa metoden och närma sig studiens frågeställningar 

skapades på förhand ett kodschema. Här utsågs ett antal variabler med studiens syfte i åtanke 

om vad som skulle undersökas. Ett kodschema är en form av analysinstrument som i detalj 
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berättar vad det är som ska uppmärksammas och analyseras i det tilltänkta 

forskningsmaterialet (Bergström & Boréus 2005:49). Ett kodschema består av 

kodningsenheter, variabler och variabelvärden. Kodningsenheterna är de element i texten som 

är relevanta att analyseras och kvantifiera. Variablerna förklarar hur kodningsenheterna 

uppkommer eller inte uppkommer i texterna. Variablerna kan således förekomma på olika sätt 

i texten och dessa olika sätt kallas för variabelvärden (ibid). Variabelvärden är därigenom de 

svarsalternativ som forskaren väljer att definiera utifrån sina variabler (Nilsson 2010:141).  

 

När ett fungerande kodschema arbetats fram är var det av fördel att provkoda materialet i en 

så kallad pilotstudie. Här analyserades en mindre del av det empiriska materialet för att se om 

de tilltänkta variablerna fungerade. Detta är också enligt författarna Bergström och Boréus ett 

ypperligt tillfälle att notera problem för att sedan se över om kodschemat behöver förändras 

eller utvecklas (Bergström & Boréus 2005:49-50).  

 

Vid pilotstudien provkodades tio stycken artiklar där fem av artiklarna kom från tidningen 

Aftonbladet och de andra fem från Expressen. De två landslagsprofilerna Ibrahimovic och 

Schelin förkommer i fem artiklar vardera. Vid provkodningen fick följande variabelvärden 

väljas bort eller utvecklas på grund av att de inte kunde besvara eller tillföra något till studiens 

frågeställning. Variabeln ”genre” ansågs inte tillföra något till studiens frågeställningar 

eftersom i stort sett alla artiklar i undersökningen berör ämnet sport och idrott av något slag. 

Därför fick variabeln ”genre” istället syfta till att visa vilket typ av artikel det handlar om. 

Detta genom variabelvärdena nyhet, reportage och faktainslag. Utöver de förändrade 

variabelvärdena lades det även till en ytterligare variabel för att närma sig studiens 

frågeställningar. Variabeln ”artikelns tema” lades till eftersom det var av intresse att se vilket 

fokus artikeln har och om själva rapporteringen skildrar landslagsprofilernas idrottsprestation, 

privatliv, värderingsfrågor etc. Även variabeln ”finns bild” och variabeln ”om bild finns, hur 

framställs personen i bilden” lades till för att det ansågs relevant för att se hur mycket 

utrymme de två profilerna fick. För att se hur forskaren har tolkat variablerna var god se 

kodinstruktioner i bilaga 1 – kodschema. 

 

5.3.2 Kritisk lingvistisk textanalys 
Författarna Bergström och Boréus beskriver den kvantitativa innehållsanalysen styrka som ett 

komplement till andra typer av analyser. För att komplettera studien om de två 

landslagsprofilerna ansågs det därför vara av fördel att tillämpa en mer djupgående analys 
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(Bergström & Boréus 2005:84). Här kommer den lingvistiska textanalysen väl till användning 

då dess styrka ligger i att analysera texter och dess betydelser. Genom att analysera och närma 

sig texter går det att urskilja eventuella underliggande budskap och värderingar som inte 

kommer till uttryck via bokstäver. Det kan exempelvis vara analys av meningar eller 

bokstavligt formulerade argument och idéer i texter (Bergström & Boréus 2005:263). Genom 

att analysera hur de två fotbollsspelarna framställs i artiklarna ur ett mer kritiskt öga så ger 

den kvalitativa textanalysen upphov till att studera några av artiklarna mer på djupet. Vid 

undersökningen av det empiriska materialet användes analysverktygen metafor, lexikalitet 

och modalitet. 

 

Metaforer var av intresse att undersöka då dessa har en förmåga att vinkla en text eller skapa 

en association som kan forma en text och ge den olika innebörder. Metaforer kan också 

användas för att förenkla en tolkning av svåra begrepp eller för att skapa en uppfattning för ett 

sammanhang (Bergström & Boréus 2005:263). Metaforanalysen syftar till att undersöka hur 

metaforer används vid beskrivningen av de två landslagsprofilerna för att se hur de framställs. 

Lexikalitet är ett verktyg där ordvalen i texter undersöks. Detta innebär att ordval systematiskt 

undersöks för att granska hur val av ord kan tänkas påverka en text (Bergström & Boréus 

2005:264). För att se hur de två landslagsprofilerna framställs är det av intresse att studera 

med vilka ord som de två beskrivs med och vilka associationer som sedan går att göra utifrån 

dessa ord. Analysverktyget modalitet syftar till att undersöka sanning och säkerhet i 

uttalanden hos olika aktörer. Genom att använda verktyget går det att studera hur ett uttryck 

eller uttalande kan kopplas till en aktör och således påvisa hur hög trovärdighet som ligger 

bakom uttalandet (Bergström & Boréus 2005:281). Modalitet används således i studien för att 

urskilja hur de två landslagsprofilerna med säkerhet uttalar sig och framställs. Detta genom att 

exempelvis undersöka om någon av de två ”påstår” eller ”hävdar” (Bergström & Boréus ibid). 

 

5.4 Metoddiskussion 
Metoderna har också en del brister som kan som vara av fördel för forskaren att reflektera 

över. Detta för att kunna förhålla sig till de eventuella problem som tänkas uppstå vid studien. 

Forskaren och författaren Torsten Thurén beskriver i sin bok i Vetenskapsteori för nybörjare 

(2007) att det finns två viktiga aspekter att ta i beaktande vid kvantitativa studier, reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet innebär att kvantifieringarna och mätningarna är korrekt utförda och 

att studien ska vara tillförlitlig. Detta betyder att studien måste vara beskriven och genomförd 
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på ett så tydligt vis som möjligt och så att andra forskare ska kunna komma fram till liknande 

observationer och resultat. Lyckas detta så har undersökningen en hög reliabilitet (Thurén 

2007:26). Vid kvantitativa studier kan det vara bra att låta andra forskare testa kodschemat 

och göra samma mätning. Detta för att se om liknande resultat uppnås och för att se om 

kodschemat behöver utvärderas eller eventuellt förbättras (Hartman 2004:146). Validitet 

innebär att studien verkligen har undersökt det som studien syftar till att undersöka (Thurén 

2007:26). Problemet är hur forskaren ska undvika eventuella felkällor som kan försvaga 

giltigheten för studien (Hartman 2004:146-147). Det finns många möjliga felkällor och i 

denna studie kan det komma att handla om urvalet, kodschemat och forskaren. I denna studie 

var det väsentligt för forskaren att uppnå en hög reliabilitet och validitet, detta genom att 

ständigt utvärdera kodschemat och hela tiden tänka kritiskt till studiens arbetssätt och 

material. 

 

Ett problem som kan uppstå vid användningen av den lingvistiska analysen är om forskaren 

inte ständigt motiverar sina val och slutsatser. Saknas detta så skulle det blir svårt för andra 

forskare att göra en liknande studie samtidigt som trovärdigheten för studien skulle anses som 

låg. Detta eftersom att studien i dylika fall skulle sakna information om hur proceduren om 

hur själva undersökningen genomförts. Torsten Thurén beskriver detta fenomen som 

intersubjektiv testbarhet. Vilket innebär att det finns ett tillvägagångssätt med regler som 

avgör vad som är sant eller sannolikt. Reglerna måste ständigt revideras så att vem som helst 

ska kunna se hur undersökningen är genomförd. Det vill säga för att en liknande studie ska 

kunna göras av någon annan och då leda till liknande resultat (Thurén 2007:34). I studien var 

det därför viktigt att ha i åtanke att metoden till viss mån kan luta sig mot forskarens 

förutfattade meningar och att dessa i sin tur kan påverka tolkningarna av analysen. För att 

motverka risken att forskarens egna värderingar ska genomsyra analysen går det att förhålla 

sig till de språkliga textregler och normer som finns, medan också vissa tolkningar är mer 

troliga än andra (Bergström & Boréus 2005:295).  
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6.0 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat av de kodade variablerna från den kvantitativa undersökningen 

att presenteras genom tabeller som i sin tur efterföljs av en analys. Tabellernas axel visar 

heltal, det vill säga antalet artiklar som variablerna har förekommit i. Syftet med studien var 

att undersöka hur de landslagsprofilerna representeras i kvällspressen och utifrån den 

kvantitativa metoden söktes därför mönster i förekomster och framställningar. Efter varje 

enskild tabell beskrivs resultatet som visas följt av en analys baserad på teori och tidigare 

forskning. Därefter redogörs också resultatet och analysen av den kompletterande kvalitativa 

undersökningen följd av en slutdiskussion. 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Tabell 1: Visar längden på de analyserade artiklarna (n=148) 

 
Resultat: Utifrån de artiklar Schelin och Ibrahimovic förekom i (se tabell 1) har artiklarnas 

längd undersökts. Detta för att granska om någon av personerna tilldelas ett större 

artikelutrymme i tidningarna Aftonbladet och Expressens rapportering. Denna tabell visar att 

Zlatan Ibrahimovic förekommer i fler mellanartiklar och fler långa artiklar än vad Lotta 

Schelin gör. Schelin är mer frekvent förekommande i artiklar som klassificerats som korta 

artiklar. 

Analys: Eftersom artikellängden har sorterats utifrån spaltrader så betyder detta att 

Ibrahimovic ges ett större utrymme än Schelin i det undersökta materialet. Detta kan tänkas 

befästa den teori som Yvonne Hirdman kallar för genuskontraktet och dess andra del hierarki. 
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Vilket belyser närmare att Zlatan Ibrahimovic i detta tillfälle går att anse som den rådande 

normen i samhället för att han är en man. Denna så kallade rådande norm befästs i och med 

att medierna i den här studien rapporterar och ger ett större artikelutrymme till Ibrahimovic i 

jämförelse med Schelin. Vilket också kan tänkas leda till att Ibrahimovic fördelas rollen som 

en förebild i jämförelse till Schelin. Det är Ibrahimovics intressen och uppmärksamhet som 

tar mest plats i det undersökta materialet. Detta menar Hirdman skapar en form av 

maktskillnad där manliga (Ibrahimovics) intressen värderas högre än de kvinnliga (Schelins) 

men också att mannens skyldigheter och ansvarsområden värderas högre än det kvinnliga. 

Detta skapar inte en representativ bild inom medierapporteringen av de två 

landslagsprofilerna, utan förstärker snarare genuskontraktet (Hirdman 2007:216f). Resultatet 

stämmer också överens med Koivulas tankar om att sportsidor i tidningar kan betraktas som 

mannens värld. Detta för att mäns sportutövande får betydligt mer plats och uppmärksammas 

mer än kvinnors (Koivula 1999:39). 

 

Stuart Halls teorier om representation är också relevanta att koppla till detta resultat. Även om 

Ibrahimovic förekommer i ett artikelantal med fler spaltrader än Schelin så betyder inte detta 

att det speglar hur verkligheten ser ut. Halls tankar om representation innebär att de olika 

representationerna (i det här fallet Ibrahimovic och Schelin) inte enbart är återspeglingar av 

hur rapporteringen ser ut, utan att rapporteringen snarare bidrar till att skapa det vi kallar för 

verkligheten. Vilket med andra ord innebär att medierna möjligen i denna studie bidrar till att 

framställa en icke representativ bild av det manliga och kvinnliga könet i sin rapportering. 

Kombinerat med framing blir detta intressant eftersom att medierna har en möjlighet att 

påverka dess läsare om vad de ska tycka om nyhetsinnehållet. Det vill säga att medierna inte 

enbart har makten över vad vi ska tycka någonting om, utan även hur vi ska tycka och tänka 

kring det (Nord & Strömbäck 2004:40). Om Ibrahimovic således förekommer i ett större antal 

artiklar (fler spaltrader) än Schelin kan detta tänkas ge läsaren bilden av att Ibrahimovic är en 

mer betydelsefull person eftersom han förekommer mer frekvent i längre tidningsartiklar. 

Schelin var mest frekvent förekommande under kategorin korta artiklar, vilket också belyser 

den aspekten av gestaltningsteorin där hon inte lyfts fram. Vilket innebär att medierna i det 

här fallet gör den avvägningen att nyheter som berör Lotta Schelin inte är lika väsentliga som 

exempelvis nyheter som berör Zlatan Ibrahimovic. Medierna besitter således makten att 

belysa vissa händelser samtidigt som de också kan välja att inte rapportera om en andra (Nord 

& Strömbäck 2004:40) 
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Tabell 2: Redovisar vilka attribut som idrottarna har beskrivits med (n=148) 

 
Resultat: I denna tabell går det att utläsa med vilka attribut som Ibrahimovic och Schelin har 

beskrivits med i det undersökta materialet. Det går att utläsa att både Schelin och Ibrahimovic 

beskrivs som skickliga och starka. Skillnaden i detta resultat är att Schelin mer frekvent oftare 

beskrivs som känslosam medan Ibrahimovic istället beskrivs som aggressiv. Men att Lotta 

Schelin också betydligt oftare beskrivs som svag än i förhållande till vad Ibrahimovic gör. 

Ibrahimovic beskrivs ännu oftare som ansvarsfull och fokuserad i förhållande till Schelin som 

istället ett fåtal gånger beskrivs som viktig.  

 

Analys: Detta resultat går nästan hand i hand med Nathalie Koivulas studie Gender in sport. 

Hon menar att det finns generellt återkommande mönster för vad som förknippas som typiskt 

manligt och typiskt kvinnligt inom medierapporteringen av sport. Män beskrivs ofta i 

samband med aggression, fysik och styrka medan kvinnor istället beskrivs med skönhet, 

medkänsla och utstrålning (Koivula 1999:4). Liknande tendenser går att se i tidningarna 

Aftonbladet och Expressen i det undersökta materialet. Lotta Schelin beskrivs mer frekvent 

som svag och känslosam medan Zlatan Ibrahimovic istället beskrivs som aggressiv och stark. 

Koivula menar att detta får kvinnlighet att framstå som avvikande från det manliga beteendet 

medan manlighet istället kännetecknas av att det kvinnliga beteendet undviks. Koivula menar 

att männens fysiska fördel ofta används för att visa på en överlägsenhet gentemot kvinnorna 

(Koivula 1999:8). I denna studie kvantifierades variabeln stark, men som det visar i tabellen 

ovan så beskrivs inte någon av profilerna med det attributet särskilt ofta. Det intressanta i 

detta resultat är snarare att Schelin beskrivs som svag vid ett betydligt fler tillfällen än 

Ibrahimovic, vilket kan tänkas visa liknande tendenser till det som Koivula beskriver. 
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Resultatet överensstämmer även med Yvonne Hirdmans tankar om genuskontraktet och dess 

första punkt dikotomin. Det vill säga att beskrivningarna av Schelin och Ibrahimovic bidrar 

till att de hålls isär från varandra. Genom de rådande regler och normer som samhället byggt 

upp så finns det en skillnad i vad som gäller att vara man respektive kvinna, samtidigt som 

könen ses som varandras motsatser. Genom att de två fotbollsspelarna beskrivs med olika 

attributer som aggressiv, känslosam, stark och svag så förstärks också motsatsen mellan de 

båda (Hirdman 2003:48). Om Schelin således beskrivs som känslosam och Ibrahimovic 

istället beskrivs som aggressiv kommer klyftan och motsatserna mellan de två 

landslagsprofilerna att växa. Genuskontraktets andra punkt hierarki, belyser hur mannen har 

fördelats rollen som förebild i jämförelse till kvinnorna. I och med att Ibrahimovic exempelvis 

inte beskrivs lika ofta med adjektivet svag som i jämförelse med Schelin skulle detta enligt 

Hirdman skapa en eventuell maktskillnad där de manliga attributen värderas högre än de 

kvinnliga (Hirdman 2003:66). 

 

Detta resultat skulle även kunna förklaras utifrån Stuart Halls teori om stereotypifiering, 

vilket har blivit allt vanligare inom medier. Detta eftersom de har en förmåga att skapa 

förståelse för läsarna samtidigt som det är ett sätt att väcka uppmärksamhet i 

nyhetssammanhang (Hall 1997:257). Genom att Ibrahimovic i det här fallet beskrivs som 

aggressiv och Schelin inte gör det kan detta tänkas bidra till att det uppstår en klyfta mellan de 

två profilerna samtidigt som det också kan vara ett försök hos medierna till att skapa ett större 

nyhetsvärde. Genom att vissa egenskaper enbart tillskrivs en av personerna kan det tänkas 

bidra till att den andra avviker och inte passar in i den rådande normen. Människor som 

avviker från den rådande normen menar Hall ofta beskrivs i medierna binärt. Dessutom kan 

Halls resonemang om representation vara en ytterligare förklaring till att det skapats 

kontraster mellan de två landslagsprofilerna i det undersökta materialet. 
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Tabell 3: Visar huruvida Schelin och Ibrahimovic är citerade eller omnämnda (n=148) 

 
Resultat: Tabellen visar hur ofta Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic har blivit citerade 

eller omnämnda i artiklarna. Eftersom de två profilerna förekommer i lika många antal 

artiklar så låg det i studiens intresse att studera om det fanns någon skillnad i hur de två 

profilerna fick komma till tals. Resultatet för de båda landslagsprofilerna är relativt lika 

varandra, det vill säga att de är nästintill lika ofta omnämnda och citerade i det undersökta 

materialet. 

 

Analys: Enligt Nathalie Koivulas teorier har kvinnor i ett historiskt perspektiv varit 

underrepresenterade i medierapporteringen. Koivula påstår också att kvinnliga idrottare ofta 

presenteras med kommentarer och därigenom blir objekt för manlig åtrå (Koivula 1999:40).  I 

ovanstående resultat visas dock motsatsen, då Schelin var mer frekvent omnämnd än citerad. 

Anledningen kan bero på att Koivulas studie är från 90-talet, men även att damfotbollen och 

intresset kring fotbollen i övrigt har vuxit. I och med att Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic 

anses som svenska landslagets allra största stjärnor, kan resultaten också vara en tendens som 

visar att det i nutid är svårare för journalister att komma i kontakt med de båda profilerna för 

en intervju. Vilket innebär att de blir just omtalade istället vilket således också bidrar till 

nyheter och spekulationer. Medierna är en offentlig arena där alla ska får göra sin röst hörda. 

Därför är det enligt Gunilla Jarlbro väsentligt att låta båda kvinnor och män komma till tals i 

nyhetsrapporteringen, i syfte att bevara ett demokratiskt samhälle (Jarlbro 2006:145). I detta 

resultat var det jämlika liknande siffror för både Schelin och Ibrahimovic, vilket förmodligen 

beror på att ett lika stort antal av artiklar analyserades. 
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Tabell 4: Visar vilket huvudsakligt tema artiklarna innehar (n=148) 

 
Resultat: Tabell 4 redovisar vad artiklarna tenderade ha för huvudsakligt tema. Här syns 

tydligt att de båda landslagsprofilerna tenderar att förekomma i artiklar som berör deras 

idrottsliga prestationer men också i tidningarnas för- och efterspel inför en match eller 

turnering, vilket i tabellen ovan kallas för förväntningar. Ett fåtal artiklar fokuserade på skada 

och sjukdomar medan Ibrahimovic var den enda av de två som uppkom i artiklar som 

fokuserade på träning. Förutom i sportrelaterade teman förekom de båda landslagsprofilerna i 

ett väldigt få antal artiklar. Ibrahimovic förekom endast i en artikel som fokuserade på 

värderingar medan Schelin oftare medverkade i artiklar som berörde familj och privatliv. 

Sammanfattningsvis får det att säga att ingen av de två profilerna var särskilt förekommande i 

sammanhang som inte berörde idrott.  

 

Analys: Av 148 analyserade artiklar så utgör den idrottsliga prestationen störst andel. Detta 

kan tänkas bero på att de två landslagsprofilerna ofta förekommer i tidningar av den enkla 

anledningen att de är just framgångsrika inom den idrott som de utövar. Utifrån 

gestaltningsteorin kan detta tänkas säga att medierna lär sin publik vilka ämnen som är 

viktigast i samhället (Shehata 2012:327f). Det vill säga att om Ibrahimovic och Schelin enbart 

förekommer i artiklar som berör idrottsliga prestationer och inte i mer alldagliga 

sammanhang, kan de två tidningarnas framställningar tänkas påverka läsarens bedömningar 

om hur en manlig respektive kvinnlig fotbollsspelare ska vara samt i vilka sammanhang de 

förekommer. Stuart Halls teorier om representation blir också en intressant teori vad gäller 

denna tabell. I och med att de två landslagsprofilerna nästintill enbart förekommer i kategorin 

idrottsliga sammanhang kan det tolkas som att de ingår i representationer under kategorin 
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idrott. I detta resultat skulle det kunna tänkas betyda att journalisterna med hjälp av språket 

använder sig av representationssystem för att läsarna ska kunna förstå och tolka det 

sammanhang där landslagsprofilerna är mest frekvent återkommande. Genom att idrottarna 

förekommer kring kategorin idrott är det också i dessa sammanhang som de känns igen av 

läsarna. 

 

Också i detta resultat är det av intresse att belysa de aspekter som Hirdman lyfter fram i sitt 

genuskontrakt och dess andra punkt hierarki, där mannen ses som norm och har fördelats 

rollen som förebild i jämförelse till kvinnorna (Hirdman 2003:66). Eftersom Schelin är mer 

frekvent återkommande i artiklar som berör idrottsliga prestationer och förväntningar kan 

detta tänkas bryta mot de mönster som Hirdman belyser. Att Ibrahimovic förekommer oftare i 

samband med träning och skador och Schelin istället mer återkommande i artiklar som berör 

idrott, känns det utifrån genuskontraktet som omvända roller. Det vill säga att mannen i det 

här fallet inte ses som norm utan att det snarare är kvinnans (Schelins) idrottsliga prestationer 

som skapar en jämförelse till mannen (Ibrahimovics). Detta visar således att tidningarna i det 

undersökta materialet har givit Schelin ett marginellt större utrymme vad gäller idrottsliga 

prestationer vilket också leder till att det bryter mot att mannen (Ibrahimovic) ses som norm i 

det här fallet. Det som sätter sig emot detta är att Ibrahimovic är det enda av de två som 

förekommer i artiklar som berör värderingar, vilket kan visa tendenser på att Ibrahimovics 

värderingar och åsikter är mer värda än Schelins. 
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Tabell 5: Visar artikelns huvudsakliga ämne (n=148) 

 
Resultat: Tabellen ovan visar vilket huvudsakligt ämne som den analyserade artikeln 

kategoriserades i. De båda landslagsprofilerna är mest förekommande inom kategorin nyhet i 

det undersökta materialet. De skillnader som råder är att Ibrahimovic representeras i en 

marginellt högre skala än Schelin i kategorierna nyhet och reportage. Schelin är den enda av 

de två som förekommer i artiklar som syftar på att belysa fakta medan hon även är mer 

återkommande än Ibrahimovic i artiklar som har ämnet krönika. 

 

Analys: Eftersom Ibrahimovic förekommer mer i både nyheter och reportage kan det därför 

tänkas befästa det som Koivulas studie visade. Hon menar att sportsidor i tidningar men också 

sport i allmänhet kan betraktas som mannens värld (Koivula 1999:39). Genom att män ges ett 

större utrymme under sportsidorna i medier får mäns sportutövande också betydligt mer plats 

och mer uppmärksamhet än kvinnors. Eftersom Ibrahimovic ges ett marginellt större utrymme 

under kategorin nyhet kan det tänkas bidra till att läsare skapar sig en världsbild över hur 

vissa idrotter och dess utövare är och ska vara. I och med att män (i detta fall Ibrahimovic) 

fördelas ett större utrymme än kvinnors (Schelin) inom medierna kan det även tänkas befästa 

Hirdmans tankar om genuskontraktet. Det vill säga att Ibrahimovic i det här fallet ses som 

norm och att han har fördelats den rollen i jämförelse till Schelin. Detta skapar i sin tur en 

maktskillnad där Ibrahimovic utrymme värderas högre än Schelins. I och med detta betraktas 

Ibrahimovic och den manliga sporten som norm och blir överordnade Schelin och kvinnors 

sportutövande. Koivula menar att detta gör att människan skapar föreställningar för vad som 

är manligt och kvinnligt och väljer sedan idrotter därefter (Koivula 1999:59f). 
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Tabell 6: Redovisar vilket kön journalisten i artiklarna har (n=148) 

 
Resultat: I denna tabell går det att se vilket kön journalisten som publicerade artikeln hade. 

Resultatet visar att det oftast är män som rapporterar och författar artiklar som berör de två 

landslagsprofilerna. Det går också att se att fler journalistiska kvinnor rapporterar om Schelin 

medan fler journalistiska män rapporterar om Ibrahimovic. Inom kategorin båda är 

Ibrahimovic mer återkommande. 

 

Analys: Detta kan tänka spegla Stuart Halls andra form av stereotyper, stereotypisering av 

makt. Vilket betyder att olika grupper (i det här fallet män) besitter en form av makt och 

företräde när det kommer till att definiera vad som är den rådande normen. Detta genom att 

eftersträva hegemoni och befästa sin position i samhället (Hall 1997:259). Om det således är 

enbart män som rapporterar kring mediala händelser inom idrott så kan detta tänkas stärka att 

de också är den rådande normen i samhället. I och med att män enbart rapporterar om 

Ibrahimovic och Schelin kan det ytterligare tänkas stärka Koivulas tankar om att idrott i 

tidningar men även idrott i allmänhet går att se som männens värld (Koivula 1999:39). Även 

om tidningarna skulle ge en representativ bild i rapporteringen av Schelin och Ibrahimovic så 

speglar inte journalisternas kön detta. Med gestaltningsteorin i tankarna skulle detta kunna 

tänkas betyda att läsare av de två tidningarna Aftonbladet och Expressen skapar sig en bild 

om att det enbart är män som står för rapporteringen av de två fotbollsspelarna Schelin och 

Ibrahimovic. Eftersom gestaltningsteorin berör hur själva processen av en händelse eller en 

situation presenteras i medierna så skulle detta kunna tänkas påverka läsarna i den bemärkelse 

att manliga journalister är de enda som är kvalificerade nog att rapportera om ämnet (Shehata 

2012:327f). 
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Tabell 7: Visar om landslagsprofilernas namn förekommer i artikelrubriken (n=148) 

 
Resultat: Tabell nummer 7 visar att det vanligaste för de båda landslagsprofilerna är att deras 

namn ej förekommer i rubriker. Förekommer namnet så är det i Ibrahimovic fall mest 

frekvent att förnamnet används. Vad gäller Schelin så förekommer istället oftast förnamnet. 

Ibrahimovic är också den enda av de två som presenteras med smeknamn i rubrikerna medan 

Schelin istället oftare benämns med för och efternamn i förhållande till Ibrahimovic. 

 

Analys: Detta resultat kan tänkas spegla en generellt så representativ bild av hur de båda 

landslagsprofilerna förekommer i artiklarnas rubriker. Även fast det skiljer sig i användningen 

av för- och efternamn i rubrikerna i de båda profilernas fall så förekommer de båda i rätt så 

liknande siffror. Utifrån gestaltningsteorin går det härigenom att dra paralleller till att 

tidningarna i det undersöka materialet fördelar rapporteringen relativt lika mellan de två 

profilerna vilket också leder till dess läsare får en representativ bild och uppfattar de två 

landslagsprofilerna som likvärdiga. Detta eftersom skildringar av en händelse eller skildringar 

av personer i medier kan påverka läsarna i vad de ska tycka om saker och ting. En konkret 

skildring av gestaltningsteorin är att det handlar om hur händelsen eller personerna i 

medierapporteringen uppfattas av publiken 2012:327f). Att Ibrahimovic ofta benämns med 

sitt förnamn i rubriker och att Schelin istället benämns med sitt efternamn går till vis del emot 

Koivulas studie. Då Koivula menar att kvinnor ur ett historiskt perspektiv alltid har varit 

underrepresenterade inom medierapporteringen, även om så är fallet så visar detta resultat på 

motsatsen där Schelin är lika mycket förekommande som Ibrahimovic i rubrikerna (Koivula 

1999:40). 
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Tabell 8: Redovisar om det finns bild i den undersökta artikeln (n=148) 

 
Resultat: Tabell nummer 8 visar huruvida det fanns bild eller inte i de analyserade artiklarna. 

I artiklar som berörde Zlatan Ibrahimovic förekom bild i alla analyserade artiklar medan Lotta 

Schelins artiklar saknade tillhörande bild i 11 av fallen. 

 

Analys: I tanke om plats och utrymme som de två landslagsprofilerna tilldelats i de två 

tidningarna är dessa resultat övervägande intressant. Att det finns bild i alla 74 analyserade 

artiklarna om Ibrahimovic men inte för Schelin visar på att Ibrahimovic ges ett större 

utrymme i det undersökta materialet. Genom att tillämpa gestaltningsteorin kan detta tänkas 

spegla en ofullständig bild av hur verkligheten ser ut samtidigt som det också bidrar till att 

Schelin får en mindre uppmärksamhet bland läsarna till skillnad mot Ibrahimovic. Detta 

eftersom medierna förfogar över makten över innehållet. Det vill säga att det som syns i 

medierna (i det här fallet fler bilder på Ibrahimovic) således kan tänkas skapa en missvisande 

bild över de båda landslagsprofilerna utifrån hur de framställs i tidningarna. 

Framingprocessen fungerar i det här fallet som så att när de båda idrottarna gestaltas i det 

undersökta materialet kan beroende på hur de gestaltas påverka hur läsarna uppfattar 

personerna (Shehata 2012:327f). Att Schelin mer sällan förekommer på bild än Ibrahimovic 

kan tolkas som att hon som fotbollsspelare inte är värd lika mycket medieutrymme som sin 

manlige kollega. Representationen av Ibrahimovic och Sehlin kan i detta fall också ge en 

missvisande bild av verkligheten. Stuart Hall befäster att representation är en process där 

personer i kulturella kontexter använder språket (kan också vara bilder) för att skapa en 

mening (Hall 1997:61). I det här resultatet är det alltså journalister genom användandet av 

bilder som försöker att förmedla något till sina läsare. Detta resultat kombinerat med att 
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Ibrahimovic också förekom i flest antal artiklar som innehade flest antal spaltrader (se tabell 

2) styrker de tendenser som visat på att Ibrahimovic ges ett större utrymme i det undersökta 

materialet. 

 

Tabell 9: Hur framställs profilerna i bilderna (n=148) 

 
Resultat: Tabell nummer 9 visar hur de båda landslagsprofilerna framställs i bilderna. Både 

Ibrahimovic och Schelin framträder som passiva i ett lika stort antal artiklar. Ibrahimovic 

framställs oftare som aktiv medan Schelin istället allt mer frekvent förekommer i artiklar som 

inte har någon bild. 

 

Analys: Trots att både Schelin och Ibrahimovic framställs som passiva i ett lika stort antal 

artiklar så råder ändå den skillnad att Ibrahimovic är mer frekvent framställd som aktiv. Detta 

kan tänkas gå i enhet med det som Yvonne Hirdman kallar för genuskontraktet då dels 

Ibrahimovic och Schelin hålls isär från varandra i och med användandet av bilder i artiklarna 

(Hirdman 2003:48). Alltså att en av profilerna mer ofta förekommer som aktiv i bilderna 

medan den andra inte gör det. Det kan även tänkas befästa att mannen (Ibrahimovic) ses som 

norm i samhället eftersom han oftare framställs som aktiv i bilderna till skillnad från Schelin. 

Det blir således Ibrahimovic utrymme i det undersökta materialet som går att se som förebild i 

jämförelse till Schelin. Detta menar Hirdman skapar en maktskillnad där det manliga värderas 

högre än det kvinnliga (Hirdman 2003:66).  

 

Koivula menar att det finns förväntningar över hur och män och kvinnor ska bete sig och att 

det finns återkommande mönster för vad som förknippas som typiskt manligt och kvinnligt 
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inom medierapporteringen. Detta kan tänkas överensstämma med resultatet ovan där 

Ibrahimovic framställs allt oftare aktiv än vad Schelin gör. Koivula menar att kvinnlighet ofta 

kännetecknas som ett avvikande från det manliga beteendet vilket också överensstämmer då 

Ibrahimovic är mer aktiv än Schelin i bilderna (Koivula 1999:4). Resultat går också att koppla 

till begreppet stereotyper. Där framställningen av Ibrahimovic till skillnad från Schelin skapar 

en kategorisering för vad som anses normalt och icke-normalt samtidigt som det skiljer det 

normala från det onormala. I och med att Ibrahimovic mer frekvent framställs som aktiv kan 

detta ge en ofullständig gestaltning av verkligheten och en icke representativ bild i det 

undersökta materialet (Hall 1997:258). 

 

6.2 Sammanfattning 
Den kvantitativa undersökningen visar sammanfattningsvis att det råder skillnader kring hur 

Ibrahimovic och Schelin framställs i det empiriska materialet. I tabell 1 gick det exempelvis 

att se att Ibrahimovic förekom i artiklar som utgjorde fler spaltrader medan Schelin enbart var 

mer återkommande i korta artiklar. En intressant aspekt var om man kombinerar detta med 

tabell 4. Då ser man att Schelin förekommer i fler artiklar som syftar på den idrottsliga 

prestationen vilket således betyder att Schelin tenderar att förkomma i fler ”idrottsliga 

artiklar” än Ibrahimovic. Detta motstrider Koivulas tankar om att idrott är männens värld. Det 

råder även skillnader i framställningen av de båda idrottarna då de beskrivs med olika 

attributer (se tabell 2). Även om de båda beskrivs som stark och skicklig så råder det en 

skillnad då Schelin mer frekvent beskrivs som svag och känslosam medan Ibrahimovic 

beskrivs som aggressiv och ansvarsfull, vilket går i enighet med de flesta tidigare teorier om 

män och kvinnor i medierapportering. Vad gäller bilder (se tabell 8) så förekommer bild i alla 

artiklar med Ibrahimovic och han framställs väldigt ofta som aktiv (se tabell 9). I Schelins 

artiklar är inte bilder alltid förekommande och hon framställs inte heller som aktiv lika ofta 

som Ibrahimovic.  

 

6.3 Kritisk lingvistisk analys 
Metaforer 

Metaforer var inte så vanligt förekommande i de utlottade artiklarna. I de flesta fall användes 

metaforer för att beskriva ett speciellt skeende av matchen, eller hur landslagsprofilerna 

lyckats i sitt idrottsutövande. I Schelins och Ibrahimovic två analyserade artiklar var 

metaforer inte speciellt vanligt förekommande. Metaforer som förekom i artiklarna med 
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Schelin var: ”att sätta ut skorna” detta går att tolka som att Schelin ska ställa ut skorna på 

fotbollsplanen och inte springa eller röra sig en meter. ”bra för plånboken” går att förstå som 

att Schelin spelar fotboll för att det är bra för hennes ekonomi. ”anfallsvapen” går att tyda 

som att Schelin är en form av vapen för lagets anfallsspel. Metaforer som förekom i artiklar 

med Zlatan Ibrahimovic var: ”Zlatans explosion” som går att tolka som att Ibrahimovic nu 

har skjutit i höjden för sin popularitet i Sverige. ”sju färger i regnbågen” går att tolka som att 

Ibrahimovics sju guldbollar är lika vackra som regnbågens sju färger. ”fortsätta att ånga på” 

går att tolka som att Ibrahimovic ångar likt ett ånglok mot sina framgångar.  

 

Med tanke på hur dessa metaforer användes och kopplade till Schelin och Ibrahimovic går det 

att se tendenser till Koivulas tankar där kvinnor ofta beskrivs som svaga och passiva medan 

mannen beskrivs som stark och aktiv i medierapportering. När det beskrivs att Ibrahimovic 

”explosionsartat” ökat i popularitet och ”ångar på mot nya utmaningar” framställer det honom 

som fokuserad och stark. Regnbågsreferensen kan även föra tankarna till att Ibrahimovic är 

något övernaturligt och himmelskt Koivula 1999:4). Schelins beskrivning av att ställa ut 

skorna kan tänkas framställa henne som svag och passiv och således också som motsatsen till 

Ibrahimovic. Att hon också idrottar enbart för ekonomin kan fokusera mot hennes privatliv, 

vilket belyser att hennes idrottsliga prestation inte väger lika tungt som Ibrahimovics. Detta 

resultat går även att koppla samman Stuart Halls teorier om stereotypa medieframställningar 

av män och kvinnor (Hall 1997:258). 

 

Lexikalitet 

Vid undersökningens lexikala analys visade det sig att Schelin ofta förekom med ordval som 

visade att hon var nöjd och glad med hennes vardag men också ordval där hon beskrevs som 

passiv. Några av de ordval som användes var, damstjärna, skraj, rädd, torskat, strävat, önskar 

och att nicka inte var Schelins grej. Ibrahimovic beskrivs allt oftare i artiklarna med ord som 

lyfter hans prestationer. Exempelvis används ord som: större, exploderat, utklassar, 

fotbollsstjärnan, överlägsen, historisk. I förhållande till Schelin visar resultatet på att de två 

idrottarna hålls isär och sånär intill beskrivs med varandras motsatser. Vilket går i enhet med 

genuskontraktets första punkt (Hirdman 2003:48). I en av artiklarna beskrivs även Schelin 

som att hon måste tuffa till sig och lära sig fler fula knep och att hennes tränare ska hjälpa 

henne med det. Här beskrivs Schelins hjälptränare som hård, skarp och vass. Schelin 

framställs här som om hon behöver hjälp av en man för att lära sig fula knep och för att bli 

starkare. Detta påminner om Hirdmans två punkter i genuskontraktet, där Schelin och hennes 
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tränare i det här fallet hålls isär (Hirdman 2003:48) vilket således också gör att mannen ses 

som norm vilket stämmer överens med genuskontraktets andra punkt (Hirdman 2003:66).  

Genom att Schelin benämns som damstjärna och Ibrahimovic som fotbollsstjärna går detta i 

enhet med Koivulas tankar om att Ibrahimovic i detta fall inte tillskrivs ett liknande prefix 

(dam). Vilket bidrar till att Ibrahimovics position som rådande norm förstärks (Koivula 

1999:40). 

 

Modalitet 

Med hjälp av verktyget modalitet undersöktes hur trovärdiga de två profilerna i artiklarna 

framställdes. I de fyra analyserade artiklarna gick det inte att urskilja några direkta skillnader i 

hur sanningsenliga Ibrahimovic och Schelin framställdes som. Detta var tämligen 

överraskande eftersom forskaren inför analysskeendet trodde att det skulle kunna finnas 

eventuella skillnader i uttalanden av de båda landslagsprofilerna. I de flesta fall användes 

liknande ord för de båda landslagsprofilerna, detta var ord som: säger, förklarar, hävdar och 

berättar. Detta går inte i linje med Hirdmans tankar om genuskontraktet och inte heller Halls 

teorier om stereotyper. Eftersom de båda profilerna kommer till tals i artiklarna med liknande 

sanningsenliga ord bidrar inte detta till att de hålls isär från varandra. Det skapar heller ingen 

maktstruktur över att någon utav de skulle ses som norm (Hirdman 2003:48).  

 

6.4 Sammanfattning 
I den kvalitativa analysen gick det att urskilja att Ibrahimovic och Schelin framställs som 

relativt olika i de analyserade artiklarna. Vid användningen av både metaforer och ordval 

skilde de sig båda åt och Ibrahimovic förekom ofta i samband med mer positivt laddade 

ordval som överlägsen, historisk och fotbollsstjärnan. Schelin förekom istället i samband med 

mindre positiva ord som skraj, rädd, önskar och damstjärna. Vid användningen av metaforer 

så framställdes Ibrahimovic som en karaktär som inte kunde stoppas (”fortsätta att ånga 

på”). Medan Schelin framställdes som en idrottsutövare som idrottade på grund av pengar 

(”bra för plånboken”). Sanningsenliga uttalanden i artiklarna gick inte att urskilja någon 

skillnad mellan de båda landslagsprofilerna. 
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7.0 Slutdiskussion  
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur Lotta Schelin och Zlatan Ibrahimovic 

representeras och framställs i de två svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 

Detta genom frågeställningarna: [1] Vilket utrymme får Lotta Schelin respektive Zlatan 

Ibrahimovic i Aftonbladet och Expressen? [2] Hur beskrivs Ibrahimovic och Schelin i 

tidningarna? [3] Skiljer sig rapporteringen kring Ibrahimovic och Schelin, i sådana fall hur 

skiljer den sig? [4] I vilka typer av artiklar förekommer de två profilerna? [5] På vilket sätt 

kommer Schelin och Ibrahimovic till tals i artiklarna?  

 

Tidningarna Aftonbladet och Expressen är några av landets största tidningar och utgör således 

en form av medial arena där män och kvinnor ska få synas och få sina röster hörda. Efter 

analysen av hur Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin framställdes i Aftonbladet och 

Expressen går det att dra vissa slutsatser. Det fanns exempelvis skillnader i vilket utrymme 

som de båda landslagsprofilerna tilldelades i tidningarna. Redan vid pilotstudien uppstod 

problematik i den bemärkelsen att det var svårt att finna lämpliga artiklar som berörde Lotta 

Schelin. På grund av detta fick urvalsperioden därför utökas till hela åren 2012 och 2013. 

Men även fast urvalsperioden utökades så gav artikelträffarna på de två landslagsprofilerna 

enorma skillnader. Ibrahimovic gav 1593 träffar under 2012 medan Schelin enbart gav 446. 

Samtidigt som detta ansågs problematiskt i bemärkelse att studien syftade till att analysera ett 

genusperspektiv, så säger det också någonting om idrottarnas fördelade utrymme i de två 

tidningarna, då det redan här framgår att Zlatan Ibrahimovic ges ett större utrymme än Lotta 

Schelin. 

 

Resultatet visade att Ibrahimovic förekom oftare än Schelin i artiklar som innehöll ett fler 

antal spaltrader. Schelin var mer återkommande i artiklar som hade ett lågt antal spaltrader, 

vilket således befäster de tidigare teorierna att Ibrahimovic ses som norm i jämförelse med 

Schelin. En intressant aspekt inom kategorin utrymme var att Schelin var den av de två 

idrottarna som förekom oftare i artiklar som fokuserade på den idrottsliga prestationen. Att 

Ibrahimovic förekommer i längre artiklar men att Schelin förekommer i ett fler antal artiklar 

som syftar på idrottsliga prestationer, talar både för och emot Nathalie Koivulas teorier om att 

kvinnan alltid är underrepresenterad inom medierapporteringen. När Ibrahimovic förekommer 

i längre artiklar så befäster han därigenom normen och skapar en maktskillnad till Schelin. 

Men eftersom Schelins artiklar till huvudsak fokuserar på hennes idrottsliga prestation, kan 
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detta tänkas spegla att Schelins fotbollsutövande är viktigare än Ibrahimovics. Vad detta beror 

på är svårt att svara på, men det kan tänkas ha att göra med den enormt höga status som 

Ibrahimovic har fått inom fotbollsvärlden. Vilket kan tänkas medföra att han därför också 

förekommer i andra sammanhang än just sin idrottsliga karriär. Även om Ibrahimovic 

förekommer i artiklar med fler spaltrader så upplevs Aftonbladet och Expressens rapportering 

av de två idrottarna befästa många av de teorier om hur män och kvinnor vanligtvis framställs 

inom medier. Detta kan tänkas skapa en skev världsbild hos läsarna av de två tidningarna men 

också för unga fotbollsutövare i landet. Eftersom medierna rapporterar mer frekvent om 

Ibrahimovic kan detta tänkas skapa bilder och förutfattade meningar över hur fotbollsspelare 

är och ska vara som Ibrahimovic snarare än Schelin. Detta kan följaktligen tänkas bidra till att 

utövare som inte är manliga och lika duktiga som Ibrahimovic får en felaktig bild av en av 

världens mest utövade idrotter. Medierna och dess rapportering är en del av människors 

vardagliga liv och det är därför viktigt att rapporteringen speglar en representativ bild av hur 

könsfördelningen och verkligheten ser ut både i samhället och på fotbollsplanen.  

 

En av de största skillnaderna mellan de båda landslagsprofilerna fanns i hur de beskrivs i 

artiklarna. Schelin beskrivs ofta som känslosam och svag medan Ibrahimovic ofta beskrivs 

som aggressiv och stark. Schelin upplevdes även i den kvalitativa analysen som att allt hon 

uträttade på fotbollsplanen skedde i förhållande till Ibrahimovic. Samtidigt förekom hon ofta i 

samband med ordval som önskar och försöker, medan Ibrahimovic istället ”fortsatte ånga på” 

för att ta sig förbi sina hinder. I den kvalitativa analysen tenderade Schelins prestationer att 

hållas isär från den starke och fokuserade Ibrahimovic. Dessa föreställningar kan tänkas 

befästa och återskapa bilden över hur kvinnor ska vara, passiva och svaga, medan männen är 

starka och fokuserade. Förställningarna stämmer överens för typiskt manliga och kvinnliga 

stereotyper samtidigt som det går i enhet med Nathalie Koivulas tankar om att kvinnor 

historisk sett har varit underrepresenterade i medierapporteringen.  

 

Så vad säger dessa beskrivelser och framställningar av de två profilerna? Män och kvinnor har 

olika fysiska villkor i idrottsliga sammanhang, men frågan är om dessa är nödvändiga att 

nämna eller vända mot varandra när det kommer till idrottsliga prestationer. Det intressanta i 

rapporteringen är händelserna och prestationerna, vilka attributer som Ibrahimovic och 

Schelin tillskrivs med är möjligen inte nödvändiga. Ibrahimovic och Schelin är två stycken 

enormt duktiga fotbollsspelare och det är deras insatser och prestationer som är relevanta att 

rapportera om. Det borde idag anses vara en självklarhet att vissa attribut per automatik inte 
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tillskrivs män och kvinnor. Det finns inget som säger att kvinnor är känslosamma, svaga eller 

ansvarsfulla. Samtidigt finns det heller inget som säger att män är starka, aggressiva och 

fokuserade. Men ändå är det så de två landslagsprofilerna beskrivs i det undersökta materialet. 

Även om medierapporteringen i det här fallet kan verka orättvis eller missvisande, så kan det 

också ha att göra med journalisternas försök till att förklara och beskriva de två idrottarnas 

karaktäristiska drag. Utan mediernas berättelser skulle det förmodligen inte finnas ett så stort 

intresse för idrotten som det gör idag och många aktiva har fått sitt intresse utifrån 

medierapporteringen och hur idrottsstjärnor skildras. För att uppnå en mer jämställd och 

representativ sportrapportering men också i samhället i övrigt kanske det skulle vara 

väsentligt för journalister att ha teorier likt Hirdmans genuskontrakt, eller stereotypisering i 

åtanke. 
 
De båda landslagsprofilerna förekommer mest frekvent i nyhetsartiklar. Det vill säga artiklar 

som är utformade som en nyhet och syftar till att berätta en aktuell händelse. De förekommer 

också i artiklar som tenderar att fokusera på den idrottsliga prestationen, men även i artiklar 

där förväntningar inför eller efter en match ligger i fokus. På detta vis kan det tänks spegla det 

som jag sa innan, det vill säga att medierna faktiskt tenderar att fokusera på Schelins och 

Ibrahimovics idrottsliga prestationer snarare än spekulationer kring deras fritid och 

privat/familjeliv. De båda landslagsprofilerna förekom också i några reportage, vilket inte är 

så överraskande då det kan tänkas ligga i läsarnas intresse att veta vilka Lotta Schelin och 

Zlatan Ibrahimovic är. I de olika artiklarna så kommer Ibrahimovic och Schelin till tals 

ungefär lika mycket. De är båda omnämnda och citerade i de flesta av artiklarna, vilket också 

är vanligt förekommande i medierapportering kring idrott.  

 

Skillnaderna mellan dam- och herrfotboll är påtagliga både vad gäller dess intresse och 

ekonomi. Herrmästerskapet 2012 hade exempelvis ett åskådarsnitt på 45 435 per match 

(uefa.com 120314) medan dammästerskapet 2013 hade ett åskådarsnitt på 8 676 per match 

(uefa.com 120314). Liknande skillnader framträder när man jämför Lotta Schelin och Zlatan 

Ibrahimovic löner. Lotta Schelin tjänar ca 2 miljoner svenska kronor per år (expressen.se 

130414) och Zlatan Ibrahimovic tjänar ca 122 miljoner svenska kronor per år (eurosport.se 

130414). Denna skillnad går även igen i resultaten för denna studie, där man kan se att Zlatan 

Ibrahimovic fördelas ett större utrymme än Lotta Schelin. Detta kan bero på att tidningar som 

Aftonbladet och Expressen är vinstdrivande tidningar och till skillnad från exempelvis public 

service måste dessa tidningar rapportera om intresseväckande händelser, för att gå med 
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ekonomisk vinning och sälja sina lösnummer. Det finns dock flera exempel på idrotter där 

bevakningen av dam- och herr idrotter är lika stort. Så, varför skulle inte tidningarna kunna 

lyfta damfotbollen på ett liknande sätt? Enligt gestaltningsteorin så har medierna en makt att 

påverka vad människor ska bry sig om, vilket således borde kunna betyda att de också skulle 

kunna bidra till att öka intresset för fotbollen. Det finns flera exempel där en ökad 

mediebevakning lett till ett ökat intresse från publikens sida, VM-turneringen i juniorishockey 

är ett färskt exempel. Frågan är helt enkelt varför tidningar har ett så kortsiktigt perspektiv på 

sin fotbollsbevakning? Tänk om Aftonbladet och Expressen istället kunde bryta den 

traditionella könsmaktsordningen genom att göra fler djupare reportage om kvinnliga 

fotbollsspelare, och dessutom framställa aktörerna på ett genusneutralt sätt. På så vis skulle 

medierna potentiellt kunna bidra till ett mer jämställt samhälle, istället för att reproducera 

rådande könsnormer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 37 

Källförteckning 
 

Tryckta källor 
 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) ”Innehållsanalys” i Bergström, Göran & 

Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina ”Lingvistisk textanalys” i Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Butler, Judith (2006). Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag 

 

Dahlén, Peter (2008). Sport och medier: en introduktion. Kristiansand: IJ-forlaget 

 

Dyer, Richard (2002). The matter of images: essays on representation. 2. ed. London: 

Routledge 

 

Fagerström, Linda & Nilson, Maria (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerup 

 

Hall, Stuart (1997) ”The work of representation’” i Hall, Stuart (red.) (1997). Representation: 

cultural representations and signifying practices. London: Sage 

 

Hall, Stuart (1997) ”The spectacle of the other” i Hall, Stuart (red.) (1997). Representation: 

cultural representations and signifying practices. London: Sage 

 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2., [utök. 

och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 

 



 38 

Koivula, Nathalie (1999). Gender in sport. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Univ. 

 

Nilsson, Åsa (2010) ”Kvantitativ innehållsanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 

(2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Nord, Lars & Strömbäck (2004) ”Journalistik, medier och demokrati” i Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.) (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur 

 

Shehata, Adam (2012) ”Medierna och makten över publiken” i Nord, Lars & Strömbäck, 

Jesper (red.) (2012): Medierna och demokratin.  Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Elektroniska Källor 
 

Johansson, Malena. Zlatan tjänar mest i Europa. Eurosport, 090913 

http://www.eurosport.se/fotboll/zlatan-tjanar-mest-i-europa-har-ar-spelarnas-

lonelista_sto3916227/story.shtml (hämtad 2014-03-12) 

 

Bråstedt, Mats. Lotta Schelins nya drömkontrakt i Lyon. Expressen, 180513. 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/lotta-schelins-nya-miljonkontrakt-i-lyon/ (hämtad 

2014-03-12) 

 

Larsson, Mattias. Zlatans attack efter debatten om bilpriset. Expressen, 251213. 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/zlatans-attack-efter-debatten-om-bilpriset/ (hämtad 

2014-01-14) 

 

Mediearkivet Retriever 

http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/ (hämtad 2014-02-03) 

 



 39 

Svenskfotboll.se, Diamantbollen. 

http://fogis.se/fotbollsgalan/diamantbollen1/ (hämtad 2014-01-24) 

 

Svenskfotboll.se, Guldbollen. 

http://fogis.se/fotbollsgalan/guldbollen/ (hämtad 2014-01-24) 

 

TS.se (A), Aftonbladet  

http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000048 (Hämtad 2014-02-03) 

 

TS.se (B), Expressen 

http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000568 (Hämtad 2014-02-03) 

 

Uefa.com 2012 

http://www.uefa.com/uefaeuro/news/newsid=1834666.html (Hämtad 2014-03-12) 

 

Uefa.com 2013 

http://www.uefa.com/womenseuro/news/newsid=1977011.html#best+ever+womens+euro 

(Hämtad 2014-03-12) 

 

Kvalitativa artiklar  
 

Bråstedt, Mats. Jag är i mitt livs form. Expressen, 200313. 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/liret-leker-for-schelin-jag-ar-i-mitt-livs-

form/ (hämtad 2014-03-27) 

 

Thorén, Petra. Jag hörde ’kom igen Zlatan och faktiskt störde det mig som fan. Aftonbladet 

070713.http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/em2013/article1709049

9.ab (hämtad 2014-03-27) 

 

Månsson, Oskar. Zlatans Explosion. Aftonbladet 251212. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/frankrike/zlatan/article15980668.a

b (hämtad 2014-03-27) 

 



 40 

Wegerup, Jennifer. ”Jag är inte nöjd med sju guldbollar...”. Aftonbladet, 131112. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/guldbollen/article15765757.ab?teaser=true 

(hämtad 2014-03-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Kodinstruktioner 

 
Variabel 1 – Artikellängd 

Beroende på artiklarnas textmängd så har artiklarna sorterats i olika kategorier. Till 

variabelvärdet 1 räknas texter som innehåller 10-30 spaltrader, variabelvärde 2 30-60 

spaltrader och variabelvärde 3 60 + spaltrader. 

Variabelvärde 

1. Kort 

2. Mellan 

3. Lång 

 

Variabel 2 – Personens attribut 

Här sorteras artiklarna utefter vilka attribut som artikelns huvudperson (landslagsprofil) 

beskrivs och framställs i samband med. Om det finns flera beskrivningar så kommer det 

attribut som är mest frekvent att väljas. Attribut som ligger nära i beskrivelserna likt 

variabelvärdena nedan kommer att kategoriseras under liknande värde. Om någon av 

idrottarna beskrivs göra en kraftfull nick har variabeln stark kategoriserats. Om någon av 

idrottarna beskrivs ha gjort en dålig match eller dålig insats har variabelvärdet svag valts. 

Variabelvärdet skicklig har valts när någon av idrottarna beskrivs som tekniskt duktig, det vill 

säga när de ”placerar en boll i mål” eller utnyttjat sin snabbhet för att åstadkomma något. 

Variabelvärdet känslosam har kategoriserats om idrottarna beskrivs visa känslor medan 

variabelvärdet aggressiv valdes om någon av idrottarna beskrivs som arg eller förbannad. 

 

Variabelvärde 

1. Stark 

2. Svag 

3. Känslosam 

4. Skicklig 

5. Känslosam 

6. Ansvarsfull 

7. Fokuserad 
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8. Aggressiv 

9. Beskrivs ej 

 

Variabel 3 – Citerad/omnämnd 

Artiklarna har sorterats beroende på hur huvudpersonerna får komma till tals eller blir 

omnämnda i artiklarna. Det variabelvärde som är mest frekvent använd kommer att noteras. 

Variabelvärde 

1. Citerad 

2. Omnämnd 

 

Variabel 4 – Artikelns tema 

Följande gruppering har sorterat in artiklarna beroende på vilket fokus artikeln har. Fokuserar 

artiklarna exempelvis på någon av idrottarnas privatliv eller träningsinsatser? Fokuserar 

artikeln på huvudpersonens idrottsliga prestation så har variabelvärde 1 valts. Artiklar som 

berör för- och efterspel kring en match/händelse har placerats under variabelvärde 

förväntningar. När idrottarna uttalat sig om saker som inte berör deras idrott så har detta 

placerats under åsikter och värderingar. Artiklar som istället fokuserat på idrottarnas familj 

eller privatliv har kategoriserats under variabelvärde 3. Har artikeln fokuserat på någon av 

idrottarnas skada eller sjukdomar så har variabelvärde 4 valts. Tenderar artikeln istället att 

fokusera på träning och rehabilitering av skador så har de kategoriserats under variabelvärde 

5. 

Variabelvärde 

1. Idrottsliga prestationer 

2. Fritid 

3. Familj/privatliv 

4. Skada/sjukdom 

5. Träning 

6. Förväntningar 

7. Åsikter/värderingar 

 

Variabel 5 – Artikelns typ 

Artiklarna kategoriseras utifrån vilken typ de är. Under variabeln nyhet placeras artiklar 

rapporterar om en aktuell händelse, idrottsresultat och tävlingar etc. Till reportage räknas 
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artiklar som syftar till att berätta om landslagsprofilens vardagliga liv. Till faktainslag räknas 

artiklar som inte består av någon faktisk nyhet eller personligbeskrivning. 

Variabelvärde 

1. Nyhet 

2. Reportage 

3. Faktainslag 

4. Krönika/debatt 

 

Variabel 6 – Journalistens kön 

Artiklarna har kategoriserats utifrån vilket kön journalisten har. Finns det två eller flera 

journalister med olika kön har variabelvärdet ”båda” anammats. 

Variabelvärde 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Båda 

 

Variabel 7 – Förekommer profilernas namn i artikelns rubrik 

Till V1 ingår profilens fullständiga namn, det vill säga Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin. 

Vid V2 ingår enbart förnamnet och vid V3 ingår enbart efternamnet. Till V4 ingår smeknamn, 

exempelvis ”IBRA” och V5 innebär att namnet inte förekommer i artikeln.  

Variabelvärde 

1. För och efternamn 

2. Förnamn 

3. Efternamn 

4. Smeknamn 

5. Förekommer ej 

 

Variabel 8 – Finns bild  

Variabelvärde 

1. Bild 

2. Ingen bild 

 

Variabel 9 – Om bild finns, hur framställs personen 
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Artiklarna fördelats huruvida idrottarna är aktiva eller passiva på bilden. Om bild fanns men 

exempelvis föreställde andra idrottare valdes variabelvärde 4. Med aktiv innebär att någon av 

idrottarna är i rörelse eller är påväg att göra något på bilden. Kategorin passiv har valts om 

idrottarna sitter helt stila eller förekommer i en så kallad profilbild.  

Variabelvärde 

1. Aktiv 

2. Passiv 

3. Ingen bild 

4. Ingen av idrottarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


