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Abstract 
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Representation of the SM-winning Football Team.   
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The aim of this study was to examine how the biggest newspaper in Sweden, 
Aftonbladet, represent female and male football. The question examined was: How has 
the representation of the Swedish SM-winners in men vs women's football changed over 
the last decade? 
  
We made a discourse analysis of 16 news articles from two different time periods.  
  
The results show that female football players and the female football game are 
marginalized in the newspaper compared to the representation of male football and male 
football players. Women´s victory is given less attention, making their achievement 
look minor and easier to reach. Instead journalists more often have a tendency to focus 
on external things, such as individual’s future, money and the team’s or player’s next 
tasks. It is also often men, coaches or chairman, who are chosen to speak in articles 
about female football. 
 
We could also see that the representation of men does not differentiate significantly 
today compared to ten years ago. The way to write about male football feels ideal and 
contains more components that encourage reading. The articles are more in-depth, focus 
more on the performance and more often put the achievement into a perspective to 
emphasize the victory.  
 
We have seen that sports journalism has taken steps to reach more gender equality, but 
also noted that there are more steps to take.  
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1 Inledning 
Debatten kring jämställdhet mellan dam- och herrfotboll är en fråga som ofta kommer 

på tal i olika forum. Ett av de mest uppmärksammade händelserna i Sverige var när 

fotbollssspelarna Therese Sjögran och Anders Svensson, under samma år, beslöt sig för 

att sluta spela i landslaget efter lång och trogen tjänst. Under fotbollsgalan det året 

tilldelades Anders Svensson, av svenska fotbollförbundet, en bil. Therese Sjögran, 

damlandslagets rekordinnehavare av antal landskamper, blev inte uppmärksammad. Den 

uppenbara orättvisa behandlingen av Sjögran fick stort utrymme i medierna och 

diskussionen om den ojämställda fotbollsvärlden i Sverige tog ny fart.   

  

Att medierna har en viktig roll när det kommer till hur vi uppfattar våra svenska 

idrottsstjärnor är för oss en självklarhet. Vad som skrivs och syns i medierna är ofta 

läsarens enda källa till att bilda sig en egen uppfattning om idrottarna är eller hur 

idrotten ser ut. Den här studien kommer därför behandla hur svenska dam- och 

herridrottare/idrotter framställs i medierna. 

  

För att kunna undersöka detta har vi har valt att avgränsa undersökningsområdet till 

fotboll och närmare bestämt hur de svenska mästarna i fotboll för dam- respektive 

herrfotboll framställs i kvällspressen. Ringfjord (2006) beskriver hur herrfotbollen har 

betydligt starkare medialt genomslag rent kvantitativt i bevakningens omfattning. 

Däremot finns det begränsat med forskning kring hur det skrivs om dam- respektive 

herrfotboll ur ett kvalitativt perspektiv. Vi har därför valt att göra just en kvalitativ 

studie för att möjligen kunna öppna ögonen hos de mediehus som potentiellt kan stirra 

sig blinda på att den kvantitativa skillnaden ska jämnas ut. Med tanke på att medierna 

tillsammans med andra samhällsinstitutioner är med och formar en stor del av hur vi 

som människor tolkar vår vardag är vikten av hur de framställer respektive kön minst 

lika viktigt (Ringfjord, 2006). 
  
1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur nyhetsjournalistikens framställning av 

herr- och damfotbollsspelare i allsvenskan skiljer sig. Studien kommer att fokusera på 

bevakningen i samband med att de svenska mästarna koras i respektive serie. För att 

kunna undersöka ämnet har vi valt att fokusera på Aftonbladets bevakning. Genom de 

två frågeställningarna, som presenteras nedan, kommer studien behandla den generella 

förändringen samt skillnader ur ett genusperspektiv. 
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Vår huvudfrågeställning är följande: 

 

– Hur har Aftonbladets framställning av de svenska mästarna i herr- respektive 

damfotboll förändrats över det senaste årtiondet? 

 

– Hur har Aftonbladets framställning av de svenska mästarna i herr- respektive 

damfotboll skiljt sig under det senaste årtiondet? 

 
  
2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras hur fotbollen kom till Sverige och hur sporten, med fokus 

på hur herr- respektive damfotbollen, växte fram. Därefter beskrivs också 

sportjournalistikens framväxt i Sverige. Två delar vi anser är viktiga att ha viss kunskap 

inom för att nå en större och bättre förståelse för ämnet vi valt att undersöka. 

 

2.1 Svensk fotbollshistoria  

Den första fotbollsmatchen med moderna regler mellan två svenska herrlag spelades i 

Göteborg 1892 (Hjelm, 2004). Fotbollsinfluenserna kom främst från England, men det 

var också flertalet danska uppvisningsmatcher som drev på den svenska upptrappningen 

av organiserat fotbollsspelande under 1800-talets slut och 1900-talets början. 1896 

startades den första typen av nationellt seriespel och 1908 spelade Sverige sin första 

landskamp (Alsiö, 2011). Fotbollen i Sverige ökade enormt i popularitet de kommande 

årtionden och mellan 1920 och 1952 gick antalet föreningar i landet från 366 till strax 

under 3000. Faktum är att det år 1938 endast var Storbritannien och Luxemburg som 

hade fler herrfotbollsklubbar räknat per 100.000 invånare (Hjelm, 2004). Det ska dock 

tilläggas att fotbollen under denna period, fram till 60-talets mitt, var en näst intill helt 

igenom manlig dominerad rörelse (Hjelm, 2004). Detta trots att det var betydligt 

tidigare, redan år 1917, som de första diskussionerna om en tävlingsinriktad damfotboll 

tog fart. 

  

När det så inflytelserika Engelska fotbollsförbundet, år 1921, förbjöd herrklubbarna i 

England att upplåta sina fotbollsplaner till sina damlag och samtidigt uttryckte sin 

fotbollsideologiska synpunkt om att sporten var till för män var detta en nyhet som 
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gillades av merparten av svenska fotbollsföreträdare. Bakslaget för svensk damfotboll 

blev stort vilket ledde till att det under 1920- och 1930-talet endast spelades vad Hjelm 

(2004) kallar jippobetonande dammatcher och under de nästkommande årtionden kom 

den svenska fotbollskulturen att vara närmast helt enkönad. Det dröjde till år 1968 innan  

Damallsvenskan startades, då en regional serie i Västergötland med sex deltagande lag. 

Första landskampen spelade mot Finland 1973 och sex år senare, 1979, deltog Sverige i 

sitt första, men inofficiella, Europamästerskap (Hjelm, 2004). Starten på 1970-talet blev 

även starten på en växande damfotboll i Sverige och i andra delar av världen. Det 

förbud som det Engelska fotbollsförbundet slutit om att förbjuda herrklubbarna att 

upplåta sina fotbollsplaner till damfotbollslag hävdes och det Svenska fotbollsförbundet 

informerade UEFA att de tillsatt en kommitté för damfotboll. År 1973 korade de första 

officiella svenska mästarna genom SM-slutspel och så fortsatte det att fungera fram till 

och med 1992. Till tävlingsåret 1993 beslöts dock att det skulle vara vinnarna av den 

moderna svenska Damallsvenskan som välförtjänt skulle få skrika ut: SM GULD!  

  

2.2 Sportjournalistikens framväxt i Sverige – språk och estetik 

När det diskuteras om den svenska idrottspressens start brukar det dateras till 1874 

(Dahlén, 2008). Det var då en form av tidning innehållandes längre uppsatser vid namn 

Tidskrift i gymnastik grundades. Under 1880-talet växte idrotten på den svenska scenen 

och blev mer omfattande på ett nationellt plan. Tidigare hade lokala tävlingar anordnats, 

men de hade inte attraherat den rikstäckande pressens uppmärksamhet. Men det 

förändrades och idrotten fick mer och mer uppmärksamhet. Under 1890-talet började 

tidningarna kategorisera idrotten i ett eget fack och samlade notiserna som skrevs om 

det på ett och samma ställe. Detta gav sporten en högre status i samhället (Dahlén, 

2008). Under denna period var det vanligt med något som kallades för “aktiv 

journalistik”. Det innebar att tidningarna själva arrangerade eller stöttade ett 

idrottsarrangemang (Wallin, 1998). Genom detta försökte de stärka sitt eget varumärke 

som idrottsfrämjare och värva nya läsare. En naturlig påföljd av detta blev att fokus i 

texterna ofta tenderade ligga på det som hände runt omkring, vad idrottstävlingen gav 

till samhället och om publiken som fanns på plats. Det för att hålla artiklarna öppna för 

en bred målgrupp. Genom att enbart fokusera på resultaten i tävlingen hade det bara 

attraherat en smal målgrupp (Dahlén, 2008). Texterna författades av vanliga 

allmänreportrar, alltså fanns det inga utpräglade sportjournalister under den här 

perioden. Med tiden hårdnade konkurrensen. Flera sporttidningar försökte etablera sig 



  
 

4 

vilket gjorde kampen om att locka läsare tuffare i början av 1900-talet. Tidningarna 

valde då att anställa det som kom att kallas för sportjournalister. 

  

Sportjournalisternas genomslag i dagspressen var en början till hur en speciell form av 

uttryck formade sig. Med de känslomässiga yttringarna i fokus utvecklades estetiska 

mönster i texterna (Dahlén, 2008). 

  

En vändpunkt för sportjournalistiken var när idrottsevenemang började tv-sändas. Det 

tvingade journalisterna för den tryckta pressen att utveckla sin bevakning. Det eftersom 

tv visade alla detaljer, vilket gjorde det lönlöst för journalisterna att upprepa det i 

textformat. Det gjorde att rapporteringen kring innan och efter tävlingarna började bli 

mer omfattande. Men det var först på 1960-talet som den stora revolutionen inom 

svensk sportjournalistik inträffade. Fram till dess hade journalisterna själva skildrat 

utifrån sina egna upplevelser vad som hänt under en tävling. Istället började idrottarna 

själva få komma till tals och själva berätta hur de upplevde det som inträffat under 

tävlingen (Dahlén, 2008). Rollen som sportjournalist började övergå till att agera 

förmedlare till läsarna av det idrottsstjärnorna berättar. Genom den utvecklingen började 

pressen komma närmare idrottarana på ett personligt plan. Det eftersom idrottarnas 

privatliv kom närmare deras offentliga karriärerna vilket generade i att mer känslor fick 

plats i artiklarna.  

  

Under 1960- och 70-talet skulle ännu en vändpunkt i sportjournalistiken utkristallisera 

sig (Dahlén, 2008). I sportdelen började det anas ett politiskt-ideologiskt 

ställningstagande i kombination med att en kritisk attityd från skribenterna började 

infinna sig. Under samma period började kommersialismen inom idrottsrörelsen öka. 

Det medförde att idrottarnas syn på medierna förändrades. Från att se det som ett sätt att 

värva medlemmar blev det ett måste för föreningarna att synas i medierna. Det för att 

sponsorer och sammarbetspartners intresse att stötta rörelsen skulle kvarstå. 

  

Det har alltså skett en helomvändning från sportjournalistikens start i början av 1900-

talet. Från att undvika publicera nyheter som kunde skada idrottsliga verksamheter till 

att idag ha som mål och utgångspunkt att vara undersökande (Wallin, 1998).   
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras den tidigare forskning vi tagit del av och haft i åtanke under arbetet 

med vår studie och som vi anseett har relevans för ämnet vi undersöker. 

  

3.1 Maskulinitet och idrott 

Utifrån den forskningen som vi tagit del av går det att slå fast att idrott som socialt 

fenomen är skapat för män. Forskaren Allen Guttmann menar att den manliga 

idrottarens normativa roll inom idrotten förstärkts genom hur unga män försöker 

efterlikna sina manliga idrottsförebilder. Det har gjort att idrotten som socialt fenomen 

rent historiskt distanserat kvinnorna (Guttmann, 1991). 

  

Guttmann (1991) tar även upp hur tävlingsidrotten kom till Sverige, från England, under 

slutet av 1800-talet och hur den inspirerades av en viktoriansk version av maskulinitet. 

Med gymnastiken som exempel beskriver han hur de idrottsliga idealen kom att 

förändras och präglas av maskulinitet. Det genom uppmärksammandet kring 

tävlingsaspekten där fysisk styrka, rivalitet, tuffhet, mod och kraft värdesattes högt. På 

så sätt gynnades de manliga idrottarna sett till de stereotypa könsrollerna där mannen 

ansågs inneha den överlägsna rollen (Hirdman, 2001). En konsekvens som uppstod av 

den maskulina prägel som fanns kring idrotten var att kvinnors prestationer värderades 

annorlunda jämfört med manliga idrottare. Cahn (1994) förstärker den bilden då hon 

redogör hur just idrottens association med maskulinitet, ur ett historiskt perspektiv, har 

resulterat i att idrottskvinnor fått vänja sig vid att stereotypiseras och ifrågasättas. Cahn 

(1994) skriver även om hur mod, styrka och atletisk skicklighet anses som goda 

egenskaper hos män, medan liknande egenskaper inte har lika stor betydelse bland 

kvinnor och beskrivs nästintill som något negativt. 

  

För att kompensera det kvinnorna gör genom sitt idrottande, som delar av samhället 

historiskt sett ansett klinga negativt, överdriver många sin femininitet. Det menar 

Malcolm (2003) då många kvinnliga idrottare genom att ha på sig glänsande örhängen, 

stora mängder smink och vackra klänningar försöker kringgå den maskuliniserande 

effekten deras idrottande har. Studien har följt flera idrottare och den mest utmärkande 

slutsatsen hon drar utifrån sitt empiriska material är att idrottskvinnorna känner sig 

tvingade till att agera på det sättet, på grund av det ”maskulina trycket” som finns 

utifrån. Är så fallet även 2018? 
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3.2 Mannen som idrottaren 

Den svenska sportjournalistikens representation av herr- respektive damidrott skiljer sig 

åt. Det gäller både hur de framställs och hur mycket utrymme de får i medier. Enligt 

Abalo och Danielssons (2004) rapport om mediekonsumtion och sportpreferenser. Detta 

kan bero på att män genom historien setts som normen i det idrottsliga Sverige, och så 

även specifikt inom fotbollen då den kom till Sverige i slutet på 1800-talet. Något som 

då hängde ihop med att ett framförallt biologiskt mans och kvinnoideal växte fram inom 

medelklassen i Sverige under den här tiden (Hjelm, 2004). 

  

Abalo och Danielssons (2004) kom också fram till att kvinnor var underrepresenterade i 

pressen. Bland annat berättar de om hur kvinnliga idrottare och idrotter blir 

marginaliserade och trivialiserade, att deras prestationer tenderar att nedvärderas och att 

det språk som används i sportjournalistiska texter tydligt är adresserade till män. Men 

det kanske mest intressanta resultatet från Abalo och Danielssons rapport för vår studie 

är att en norm i samhället enligt forskarna har, eller håller på att förändras. För även om 

vissa normer funnits en längre tid menar Fiske (2010) att normer ständigt är i 

förflyttning och i rörelse. Gränsen för vad som är avvikande och normalt kan över tid 

förändras. Till exempel har långt hår på män och att kvinnor bär byxor under historien 

ibland uppfattats som något avvikande, men är idag mer normalt. 

  

Den norm som visat sig förändrats sedan 1800-talets slut, enligt Abalo och Danielsson 

(2004), är att kvinnor som idrottar inte längre är en anomalitet. Resultat från deras 

rapport visar i själva verket att kvinnor idrottade och motionerade mer än män i Sverige 

år 2004. Detta skriver de kan ses som ett tecken på en generell tendens i samhället, att 

skillnader mellan män och kvinnor minskar. De skriver också att de tror medier, i vissa 

områden, bidragit till att driva fram dessa förändringar och sudda ut vissa skillnader. 

Detta genom att exempelvis förändra sitt uttryck och därigenom inkludera nya grupper. 

Men i just sportjournalistiken visar rapporten att de rådande könstillhörigheterna stärkts 

snarare än suddats ut (Abalo & Danielsson, 2004).  

Då vår studie tar vid år 2009 ska det bli intressant att se om sportjournalistiken 

fortfarande inte lyckats hänga med i förändringens tempo. Är den idrottande mannen 

fortfarande normen och representeras kvinnan fortfarande som anomalitet? 
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3.3 Manligt och kvinnligt inom sportjournalistiken 

Ulf Wallin (1998) har presenterat en undersökning kring hur mycket utrymme män 

respektive kvinnor fick i sportillustrationer. 100 artiklar med tillhörande illustrationer 

från sju olika tidningar valdes ut och kategoriserades utifrån om de innehöll män, 

kvinnor eller blandat. 

  

Siffrorna visar hur de manliga idrottarna kraftigt dominerar utrymmet i 

sportillustrationerna. Hela 86,7 procent av samtliga illustrationer innehöll enbart män. 

Anmärkningsvärt i studien är även att det år 1915 inte fanns med en enda kvinna bland 

de undersökta illustrationerna (Wallin, 1998). 

Wallin har gjort ytterligare en undersökning där han granskade fördelningen av 

utrymme i artiklarna rent innehållsmässigt. Att utläsa av undersökningen kan vi slå fast 

att elitidrotten är det som dominerar sportsidorna. Framförallt manlig elitidrott då över 

75 procent av artiklarna i det undersökta materialet handlar om manliga elitidrottare. 

  

3.4 Mer utrymme, inte en magisk lösning 

Mycket av den forskning som finns kring kvinnliga och manliga representationer i 

medier har handlat om procentuella antal i exempelvis nyheter på tv eller röster i radio 

(Jarlbro, 2006). Att räkna antal och procent ger en bild av sanningen, men Sally Shaw 

(2006), som skriver om hur kvinnor är underlägsna män i olika idrottsorganisationer, 

menar att även om kvinnor får mer plats i sportsammanhang kommer det inte magiskt 

att läka den könsdiskrimineringen i området som hon menar finns (Shaw, 2006). I sin 

slutsats skriver hon att förändring endast kan genomföras genom kreativt tänkande och 

att vi måste ta oss bort från de utfallsbaserade metoderna som dominerat mycket av 

sportledningslitteraturen de senaste trettio åren (Shaw, 2006). Detta tolkar vi stärker vårt 

beslut om att vår studie bör lägga sitt fokus på vilka skillnader av genus som finns i 

texter, representation och framställning och inte på hur stora skillnaderna är i utrymmet 

de får. 

  

3.5 Varför heter det inte herrfotboll? 

Gunilla Jarlbro (2006) skriver om hur hon undersökt kvinnors representation i 

sportjournalistiken och hur det har förändrats sedan 1960-talet då damfotbollen enligt 

Hjelm (2004) slog igenom i Sverige. Hon redogör och drar slutsatser med hjälp av 

tidigare undersökningar och rapporter gjorda både i Sverige och utomlands. 
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Det första hon tar upp är av positiv bemärkelse. Hjelm (2004) beskriver nämligen hur 

medierna har haft en positiv inverkan på ökningen av kvinnliga fotbollsspelare i slutet 

av 1960-talet då damfotbollen slog igenom. Damidrotten beskrevs av medier som något 

nytt och spännande, vilket blev ett inslag i den liberalt präglade “kvinnor-kan-

diskursen”, där journalister bidrog till att sprida information om damfotbollen.  

 

Nästkommande rapporter och forskning som Jarlbro tar upp kommer dock visa att den, 

för jämställdheten, positiva bevakningen damfotbollen fick på 60- och 70-talet kom av 

sig under de nästkommande årtionden. Istället visar forskning bland annat att kvinnliga 

idrottsutövare förekommer i mindre utsträckning än sina manliga kollegor och att det 

skiljer sig i hur de representeras. Kvinnor benämns oftare med deras förnamn, skrivs 

oftare om i sexuell natur och deras idrottande beskrivs ofta som en avvikelse mot det 

normala (Jarlbro, 2006). Inte sällan visar sig detta fenomen genom ständigt användande 

av kvinna eller dam före sportbenämningen, som i damfotboll (Jarlbro, 2006). Varför 

heter det inte herrfotboll?  

 

Avslutningsvis presenterar Jarlbro (2006) ytterligare ett intressant forskningsresultat för 

vår studie. En amerikansk undersökning som undersökte vad de kallar ”alla 

konsekvenserna av könsstereotypa porträtt” (Knight & Giuliano, 2001). 

Undersökningen visade att läsarna blev negativt inställda till de idrottsutövare som 

presenterades för sin sexighet och attraktivitet och mer positivt inställda till de 

idrottsutövare som presenteras i samband med sina prestationer. Det är ytterligare ett 

resultat som tydligt visar att vad medier skriver, och hur medier skriver, spelar stor roll i 

hur människor uppfattar världen. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Under följande kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna studien utgår ifrån att 

presenteras. Representationsteori, diskursteori, genusteori och nyhetsvärderingsteori 

redogörs alla utifrån hur de är relevanta för just den här studien. 

  

4.1 Representation 

Representation är ett begrepp som står för den meningsproduktion som sker genom 

språk, diskurser och bilder (Hall, 2013b).    
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       In part, we give things meaning by how we represent them - the words we use about 

 them, the stories we tell about them, the images of them we produce, the emotions we 
 associate with them, the ways we classify and conceptualize them, the values we place 
 them on. (Hall, 2013) 

  

Vad Hall menar är att vi uppfattar saker eller personer som vi får de beskrivna. Ett 

meddelande är ingen fullständig sanning utan den skapas av två tolkningar. När 

sändaren kodar meddelande och när mottagaren avkodar det. Och eftersom Hall (2013a) 

menar att mottagaren är en aktiv del av kommunikationsprocessen kan samma budskap 

få olika mening beroende på vem som avkodar det. Ett meddelande på svenska skulle 

till exempel vara svårt för någon som inte pratar svenska att förstå och tolka på rätt sätt.  

 

Men även om sändare och mottagare skulle förstå varandra språkligt är det inte en 

garanti för att en mening kommer ha samma innebörd för mottagaren som sändaren. 

Enligt Hall (2013b) måste sändare och mottagare också förstå världen på samma sätt för 

att meddelandet ska kunna tolkas. Den kulturellt och socialt skapade meningen av 

världen skulle kunna göra att ett meddelande tolkas olika. Någon som till exempel är 

mindre insatt i fotboll kanske inte förstår vad offside är, även om det är en självklarhet 

för den som är intresserade. Vad en sak betyder för dig, behöver den inte betyda för 

någon annan. Dessa skillnader finns hos alla individer och vi har alla vårt eget sätt att 

förstå och tolka världen. Saker har ingen bestämd mening, det är vi som vi konstruerar 

den och det gör vi alla olika (Hall, 2013b). 

  

Hur journalister kodar sina meddelande, skriver sina texter och därmed representerar 

dam- och herrfotboll via medier fyller en viktig roll i dagens samhälle. Om till exempel 

fotboll för damer alltid beskrivs som damfotboll skulle mottagarna tillslut kanske inte 

tänka på damer om det bara stod fotboll. Medierna skapar då en falsk sanning för sina 

läsare. För vem har bestämt att ordet fotboll ska representera manligt idrottsutövande? 

  

4.2 Diskurs 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det handlar, precis som teorin om representation, om skapandet av en 

verkligheten. En verklighet vi skapar genom språket, men som aldrig bara är en 

spegelbild. För världen säger inte själv hur den ska uttryckas. Den finns, men får bara 

betydelse genom diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Det är helt enkelt vi själva som sätter mening på vad vi ser och på den värld vi lever i 

genom diskurser. Om sportjournalister till exempel kallar damfotbollsspelare för just 

damfotbollsspelare och herrfotbollsspelare för fotbollsspelare är det inte världen som 

bestämt det. Det är människan. 

  

Teorin använder sedan olika utgångspunkter och angreppssätt för att kunna analysera 

olika diskurser. I vår studie, som ska analysera vilka diskurser som finns i journalisters 

val av språk, använder vi utgångspunkten ideologibegreppet. Detta för att 

ideologibegreppet passar bra för att hitta diskurser som är med och skapar 

identitetsskillnader, vilket vi letar efter när det gäller dam- och herrfotbollsspelare. 

Ideologi handlar vidare om makt och olika gruppers vilja och strävan att nå ut och 

påverka så många personer som möjligt (Berglez, 2011). Vår analys handlar därmed om 

att uppmärksamma den medvetna eller omedvetna produktionen av ideologi som 

journalister skapar genom sina texter. Vad säger egentligen texten? Vilken verklighet 

och vilka identiteter formar journalisten? Att avslöja sådana förhållanden kan sägas vara 

centralt för ideologikritiken (Berglez, 2011). En fotbollsspelare kan vara många saker, 

men hur vi tolkar hen beror på de diskurser som skänker mening åt dem. 

  

Teorin om diskurs syftar helt enkelt till en förståelse av det sociala som diskursiv 

konstruktion. Hur något är skapat genom dess framställning och där alla fenomen i 

princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det redskap vi kommer använda oss av är kritisk diskursanalys. Hur redskapet 

fungerar och varför just det angreppssättet är lämpligt för vår studie presenteras närmare 

i metodkapitlet. 

  

4.3 Genus 

Denna studie applicerar teorier om genus. Därför bör genus först förklaras. 

Nedan följer först en förklaring av vad genus är. Sedan presenteras Yvonne Hirdmans 

teori om mannen som norm och avslutningsvis skriver vi, med grund i Josefson (2005) 

om hur genus påverkar samhället, individen och varför det är viktigt att ha kunskap i 

ämnet. 

 

4.3.1 Vad är genus? 

Genus och kön är inte samma sak. Begreppet kön står för det biologiska könet, medan 

genus står för de socialt konstruerade könskategorierna man respektive kvinna (Jarlbro, 
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2006). Vi använder begreppet genus för att kunna förstå och urskilja de sociala och 

kulturella faktorerna som gör att flickor och pojkar förväntas vara på ett visst sätt 

(Josefsson, 2005). En av de mest inflytelserika forskarna inom genus, Yvonne Hirdman, 

förklarar genus såhär: 
 

       Genus gör att vi kan strukturera upp samhället och dela in oss i man och kvinna, så att ”vi 
 vet vilken sort det är”, som om världen annars skulle vara obegriplig (Hirdman, 2001). 

  

4.3.2 Mannen som norm 

En norm är ett statiskt genomsnittligt exempel på beteende eller bedömning. Den 

beskriver en grupps eller ett samhälles allmänna sedvanor och är därmed förutsägbar, 

det väntade (Fiske, 2010). Det är förutfattade meningar om hur saker och ting fungerar, 

däribland män och kvinnor. Genom historien har, enligt Hjelm (2004), mannen setts 

som just normen i det idrottsliga Sverige och så även specifikt inom fotbollen. Kvinnor 

som idrottat har därför setts som en anomalitet vilket då blir motsatsen till normen. 

Detta kan kopplas till Hirdmans teori om att mannen alltid fungerat som normen i 

samhället och inte bara inom idrotten. Med teorin menar hon att det som idag anses 

kvinnligt görs så i förhållande till vad som tidigare anses manligt. Denna norm handlar 

enligt Hirdman (2001) om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet. Något som spökar 

överallt, som i den vardagliga betydelsen att brandmän är män och en kvinna som 

brandman blir en anomalitet (Hirdman, 2001). Eller ett så enkelt exempel som att 

kvinnan anses svag eftersom mannen anses stark. 

 

För vår studie är detta perspektiv viktigt att ha i åtanke eftersom sportjournalistiken bär 

ett stort ansvar i hur dess läsare uppfattar svenska idrottare. Om kvinnliga 

fotbollsspelare framställs likt något onormalt kommer mannen som normativ idrottare 

stärkas och troligen göra det ännu svårare för kvinnor att accepteras som idrottare. 

  

4.3.3 Hur genus påverkar dig 

Det finns många saker som påverkar varför just du blir du. Josefson (2005) nämner till 

exempel att din uppväxt, dina vänner, din familj och vilken skola du går på har stor 

inverkan på hur du kommer formas som person. Men det stannar inte där. Josefson 

(2005) nämner två viktiga parametrar till. Vad som står och sägs i medier och vilket kön 

du har. Hon skriver att det sannolikt är få saker som påverkar dig så mycket som om du 

är född till pojke eller flicka.  
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I många diskussioner om genus förs åsikten fram att de biologiska skillnaderna direkt 

avspeglas i en rad andra skillnader. Styrka och snabbhet (män är snabbare och starkare), 

fritidsintressen (män gillar sport, kvinnor skvaller) och personligheter (män är 

aggressiva, kvinnor är omvårdande) för att nämna några exempel. Men trots att man 

gjort experiment kan biologin inte förklara skillnader mellan flickor och pojkars 

beteende och de olika förväntningar som finns på respektive grupp. Tvärtom har 

forskningen visat att skillnaderna i beteende, uppfattningar och förmågor är större inom 

gruppen pojkar respektive flickor än mellan könen (Josefson, 2005). Däremot står det 

klart att våra kroppar påverkas av sociala processer och vad vi går igenom. Därför 

menar de flesta att det är just de sociala och kulturella förväntningarna som framförallt 

är avgörande för de skillnader som finns mellan könen (Josefson, 2005). 

 

Av den anledningen är kunskap om genus viktig för samhället och också för vår studie. 

Genom mer kunskap om genus och hur det påverkar oss kan vi människor få fler 

möjligheter att vara den vi vill (Josefson, 2005). 

  

4.4 Nyhetsvärdering 

En av de viktigaste uppgifterna en journalist har är att nyhetsvärdera olika händelser 

som inträffar. Utifrån det finns det ett antal delar att ta hänsyn till när den gallringen, 

som brukar kallas för gatekeeping görs (Ghersetti, 2012). I flera stadier under 

nyhetsprocessen bearbetas nyheter och värderas kring hur mycket plats de bör få i 

nyhetsflödet. Ghersetti (2012) har utifrån en granskning av tidigare 

nyhetsvärderingsteorier från Galtung & Ruge, Gans, Shoemaker, O´Neill & Harcupp 

framställt fyra delar som hon anser är huvudpelarna i nyhetsvärdering.  

  

Närhet - En nyhets storhet påverkas av hur länge sedan händelsen inträffade, dess 

geografiska läge och hur nära nyheten ligger publiken rent kulturellt. Händelser som 

inträffar “just nu” eller som händer i närheten av mediets geografiska position värderas 

därför högre eftersom publiken lättare kan relatera till det. 

 

Sensation - Det handlar om oförutsedda, oväntade och ovanliga situationer. Det som 

alltså avviker från det normala nyhetsflödet tenderar att få stort utrymme. I 

nyhetsrapporteringen värderas det som kan gå under kategorierna sex, olyckor, rättsröta, 

kändisar och sport ofta högt på en redaktion. 
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Elitcentrering - Personerna som är vanligast förekommande bland nyheterna är 

elitpersoner, alltså representanter från den politiska, ekonomiska, kulturella eller 

idrottsliga eliten. Anledningen till det är för det mesta att den kategorin av personer ofta 

har tillgång till information som är intressant för medierna.   

 

Förenkling - Nyheter skulle kunna liknas vid enkla berättelser. Oftast handlar det om 

enskilda situationer istället för en händelse som sker över en längre period. För att 

berätta händelsen på ett så enkelt sätt som möjligt försöker journalister använda sig av 

ett enkelt och avskalat språk. Som ett exempel rapporterar medierna hellre om ett 

kommunalt besluts konsekvenser för staden än om hur förhandlingar fortlöper. 

Anledningen till det är att det går att vinkla nyheten på ett annat sätt om fokus ligger på 

en situations konsekvens (Ghersetti, 2012). 

 

De tre första kategorierna går att tillämpa i den här studiens analysdel. Närheten är en 

aspekt som kan påverka hur journalisterna skriver om ett lag. Det sensationella i en 

nyhet kan vara att ett oväntat lag vinner vilket potentiellt kan påverka hur spelarna 

presenteras. Sätts liknande bedrifter mellan dam- och herrlag i relation till varandra 

kommer vi kunna utläsa skillnader i hur framställningen ser ut. Även bedrifter av 

samma sensationsartade karaktär som skett under perioden studien undersöker kommer 

kunna ställas emot varandra för att utläsa eventuella förändringar över tid. Elitcentrering 

kommer kanske vara en av de mer framträdande delarna för den här studien. Eftersom 

det finns större allmänintresse kring herrföreningarna kontra damföreningarna kommer 

studien kunna utläsa om Aftonbladet, i samklang med allmänintresset, exkluderar 

damfotbollen för att ge herrfotbollen mer utrymme. 

 

 

5 Metod 
I följande kapitel beskriver vi vilka avgränsningar studien gjort och hur urvalet av vårt 

empiriska material gått till. Vi redogör också vårt val av kvalitativ ansats och kritisk 

diskursanalys som vi valt som analysmetod. Sist i kapitlet tar vi även upp vilka 

metodproblem som har uppstått och hur vi arbetat med studiens trovärdighet. 

 

5.1 Avgränsningar 

Vi valde att inleda vår studie med att undersöka hur många artiklar Aftonbladet skrivit 

om de svenska mästarna i fotboll för damerna- respektive herrar under perioden 2007-
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2018. Detta gjordes för att vi sedan, utifrån de artiklar som identifierats, enklare skulle 

kunna göra vårt kvalitativa urval. Det var även intressant för vår studie att se om vi 

redan i en kort kvantitativ kartläggning kunde se någon förändring i representationen av 

dam- respektive herrvinnarna.  

 

För att få fram ett strategiskt och begränsat urval valde vi att avgränsa spannet för 

kartläggningen från det datum respektive lag säkrade SM-guldet, till och med hela 

nästkommande dag. Att ta med dagen efter att lagen säkrat SM-guldet byggde på att vi 

märkte att om ett lag blivit klara mästare en vardagskväll var materialet ibland mindre 

än om ett lag säkrat guldet under till exempel en söndagseftermiddag. 

  

Perioden vi valde att undersöka var 2007-2018. Avgränsningen till de åren grundar sig i 

att arbetet inte skulle bli alltför omfattande och att vi trodde att en ungefärlig 

tioårsperiod skulle vara nog för att göra en relevant och intressant studie. Tanken från 

början var att avgränsa till 2008, men då utbudet av artiklar var få under de tidigare åren 

vi ville analysera och att vi sedan hittade lämpligt empiriskt material från 2007 valde vi 

att utöka studien med ett år. Anledningen till att en längre period inte undersöktes 

grundar sig också i att vi ville försöka tillföra ett modernare perspektiv i ämnet. Mycket 

av den tidigare forskning vi fann i ämnet är gjord fram till och med början av 2000-talet. 

Därför kände vi att det var relevant att utveckla den forskningen till en mer närtida 

period. 

 

Tidningen vi valde att undersöka och välja vårt empiriska material från var Aftonbladet. 

Anledningen till valet av just den tidningen grundar sig i ett par aspekter. Dels är 

Aftonbladet, enligt undersökningen Svenskar och internet (2017) som undersökte 

svenskarnas internetvanor, den tidning Sveriges befolkningen läser mest. Av 

undersökningens 3000 deltagare svarade 46 procent att Aftonbladet är deras mest 

besökta nättidning. Denna information gav oss grund att tro att det Aftonbladet skriver 

når och kan påverka väldigt många människor. 

  

Dessutom har kvällstidningarna, som Nohrstedt och Ekström (1994) beskriver, i större 

utsträckning än morgontidningarna en tendens att försöka väcka uppmärksamhet och 

underhålla genom sina artiklar. Med det i åtanke trodde vi att det empiriska materialet 

skulle bli mer intressant än om studien behandlat en morgontidnings rapportering. 
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5.1.1 Sökmotorer och sökord 

Vinnarna av de herr- respektive damlag för respektive år fann vi via Svenska 

Fotbollförbundets hemsida. De datum varje SM-guld säkrades togs reda på med hjälp av 

olika sökningar i spelscheman, tabeller och artiklar. Hur många artiklar Aftonbladet 

publicerade i ämnet söktes sedan fram via mediearkivet Retriever. 

 

De sökord vi använde oss av i sökningen i Retriever, som gjordes 2018/11/19, var: 

– Guld, Umeå, Linköping, Malmö, Tyresö, Rosengård, Piteå, Göteborg, Kalmar, AIK, 

Helsingborg, Elfsborg, Norrköping. 

 

En konstant i alla sökningar var begreppet “Guld”. Variabeln som ändrades var 

lagnamnet beroende på vilket årtal vi undersökte och vilket lag som blivit mästare. Om 

vi skulle söka från 2015 blev det Malmö ihop med guld som var våra sökord. Notera att 

ändelser som FF, IF och FC är borttaget från sökorden. Detta för att vissa 

fotbollsklubbar, till exempel Malmö FF förknippas och ofta skrivs med FF, medan lag 

som IF Elfsborg oftare skrivs utan IF. Sökningen i retreiver blev år 2015: Malmö AND 

Guld. Detta i ett tidsspann från 28 oktober till 29 oktober. När sökningen var gjord 

räknades de artiklar som handlade om SM-guldet in. Artiklar som av olika anledningar 

haft båda sökorden i texten, men ändå inte handlade om SM-guldet plockades bort.  

 

Utifrån de angivna förutsättningarna blev resultatet av den kvantitativa kartläggningen 

följande: 

Damallsvenskan: 

År:             Vinnare:                          Antal artiklar:         Datum guldet togs: 

2007           Umeå IK                          (3)               21 Oktober 

2008           Umeå IK                          (4)               5 Oktober    

2009           Linköping FC                  (1)               1 November 

2010           LdB FC Malmö               (3)               18 September 

2011           LdB FC Malmö               (3)               15 0ktober 

2012           Tyresö FF                        (17)             3 November 

2013           LdB FC Malmö               (5)               13 Oktober 

2014           FC Rosengård                  (6)               25 September 

2015           FC Rosengård                  (16)             18 Oktober 

2016           Linköping FC                  (14)             16 Oktober 

2017           Linköping FC                  (15)             29 Oktober 

2018           Piteå IF DFF                    (11)             27 Oktober 
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Herrallsvenskan: 

År:             Vinnare:                          Antal artiklar:         Datum guldet togs: 

2007           IFK Göteborg                  (19)             28 oktober 

2008           Kalmar FF                       (25)             9 november 

2009           AIK                                 (25)             1 November 

2010           Malmö FF                        (16)             7 November 

2011           Helsingborg                     (8)               25 September 

2012           IF Elfsborg                      (18)             4 November 

2013           Malmö FF                        (12)             28 Oktober 

2014           Malmö FF                        (16)             5 Oktober 

2015           IFK Norrköping             (27)             31 Oktober 

2016           Malmö FF                        (27)             26 Oktober 

2017           Malmö FF                        (27)             16 Oktober 

2018           AIK                                 (28)             11 November 

 

5.1.2 Urval av artiklar till analys 

När vi gjort klart vår kvantitativa kartläggning och därmed fått fram ett tillräckligt stort 

antal texter var det dags att välja ut artiklar för vår kvalitativa analys. I kvalitativ 

forskning brukar urvalet göras medvetet i vad som kallas ett strategiskt urval. 

Målsättningen eller syftet med att välja specifika datainsamlingsenheter är att arbeta 

med dem som ger det rikaste data och de artiklar som är mest relevanta för studien. Att 

sedan kunna motivera valet av datainsamlingsenheter är en del av vad urvalet innebär 

(Yin, 2013).  

 

Först skapade vi två tidsperioder. Detta för att studien, vars mål var att se hur 

representationen förändrats under de senaste tio åren, skulle få en större chans att 

upptäcka just dessa förändringar. Vi ville därför ta fram ett antal artiklar från de 

tidigaste åren och ett antal från de senaste åren av kartläggningen. Efter att noga sökt 

igenom alla de artiklar kartläggningen givit oss valdes artiklar från perioderna 2007-

2010 och 2016-2018.  

 

När vi gjorde vårt urval valde vi att utgå från “efter-matchen-intervjuer”. Vi ville att 

artiklarna skulle innehålla intervjuer och sätta människorna i fokus. Detta för att enklare 

kunna se hur aktörerna framställts och på vilket sätt de fick komma till tals. Artiklarna 

vi valde skulle också på ett så tydligt sätt som möjligt grunda sig i prestationen att vinna 

SM-guld.  
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Vi hade samma kriterier för de artiklar som valdes ut på dam- respektive herrsidan. Det 

eftersom jämförelsen av liknande artiklar kan synliggöra likheter och skillnader i 

texterna på ett tydligt sätt (Widerberg, 2002). I urvalsprocessen valde vi också att välja 

fler artiklar som handlade om damvinnarna än herrvinnarna. Detta för att, sett till 

tidigare forskning och våra teoriaspekter, mannen har varit normen i fotbollssverige och 

vi trodde oss då att den största förändringen gjorts i representationen av damfotbollen. 

Slutligen hade 16 olika artiklar valts ut, vilka alla redovisas i bilaga 1.  

 

5.2 Kvalitativ ansats 

Metoden för den här studien är diskursanalys som är en kvalitativ ansats. En metod som 

beskrivs lämplig för att analysera framställningen av ett angivet ämne (Ahrne & 

Svensson, 2015). Anledningen till att kvantitativ innehållsanalys inte tillämpades var för 

att den behandlar hur en större andel empiriskt material kan utläsas och tolkas utifrån 

siffror. Vår forskningsfråga utgår från hur någonting framställs. Sett till den aspekten 

var en kvalitativ ansats lämpligare för vår studie. 

  

Studien utgick från följande frågeställning: 

– Hur har Aftonbladets framställning av de svenska mästarna i herr- respektive 

damfotboll förändrats över det senaste årtiondet? 

 

– Hur har Aftonbladets framställning av de svenska mästarna i herr- respektive 

damfotboll skiljt sig under det senaste årtiondet? 

  

Det vi ville få svar på utifrån våra frågeställningar var hur skildrandet av dam och herr-

fotbollsspelare inom den svenska fotbollen skiljt sig och förändrats över det senaste 

årtiondet. Genom den kvalitativa innehållsanalysen kunde vi identifiera olika teman i 

det empiriska materialet med hjälp av Norman Faircloughs teori om kritisk 

diskursanalys och den tredimensionella analysmodellen han har tagit fram (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

5.2.1 Kritisk diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att kritisk diskursanalys ser det som sin 

uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala 

värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. 

Ojämlikheter, som tidigare forskning visat, har funnits när det kommer till framställning 
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och representation av herr- och damfotboll. Diskursanalysens syfte är sedermera att 

bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika förhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Just därför kände vi att valet av kritisk diskursanalys som metod passade väl för 

vår studie. 

 

Något vi hade i åtanke under analysen var dock att vårt ärende inte var att komma 

“bakom” diskursen i våra antagande eller att fundera ut vad journalisterna verkligen 

menade när de skrev som de gjorde (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det kunde vi 

omöjligt ta reda på. Teorin om diskursanalysen är fortfarande att man aldrig kan nå 

verkligheten utanför diskursen och det var därför diskursen i sig var ändamålet för 

analysen. Däremot arbetade vi med det som fanns i utsagorna, vad som sagts och vad 

som skrivits, och vilka sociala konsekvenser olika diskursiva sanningar kunnat ge. 

Något som görs genom att söka efter mönster och se vilka konsekvenser de 

världsbilderna som målas upp får i verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

  

På detta sätt kunde studien använda diskursanalysen för att hitta de mönster som kunnat 

ha inverkan på konstruktionen av svenska fotbollsspelare och vilka skillnader som finns 

manligt och kvinnligt mellan. 

  

5.2.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Den kritiska diskursanalysen bygger på en tredimensionell modell som forskaren 

Norman Fairclough tagit fram (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Modellen behandlar 

tre dimensioner i en text: Textproduktion, diskursiv praktik och social praktik.  

 

Textproduktion - I tolkningen av texter brukar man använda sig av ett antal olika 

redskap. Det första är interaktionell kontroll som innefattar förhållandet mellan den 

kommunikativa källan och mottagaren. Hur identiteter konstrueras genom kroppsliga 

drag och språk. Även mer konkreta delar som metaforer, ordval och grammatik 

behandlas. 

  

Diskursiv praktik - Den diskursiva praktiken handlar om hur textförfattare bygger på 

redan befintliga diskurser och genrer för utveckla en text. Den behandlar även hur de 

som konsumerar texten tolkar den. Olika medier kan i viss mån styra hur 

konsumenterna tolkar deras nyheter. Diskurser som redan finns och har byggts upp 

stärks bland tittarna eller läsarna när de återkommer. 
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Social praktik - Den sociala praktiken skulle kunna ses som en kombination av 

textproduktionen och den diskursiva praktiken. De två delarna kopplas samman för att 

lyftas upp till ett större samhällesenligt perspektiv och visa vilken påverkan 

produktionen och konsumtionen har i ett större sammanhang. De slutsatser de två 

tidigare delarna gett sätts i en kontext för att se hur diskursordningen påverkas (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

5.2.3 Analysfrågor 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modell operationaliserade vi vår frågeställning och 

kom fram till fem analysfrågor vi ansåg passande att tillämpa på det empiriska 

materialet. 

• Vilka ord används i framställningen av aktörerna?  

• Hur porträtteras aktörernas utseende i artiklarna? 

• Hur framställs aktörernas personligheter? 

• På vilket sätt skildras bedriften att ta SM-guld? 

• Hur framställs aktörernas könsroller? 

5.3 Metodkritik 

Det finns både positiva och negativa aspekter av en kritisk diskursanalys. I den här 

studien lades fokus på att analysera texterna i det empiriska materialet. Hur artiklarna 

bildsattes uteslöts vilket kan ha lämnat ute värdefulla perspektiv i studien. För att skapa 

en mer omfattande bild hade en bildanalys som kompletterar textanalysen varit ett smart 

steg för att utveckla studien. 

  

Eftersom vi valde att fokusera enbart på Aftonbladets rapportering det senaste årtiondet 

ger det inte en representativ bild för hur alla tidningars rapportering ser ut. Det är viktigt 

att ha med sig för den som tar del av studien. Med en kvantitativ metod hade vi kunnat 

göra en mer omfattande studie kring hur de största tidningarna rapporterat om dam- 

respektive herrallsvenskan under en längre period. Om tidsramen varit längre hade den 

typen av kompletterande kvantitativ metod varit intressant att genomföra. 

  

En aspekt som kan ha påverkat vår studie är när i tiden ett lag säkrade seriesegern. 

Framförallt på damsidan var det ett par upplagor när vilka som vann serien blev klart 

med ett par månader kvar att spela av säsongen. Eftersom alla med nästintill all säkerhet 
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visste att det överlägsna laget skulle vinna blev det inte samma mediala uppståndelse 

som när serien avgjordes i sista omgången. Då blev det mer sensationsartat på grund av 

ovissheten kring vem som skulle vinna, vilket vi genom Ghersetti (2012) vet påverkar 

rapporteringen och gör nyheten mer intressant. Problemet hade kunnat motverkas 

genom att avgränsa materialet till säsonger där guldet säkrades antingen i den sista eller 

näst sista omgången. 

  

5.3.1 Studiens trovärdighet och forskningsetik 

 
 No experiment can be perfectly controlled, and no measuring instrument can be perfectly 
 calibrated. All measurement, therefore, is to some degree suspect (Kirk & Miller, 1987). 

  

Med detta sagt kände vi att det var viktigt att i metodkapitlet visa att vi är medvetna om 

att vår forskning, precis som all annan forskning, kan ifrågasättas. Framförallt när det 

kommer till de vetenskapliga kriterier som har att göra med sanning. Är det sant, det 

som vi har kommit fram till? Något som kallas validitetskriteriet (Watt Boolsen, 2007). 

För att styrka validiteten skriver Watt Boolsen (2007) att forskare ska tänka kritiskt, 

dokumentera vad som gjorts, berätta hur data har tagits fram, ge en bred beskrivning av 

slutsatserna, våga överraska, etablera ny kunskap och lita på sig själv. Dessa tips har vi 

hela tiden försökt förhålla oss till för att göra vår forskning trovärdig. 

  

Även Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp problemen med validiteten i just 

diskursanalysen och att rollen som forskare kan ifrågasättas. Eftersom forskare, precis 

som alla andra, ofta själva är en del av den kultur de undersöker och delar många av de 

självklarheter som ligger i deras material. Vi var därför i vidast möjliga utsträckning 

tvungna att ställa oss främmande inför materialet för att kunna analysera det på ett så 

rättvist sätt som möjligt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Med det sagt erkänner vi att vår egen bild av världen kan ha påverkat forskningens 

resultat. Det var vi som tog fram det empiriska materialet och det var våra ögon som 

sökte efter diskurser. Möjligheten finns att någon annan kanske valt och sett saker 

annorlunda, men vi ville påpeka att detta är något som tagits i åtanke genom hela 

arbetsprocessen. 

  

Vad gäller studiens forskningsetiska tänkande så tog vi del av de forskningsetiska 

regelverk som finns. Vi kom då fram till att den etiska utvärderingen inte skulle vara av 

stor vikt för vår studie då vi undersökte redan publicerade artiklar som handlar om 
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personer vana vid medial uppmärksamhet samtidigt som ämnet inte är av särskild 

känslig art. 

 

 

6 Analys 
I det här kapitlet presenteras de diskurser vi kunnat utläsa från de i artiklar vi analyserat. 

Med hjälp av våra operationaliserade frågor till texterna identifierades nio diskursiva 

mönster som nedan redogörs tematiskt.   

 

6.1 Ett enklare guld att vinna 

Ett mönster vi urskiljt är att det de två SM-guld som delas ut verkar ha lite olika värden. 

Herrarnas guld beskrivs som något otroligt och något som det största en spelare eller ett 

lag kan vinna. 

 
       Daniel Andersson har spelat två VM och tre EM - men guldet med Malmö smäller högst 
       Aftonbladet (2010-11-08) “Det här är det största jag upplevt”. 

  
       2017 tar han sitt fjärde SM-guld. Det är mer än vad AIK lyckats med sedan andra 

 världskriget Aftonbladet (2017-10-17) Rakip: “Jag börjar med att sikta på tio guld”. 

  

Vi tolkar dessa artiklar som att journalisterna gör sitt bästa för att förstora bedriften av 

att ta SM-guld på herrsidan. Detta kanske görs för att skapa en typ av sensation och på 

så sätt öka nyhetsvärdet. För enligt Ghersetti (2012) ges ofta det som avviker från det 

normala nyhetsflödet mer utrymme. 

 

Denna diskurs och journalistiska förstärkning tolkar vi inte finns på samma sätt inom 

representationen av damfotbollen. 

  

       Mest glänste tremålskytten Lisa Dahlqvist - som satte första målet efter 14 

       sekunder. Aftonbladet (2007-10-21) “Vi vann som ett lag”. 

  
       I hällande regn besegrade laget Kristianstad med 8-0 (2-0) hemma på Gammliavallen 
 och säkrade därmed sitt fjärde raka SM-guld, det sjunde totalt under 2000-talet 
 (Aftonbladet 2008-10-05) Umeå kan mista stjärnorna efter fjärde raka guldet 
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Om vi först läser vad som faktiskt står i dessa stycken och tar fasta på vad som hänt: 

Lisa Dahlqvist har alltså gjort tre mål i en avgörande match, varav det första målet kom 

efter 14 sekunder. I den andra texten skrivs det att Umeå IK vunnit sju SM-guld på nio 

år. Båda dessa händelser tolkar vi som sensationer, vilket vi inte tycker lyfts fram på 

liknande sätt som i artiklarna om herrarna. Teorin om representationen säger att 

ingenting har en bestämd mening, att det är vi som vi konstruerar den (Hall, 2013). Det 

är journalisterna som sätter mening till vinnarnas prestation och vi tolkar dessa artiklar  

som att journalister oftare framställer herrarnas prestation större än den verkligen är och 

tvärtom på damsidan. 

  

Det är framförallt de tidiga artiklarna om vinnarna på damsidan där vi utläst denna 

diskurs. Detta tolkar vi som att damernas idrott under början av 2000-talet fortsatt 

marginaliseras av pressen och att deras prestationer nedvärderats i jämförelse med 

herrarnas. Något Abalo och Danielsson (2004) visat varit fallet genom historien. 

Detta mönster tycker vi har förändrats i om vi ser till de artiklarna vi analyserat från de 

senare åren på damsidan. 

  

        

 Linköping lyckades - mot alla odds - försvarade sitt SM-guld i damallsvenskan. 

 Aftonbladet (2017-10-29) Stolthet i Linköping efter SM-guldet. 
  

 Men det var ett drama utan dess like som utspelade sig på de allsvenska arenorna i 
 Göteborg och Piteå. Häng med! Aftonbladet (2018-10-27) Piteå vinner SM-guld 2018. 

  

Dessa texter tolkar vi som att journalisterna verkligen gör sitt för att förmedla att något 

stort har hänt. Damidrotten beskrivs som spännande och deras prestation lyfts upp av 

skribenternas val av ord. Trots att Linköping tar sitt andra raka guld beskrivs det som 

något mycket större än då Umeå tog sitt fjärde raka guld år 2008. Ett tecken på att 

damfotbollen fått högre status och att Winther Jørgensen och Phillips (2000) teori om 

diskurs stämmer. Att diskurserna vi omger en verklighet/prestation med är vad som ger 

den dess betydelse.   

  

6.2 Herrarnas personliga resa 

I nästan alla artiklar vi har analyserat beskrivs en spelare som utmärkt sig lite extra. 

Antingen under den avgörande matchen eller under säsongen som helhet. Dessa spelares 

individuella prestation ges ofta mycket plats i artiklarna. 
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Ett mönster vi kan se är att de spelare vi kallar “hjältarna” oftare beskrivs mer personligt 

på herrsidan än på damsidan. Journalisterna skriver om herrarnas väg till toppen likt en 

film där själva SM-guldet symboliserar det lyckliga slutet. 
  

       Från division fem till SM-guld - av alla kapitel i AIK:s guldsaga finns det ett som 
 sticker ut Aftonbladet (2018-11-11) AIK mästare - tar hem guldet 2018. 

  

       “Min mamma kan inte så mycket om mobiltelefoner men jag hoppas att hon skickat 
 någon bild där hon gråter. Hennes son är ju bäst i Sverige” Aftonbladet (2009-11-01) 
 Jag var chockad. 

  

Två exempel där vi tolkar att herrarnas SM-guld beskrivs som något stort och att 

spelarnas individuella resa ges en dramaturgisk och personliga historia. En diskurs som 

motsätter sig delar av de genusteorier vi utgått från som menar att det oftare är kvinnor 

som visar känslor och framställs som personliga objekt. Om vi letar efter liknande 

mönster på damsidan ser vi en stor skillnad. Istället för att fokusera på den individuella 

resan mot guldet beskrivs SM-guldet mer som ett stopp på vägen i en professionell 

karriär. 

  

                   Umeå IK säkrade fjärde raka guldet. Nu tvekar stjärnorna Hanna Ljungberg, 29, och 

 Marta, om en fortsättning. Aftonbladet (2008-10-05) Umeå kan mista stjärnorna efter 
 fjärde raka guldet. 
  
                   Efter SM-guldet igår vill klubben bygga ett storlag kring Therese Sjögran, 33 och       

 världsstjärnan Marta, 24. Aftonbladet (2010-09-18) Vill bygga laget runt sjögran - och 
 Marta. 

  

Det finns flera exempel i artiklarna där vi har hittat liknande mönster, särskilt i de 

artiklar vi undersökt från 2007 till 2010. Och även om det finns undantag, till exempel 

då stjärnorna Nilla Fischer och Therese Sjögran i Aftonbladets artikel “Jag har väntat i 

tio år på det här” (2010) slipper prata framtid, får deras personliga resa inte alls samma 

utrymme, något rubriken antyder. Varför får inte damerna prata om sin familj och sina 

tuffa år i lägre divisioner? Detta kan förstås med tanke på den sportjournalistikens 

utveckling som skedde under 1960-talet. Då började pressen komma allt närmare 

idrottarna och deras privatliv vilket genererade i att mer känslor började bli en central 

del i rapporteringen (Wallin, 2008). Under den här tiden var manlig idrott dominant i 

Sverige och Hjelm (2004) beskriver fotbollen som näst intill enkönad vid denna tid. 
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Detta kan i sin tur ha lett till att relationen mellan journalister och manliga idrottare idag 

känns mer naturlig och avslappnad då relationen sinsemellan byggts upp genom många 

årtionden. Damfotbollen, som fortfarande är relativt ung, har inte haft chansen att bygga 

upp denna relation.  

 

Om vi försöker förstå diskursen ur Ghersetti (2012) nyhetsvärderingsteori, där 

elitcentrering, sensation och närhet är viktiga kan vi utläsa att samtliga komponenter får 

utrymme i både artiklarna om herrarna och damerna. Men just den personliga närheten 

är något som vi saknar i artiklarna om damerna. Detta är något som kanske borde vara 

en del av nyhetsvärderingsteorin, i alla fall när det kommer till sport. Idag är 

fotbollsspelare mer än bara fotbollsspelare. De följs av tusentals fans på sociala medier, 

gör reklam för olika produkter och syns i olika sammanhang. Precis som det är viktigt 

att kunna relatera till en händelse kulturellt och geografiskt visar dessa artiklar att den 

personliga närheten också är viktig och ger styrka åt texterna. 

  

Vad som är positivt ur denna synpunkt är att vi ser en tendens till förändring. I de senare 

artiklarna vi har analyserat på damsidan hittar vi tendenser till mer personlig 

information. 

  

       “Jag hatar att förlora, även om det det gäller fia med knuff med min treåriga brorsdotter. 

       Aftonbladet (2017-10-29) Asllani “Börjat mitt korståg mot alla stenåldersmänniskor”. 

  

6.3 Jaget större än laget 

Om den heroiska hjälten ofta får plats bland herrarna handlar artiklarna i vårt urval 

bland damerna ofta om lagets nuvarande och framtida storstjärnor. När LDB Malmö 

vann guld 2010 handlade större delen av rapporteringen om Therese Sjögrans vara eller 

icke vara i klubben. 
  

       Vi gör allt vi kan för att behålla Therese. Jag upplever inte att det handlar om ekonomi, 
 det är inte det som driver henne. Jag tror hon vill ha ett äventyr, men i så fall kanske vi 
 kan erbjuda det på något annat sätt. Vi har tillexempel projektet LDB for life i Sydafrika, 
 där skulle Therese kunna ingå framöver. Aftonbladet (2010-09-19) Vill bygga laget 
 runt Sjögran - och Marta. 

  

Så presenterades klubbens huvudsponsors uttalande om Sjögrans situation. Även en 

spelare som inte tillhörde det segrande laget fick en central roll i rapporteringen mitt 
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under rådande guldfirande. Marta, den brasilianska anfallaren som klubben hade försökt 

värva innan, kom på tal, och Aftonbladet återgav följande uttalande från 

klubbdirektören Niclas Carlnén. 

  

       Hennes agent har ett kontraktsförslag att ta ställning till. Vi är inte mindre intresserade 

 nu än i fjol om jag säger så. Det hade varit fantastiskt om vi lyckades få hit henne. 
       Aftonbladet (2010-09-19) Vill bygga laget runt Sjögran - och Marta. 

  

Man skulle kunna uttrycka det som att SM-guldet på damsidan marginaliseras en aning 

till förmån för att lyfta fram enskilda profiler. Något som historiskt sett har förekommit 

då kvinnors prestationer ofta har marginaliserats även om det i det här fallet är till 

förmån för en kvinna (Abalo & Danielsson, 2004). Denna typen av marginalisering 

förekommer inte på herrsidan på samma sätt. Ytterligare ett tydligt exempel som 

identifierats är när Umeå IK tog SM-guld 2008. Då spelade tidigare nämnda Marta i 

klubben och var en av de mest tongivande spelarna i laget. I en artikel i samband med 

guldet skrev Aftonbladet följande: 

  

                   Igår firade Umeå sitt fjärde raka SM-guld. Idag börjar nästa tuffa match - att få behålla 

 Marta i klubben Aftonbladet (2008-10-06) Superbud ska få Marta att stanna. 

  

Genom den formuleringen nästintill likställer reportern bedriften att ta SM-guld med 

hur viktigt det är att behålla Marta. Det går att koppla till Stuart Halls (2013b) teori om 

representation då damallsvenskan inte kommer kunna lyfta och bli större om en 

serieseger presenteras som lika betydelsefull som en enskild spelares framtid i klubben. 

  

Förflyttar vi oss några år framåt i tiden ser vi att det delvis skett en förändring i 

framställningen av det segrande laget. Rapporteringen lägger större vikt vid kollektivet 

och låter de allra största stjärnorna och raljerandet om deras framtid stå tillbaka. Vilket 

lag som vinner spelar givetvis roll. Om det blir en skräll som när Piteå vann 

damallsvenskan under 2018-års säsong vinklas artiklarna annorlunda. Men i slutändan 

har samma lag presterat exakt samma sak vilket borde göra att det inte skiljer sig alltför 

mycket i rapporteringen. När Linköpings Kosovare Asllani firade seriesegern 2017 

återgav Aftonbladet följande uttalande. 
 
                   Jag älskar att vinna. Och det vill vi fortsätta med. Nästa år vill vi vinna igen. 
                   Aftonbladet (2017-10-29) Asllani: “Börjat mitt korståg mot alla stenåldersmänniskor. 
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Även om det är en enskild spelare som uttalar sig vinklas artikelns inledning direkt på 

den kollektiva insatsen och lagets framtida mål. Efter den kollektivt präglade 

inledningen förflyttas dock fokus i intervjun till spelaren Kosovare Asllani och hennes 

säsong vilket inte är konstigt med tanke på att medier, enligt Ghersettis (2012) 

nyhetsvärderingsteori, har en tendens att fokusera på elitpersoner. Alltså finns det 

individ-fokuserande-mönstret som en röd tråd genom samtliga artiklar. 

  

6.4 Vinna guld är viktigt, synas och höras är viktigare 

I alla artiklar vi har analyserat finns det personer som uttalar sig. Personer som 

beskriver matchen eller berättar om vägen till SM-guldet. Ett diskursivt mönster vi ser i 

artiklarna är att det ofta är andra källor än spelarna själva som får uttala sig i artiklar om 

damvinnarna. Det är tränare, sportchefer, klubbdirektörer och i en artikel nämns även en 

förenings huvudsponsor. Vad som också är fallet i samtliga av dessa fall är att dessa 

källor alltid är män. Vi tolkar detta som att journalister, medvetet eller omedvetet, har 

sökt efter en manlig kommentar även om artikeln enligt oss borde handlat om, likt den 

gör i artiklarna om herrarna, spelarnas bedrift. Ett beteende som kan ha påverkas av att 

den djupt kulturellt nedärvda normen i samhället som Hirdman (2001) berättar om, där 

mannen genom historien varit den som framställts som fotbollskunnig (Hjelm, 2004).   

  
 - Vi har en pågående dialog med båda, säger klubbdirektören Niclas Carlnén. Aftonbladet 
 (2010-09-19) Vill bygga laget kring Sjögran - och Marta. 

  
 Innan säsongen var det inte många som trodde på oss, därför känns det så oerhört skönt 

 att vi kunde försvara SM-guldet, säger Linköpings tränare Kim Björkegren. Aftonbladet 
 (2017-10-29) Stolthet i Linköping efter SM-guldet. 

  

Det mönster vi urskiljt från artiklar om damerna, att journalisternas val av källor ofta 

föll på andra personer än spelarna i det guldvinnande laget, går inte att se i artiklarna om 

herrvinnarna. Det händer att herrlagens tränare kommer på tal i artiklarna, men de får 

aldrig uttala sig. Detta tolkar vi som att genusordningen som funnits genom historien, 

där män har setts som normen i samhället, lever kvar och att journalister fortfarande inte 

riktigt litar på att kvinnorna kan prata för sig själva.  

 

Vi kan även koppla denna diskurs till teorin om nyhetvärdering. Nyhetsvärderingsteorin 

säger att elitcentrering är en viktigt del för nyhetsvärdet av anledningen att den 

kategorin av personer ofta är de som har tillgång till information (Ghersetti, 2012). 
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Detta tolkar vi som att journalisterna möjligen ser männen som en större elit än 

damerna. 

  

Det finns många saker som påverkar varför just du blir du, men sannolikt är det få saker 

som påverkar dig så mycket som om du är född till flicka eller pojke (Josefson, 2005). 

Som vi tolkar texterna ökar också dina chanser att få uttala dig i medierna om du är av 

det manliga könet. Även om i en artikel som handlar om damfotboll. Detta diskursiva 

mönster stöder Sally Shaws (2006) teori om att vi inte kan förändra bilden av damidrott 

bara genom att skriva mer om den. Det handlar mer om hur vi framställer den. Om även 

artiklarna om damidrott till stor del ger sitt fokus till män sprider vi vidare diskursen om 

mannen som den normativa idrottaren och gör den kvinnliga idrottaren till anomalitet. 

  

6.5 Lek eller allvar? 

I intervjun som som görs med Malmö FF:s Daniel Andersson i samband med 

seriesegern 2010 och den med AIK:s Alexander Milosevic och Robin Jansson när de 

vann 2018 finns en lekfullhet. Det mellan journalisten i sammanhanget och spelaren. 

Om vi börjar med det förstnämnda exemplet kan vi tillämpa uttrycket “avslappnat” på 

konversationen. 

  

                   Så du åker inte till arabvärlden nu och avslutar karriären med att dra in några extra 

 miljoner? 
                   – Nej, för fan! Bli en gammal kamel där eller? 
                   Aftonbladet (2010-11-08) “Det här är det största jag upplevt”. 

  

Även Robin Jansson och Alexander Milosovic får en minst sagt avslappnad fråga som 

den sistnämnde svarar vad som kan tolkas oseriöst på. I samband med att de sett en 

videohälsning från Janssons vänner i Bengtsfors som önskar att spelarna ska komma till 

hans hemort. 

                   Vad har du lärt dig om Bengtsfors?  

 – De har en grym pizzeria. Sedan har Robin Jansson växt upp där, så det är en bra… inte 
 en håla, en stad. Aftonbladet (2018-11-12) Milosevics löfte i natt: Vi kommer till Bengan. 

  

När intervjuer med en enskild spelare på damsidan går utanför själva matchen ser vi ett 

mönster i att diskussionerna behandlar allvarligare ämne. Som exempel kan vi ta 

Linköpings Kosovare Asllani i samband med segern 2017. Efter att ha fått frågor om 
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matchen, sin extrema vinnarskalle och hur hon förändrats som människa kommer 

reportern in på ytterligare ett allvarligt ämne. 

  

                   Du är med och skriver barnböcker (“Passa bollen! ropar Kosse” samt “Värsta målet, 

 Kosse”) och, du strider mot FIFA. Hur viktigt för dig är det att vara en bra förebild? 
                   Aftonbladet (2017-10-29) Asllani: “Börjat mitt korståg mot alla stenåldersmänniskor. 

  

Som Ulf Wallins (1998) undersökning visar har män genom tiderna fått mer utrymme i 

sporttabloiderna, vilket också har varit fallet under det senaste årtiondet om man jämför 

herr- och damallsvenskan. När bevakningen av damerna är så pass begränsade kan en 

påföljd bli att det inte finns utrymme för de “lekfulla” konversationerna med 

damspelarna. Tesen stärks ytterligare av Shaws (2006) teori om att mer utrymme 

automatiskt inte löser problemen. Att bevakningen av damallsvenskan har blivit mer 

omfattande kan vi se genom den här studiens kvantitativa kartläggning av Aftonbladets 

skrivna ariklar som redovisades i metodkapitlet. Men som studien belyser finns det 

fortfarande en hel del skillnader. 

  

6.6 Cash is Queen 

Att prata om pengar i Sverige har blivit lite av ett tabu. I fotbollen är det däremot i flera 

fall ofrånkomligt. Framförallt när det gäller de stora giganterna ute i Europa. Blickar vi 

mot våra egna högsta serier i Sverige finner vi en del diskussioner om pengar. När det 

väl förekommer är det bland damerna i samband med att det ryktas om proffskontrakt 

som ligger redo på bordet att skrivas under. Det tydligaste exemplet är när Umeå vann 

guld 2008 och Marta jagades av Los Angeles Galaxy som hade draftat henne tidigare 

under året. Hon hade erbjudits ett miljonkontrakt i dollar som journalisten tryckte på. 

Om frågan ställts bland herrarna är ofta tonen i svaren annorlunda. Ett exempel är när 

Malmö FF:s Daniel Andersson fick frågan om han skulle flytta till arabvärlden och tjäna 

miljoner. 

 

                   – Nej, för fan! Bli en gammal kamel där eller? 

                   Aftonbladet (2010-11-08) “Det här är det största jag upplevt”. 

  

När Marta fick en liknande fråga återgavs hennes svar som seriöst utan försök att skoja 

bort och kringgå ämnet. 
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Jag älskar mina lagkamrater och den här klubben men jag vet inte något om framtiden. 

Det är nästan omöjligt för mig att svara på nu. Jag har två bra alternativ, att stanna här 
eller åka till USA. Aftonbladet (2008-10-05) Umeå kan mista stjärnorna efter fjärde 
raka guldet. 

  

Eftersom männen har varit normen inom idrotten har de hunnit skapa en större 

kommersiell apparat kring herrfotbollen vilket genererat i betydligt större intäkter som 

kan användas till spelarlöner (Guttmann, 1991). 

Den kommersiella explosionen har inte riktigt inträffat på damsidan vilket gjort att när 

de har chansen till ett stort kontrakt utomlands blir det en större nyhet. Skeendet skulle 

även kunna gå att koppla till Ghersettis (2012) nyhetsvärderingsteori där en av 

grundpelarna är att något sensationsartat blir en större nyhet. När en damfotbollsspelare 

erbjuds en mångmiljonkontrakt kan det anses som sensationellt medan det är vardag för 

herrarna.    

  

6.7 Var är supportrarna? 

Efter att SM-guldet säkrats är det dags för det vinnande laget att fira seriesegern. Något 

som utifrån det empiriska materialet vi har tolkat skiljer sig en del. För herrarna väntar 

en stor segerparad i deras hemort där tusentals supportrar sluter upp på stadens torg för 

att hylla sitt lag, vilket presenteras tydligt i Aftonbladet. 

  

                   Fansen sjöng hans namn på Gamla Ullevi, fortsatte på Arlanda och skrek på Kungsgatan. 

                   Aftonbladet (2009-11-01) “Jag var chockad”. 

  

                   Guldlaget tågar in på rad och blir omklappade av fansen. En ramsa drar igång, den vävs 

 in i nästa. Aftonbladet (2018-11-12) Milosevics löfte i natt: Vi kommer till Bengan. 

  

Framställningen av damernas segerfirande är däremot helt supporterfrånvarande. 

Läsarna får istället följa hur segerscenerna ser ut i omklädningsrummet. Ett exempel är 

när Linköpings tränare Martin Sjögren gjorde en segerintervju i samband med SM-

guldet 2016. 

  

                   Mitt i en fråga kidnappas han av ett rövarband lett av Rolfö och skyfflas in i duschen. 

 Dyvåt som en abborre fortsätter han sedan prata. Aftonbladet (2016-10-16) Klart:             
 Linköping nya svenska mästare. 
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Strax efter intervjun lämnar laget idrottsplatsen i Vittsjö för att fira på bussen på vägen 

hem, vilket också är slutet på artikeln. Frågan är då vad det är som gör att supportrar 

inte får något utrymme i någon av artiklarna från något av åren bland damerna? Givetvis 

påverkar den bild av damfotboll som finns utåt där de är underlägsna herrfotbollen. Hur 

de representeras utåt sätter även ramen för hur det uppfattas bland läsarna (Hall, 2013a). 

När journalister genomgående, under perioden som studien undersökts, utesluter 

damlagssupportrarna från liknande publicitet till skillnad från de med sympatier för 

herrsegrarna blir det en norm. Det går att säga sett till publiksiffror och följare på 

sociala medier att samtliga klubbar i herrallsvenskan engagerar fler än samtliga lag i 

damallsvenskan. Vi tolkar det som att det finns en koppling till damfotbollens sena 

framkomst i Sverige, då första upplagan spelades 1968 (Hjelm, 2004). När det skedde 

hade herrallsvenskan funnits under många årtionden vilket etablerat ett supporterskap 

som senare förts vidare genom generationer. Den traditionen kanske inte har hunnit etsa 

sig fast i damfotbollen vilket vi uppfattar leder till att rapportering av supporterfirande 

uteblir. Utgår vi från att den tolkningen stämmer påverkar det även de normativa 

könsrollerna, där mannen som kön växer sig starkare eftersom ingen förändring har 

skett under de undersökta åren (Hirdman, 2001). 

  

6.8 Utseende – inte av stor vikt 

Ett diskursivt mönster som kan utläsas är att knappt någon som helst vikt läggs vid 

spelarnas utseende, varken bland de manliga eller kvinnliga utövarna. Framställningen i 

Aftonbladet överensstämmer alltså inte med Malcolm (2003) som beskriver hur 

kvinnliga idrottare lägger stor vikt vid sitt utseende för att kompensera upp för den 

maskulina koppling idrotten har. Utifrån vårt empiriska material kunde vi enbart 

identifiera två tillfällen där skribenten kommenterar spelarens eller spelarnas utseende. 

  
                   Varken till dialekt, klädstil eller frisyr är de särskilt lika. Aftonbladet (2018-11-12) 
 Milosevics löfte i natt: Vi kommer till Bengan. 

  
                   Bland blöta handdukar, svettiga benskydd och fotbollstrunkar. Ombytta från matchkläder 
 till mjukiskläder. Aftonbladet (2016-10-16) Linköping fixade andra SM-guldet. 

  

I herrarnas fall handlar det bara om ett konstaterande gällande de båda spelarnas 

olikheter trots att de blivit nära vänner. Formuleringen om Linköpings ombyte till 

mjukiskläder skulle däremot kunna kopplas till de normativa könsrollerna. “Mjukis” 

kan i vissa sammanhang användas som ett skällsord för att påpeka någons svaghet. 
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Eftersom kvinnor historiskt sett ansetts vara det svagare könet går det att koppla till 

benämningen av deras klädval (Hirdman, 2001). Sammantaget tolkar vi det som att 

fotbollsspelarnas utseende inte har någon betydelse i Aftonbladets bevakning. En 

konsekvens av att journalisten inte lägger fokus vid utseendet och istället fokuserar på 

prestationen är att läsarna blir mer positivt inställda till idrottaren (Knight & Giuliano, 

2001). 

  

6.9 Nu är vi alla normala 

Sedan fotbollen kom till Sverige i slutet av 1800-talet har mannen varit den normativa 

fotbollsspelaren. Något som då hängde ihop med att ett biologiskt mans- och 

kvinnoideal växte fram inom medelklassen i Sverige under den här tiden (Hjelm, 2004). 

Hirdman (2001) menar att män har varit normen i samhället överlag och inte bara inom 

fotbollen. Ett sätt detta visat sig på är hur journalister tidigare skrivit damfotboll till 

damfotboll och fotboll till herrfotboll (Jarlbro, 2006). Detta mönster upptäcktes ett fåtal 

gånger i vårt empiriska material, då från de tidigare årens artiklar på damsidan. 

  

                   Los Angeles har anmält sitt intresse för världens bästa damspelare. 

                   Aftonbladet (2008-10-05) Umeå kan mista stjärnorna efter fjärde raka guldet. 

  

I just den artikeln skriver journalisten ytterligare några gånger just ordet dam före till 

exempel orden fotboll och spelare. Något vi tolkar säger att teorin Hirdman (2001) 

berättar om, att kvinnor tvingats jämföras med män fortsatt levde kvar, om än i liten 

skala under åren 2007-2010. 

 

Vår fullständiga tolkning är dock att svenska damfotbollsspelare idag anses lika 

normala som herrspelarna. Om vi till exempel granskar rubrikerna från de senare 

artiklarna om damvinnarna skulle det omöjligt kunna avläsas handla om ett visst kön. 

  

                   Piteå vinner SM-guld 2018. Aftonbladet (2018-10-27) Piteå vinner SM-guld. 

  
                   Stolthet i Linköping efter SM-guldet. Aftonbladet (2017-10-29) Stolthet i Linköping efter 
 SM-guldet. 
  
                   Linköping nya svenska mästare. Aftonbladet (2016-10-16) Linköping nya svenska 

 mästare. 
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Vad vi noterat här är att damerna får vara fotbollsspelare och att de inte sätts i 

jämförelse mot herrarna. Lagen är svenska mästare, inte mästare i damfotboll. Vi tolkar 

detta som att damfotbollen har vuxit fram som en normalitet i sportjournalistiken. Något 

Abalo & Danielsson (2004) sa att journalisterna tidigare misslyckats med i sin 

framställning. Vi tolkar att texterna, framförallt de från åren 2016-2018, i detta 

avseende inte längre bidragit till att könstillhörigheterna stärkts och att journalisternas 

val av språk snarare bidragit till att normalisera damerna som fotbollsspelare.  

  

6.10 Sammanfattning av analys  

Enligt Abalo och Danielssons (2004) har medierna en tendens att marginalisera och 

trivialisera damidrottare genom det språk som används i sportjournalistiska texter. 

Något som de diskursiva teman vår analys avslöjat fortfarande lever kvar. På damsidan 

tenderar SM-vinsten att framställas som en enklare prestation. Orden som användes var 

ofta mer laddade i rapporteringen kring männen och de manliga prestationerna ställs 

ofta i relation till något annat för att få bedriften att uppfattas större. Artiklarna handlade 

ofta om hur guldet var det största som hänt i deras karriär och ofta syns detta redan i 

rubriken eller ingressen. I artiklarna om damerna därmemot fokuserade Aftonbladet 

istället allt oftare på det kollektiva som föreningen uppnått och att de lyckats “fixa” 

guldet. En benämning vi tolkar marginaliserar den faktiska prestationen. Fixar är något 

man gör när man slår upp en bokhylla, inte när man vinner SM-guld. 

  

Något som också skilde var på vilket sätt herr- respektive damspelare lyftes fram på det 

individuella planet. När det gällde herrarna fokuserade intervjun ofta på deras 

personliga resa och hur de tagit sig till den plats de står på i samband med SM-guldet. 

Bland damerna utesluts majoriteten av spelarnas bakgrund, med undantag för Kosovare 

Asllani. Däremot riktas strålkastarna mot damernas framtid och hur de ställer sig till ett 

potentiellt miljonkontrakt som uppges ligga redo att skrivas på. Att de stora stjärnorna 

inom damfotbollen ofta får prata om externa saker, tar fokus från lagets prestation, 

vilket återigen får prestationen att vinna SM-guld att hamna i skuggan. 

  

Ofta tenderar journalisterna också söka sig till manliga källor när de skriver om 

damfotboll. Det handlar då om till exempel tränare och klubbdirektörer inom 

damföreningarna. Denna tendens fanns inte inom herrfotbollen vilket tyder på att den 

manliga källan ses som en nödvändighet även då damidrotten som ska porträtteras. 

Kanske beror detta på att sportjournalister, oftast män, bär med sig i sin diskursivt 
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skapade verklighet att de självklart ska prata med en man. Den normativa 

fotbollsexperten.  

 

I artiklarna var det också tydligt att herrarna lyftes fram som mer lekfulla med nära till 

skratt medan damernas intervjuer genomsyras av en tydligare seriositet. Det skulle 

kunna bero på att mannen historiskt sett innehaft den normativa könsrollen i idrotten 

medan kvinnan varit en anomalitet (Hjelm, 2004). Utifrån det perspektivet, i 

kombination med att den mediala uppmärksamheten kring herrallsvenskan har varit och 

är större, kan slutsatsen att mediers och damallsvenska spelares relation inte kommit 

lika långt som hos männen. Vi ser även att elitcentreringen av källor är av tydligare slag 

i damfotbollen. Även om Marta eller Sjögran, båda världsstjärnor, inte ens spelade i den 

avgörande guldmatchen var det dem som fick komma till tals i artiklarna.  

 

Det visade sig i vår analys att Aftonbladets bevakning av dam- respektvie herrfotboll 

skiljer sig åt. Men avslutningsvis vill vi sammanfatta de diskurser där vi ser än 

förändring till de bättre. Artiklarna visar att damer numera får prata mer för sig själva 

och att männen oftare lämnas utanför artiklarna. Även de vi kallar ”hjältarna” får oftare 

komma till tals i dagens artiklarna om damvinnarna. Detta oavsett om spelaren varit en 

elitspelare tidigare eller inte. Fotboll beskrivs idag som fotboll oavsett vem som spelar 

och framförallt beskrivs prestationen att vinna SM-guld på damsidan idag som en större 

bedrift än vad den gjorde för tio år sedan. 

 

 

7 Slutsats och diskussion 
I den här delen presenterar vi våra slutsatser och ger förslag till vidare forskning som 

skulle kunna göras inom området. Syftet med den här studien var att hitta likheter och 

skillnader i hur Aftonbladet under det senaste årtiondet har rapporterat kring de som 

vunnit guld i dam- respektive herrallsvenskan och hur representationen av de båda har 

förändrats. 

  

Genom det undersökta empiriska materialet har vi kunnat utläsa ett antal likheter, men 

även skillnader i hur framställningen herr- respektive damvinnarna ser ut. Och de skiljer 

sig en del från de diskurser vi på förhand trodde skulle identifieras. En del var hur 

spelarnas utseende porträtteras. Vi trodde utifrån tidigare forskning att damerna skulle 

framställas annorlunda än männen, men det visade sig att det knappt skiljde någonting. 
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Snarare var det tvärtom då de exempel vi hittade var starkare på herrsidan. Den tydliga 

frånvaron av utseende-beskrivningar ser vi som ett aktivt val av journalisterna. Vi ska 

dock vara tydliga med att vi inte har undersökt några bilder i studien och att utfallet 

skulle kunnat bli annorlunda om vi gjort så. Vi tolkar det som att vetskapen finns på 

Aftonbladets redaktion om att framställningen av utseende, och i synnerhet kvinnor, är 

ett ämne som det senaste årtiondet varit känsligt. Något som även blivit starkare i takt 

med att den feministiska rörelsen vuxit sig större i Sverige. Därav vill de kanske inte 

som rikstäckande tidning riskera att hamna i problem genom oförsiktighet i 

behandlingen av ämnet. Ser vi det ur ett större perspektiv kan försiktigheten kring att 

prata om utseende påverka samhället i stort. Hade utvecklingen gått åt andra hållet och 

journalister fortsatt presentera människor utifrån deras utseende hade det kunnat leda till 

att människor dras sig från mediebevakade sammanhang. Eftersom dålig självkänsla är 

en vanlig företeelse bland människor är det ett steg i rätt riktning när rapportering kring 

idrott påvisar att utseende inte har någon betydelse. Det för att inte avskräcka potentiella 

idrottande pojkar och flickor från att inleda sina karriärer. 

  

Samma slutsats drar vi från att tidningen numera inte längre skriver damfotboll. Idag 

beskrivs fotboll som fotboll oavsett vem som spelar vilket tyder på att damernas 

idrottade har blivit mer accepterat och idag anses lika normalt som herridrott. Att inte 

prata utseende och inte längre skriva damfotboll känns som viktiga, men samtidigt enkla 

saker att ändra för journalistkåren. 

  

Artiklarna om herrfotboll är lika på flera plan under hela undersökningsperioden. 

Texterna har den personliga resan i fokus, att vinna guld känns stort, det är spelarna som 

får uttala sig och dramaturgin i artiklarna är av filmisk karaktär. Vi tolkar detta, att sättet 

att skriva inte har förändrats, som att journalisterna nu använder sig av vad de anser är 

den bästa modellen av skrivsätt. Frågan kan då ställas varför rapporteringen kring 

damallsvenskan ser annorlunda ut. Något vi tolkar beror på att sportjournalistiken växer 

med sporten i sig och att de två komponenterna drar varandra framåt. Damidrotten 

fortsätter att träda fram och är idag en normalitet i samhället (Abalo & Danielssons, 

2004). Därför har också sättet att skriva om damerna börjat nå normalitet även om 

skillnaderna mot herrbevakningen fortfarande syns. Att den här utvecklingen fortsätter 

är viktigt för jämställdheten. Framförallt sett ur ett mer samhällsenligt perspektiv då 

unga flickor ska våga börja spela fotboll. Ser de damfotbollsspelare nedvärderas i 

medierna och uppfattar kvinnor som en anomalitet i idrott kan det avskräcka dem från 

att börja utöva sporten. Att en person håller sig borta från en plats eller en grupp de 
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känner att de inte hör hemma i händer även i sammanhang utanför idrotten. Med tanke 

på att idrott är en av de största apparaterna i världen när de gäller att hitta vänner, 

utveckla sin sociala kompetens och förmågan att samarbeta kan det bli problematiskt 

om det finns en oro med i bilden. 

 

Något som även kan uppfattas som en motpol i kampen mot ett mer jämställt 

idrottsklimat är hur män gång efter gång får föra talan före kvinnorna. I majoriteten av 

herrartiklarna får spelarna själva uttrycka sina känslor och upplevelser från matchen. 

Bland kvinnorna prioriteras dock ofta manliga ledare före spelarna. Det är ett problem 

som verkligen skulle kunna ha en påverkan på det övriga samhället. Skulle skeendet 

anses som en normalitet inom idrotten kan det sprida sig och prägla det övriga 

samhället. Om framförallt unga pojkar ser det och tar för givet att de har större rätt att 

komma till tals än flickorna. En problematik som vi, utifrån egna erfarenheter, sett finns 

tendenser av i grundskoleklasser. 

 

När väl kvinnorna får komma till tals om ämne som inte handlar om matchen tenderar 

samtalet gå åt ett seriöst håll där deras framtid ofta ligger i fokus. Eftersom den 

lekfullhet i intervjuerna inte finns på samma sätt som hos herrarna tror vi en uppfattning 

om att damspelarna är tråkiga riskerar att skapas. Ett skeende som skulle kunna öka 

klyftan ytterligare mellan dam- och herrfotboll då vi tror att det mer lättsamma är något 

som fler dras till. Om damfotbollsspelare stämplas som tråkiga kan det hämma dem 

efter deras karriärer. En del väljer till exempel att satsa på tv-branschen och bli 

kommentatorer. Finns då den förutfattade meningen om att individen är tråkig påverkar 

det hur personen uppfattas av publiken som tittar. 

 

En annan intressant aspekt i studien är supporternärvaron. Som vi nämnt i analysdelen 

presenteras det ingen som helst form av supporternärvaro hos vinnarna av 

damallsvenskan. Den utvecklingen, eller icke utvecklingen, som skett inom det ämnet 

under det senaste åren skulle kunna leda till att klyftan mellan dam och herrfotboll växer 

sig större. Många anser att det är supportrarna som är föreningarna. Genom deras 

medlemskap och engagemang är de och har varit en konstant inom klubbarna. Det till 

skillnad från spelare som i de flesta fall kommer, blir kvar i några år, och lämnar. Även 

om antalet supportrar till damklubbarna inte ens är nära sett till antal i jämförelse med 

många av herrklubbarna är det vad vi anser föreningens hjärta som inte lyfts fram. Detta 

gör att kommersialiseringen av klubbarna i damallsvenskan, som är nödvändig för 

utvecklingen, riskerar att bli lidande. En konsekvens av detta kan bli att tv-bolagens 
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intresse för att köpa sändningsrättigheterna kan svalna. Något som inträffade inför 

säsongen 2018 då damallsvenskan stod utan TV-avtal. Eftersom TV-avtalet är en av de 

största inkomstkällorna för fotbollsklubbarna blir en naturlig påföljd att 

damföreningarnas redan svåra ekonomiska situation blir tuffare.  

 

Avlsutningsvis vill vi säga att studien fått oss att inse vikten av att journalister och dess 

läsare förstår samma språk och att hur fotbollen representeras formar dess betydelse 

(Hall, 2013). Idrott och sportjournalistik går hand i hand. Om damidrotten utvecklas kan 

vad som skrivs om den göra lika så och tvärtom. Sportjournalistiken har därmed enligt 

oss ett val. Att vara den som följer eller den som driver dessa förändringar. Den typen 

av förändringar har, enligt Abalo och Danielssons (2004), journalistiken drivit tidigare. 

  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi ser flera tydliga skillnader genom den här studien mellan hur dam- och 

herrfotbollsspelare framställs när de vunnit SM-guld hade det varit intressant att 

utveckla den och undersöka fler idrotter. Ett exempel hade varit att jämföra hur 

genusframställningen ser ut inom en idrott som är kvinnodominerad. Då hade den 

studien kunnat jämföras med vår som behandlar en mansdominerad idrott för att i nästa 

steg utläsa diskursiva mönster från samma form av utgångspunkt. 

  

Det hade även varit intressant att tillämpa studien på etermediernas rapportering 

eftersom den här studien enbart fokuserar på Aftonbladets texter. Det hade kunnat ge 

ytterligare en dimension i diskursiva mönster då det som sänds i etern ofta är live och 

därav ocensurerat. Genom det skulle man kunna ge en mer omfattande bild kring 

likheter och skillnader mellan de olika mediernas rapportering. Man skulle även kunna 

göra en komparativ studie mellan public service- respektive kommersiella medier för att 

identifiera likheter och skillnader ur ett genusperspektiv i deras rapportering. 
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