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The purpose of this study was to examine how the Swedish newspaper Aftonbladet 

wrote and constructed their articles about the FIFA World Cup 2018 and the FIFA 

Women’s World Cup 2019. The other purpose was to see if the Sweden men’s national 

football team and the Sweden women’s national football team got the same space in the 

newspaper and to see if the teams are portrayed in different ways. This study is based on 

both a quantitative content analysis and a critical discourse analysis. To do so we 

analyzed all of the articles that were published during both of the World Cups group 

stages. In total, the study examines 291 articles, split between two time periods. For our 

critical discourse analysis, we used six articles, all written the day after a game in the 

group stage.  

 

The great conclusion that was made in our study showed that Aftonbladet more often 

wrote about the Sweden men’s national football team then they did about the Sweden 

women’s national football team. It was also common that the articles constructed about 

the men’s team were more likely to be about their achievements and their game on the 

pitch when the articles about the women’s team were more likely to be about feelings 

and their personal life. A pattern that we could follow during our study was that it was 

more often male journalists wrote about the men’s World Cup and that women wrote 

about the women’s World Cup. 
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1 Inledning 

Under sommaren 2019 spelades världsmästerskapet i fotboll för damer i Frankrike. 

Enligt Mediamätning i Skandinavien (2019) var det nästan sex miljoner svenskar som 

såg någon av matcherna från mästerskapet. I jämförelse med 2011 när det svenska 

damlandslaget också tog sig lika långt i mästerskapet var det den här gången ungefär 1 

miljon fler som såg någon av tv-sändningarna. I mätningar från Mediamätning i 

Skandinavien kontrolleras endast linjär TV vilket betyder att det med största sannolikhet 

var ännu fler svenskar som såg matcherna.  

 

Även internationella fotbollförbundet, mer känt som FIFA, har redovisat siffror för 

världsmästerskapet för damer 2019. Enligt FIFA (2019, 18 oktober) sågs mästerskapet 

av 1.12 miljarder människor från världen över via TV och digitala plattformar. Det är 

första gången ett mästerskap i fotboll för damer når över miljardgränsen (FIFA, 2019). 

Eftersom det senaste världsmästerskapet i fotboll för damer intresserat fler än tidigare 

ser vi det som intressant att studera hur journalistiken dels framställer bilden av manliga 

och kvinnliga fotbollsspelare men även intressant att undersöka hur en stor tidning 

nyhetsvärderar och om de upprätthåller en viss typ av rapportering. 

 

Aldrig tidigare har så många människor tittat på ett VM i fotboll för damer och 

skillnaden mellan damernas och herrarnas fotbolls-VM har aldrig varit mindre (MMS, 

2019). När Mediamätning i Skandinavien (2018, 14 juli) sammanställde motsvarande 

siffror för herrarnas världsmästerskap i fotboll som spelades i Ryssland visar de att lite 

mer än 7.8 miljoner människor såg minst en av alla matcher som sändes. 

 

Enligt en artikel från SVT (2019, 14 juni) var antalet journalister på plats vid 

mästerskapet i Frankrike det dubbla mot föregående mästerskap i Kanada. Samtidigt var 

det många som via sociala medier kritiserade flertalet svenska medier för att inte ge 

landslaget för damer tillräckligt med utrymme i både de traditionella- och sociala 

medierna.  

 

Med bakgrund i detta vill vi undersöka hur det svenska landslaget i fotboll för damer 

respektive herrar gestaltats i den svenska dagstidningen Aftonbladet. Samtidigt vill vi 

undersöka hur mycket utrymme de båda lagen samt världsmästerskapen 2018 och 2019 

i helhet fick i Aftonbladets tryckta tidningar. Detta för att få en bättre uppfattning om 
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hur en av Sveriges största dagstidningar väljer att rapportera om mästerskap för herrar 

och damer.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de senaste världsmästerskapen i fotboll för 

damer respektive herrar har gestaltats i Aftonbladet. Studien kommer att fokusera på 

bevakningen runt om det svenska herrlandslagets gruppspelsmatcher under fotbolls-VM 

i Ryssland 2018 och bevakningen runt om det svenska damlandslagets 

gruppspelsmatcher under fotbolls-VM i Frankrike 2019. Genom att undersöka 

rapporteringen under dessa två mästerskap och Aftonbladets bevakning vill vi se om 

utrymmet herrar respektive damer får skiljer sig åt samt se om texterna författas på olika 

sätt. Vi vill även se hur sportjournalistiken konstruerar genus och vad det kan ha för 

betydelse för journalistikens gestaltningar ur ett genus och samhällsperspektiv. Genom 

tre frågeställningar kommer studien ur ett genus och samhällsperspektiv behandla olika 

skillnader mellan damerna och herrarnas fotbolls-VM.  

 

De tre frågeställningarna för studien kommer att vara följande:  

- Skiljer sig det utrymme det svenska herrlandslaget fått i jämförelse med 

damlandslaget i Aftonbladet under respektive mästerskap?  

- Skiljer sig Aftonbladets gestaltning av det svenska fotbollslandslaget för herrar 

respektive damer under de senaste världsmästerskapen? 

- Hur framställer Aftonbladet det svenska fotbollslandslagen för damer respektive 

herrar?  

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kortare introduktion om fotbollens nuvarande status som 

sport i Sverige. Dessutom presenteras grundläggande information om de ekonomiska 

intressena i sportjournalistik och hur olika könsroller idag presenteras i både sport och 

mediernas gestaltning av sport. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap om dessa 

ämnen för att senare förstå syftet med denna uppsats och för att få en djupare förståelse 

om relevansen för det ämne vi valt att undersöka.  

 

2.1 Fotbollens position i Sverige 

Enligt Svenska Fotbollsförbundet (2019) fanns det omkring 860 000 personer som 

under 2018 var aktiva inom den svenska fotbollen som spelare, ledare eller domare. I 
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Sverige fanns det samma år 355 411 registrerade spelare som var över 15 år och av 

dessa var 91 191 damer. I och med detta räknas fotbollen som en av Sveriges mest 

populära sporter med många utövare och med många som på andra sätt är engagerade i 

de olika föreningarna.  

 

När det gäller fotboll är det i de största delarna av världen, Sverige inkluderat, så att 

fotboll på elitnivå är uppdelad efter kön. Huvudsakligen spelar männen för sig och 

kvinnorna för sig i både klubb och landslag. För att beskriva vilket landslag en nyhet 

berör väljer exempelvis Svenska Fotbollsförbundet på sin hemsida att sätta ett 

könsprefix framför de två A-landslagen. På sin hemsida går det att gå in på herr- och 

damlandslagets egna sidor där det bland annat finns information, nyheter och statistik. 

För att redogöra för vilket av de svenska landslagen en viss sak handlar om väljer 

Svenska fotbollförbundet att skriva herrlandslaget respektive damlandslaget (Svenska 

Fotbollförbundet, 2019).  

 

I Sverige är benämningen för den högsta ligan i fotboll för herrar Allsvenskan och den 

motsvarande serien för damerna benämns som OBOS Damallsvenskan. Företaget 

OBOS är verksamma inom den svenska bostadsmarknaden.  Även här används ett 

könsprefix för att beskriva att det är fotboll som spelas av damer. På sin hemsida 

förklarar OBOS Damallsvenskan att majoriteten av spelarna i Sveriges landslag spelar 

där och att ligan är en av världens bästa damfotbollsligor. De beskriver också att de sett 

en stor intresseökning medialt och att de slagit nya rekord rörande tittarsiffror. En sak 

som bör tilläggas här är att OBOS även sponsrar damlandslaget och hjälper till att 

finansiera spelarnas löner (OBOS Damallsvenskan, 2019). Allsvenskan i sin tur redogör 

på sin hemsida att de är Sveriges högsta fotbollsserie och att de drivs av föreningen 

Svensk Elitfotboll. De har inte valt att skriva om ett ökat intresse eller något om ligans 

status. Det är även så att herrlagen sponsras men det görs inte en lika stor grej av det i 

form av namnet på ligan (Allsvenskan, 2019). Det kan här vara relevant att tillägga att 

sponsring finns i alla typer av sporter men just när det gäller damfotboll så har det 

tidigare inte haft samma intresse av sponsorer och aktörer som vill spendera pengar. Att 

det nu sponsras och att det görs en större grej av detta kan ses som en utveckling för 

damfotbollen. 
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UEFA, Union of European Football Associations (2019) som är det styrande organet för 

fotbollen i Europa framställer varje år en ligaranking av ligorna i Europa. I rankingen 

som baseras på de fem senaste säsongerna hamnar den svenska högstaligan för herrar på 

plats 21. OBOS Damallsvenskan hamnar på motsvarande lista för damer på plats 5 

(UEFA, 2019).  

 

Med bakgrund i detta bör det finnas många i landet som är intresserade av fotboll, både 

för damer och herrar, och därav finns det ett stort allmänintresse i det som tidningar och 

andra medier väljer att publicera om sporten. Detta tillsammans med informationen om 

att det senaste världsmästerskapet i fotboll för damer för första gången någonsin kom 

över miljardgränsen i tv-siffror visar att det också finns ett stort internationellt intresse 

för både dam-och herrfotboll. Samtidigt uppger den högsta ligan för damfotboll att den 

växer och representanter därifrån upplever ett ökat medialt intresse. 

 

2.2 Sportjournalistikens ekonomiska intressen 

Peter Dahlén förklarar i boken Sport och medier (2008) sambandet mellan medier, sport 

och ekonomiska intressen. Bland annat beskriver han det tv-avtal som tecknades i 

Norge år 2005 som innebar ett första steg till att fotbollen blev kommersialiserad i 

landet. Enligt Dahlén bidrar kommersialiseringen i sin tur till att ett fåtal klubbar blir 

rikare och får en större budget för bland annat spelarköp. I och med detta bildas en 

klassklyfta till andra klubbar och idrotter men också till de klubbar som verkar inom 

damfotbollen. Samtidigt beskriver Peter Dahlén hur medieproducenter som tjänar 

pengar på att producera en viss typ av innehåll också är måna om att behålla den 

samhällsordningen som bidrar till att de kan fortsätta tjäna pengar på sitt material. Detta 

kan vi i vår studie koppla till Aftonbladet som eventuellt har ett stort intresse för att 

herrarnas fotboll ska fortsätta locka läsare eftersom de tjänar pengar på just den typen av 

artiklar idag, detta genom lösnummer, e-tidningar och betalväggar på hemsidan.  

 

Hos flertalet medier, däribland linjär tv, streaming, tryckt press och webbaserade 

artiklar, förekommer ofta olika typer av reklam för betting och andra typer av spel. 

Enligt Spelinspektionen (2019, 14 februari) spenderade spelbolag totalt 7,4 miljarder 

kronor på marknadsföring under 2018. Jämfört med året innan skedde en ökning med 

35 procent och jämfört med 2016 skedde en ökning med hela 95 procent. Bland dessa 

spelbolag finns självklart inte bara bettingbolag utan också mer traditionella spelbolag 
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som erbjuder flertalet casino- och roulettespel men bettingbolagen står bakom en stor 

del av reklamen. Detta innebär att det förutom ett stort allmänintresse för sport i medier 

också finns ett stort kommersiellt intresse.  

 

2.3 Könsroller i mediernas gestaltning av sport 

I Sport och medier (2008) beskriver Peter Dahlén också hur den manliga sporten ofta 

gestaltas av medier. Det är en dramatik som speglas med hjälp av flera maskulina 

värden som styrka, självständighet och tuffhet. Rapporteringen skapar en dold agenda 

för konsumenterna där de får en bild av vad som är manligt respektive kvinnligt. Det är 

också den diskurs om fotboll som sport som skapas av medierna som senare influerar 

barn och ungdomar i deras agerande på och utanför fotbollsplanen. Har en ung pojke 

fått se sina stora idoler spänna sina muskler, skrika åt domaren och göra snygga 

passningar är det också det som pojken associerar med att vara fotbollsstjärna.  

 

Jesper Fundberg förklarar i Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter 

(2003) att det bland män ses som naturligt med idrott och att spelare som beter sig på ett 

typiskt “manligt” sätt idealiseras. Manliga fotbollsspelare uppmuntras att “bita ihop” 

och en god fotbollsspelare går hand i hand med det som uppfattas som god maskulinitet 

som är den ledande och hegemoniska formen. Fundberg förklarar att könsordningen 

inom fotboll aktualiseras så fort kvinnorna går in på planen eftersom de redan där 

överträder den manliga hegemonin i att spela fotboll och befinner sig i fel situation. 

 

3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras delar av den tidigare forskning vi tagit del av och haft i åtanke under 

vårt arbete. Relevanta tankar och resultat som är väl lämpade till det ämne som vi i 

denna studie undersöker presenteras för att ge en inblick i forskningsområdet. 

 

3.1 Könsstereotypisering inom sportrapportering 

I den vetenskapliga tidskriften Sex Roles publicerade Nathalie Koivula sin artikel 

Gender Stereotyping in Televised Media Sport Coverage (1999) som fokuserar på 

rapporteringen av kvinnliga och manliga idrottare i SVT och TV4. Koivula (1999) 

förklarar att de som konsumerar sport oftast gör det genom olika massmedier. 

Massmedierna har således en påverkan på befolkningen och vilken bild de som 
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konsumerar sport har och genom medierna kan tittarna eller läsarna få en bild av vissa 

specifika beteenden inom sporten som de senare kan komma att förknippa med den 

specifika idrottarens könstillhörighet. För att kunna förstå de olika kulturella värdena 

inom idrotten och för att undersöka dem och maktstrukturer mellan könen är det enligt 

Koivula (1999) viktigt att undersöka vilka effekter massmedierna kan ha. 

 

När det gäller rapporteringen om kvinnliga och manliga idrottare är det enligt Koivula 

(1999) väldokumenterat att kvinnor dels tilldelas mindre utrymme i medierna, oavsett 

idrott, men också att kvinnor ofta beskrivs på ett nedvärderande sätt där de förminskas, 

ses som barnsliga och ibland ses som sexobjekt. När det gäller kvinnor fokuserar 

medierna enligt Koivula rent språkligt mer på det estetiska och beskriver insatser som 

“vackra” eller “graciösa”  

istället för att beskriva det sportsliga genom att ta upp saker som talang och färdighet. 

Medan männen framställs som både starka fysiskt och psykiskt beskrivs kvinnorna som 

svaga. 

 

Under sin studie valde Koivula (1999) att under ett års tid studera två sändningar av 

sportnyheter i veckan från SVT respektive TV4 från sommaren 1995 och ett år framåt. 

Resultatet av hennes kvantitativa del visade att den del som bestod av nyheter gällande 

idrott och idrottare till 86,7 procent handlade om män och till 11,7 procent handlade om 

kvinnor samtidigt som 1,7 procent handlade både om män och kvinnor eller sport rent 

generellt.  

 

Den kvalitativa delen i Koivulas studie visade bland annat att rapporteringen om 

manliga idrottare i huvudsak fokuserade på prestationer och insatser. Vid liknande typ 

av rapportering men med kvinnor i fokus så var själva prestationen och insatsen inte 

lika intressant och viktig. En del av rapporteringen om kvinnliga idrottare höll inte 

samma kvalitét rent tekniskt. Det kunde exempelvis vara så att en match mellan två 

damhockeylag hade sämre bild, färre kameravinklar och saknade grafik. Samma 

problem visade sig inte finnas på herrsidan. Koivula (1999) förklarar i sin studie att 

kvinnliga idrottare även i viss utsträckning används på ett sätt som skapar spänning 

inför männens tävling. Exempelvis skapade reportrar förväntningarna hos tittarna inför 

herrarnas tävling i orienterings VM under damernas tävling. Detta kan enligt Koivula 

gjort att tittarna ansåg att herrarnas tävling var viktigare och mer intressant. Ytterligare 
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en sak Koivula lyfter fram är att rapporteringen om kvinnor inom idrotten ibland 

fokuserade på den kvinnliga idrottares livs- och familjesituation. Rapporteringen kunde 

fokusera på att en viss idrottare var mamma, fru eller gravid men fokuserade inte på att 

en manlig idrottare var pappa, man eller skulle bli pappa. 

 

Koivulas studie visar att kvinnor inte får lika mycket plats som män inom idrotten i 

svenska sportnyheter. Språket som användes visade sig bidra till stereotyper och 

ojämlikheter vilket i längden förstärker och bygger upp konsumenternas traditionella 

ojämlikheter och gränser mellan de två könen. Mäns idrott presenterades på ett sätt som 

gjorde att det sågs som det normala medan det kvinnliga idrottarna i sin tur blev 

bemötta på ett lite nedlåtande sätt. Idrott med kvinnor skrivs ner och görs mer platt och 

alldaglig enligt Koivula (1999).  

 

3.2 Mediers betydelse för uppfattningen av sport 

Cheryl Cooky sammanfattar i artikeln Gender, Sport and Media Between the Mid-1980s 

and Early 2000s: Developments, Trajectories and Transformations. som finns med i 

The Palgrave Handbook of Feminism and Sport (2019) hur man ser på sport och genus 

ur ett västerländskt perspektiv och redogör för mediernas betydelse när det gäller 

uppfattningen av sport. Cooky förklarar att det gjorts tusentals studier som empiriskt 

bevisar ojämlikheter mellan könen i alla olika typer av medier. Ofta förklaras resultaten 

teoretiskt genom hegemonisk maskulinitet inom idrotten, som i korthet handlar om 

uppfattningen om ett överordnat maskulinitetsideal i samhället. De hegemoniska 

föreställningarna inom idrotten kan exempelvis handla om att män ses som mer fysiskt 

kvalificerade. Cooky (2019) menar att nya studier inom området har en potential att bli 

vägledande för framtida forskning och förklarar att sportmedier formar olika kulturella 

uppfattningar och insikter om sport, sociala relationer och om oss själva.  

 

Cooky (2019) kommer fram till att det finns brist på rapportering om kvinnor i 

sportvärlden i de vanliga amerikanska medierna. Trots att det skett förändringar i det 

sätt som kvinnliga idrottare framställs i medier upplever Cooky det som förvånade att 

sexism, rasism och homofobi fortlever. Cooky menar därför att det behövs rapporter 

som tar upp ett feministiska perspektiv för att dels göra människor medvetna men också 

för att inte låta motståndet mot progressiva förändringar inom medier och sport bli allt 

för stort och starkt (Cooky, 2019). 



  
 

8 

 

4 Teorier för genus och sportjournalistik  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för våra två valda teorier som har stor relevans 

för vår studie. Diskursteori tillsammans med genusteori och dagordningsteorin är de 

teoretiska utgångspunkterna vi valt att beskriva och arbeta utifrån i vår studie. 

 

4.1 Diskursteori 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) förklarar diskurs som ett sätt att tala om och förstå 

hela världen eller en viss del av världen. Det som står i tryckta medier eller sägs i andra 

medier är inte verkligheten utan en avspegling av den. Det är genom speglingen och 

skapandet av den verklighet som diskurs får sin innebörd. Diskurs handlar nämligen om 

skapandet av denna avspegling av verkligheten. Enligt Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) är det så att den verklighet som finns inte på egen hand skapar sig själv eller 

bestämmer hur den ska beskrivas utan världen bara finns och det är först när den 

uttrycks och avspeglas som den får sin betydelse. Genom hur vi uttrycker oss och 

skapar mening om något vi ser i världen skapar vi en diskurs. Det finns olika typer av 

diskurser, exempelvis en medicinsk diskurs. Varje diskurs rymmer enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) en eller flera olika föreställningar om att det språk som 

används är strukturerat i olika mönster. När vi senare vill förmedla en viss sak så följer 

vi dessa mönster och beroende på vilka de sociala omständigheterna är följer vi en viss 

typ av mönster som finns i den rådande diskursen. I den traditionella medicinska 

diskursen talar man enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) exempelvis inte om 

fotboll men det finns inget som hindrar att vissa element från en diskurs om fotboll att 

vid vissa tillfällen ingå i den medicinska diskursen. Om exempelvis en fotbollsspelare 

bryter ett ben och medicinska termer används kan detta ingå i såväl den medicinska 

diskursen som fottbollsdiskursen. 

 

I de olika diskurserna finns sociala praktiker som handlingar, koder och språk. Dessa 

finns till viss del för att markera de gränser som finns mellan diskurser och för att 

upprätta regler inom varje diskurs. Om journalister som rapporterar om sport väljer att 

beskriva herrfotbollsspelare som fotbollspelare och damfotbollsspelare som just 

damfotbollsspelare så är det inte den värld som finns som bestämt att det ska vara så. 

Utan det är vi människor som gör ett val när vi väljer att förmedla hur fotbollen ser ut 

på det just det sättet. Genom meningsbyggnad avspeglar vi verkligheten på ett visst sätt 
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där vi både formar diskursen och formas av den rådande diskursen (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000).  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar i Diskursanalys som teori och metod 

ett teoribygge de valt att kalla diskursteori. Deras teori bygger huvudsakligen på 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes verk Hegemony and Socialist Strategy (1985). 

Diskursteorin handlar om förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion. De 

menar att alla sociala fenomen med hjälp av diskursanalytiska redskap kan analyseras. 

Diskursanalys syftar till att skapa entydighet och det finns alltid en motmakt till makten. 

Med hjälp teorin och dess redskap går det att tala om olika diskurser och skapa 

entydighet. Teorin använder sig av olika angreppssätt och utgångspunkter för att 

analysera olika diskurser och i vår studie där vi vill analysera vilka diskurser som finns i 

journalisters framställning och vilket språk som används relevant att använda. I och med 

detta är det rimligt att i vår studie utgå från utgångspunkten som handlar om 

ideologibegreppet. Just detta begrepp är relevant för vår studie då ideologi, enligt 

Winther Jørgensen & Phillips (2000), i både den kritiska diskursanalysen och 

diskurspsykologin definieras på ett sätt som gör att man kan använda det för att peka ut 

och kritisera orättvisa maktförhållanden. Något som går att omvandla till vår studie då 

vi kommer studera den rådande gestaltningen av herr- och damfotbollsspelare, 

rapporteringen kring deras mästerskap och om det går hittar skillnader och ojämlikheter 

i just Aftonbladets bevakning. Eftersom vi dels vill undersöka om Aftonbladet 

upprätthåller eller bidrar till en viss diskurs är det viktigt att veta vad som menas med 

diskurs. Detta för att kunna dra slutsatser kring hur Aftonbladets rapportering kan 

påverka läsarna och se om journalistiken ur ett genus och samhällsperspektiv kan 

påverka hur personer ser på ett visst ämne, i detta fall fotboll för herrar respektive damer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

4.2 Genusteori  

Forskaren Yvonne Hirdman (2001) utgår i sin teori om genus utifrån ett 

maktförhållande som finns mellan män och kvinnor samt mellan maskulint och feminint 

i samhället. Detta förklarat med begreppet genussystem. Med begreppet som verktyg 

beskriver hon systemet som bygger på att mannen är norm och att det också är mannen 

som är överordnad kvinnan. Vidare beskrivs hur människor tidigare sett på kvinnligt 

och manligt som en slags kvarlämning från gamla tider, att det är strukturer som på 
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något sätt kämpat sig kvar. Arbeten som förr ansågs manliga eller kvinnliga har låtit sin 

gamla arbetsfördelning fortsätta. Samtidigt förklaras hur nya yrken och arbeten växt 

fram där uppdelningen av män och kvinnor än i dagens samhälle har fortsatt opereras 

(Hirdman, 2001). 

 

Om kvinnan lyckas bryta genusordningens indelning sker det med beröm utifrån 

mannens prestation (Hirdman, 2001). För vår studie om hur fotbollslandslaget för män 

respektive damer gestaltas av Aftonbladet har denna teori stor relevans. Ofta har idrott 

beskrivits vara uppdelat enligt genusordningen, där män är det normativa och kvinnor 

det normbrytande. En kvinnas prestationer inom sport, och till stor del fotboll, jämförs 

med männens prestationer. För att genussystemet inte ska upprätthållas och för att sport 

och idrott ska bli mer neutralt krävs det av medier att de inte beskriver det från ett 

maskulint synsätt.  

 

4.3 Dagordningsteori 

Coleman, McCombs, Shaw och Weaver (2009) förklarar att ju mer medier skriver om 

ett visst ämne och vilket utrymme det ämnet får kan göra att publiken anser att just det 

ämnet är viktigt. Agenda setting, eller dagordningsteorin som den kan översättas till, 

utgår från två olika nivåer och det är den andra nivån som vi kommer att fokusera på 

och använda oss av. Teorin har sin ståndpunkt i att medier kan påverka publiken och det 

som står i deras agenda. Genom att förmedla mycket av en viss sak och genom att 

presentera åsikter framställs aktörer på ett sätt som gör att publiken vill läsa mer av en 

viss aktör. Skrivs det då mycket om exempelvis manliga fotbollsspelare kan det vara så 

att läsarna vill vill konsumera mer om just manliga fotbollsspelare för att de fått 

uppfattningen att de ska prioriteras.  

 

Dagordningsteorin som idag är vanligt förekommande inom medieforskningen 

fokuserar i den första nivån på sambandet mellan intresse hos publiken och mediers 

täckning och den andra nivån som fungerar som en form av tillägg fokuserar i sin tur på 

hur medierna skriver. Den andra nivån fokuserar huvudsakligen på hur medierna väljer 

att beskriva en viss aktör och vilka attribut just den aktören får. Vilka egenskaper det är 

som medierna lyfter fram och med vilken ton de rapporterar om ett visst ämne är 

faktorer som kan vara intressanta att titta på i denna nivå. 
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Medierna beskriver fotboll på ett visst sätt och det är genom hur vi tänker kring hur 

sportjournalistiken beskriver fotboll som publiken kan se en uppdelning. 

Sportjournalistiken drar tankarna hos konsumenten i en viss riktning beroende på om 

det är herr- eller damfotboll som texten dras till. Hur sportjournalistiken beskriver 

fotboll och om den beskrivs på ett visst sätt beroende på kön på utövarna kan publiken 

göra vissa tolkningar och dela upp vissa betenden och attribut efter kön. Denna typ av 

uppdelning behöver publiken inte vara medvetna om men som finns där och 

upprätthålls och ifrågasätts inte. Den andra nivån som handlar om hur publiken 

uppfattar det som skrivs och hur de förstår innehållet är lämplig till denna studie. 

Beskrivs fotboll för herrar och damer på olika sätt kan publiken tolka detta som att det 

ska vara så och de tror därför att det är så rapporteringen både ska se och hur den ser ut. 

Skrivs mycket om herrar på ett visst sätt och görs stort ser läsarna det som viktigt och 

vill i fortsättningen läsa mer liknande texter där herrar får mycket plats. Journalistiken 

kan påverka både vad publiken tycker och vad de efterfrågar. Hur aktörerna framställs 

påverkar publiken och vissa attribut som om de beskrivs som positiva eller negativa 

(affektiva attribut) påverkar vad publiken tycker och deras tankar (Coleman, McCombs, 

Shaw and Weaver, 2009). 

 

Viktigt att tillägga här är att Coleman, McCombs, Shaw and Weaver (2009) förklarar att 

denna syn etablerades på 1980- och 1990-talet och därför kan skilja sig från den syn 

som finns idag gällande den makt medier har över publiken. Diskursanalys är alltid 

kontextberonde och diskursen måste tydliggöras. Det är den kulturella betydelsen som 

avgör vilken diskurs som betraktas och undersöks närmare. Massmedierna har makt 

men det behöver inte vara så att de påverkar eller inte påverkar. Teorin är därav inte en 

etablerad sanning men är samtidigt intressant att utgå ifrån då medier är en av de aktörer 

som påverkar vad opinionen tycker. I vår studie vill vi dra kopplingar till denna teori för 

att se om mediernas agenda sättande kan ha en påverkan på hur rapporteringen och 

gestaltningen ser ut och det är även idag så att medierna har en stor makt och påverkan 

på befolkningen. Detta är något som senare studier och forskning visar.  

 

4.4 Sammanfattning 

Teorin om diskurs handlar således om att vi vill ha en förståelse för det sociala som 

diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi vill se hur och på vilket 

sätt som Aftonbladet framställer ett visst ämne och sedan analysera det de skriver med 
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hjälp av diskursanalytiska redskap. Det diskursanalytiska redskap vi har tänkt använda 

oss av är kritisk diskursanalys och hur just det redskapet fungerar kommer vi i 

metodkapitlet presenteras närmare. Där kommer vi även redovisa varför just det 

redskapet är aktuellt och väl lämpat till just vår studie. Med stöd av diskursteorin 

kommer vi studera hur sportjournalistikens dagordningsteori fungerar och ser ut.  

 

För att undersöka maktbalansen kommer vi att använda oss av genus som tema. I och 

med att herrfotbollen är normen, om man ser till de hegemoniska föreställningarna inom 

sporten, går det att anta att detta bevaras och får hjälp att återupprättas genom medierna. 

Eftersom vi vill se om rapporteringen kring fotboll skiljer sig och är annorlunda eller 

avvikande beroende på vilket av landslagen som står i fokus kommer vi vår studie låta 

genusteori i samverkan med diskurs och dagordningsteori stå som grund för vår analys. 

Med kännedom om diskurser och vad en diskurs är och förståelse kring genus och hur 

genusordningens indelning ser ut kommer vi i vår studie ha en god ansats för vår analys. 

Med hjälp av ett genusperspektiv och förståelse kring dagordningsteorin vill se hur 

diskursen kan påverkas och genom att ha kunskap om genus och förstå hur dels 

Hirdman (2001) ser på begreppet och förklar hur vissa beteenden och handlingar kan 

ses som normativt manliga och kvinnliga går det att dra kopplingar från genusvetenskap 

till journalistikforskning. 

 

5 Metod 

Nedan presenterar vi vilka metoder vi använde oss av i denna studie men även vilka 

avgränsningar vi gjorde och hur urvalet av vårt empiriska material har gått till. Vi 

redogör här för vår kvantitativa ansats som vi valde att kombinera med en mer kvalitativ 

ansats. I den kvalitativa ansatsen använde vi oss av kritisk diskursanalys som 

analysmetod. Även kritik mot metoden och hur vi arbetat med att få en hög reliabilitet 

tas upp. 

 

5.1 Kvantitativ ansats 

I vår studie hade vi för avsikt att räkna och undersöka hur Aftonbladets rapportering av 

ett världsmästerskap i fotboll för herrar respektive damer ser ut. Vi valde då att med 

hjälp av en innehållsanalys att räkna förekomsten av vissa företeelser i texter och koda 

in alla texter som finns i tidningen under vår strategiskt utvalda period i ett Excel 

dokument. Bergström och Boréus (2012) förklarar att det exempelvis går att räkna hur 
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ofta någon speciell företeelse omnämns och att innehållsanalys till exempel kan 

användas för att komma åt allmänna värderingar i ett samhälle och för att kunna visa 

hur ofta en viss aktör får komma till tals.  

 

För att kunna genomföra vår kvantitativa del började vi med att avgränsa och samla in 

det material vi valt att analysera. Mer om hur vi avgränsat vår studie och tänkte kring 

det urval vi gjorde beskrivs i kommande kapitel Urval och avgränsningar. När vi hade 

framställt en kodbok och det kodschema som vi använde oss av som analysinstrument 

genomförde vi en testkodning och vidtog andra åtgärder för att säkerhetsställa att vi var 

konsekventa i vår bedömning. Detta för att att höja vår reliabilitet. Mer om detta finns 

att läsa under kapitlet Tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. Totalt kodade 

vi 291 olika texter från Aftonbladets sportbilaga under herrarnas världsmästerskap 2018 

och under damernas världsmästerskap 2019. Under den första perioden som sträcker sig 

över herrarnas gruppspel hittade vi totalt 190 texter och under damernas gruppspel 

hittade vi 101 texter.  

 

5.2 Kodschema 

Ett kodschema är ett vanligt instrument som används vid denna typ av manuell analys. 

Ett kodschema skapas på egen hand och det som anges i det är vad det är som ska 

noteras i materialet (Bergström och Boréus, 2012). För att koda de texter som 

publicerades under de två valda mästerskapen tillverkade vi ett kodschema med 

variabler som senare skulle bidra till att vi kunde utläsa ett resultat och via detta också 

kunna besvara våra frågeställningar. En djupare förklaring kring innebörden av de olika 

variablerna finns i bifogad kodbok som ska fungera som en slags instruktion till hur 

kodschemat ska tillämpas och nedan finns de olika variabler vi använde oss av. 

 

V1: Utgivningsår 

1. 2018 

2. 2019 

 

V2: Mästerskap 

1. Texter om herrarnas världsmästerskap 2018  

2. Texter om damernas världsmästerskap 2019 

3. Texter som rör herrlandslaget men inte mästerskapet. 
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4. Texter som rör damlandslaget men inte mästerskapet. 

 

V3: Fotbollslag 

1. Texter om det svenska herrlandslaget 

2. Texter om det svenska damlandslaget 

3. Övriga lag 

4. Inget lag 

 

V4: Journalistens kön 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Annat 

4. Kvinnor och män tillsammans 

 

V5: Artikelns huvudtema 

1. Lag 

2. Enskilda spelare 

3. Enskilda spelare och lag tillsammans  

4. Lagledare 

5. Domare 

6. Supportrar 

7. FIFA-representant 

8. Journalisten 

9. Annat 

 

V6: Storlek 

1. Uppslag 

2. Helsida 

3. Halvsida 

4. Spalttext 

5. Notis 

 

V7: Illustreras texten med hjälp av en bild eller grafik? 

1. Ja 
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2. Nej 

 

5.3 Kvalitativ ansats 

För att få en större förståelse och djupare inblick i hur det ser ut i enskilda artiklar från 

mästerskapen valde vi även att använda oss av en kvalitativ ansats och med hjälp av 

Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys kunde vi på ett 

djupare plan analysera vissa strategiskt utvalda texter. (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). För att göra detta använde vi oss av flertalet analysfrågor vi konstruerat utifrån 

Faircloughs modell.  

 

5.3.1 Kritisk diskursanalys 

Ett av de analysförfarande vi valde att använda oss av i denna studie är kritisk 

diskursanalys. Vi använde oss av Norman Faircloughs (1995) trestegsmodell för att 

analysera och sortera det vårt empiriska material. Enligt Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) har Fairclough (1995) tagit fram en modell i tre dimensioner som förklarar hur 

en kritisk diskursanalys kan genomföras. Faircloughs tredimensionella modell 

innehåller i den första nivån text som omfattar faktorer som ordval, grammatik och 

liknelser. Den andra nivån innehåller diskursiv praktik och går in på textkonstruktionen. 

Denna nivå går in på faktorer som när texten är skapad, textens syfte, vem som skapat 

texten och till vem texten vänder sig. Den tredje nivån omfattar sociokulturell praktik 

och den nivån fokuserar på att koppla textanalysen och den diskursiva analysen till 

konkreta handlingar i människors sociala tillvaro i verkligheten men även till forskning 

(Fairclough, 1995).  

 

Eftersom denna kvalitativa ansats fungerar som ett komplement till vår kvantitativa 

analys har vi valt att enbart fokusera på de två första nivåerna i Faircloughs 

tredimensionella modell som berör textproduktion och diskursiv praktik. 

Textproduktion fokuserar på textens egenskaper men berör även konsumtions- och 

produktionsprocesser, alltså diskursiv praktik. I denna nivå läggs fokus på det formella 

drag som finns i texten som i sin tur konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. Den 

diskursiva praktiken handlar i sin tur om hur textförfattare bygger på redan existerande 

genrer och diskurser i produktionen av en text och hur de som konsumerar texten tolkar 

den. Som vi förklarat tidigare kan denna nivå beröra faktorer såsom syftet till att texten 

skapats och vem som skapat texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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5.3.2 Analysfrågor utifrån kritisk diskursanalys 

Med bakgrund i Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Philips, 

2000) konstruerade vi fem analysfrågor för att tillämpa modellen på vårt empiriska 

material. Detta gjorde vi för att kunna besvara våra övergripande frågeställningar utifrån 

vår kvalitativa ansats.  

● Med vilka begrepp och ord framställs händelsen?  

● Hur gestaltas aktörernas könstillhörighet? 

● Hur presenteras aktörernas prestationer?  

● Vem har författat texten? 

● Vad är syftet till att texten skapats? 

 

5.4 Urval och avgränsningar 

Syftet med vår studie var att undersöka hur rapporteringen såg ut i en av de största 

tidningarna i Sverige som rapporterar om sport. Idag har vi mer multimedier i Sverige 

som fokuserar på både text, audio och det visuella och då vi i vår studie ville ha ett fast 

format och innehåll som inte ändras med tiden föll vårt val på att analysera 

tidningsartiklar och inte artiklar på webbsidor, ljudklipp eller videos. Eftersom vi ville 

analysera artiklar i en stor tidning valde vi Aftonbladet som är stor och som når ut till 

många människor. Slutligen föll vårt val alltså på att analysera tidningsartiklar i 

Aftonbladet. Enligt Bergström och Boréus (2012) har urvalet att göra med vad man vill 

kunna generalisera och säga något om från det som framkommer i resultatet. För att få 

ett bra och så rättvist urval av artiklar som möjlig från de två olika mästerskapen valde 

vi att avgränsa oss till den period då gruppspelet spelades i de två olika mästerskapen. 

Vi begränsade oss även till tryckt press. Vilket ledde till att vi valde att analysera 

artiklarna i Aftonbladetss tryckta tidning under fotbolls VM för herrar i Ryssland 

mellan 2019-06-14 till 2019-06-28 och mellan 2019-06-07 till 2019-06-21 då fotbolls 

VM för damer spelades i Frankrike. Totalt fick vi (n=291) artiklar med i vår kvantitativa 

analys och av dessa 291 artiklar analyserade vi sex artiklar kvalitativt för att få en större 

inblick, kunna svara på våra analysfrågor och således på de tre frågeställningar som 

finns med i studien.  

 

Gällande den kvalitativa analysen valde vi att utföra ett målstyrt urval. Att använda sig 

av ett målstyrt urval innebär att vi valde det empiriska material vi ville undersöka 
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närmare utifrån målet som vi hade med vår studie (Bryman, 2018). För att få en rättvis 

bild valde vi att kvalitativt analysera de artiklar som dagen efter match för de olika 

svenska landslagen fick störst utrymme och som sammanfattade prestationen. Eftersom 

vi dels ville se hur Aftonbladet framställde prestationer hade vi ett behov av att 

analysera artiklar som handlade om en match som spelats och inte en text som berörde 

exempelvis uppladdningen inför en match. Vi valde även dessa artiklar då de 

återspeglar resultatet av en match ur en svensk tidnings perspektiv och vi utgick ifrån att 

dessa artiklar kunde hjälpa oss att besvara de frågeställningar vi formulerat.  

 

Texterna vi analyserade i både den kvantitativa analysen samt den kvalitativa analysen 

hittade vi genom Aftonbladets egna digitala arkiv via deras app för e-tidningen. För att 

ta reda på vilka dagar som gruppspelet spelades i de båda mästerskapen valde vi att gå 

via FIFAs sammanfattning för mästerskapen på deras egen hemsida. Eftersom vi gick 

via Aftonbladets egna arkiv i våra sökningar kunde vi inte använda oss av några sökord 

utan det var de valda datumen vi utgick utifrån. När vi sedan hittade tidningen för det 

valda datumet valde vi också sportbilagan för att där i hitta vårt empiriska material.  

 

Eftersom vi ville undersöka rapporteringen om herrarna respektive damerna under ett 

världsmästerskap valde vi att inte räkna med de artiklar som handlade om det EM-kval 

som herrarna spelade under de första dagarna av damernas mästerskap. För att 

säkerställa detta urval valde vi endast att analysera de tidningssidor som längst upp på 

sidan var vinjetterade med texten: Fotbolls-VM.  

 

5.5 Metodkritik 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) beskriver hur urvalet av variabler inför en 

kvantitativ innehållsanalys brukar gå till. Det är då forskaren som på egen hand 

konstruerar olika variabler för att senare kunna dra en slutsats från de siffror som 

framkommit och därigenom också få möjligheten att besvara de övergripande 

frågeställningarna. Med detta finns både positiva och negativa aspekter. Förutom att 

variablerna blir relevanta för studien finns också en risk att man som forskare redan 

innan studien genomförs har en bild av hur utfallet av studien kommer bli och utifrån 

detta väljer variabler för att styrka sin tes. Ytterligare en negativ aspekt som finns 

gällande den kvantitativa innehållsanalysen är att det ofta är svårt att mäta utvecklingen 
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över tid. I vårt resultat kan vi därför inte ta hänsyn till hur det såg ut i början av 

mästerskapet jämfört med hur det såg ut i slutet (Bergström & Boréus, 2012). 

 

Eftersom vi i vår studie använder oss av ett målstyrt urval och väljer ut de artiklar som 

vi tittar närmare på kan vissa perspektiv försvinna. Just i detta fall valde vi att analysera 

texter som var publicerade dagen efter gruppspelsmatcherna och hur texten var skriven 

påverkades av resultatet i matchen. Om det skulle varit så att herrlandslaget skulle 

förlora alla matcher medan damlandslaget hade vunnit alla sina matcher hade vi fått 

olika resultat och en skild bild av hur rapporteringen hade sett ut som inte hade varit 

speciellt rättvis. Eftersom resultaten för de båda landslagen var lika, två vinster och en 

förlust så blev detta inte problematiskt. I just vår studie valde vi att analysera 

rapporteringen under de två senaste världsmästerskapen i fotboll och under dessa 

turneringar vann det svenska damlandslaget två matcher och förlorade en under 

gruppspelet och det svenska herrlandslaget vann även de två matcher och förlorade en 

under sitt gruppspel. Men hade en liknande studie gjorts under ett annat mästerskap där 

resultaten hade varit mer skilda hade vi kunnat få en annan bild av hur Aftonbladet 

framställer fotbollslandslagen för damer och herrar.  

 

Ytterligare en aspekt som vi blev medvetna om under vårt arbete med den kvantitativa 

studien och under arbetet med urvalet av vårt empiriska material var de andra sportsliga 

evenemangen som pågick parallellt med världsmästerskapen i fotboll. Under herrarnas 

VM som pågick under sommaren 2018 var det inga större sportsliga evenemang som 

fick mycket utrymme i sportbilagan medan det under damernas VM sommaren 2019 

också spelades EM-kval på herrarnas sida. Detta innebär att det i större utsträckning 

fanns en konkurrens mellan de båda evenemangen 2019 och att det därför kan vara så 

att damernas utrymme blev mindre på bekostnad av herrarnas EM-kval. Samtidigt kan 

det var så att herrarna under sitt världsmästerskap fick mer plats då konkurrensen i 

tidningen inte var lika stor. Det kan vidare också ha inneburit att den grupp 

sportjournalister Aftonbladet har till sitt förfogande var tvungna att dela upp sig och att 

det minskade utrymmet i tidningen under damernas mästerskap berodde på att det inte 

fanns lika många journalister att tillgå på plats. Viktigt att tillägga här är att herrarnas 

EM-kval inte sträckte sig över en längre period och att dessa artiklar enbart 

konkurrerande under ett fåtal dagar. I efterhand har vi även inset att det finns en brist i 
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uppsatsen som handlar om logiken gällande vilket landslag som är i fokus något som 

hade kunnat förtydligats. 

 

Eftersom vi också enbart undersökte Aftonbladets rapportering och gestaltning under de 

två världsmästerskapen kommer den bild vi får från resultatet i vår studie inte vara 

representativ för hur andra mediers rapportering har sett ut. 

 

När det gäller den kritiska diskursanalysen hade vi i den här studien fokus på det 

skriftliga vilket kan leda till att vi missade perspektiv som fanns kring hur Aftonbladet 

hade illustrerats sina artiklar med hjälp av bilder. Hade vi valt att komplettera 

textanalysen i studien med en bildanalys hade vi kunnat få med ytterligare perspektiv 

som hade varit intressanta. Winther Jørgensen & Phillips (2000) tycker att skillnaderna 

mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken inte görs tydliga vilket de 

ser som det största problemet med Faircloughs angreppssätt.  

 

5.5.1 Tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden 

Sett till den kvantitativa innehållsanalysen är forskarens uppgift för att uppnå en hög 

reliabilitet att inte konstruera kodningsfrågorna för krångliga utan göra det enkelt för 

vem som helst att gå igenom variablerna tillsammans med kodboken och senare få 

samma resultat som forskaren själv. För att själva uppnå det valde vi att själva först 

genomföra en test kodning, alltså en analys av en liten del av materialet för att se om vi 

behövde förändra något och för att se att vi tillämpade instrumentet på samma sätt. Vi 

väntade även en period och kodade om delar av materialet för att säkerhetsställa att vi 

var konsekventa i vår bedömning, vilket vi var. Vi genomförde alltså flera testkodningar 

för att säkerhetsställa att vi var konsekventa och för att se att vår kodbok fungerade. Det 

bör även tilläggas att vi kodade hela materialet gemensamt vilket även det enligt 

Bergström och Boréus (2012) är något som stärker tillförlitligheten på en kvantitativ 

studie.  

 

Det finns validitetsproblem som tidigare lyfts upp gällande den kvantitativa 

innehållsanalysen och detta med hänsyn till sammanhangen som finns i en text. Väljer 

man att med hjälp av en variabel försöka utläsa hur många gånger ett ord eller ett 

begrepp förekommer kan resultatet bli lidande. Detta eftersom ett ord ofta kan 

presenteras ur både en positiv och negativ synvinkel. Det stora problemet blir alltså att 
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variabeln i en kvantitativ innehållsanalys rycks från sitt sammanhang eller att ett och 

samma ord har flera betydelser  (Bergström & Boréus, 2012). För att själva undvika det 

har vi valt att inte ha med några variabler som mäter förekomsten av ett visst begrepp 

eller ord i vårt valda material.  

 

När det gäller den kvalitativa delen tar Winther Jørgensen och Phillips (2000) upp 

problem med validitet i olika diskursanalyser och de förklarar att rollen som forskare 

kan ifrågasättas då forskare, likt gemene man, även de oftast tillhör en viss del av den 

kultur som de undersöker och att de därav kan se mycket av de delar som är med i deras 

material som självklara. För att då kunna analysera materialet på ett så rättvist sätt vi 

kunde behövde vi vara noggranna med att inte ta med egna värderingar och ställa oss 

främmande inför materialet. Trots att vi försökt vara så rättvisa som möjligt kan det vara 

så att vår egen bild av världen kan ha påverkat forskningens resultat.  

 

I denna studie analyserade vi artiklar med personer som kan ses som medievana. 

Fotbollsspelare i diverse landslag kan vara vana vid att framställas i medierna och efter 

visst tänkande gällande forskningsetiska regler kom vi fram till att det för oss inte hade 

så stor betydelse att göra en etisk utvärdering. Fotbollsspelarna, domarna, 

kommentatorerna, lagledarna etc. är vana vid uppmärksamhet och inte av särskild 

känslig art.  

 

Gällande vår kvalitativa analys så tolkar diskursanalysen en sak i en viss riktning och 

teorierna har en inverkan vilket kan leda till att tolkningen skiljer sig lite från det 

vardagliga tänkanden. Även urvalet är styrt vilket vi är medvetna om. Vi ser detta som 

något som bidrar till en mer sammanhängande studie där den röda tråden präglas av 

journalistik och genus. Eftersom vi själva valt teori, metod och urval i denna studie 

följer studien en logisk ordning som är anpassad efter både det material vi haft att tillgå 

och efter det vi haft som mål att besvara och belysa med hjälp av våra frågeställningar. 

Vi är väl medvetna om de konsekvenser som studien får beroende på vilken typ av 

metod och teori som används. Detta är inte något som är negativt eller som bidrar till ett 

resultat som är vinklat åt något speciellt håll till en viss aktörs fördel. Men det är viktigt 

att vara medveten om att val av metod och teori har påverkat vilket resultat vi fått. 
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6 Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de senaste världsmästerskapen i fotboll 

för damer respektive herrar har gestaltats i Aftonbladet. I början av detta kapitel 

presenteras vårt resultat i den kvalitativa innehållsanalysen i olika diagram och tabeller. 

Dessa visar det resultat vi fått och under varje figur förtydligas och förklaras innehållet i 

de olika figurerna. Efter detta tolkas det kvantitativa resultatet och vi relaterar här till 

tidigare forskning för att besvara våra forskningsfrågor. Detta följs upp av en avslutande 

del där vi kvalitativt analyserar vissa utvalda texter med hjälp av en kvalitativ 

diskursanalys. Här tittar vi närmare på vissa texter för att komma med tydliga exempel. 

Allt detta har genomförts för att vi vill få en större inblick i Aftonbladets framställning 

av världsmästerskap i fotboll för herrar respektive damer. 

 

6.1 Diagram och tabeller 

För att få en bra överblick inför presentationen av de olika resultat som framkommer i 

denna studie ser vi det som relevant att presentera hur många artiklar som analyserades 

och hur representationen gällande vilket mästerskap de olika artiklarna handlade om. 

Även andra intressanta och relevanta siffror presenteras i detta kapitel.  
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Figur 1. 

 

Utifrån figuren ovan går det att se att det nästan skrevs dubbelt så många artiklar om 

herrarnas världsmästerskap 2018 än motsvarande mästerskap för damerna 2019. I 

stapeldiagrammet går det att se att det totalt under den period vi taktiskt valt att studera 

publicerades 291 artiklar. Trots att de matcher som spelades under denna period hade 

lika stor betydelse för respektive mästerskap fanns det i Aftonbladets tidning med sport, 

Sportbladet, totalt 190 artiklar om VM för herrar och 99 om VM för damer. Det går 

även att se att två texter handlar om damlandslaget men inte mästerskapet under denna 

period.  
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Figur 2. 

 

I figuren ovan går det att se vad de olika texterna hade för huvudtema under herrarnas 

världsmästerskap 2018. En majoritet av artiklarna under detta  mästerskap handlade 

huvudsakligen om ett eller flera lag. Totalt publicerades 66 artiklar som klassades in 

under variabel 1 som var lag. I övrigt skrevs det även mycket om enskilda spelare och 

det fanns totalt 43 texter där både laget och enskilda spelare tillsammans var i fokus. 

Det fanns också flera artiklar det andra ämnen var i fokus, så som lagledare, domare, 

supportrar och journalisten själv.  
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Figur 3. 

 

I den tredje figuren går det att utläsa vad artiklarna under damernas världsmästerskap i 

fotboll 2019 handlade om. Även i detta diagram syns det att texter om ett eller flera lag 

var det som publicerades mest. Här var artiklar som handlade om både enskilda spelare 

och lag tillsammans inte lika vanliga utan det som dominerade utöver texter om lag var 

texter om enbart enskilda spelare. 45 texter om ett eller flera lag och 32 texter om 

enskilda spelare publicerades i Aftonbladets sportbilaga under gruppspelet av 

mästerskapet.   
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Figur 4.  

 

Denna figur visar vilka det är som skrivit texterna under herrarnas världsmästerskap. 

Det går här att se att majoriteten av texterna är författade av en eller flera män. Av de 

totalt 190 artiklarna är 128 författade av just män. Enbart 26 av de totalt 190 texterna är 

författade av en eller flera kvinnor. I övrigt var det nio artiklar som klassades in under 

kategorin annat där författaren hade annan könstillhörighet än man eller kvinna eller var 

okänd. Totalt författades 26 artiklar av både män och kvinnor tillsammans.  
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Figur 5. 

 

Denna figur visar vilka det är som skrivit texterna under damernas världsmästerskap. 

Här går det här att se att majoriteten av texterna är författade av en eller flera kvinnor. 

Av de totalt 101 artiklarna som är publicerade under damernas mästerskap är det 55 

texter författade av en eller flera kvinnor. Tårtbiten som utgör variabeln “annat” är här 

något större än för herrarnas världsmästerskap, i den variabeln ingår bland annat texter 

där författaren är okänd eller de texter som kommer från en nyhetsbyrå där författaren 

inte presenteras. 
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Figur 6.  

 

 

Denna figur visar vilka landslag som texterna under de två mästerskapen handlade om. 

Totalt handlade 84 artiklar om det svenska herrlandslaget 52 om det svenska 

damlandslaget och 130 artiklar om de övriga internationella lagen som deltog i de två 

olika turneringarna. I övrigt var det 25 texter som inte handlade om någon specifikt lag. 

När vi undersökt detta ytterligare går det att se att både herrarna och damerna får lika 

stort utrymme som de övriga landslagen under sina respektive mästerskap. 
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Figur 7.  

Denna figur visar hur stor plats texten med bild eller grafik fått i tidningen under 

herrarnas världsmästerskap. Totalt fanns det med 20 uppslag i tidningen under herrarnas 

världsmästerskap, 36 artiklar som fick en helsida och 49 texter där texten tillsammans 

med bilden rymde en halv sida. Det vanligaste utrymmet för de texter som publicerades 

under herrarnas gruppspel under världsmästerskapet i fotboll 2018 var spalttexter. Det 

fanns 67 texter som räknades in i den variabeln. För närmare förklaring av de olika 

definitioner vi har hänvisar vi till bifogad kodbok.  
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Figur 8. 

 

I denna figur visas hur stort plats texter fått i tidningen under damernas mästerskap. Av 

de 101 artiklar som publicerades under damernas mästerskap var endast sex uppslag. I 

övrigt klassades 17 artiklar som helsida, 21 som halvsida, 34 som spalttext och 23 som 

notiser.   

 

6.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Det som tidigare gått att se i den forskning som finns tillgänglig från Koivula (1999) är 

att den kvinnliga idrotten fått ta mindre plats än den manliga i svenska massmedier. 

Detta är något som vi även i vår studie av Aftonbladets material från 

världsmästerskapen i fotboll under 2018 och 2019 har kunnat se. Bland de totalt 291 

texterna var omkring 65 procent, vilket motsvarar 190 artiklar, skrivna under herrarnas 

mästerskap och cirka 35 procent, vilket motsvarar 101 artiklar, konstruerade under 

damernas mästerskap. Denna information går också att se i figur 1 i föregående kapitel.  

 

Som vi tidigare redovisat förklarar Cooky (2019) att tusentals studier visar att det råder 

ojämlikheter mellan könen i alla olika typer av medier. I vår studie får männen dels mer 

plats i form av antalet artiklar men det är även så att storleken på de olika artiklarna 

skiljer sig mellan herrarnas världsmästerskap och damernas världsmästerskap (figur 7 & 

8). Under damernas världsmästerskap gavs lite mindre än 6 procent av alla artiklar 

(n=101) så pass stort utrymme att de klassades som uppslag och lite mindre än 17 



  
 

30 

procent av artiklarna gavs en helsida i tidningen. Om vi ser till herrarnas 

världsmästerskap 2019 var ungefär 10,5 procent av de publicerade artiklarna (n=190) i 

storleken av ett uppslag och ungefär 19 procent klassades som helsidor. De texter som 

handlade om män fick alltså större utrymme i Aftonbladet och det var mer frekvent 

förekommande med uppslag och helsidor när texten handlade om männens mästerskap.  

 

När vi vävde samman de texter som kodades in som spalttext och notis, alltså de minsta 

formerna av texter, går det att se att det totalt fanns 34 spalttexter och 23 notiser i 

Aftonbladet under den period vi undersökt i damernas världsmästerskap. Dessa 57 

artiklar motsvarar lite mer än 56 procent av de totala antalet texter (n=101). Under 

männens mästerskap publicerades 67 artiklar som kodades in som spalttext och 18 

notiser. Dessa 88 artiklar motsvarar lite mer än 44 procent av alla (n=190) publicerade 

artiklar om herrarnas VM. Samtidigt är cirka 23 procent av alla artiklar under damernas 

världsmästerskap notiser och samma siffra under herrarnas världsmästerskap är cirka 9 

procent. Artiklar som handlar om herrarnas världsmästerskap 2018 fick större plats i 

Aftonbladet än de artiklar som handlade om damernas världsmästerskap 2019. 

Samtidigt gavs de artiklar som skrevs om damernas mästerskap i större utsträckning 

mindre utrymme.  

 

Som Cooky (2019) förklarar finns det en hegemonisk maskulinitet inom idrotten som 

handlar om ett överordnat maskulinitetsideal inom samhället. Det kan handla om att 

männen är mer fysiskt kvalificerade vilken i amerikanska medier har lett till att 

sportmedier under tid har återupprättat vissa kulturella uppfattningar och insikter. 

Cooky menar även att detta leder till att det finns en brist på rapportering om kvinnor i 

sportvärlden. Eftersom rapporteringen om kvinnor även i det här sammanhanget inte 

ges lika stort utrymme och eftersom inte lika mycket texter publicerades går det även 

här att se de ojämlikheter Cooky beskriver och det går även att dra paralleller till den 

brist på rapportering som finns om kvinnor i sportvärlden. 

 

I vår kvantitativa analys kan vi också jämföra resultaten där vi räknat variablerna för 

journalisternas kön (figur 4 & 5). Där kan vi se ett tydligt mönster som visar att män i 

större utsträckning har konstruerat texter under herrarnas världsmästerskap 2018 och att 

det är kvinnliga journalister som skrev flest texter under damernas världsmästerskap 

2019. Enligt Winther Jørgensen & Philips (2000) är det olika diskurser som skapas av 
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bland annat journalister som tillsammans bildar det som publiken sedan upplever som 

verkligheten. Den manliga och kvinnliga fotbollen kan på planen vara näst intill 

identiska sporter men eftersom det är olika journalister, manliga och kvinnliga som 

förmedlar sin bild vidare via medierna kan det senare uppstå olika diskurser för samma 

sport.  

 

Genom vår analys kan vi se ett mönster som visar att det både skrevs färre antal texter 

om damernas mästerskap än vad det gjorde om herrarnas och att den kvinnliga fotbollen 

fick mindre utrymme i form av textstorlek än vad herrarna fick. Yvonne Hirdman 

förklarar genom sin genusteori (2001) den genusordningen som idag finns uppbyggd i 

samhället där mannen ses som normen och också är överordnad kvinnan. Även i vår 

studie finns ett resultat som visar att Aftonbladets sportredaktion är mer benägna att 

skriva om den manliga idrotten, i detta fall ett manligt fotbollsmästerskap än vad de är 

att skriva om ett kvinnligt.  

 

I vår studie går det att se att det skrivs betydligt fler artiklar om män och av män när det 

gäller fotboll. Detta kan bidra till att de hegemoniska föreställningarna inom fotbollen 

förstärks. Som Coleman, McCombs, Shaw and Weaver (2009) beskriver 

dagordningsteorin vill konsumenterna ha ännu mer av det som får mycket utrymme. 

Eftersom artiklar om männens fotbolls VM i större utsträckning får mer utrymme och 

då fler artiklar skrivs av män kan detta leda till att publiken vill ha mer av dessa typer av 

artiklar. Detta då de enligt Coleman, McCombs, Shaw and Weaver (2009) inte 

ifrågasätter det som de får presenterat utan snarare använder det till att forma vad de 

själva känner och tycker. Får då artiklar om fotboll om män som är skrivna av män mest 

plats kan det vara så att det är just den varan som publiken vill ha mer utav.  

 

Ytterligare ett mönster som går att uppfatta i vår studie är att huvudtemat för texterna 

som konstruerats under de båda mästerskapen skiljer sig något åt (figur 6 & 7). Under 

herrarnas världsmästerskap 2018 valde journalisterna att i första hand fokusera på lagen. 

Efter detta var de övriga variablerna mer utspridda och förutom den enskilda spelaren 

skrevs flertalet texter om lagledare, domare och publiken. Under damernas mästerskap 

var det även där laget som dominerade som huvudtema för texterna men efter detta kom 

den enskilda spelaren på en stark andraplacering. I den forskning som Koivula (1999) 

står bakom var det inte ovanligt att den kvinnliga idrotten i svenska massmedier 
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gestaltades på ett annat sätt än den manliga. Istället för att fokusera på den idrottsliga 

prestationen valde man istället att låta kvinnan komma till tals under andra former och 

hennes privatliv valdes att lyftas på ett annat sätt. Det var vanligare att tala om kvinnans 

föräldraroll som mamma än vad det var att nämna en mans roll som pappa.  

 

6.2 Resultat kritisk diskursanalys  

Med hjälp av de analysfrågor vi konstruerat utifrån Faircloughs tredimensionella modell 

har vi analyserat de utvalda texterna.  

 

I boken Sport och medier (2008) förklarar Peter Dahlén hur sportsliga prestationer i 

medier ofta beskrivs med maskulina värden såsom styrka och självständighet. Ofta 

skapas också en dramaturgi där matchen eller prestationen försöker bygga upp en 

spänning för läsaren. Detta är något som även Koivula (1999) kommer fram till i sin 

vetenskapliga artikel. Hon förklarar att männen framställs som mer fysiskt och psykiskt 

starka och beskriver det sportsliga genom att ta upp faktorer och attribut som färdighet 

och talang. Samtidigt fokuserar rapporteringen om manliga idrottare i huvudsak på 

insatsen och deras prestation.  

 

Granqvist klev fram med bollen vid fötterna med ett par halsbrytande soloräder 

uppåt planen. Enligt statistik från Opta hade Andreas Granqvist flest boll-touch 

av alla spelare i matchen.   

Aftonbladet. (2018-06-19) ’FANTASTISKT’.  

 

I denna text väljer Aftonbladet att framhäva Andreas Granqvist, som under 

mästerskapet var kapten för det svenska herrlandslaget, som modig och skicklig. Deras 

rapportering fokuserar på prestationen och individuella insatser och med hjälp av 

begrepp som “halsbrytande” beskriver skribenterna Granqvists skicklighet och hur djärv 

han var under matchen. De lyfter även upp statistik som pekar på att han var bäst på en 

sak i matchen.  

 

… Då gick jag in i mig själv och bara fokuserade mentalt på att det skulle ta lite 

tid. Jag fokuserade bara på mig själv. Aftonbladet. (2018-06-19) 

’FANTASTISKT’.  
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Även här beskrivs den manliga fotbollsspelarens prestationer utifrån ett maskulint 

värde. Det är den mentala styrkan som mäts. Det är inte straffmålet i sig som till slut blir 

det avgörande och viktiga utan hur spelaren själv hanterade situationen och därefter 

personifieras han som prestationen.   

 

Han blev Granen med hela svenska folket efter playoff-matcherna och 

försvarsinsatserna mot Italien. Mot Sydkorea lyfte Andreas Granqvist sin 

blågula hjältestatus ytterligare ett par snäpp. Aftonbladet. (2018-06-19) 

’FANTASTISKT’.  

 

Skribenterna väljer här att benämna spelaren med ett smeknamn och förklarar att han är 

känd som det med hela svenska folket. Samtidigt beskriver de att han har en blågul 

hjältestatus som i och med hans prestation stärktes. Koivula (1999) förklarar att mäns 

idrott presenteras på ett sätt som ses som det normala hon förklarar även att 

massmedierna har en stor påverkan på den bild de som konsumerar sport har. I detta 

utdrag framställer Aftonbladet Granqvist på ett sätt som gör att han står i fokus och att 

han blir det som är normalt. De jämför inte hans insats med någon före detta spelare 

utan sätter Granqvist i fokus samtidigt som de benämner honom vid ett smeknamn, 

något som kan bidra till en personligare relation till den enskilde spelaren. Mannen är 

alltid normen. Kvinnor i fotbollsdiskursen är normbrytande och gestaltas utifrån den 

manliga hegemonins principer. Visa hur Bank jobbar och reproducerar makt genom en 

inpräntad stil och journalistiskt tankesätt.  

 

Janogy avgjorde premiären - hyllas stort av tvillingsyrran Victoria: “Blev nästan 

lite tårögd” Aftonbladet. (2019-06-12) ’Hon gör bort tre spelare som den Lill-

Marta hon är’.  

 

Efter damernas första gruppspelsmatch beskrivs istället spelarens prestationer utifrån en 

annan persons känslor istället för att beskrivas med de maskulina begrepp som Andreas 

Granqvist gjorde i föregående text. Samtidigt står inte Janogys prestation för sig själv, 

likt Andreas Granqvist, utan för att sätta ord på hennes prestation väljer Aftonbladet att 

skriva Lill-Marta. Granqvist kallas alltså Granen medan Aftonbladet väljer att ge Janogy 

smeknamnet Lill-Marta. Kvinnans prestation blir inte hennes egen utan jämförs med 

tidigare och liknande insatser. Istället för att bli “Janogy med hela svenska folket” på 
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samma sätt som Andreas Granqvist enligt Aftonbladet ska ha blivit “Granen” blir 

Janogy “lill-Marta”. Koivula (1999) beskriver i sin studie att manliga idrottare ofta 

beskrivs utifrån prestationer medan kvinnliga idrottares prestationer inte anses vara lika 

viktiga. Hade Aftonbladet sett Janogys prestation som lika viktigt hade de kunnat 

beskriva den närmare och inte jämföra den med en tidigare prestation. Aftonbladets 

journalister formas av dagordningen och väljer att rapportera om fotboll för damer på ett 

visst sätt och fotboll för herrar på ett annat. Något som formar två olika diskurser, en 

om damfotboll och en om herrfotboll.  

 

När vi studerat de strategiskt utvalda texterna så går det att se att det är mannen som är 

normen. Kvinnor i fotbollsdiskursen är normbrytande och gestaltas utifrån den manliga 

hegemonins principer. I exemplet ovan formulerar sig Simon Bank på ett sätt som gör 

att makten och förhållandena stannar som de tidigare varit. Bank har en inpräntad stil 

och ett journalistiskt tankesätt och är väl medveten om hur sportjournalistiken idag ser 

ut.  

 

Som Coleman, McCombs, Shaw and Weaver (2009) förklarar ser konsumenter ett ämne 

som viktigt om medierna skriver mer om det. Bank formulerar sig om Sveriges 

herrlandslags kapten Andreas Granqvist på ett sätt där han framställs som bäst, att han 

borde ha en staty och att han är “Granen” med hela svenska folket. Dessa olika typer av 

formuleringar bidrar till hur fotbollsdiskursen ser ut och att det är mannen som är norm. 

Har en journalist skrivit texter på ett sätt som gör att hen får positiv respons och mycket 

läsningar tenderar denne att fortsätta skriva på samma sätt. Som Coleman, McCombs, 

Shaw and Weaver (2009) förklarar dagordningsteorin kommer läsarna vilja ha det som 

det skrivs mycket om. Genom att förmedla mycket av en viss sak och genom att 

presentera åsikter framställs aktörer på ett sätt som gör att publiken vill läsa mer av en 

viss aktör.  

 

Som i detta fall när det skrivs mycket om Andreas Granqvist efter flera av matcherna. 

Eftersom Aftonbladet valt att skriva om Granqvist och ge dessa artiklar mycket 

utrymme kan publiken se artiklarna om han som viktigast. Skrivs det mycket om 

“Granen” vill läsarna konsumera mer om just honom för att de fått uppfattningen att de 

ska prioritera honom. 
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Hjältar, vad de än säger. Kampen, moralen, målet, svetten, blodet, tårarna på 

slutet -  ett lag av hjältar fortfarande bara en seger från slutspelet. Aftonbladet. 

(2018-06-24) Hjärtekroosande.  

 

Detta utdrag är från ingressen till texten och här väljer Simon Bank att beskriva männen 

som hjältar och lyfter upp att de visade god moral, kämpade hårt och offrade mycket. 

Istället för att belysa förlusten väljer skribenten att lyfta fram att det svenska 

herrlandslaget bara är en seger från slutspelet. Som Fundberg (2003) förklarar lyfts det 

som är typiskt “manligt” upp och idealiseras. Aftonbladet tar här upp blod, svett och 

tårar och det kan ses som manligt. Att lyfta upp detta kan bidra till att könsordningen 

inom fotboll aktualiseras. Bank beskriver de manliga fotbollsspelare på ett sätt som kan 

liknas vid det Fundberg (2003) kallar för god maskulinitet. Alltså den ledande 

maskuliniteten och hegemoniska formen. Simon Bank bidrar genom sitt sätt att skildra 

denna händelse till den rådande diskursen inom fotboll. Det ingår i den manliga 

hegemonin att spela fotboll och att då ge allt för sitt land något som Bank i detta fall 

snarare konstaterar än ifrågasätter.  

 

Texten handlar också om att krossa motståndet. I rubriken väljer Bank att använda den 

tyska fotbollsspelaren Toni Kroos namn i rubriken och lägger till ändelsen “ande”. Att 

redan i rubriksättningen skriva Hjärtekroosande stärker genus gestaltningen och påvisar 

skillnader mellan de två könen. Inom männens idrott handlar det om att vara bäst och 

krossa motståndet. Som vi förklarat tidigare så idealiseras spelare som beter sig på ett 

typiskt “manligt” sätt. Att krossa motståndaren bidrar till upprätthållandet av de 

hegemoniska föreställningarna som finns inom både fotbollen och sportjournalistiken. 

Som Hirdman (2001) förklarar det så blir det som människor tidigare sett på som 

kvinnligt respektive manligt som en slags kvarlämning och att dessa strukturer har 

kämpat sig kvar. Arbeten som förr ansågs manliga eller kvinnliga har låtit sin gamla 

arbetsfördelning fortsätta och att män ska krossa någon annan inom fotbollen är ett 

tydligt tecken på att de gamla strukturerna reproduceras i texter i vår närtid. Som 

Hirdman skriver “När det normativa och kvinnor det normbrytande”. 

 

Även Cooky (2018) tar upp det hegemoniska föreställningarna inom idrotten och 

förklarar att dessa kan handla om faktorer som att just män är mer fysiskt kvalificerade 

och att sättet som personen väljer att uttrycka sig på kan bidra till uppfattningen att det 
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finns ett överordnat maskulinitetsideal i samhället. Genom att beskriva männen som 

hjältar och och ta upp de attribut som Bank i detta fall förknippar med en hjälteinsats 

kan konsumenterna anta att dessa attribut är lämpade för män och att det normala är att 

det är just män som beskrivs på detta sätt.  

 

Om matchen förde något intressant med sig var det att Peter Gerhardsson - 

iklädd Jan Björklund-skjorta- fick visa upp ett par verktyg till i Sveriges 

anfallsspel. Aftonbladet (2019-06-17) VARNING: SEMESTERN ÄR ÖVER NU.  

 

I texten ovan som är skriven efter den andra gruppspelsmatchen under damernas 

världsmästerskap beskriver journalisten Simon Bank Sveriges match mot Thailand. Här 

beskriver han förutom förbundskaptenen Peter Gerhardssons prestation också hans 

utseende i form av klädval. Yvonne Hirdman beskriver genom sin genusteori (2001) 

kvinnor som är normbrytande ofta gestaltas utifrån mannens prestationer - i detta fall 

utifrån förbundskaptenens.  

 

Det här var ett lag som sprang för varandra, som turades om. Det var Albin 

Ekdal som vann allt och som inte spelar i Hamburg i höst, det var Andreas 

Granqvist som inte behöver någon staty eftersom han är en själv. Det var 

Marcus Berg som är så klok, så oerhört klok . Och alla andra. Tillsammans. 

Aftonbladet. (2018-06-28) ETT LAG ATT ÄLSKA.  

 

Även detta är ett tydligt exempel på att det är prestationen som framhävs i texter som 

gäller maskulin idrott. De enskilda spelarna beskrivs av skribenten på ett sätt där fokus 

läggs på positiva attribut och faktorer som pekar på deras prestation. Den andra nivån av 

dagordningsteorin fokuserar huvudsakligen på hur medierna väljer att beskriva en viss 

aktör och vilka attribut just den aktören får. Vilka egenskaper det är som medierna lyfter 

fram och med vilken ton de rapporterar om ett visst ämne är faktorer som kan vara 

intressanta att titta på. Här beskrivs Berg som att han är klok, Ekdal som att han vann 

allt och Granqvist liknas vid en staty. Detta är några av de förhållanden som skribenten 

väljer att skriva i denna artikel. Som Dahlén (2008) beskriver fotboll så används flera 

maskulina värden som styrka, självständighet och tuffhet. Rapporteringen skapar en 

dold agenda för konsumenterna där de får en bild av vad som är manligt respektive 
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kvinnligt och att avläsa av Aftonbladets rapportering är det viktigt att framhäva 

prestationer inom herr- och damfotboll med olika värden.  

 

Som Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver är det som står i tryckta medier inte 

sanningen utan en avspegling av den. Genom det sätt som skribenten, Simon Bank i 

detta fallet, väljer att tolka verkligheten och förmedla den på som bidrar till diskursen 

om hur manliga fotbollsspelare är. Syftet blir att beskriva vad som hänt genom att lyfta 

upp bidragande faktorer som i detta sammanhang är spelare från det svenska landslaget. 

 

Vi sa att det inte gällde så mycket, men sedan skickade Peter Gerhardsson ut b-

laget. Modigt? Smart? Vi får se, för nu är det hans VM som står på spel . 

Aftonbladet. (2019-06-21) Hoppade chansen att slåss.  

 

Även denna text som handlar om det svenska damlandslagets sista gruppspelsmatch 

fokuserar inte i huvudsak på spelarnas prestation utan redan i ingressen läggs fokus på 

tränaren Peter Gerhardsson. Som Koivula (1999) förklarar visar det sig att kvinnor inte 

får lika mycket plats som män inom idrotten i svenska sportnyheter. I detta fall läggs 

fokus på den manliga tränaren och texten är skriven av en manlig skribent. Skribenten 

gör flera val när det gäller vilka ord och begrepp han väljer att använda och i detta fall 

väljer han att skriva “... för nu är det hans VM som står på spel”. Istället för att välja att 

lyfta upp laget och förklara att deras mästerskap står på spel väljer han att lyfta upp 

Gerhardsson och lägga fokus på hans beslut och val inför den sista gruppspelsmatchen.  

 

… men en laguttagning som måste vara den mest sensationella en svensk 

förbundskapten någonsin stått för i ett stort mästerskap. 

Det här kändes som att se en pokerspelare med ruter åtta och klöver fyra 

långsamt skicka in allt han har mot ett par i ess. Aftonbladet. (2019-06-21) 

Hoppade chansen att slåss.  

 

Simon Bank väljer inte bara att lyfta upp Peter Gerhardssons, den svenska 

förbundskaptenen, laguttagning och lägga fokus på hans gärning. Bank väljer också att 

jämföra startuppställningen med spelkorten ruter åtta och klöver fyra mot ett par i ess. 

Bank förmedlar här hur han såg på laguttagningen och eftersom han väljer att skriva om 

de spelare som kom in i startelvan på detta sätt kan läsarna få en viss bild av både 
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Gerhardsson och laget. Den bild de får av det som de läser i media kan nämligen 

påverka konsumenterna och den bild de har av både sport men även idrottarnas 

könstillhörighet (Koivula, 1999). Bank väljer här det implicita och refererar till en norm 

som tas för givet. Tjejerna är inte lika bra och konnotationen när han tar med 

pokerspelare med dåliga kort så förstärks normen för fotboll. Bank väljer att jämföra de 

svenska laget i denna match med spelkort som inte har så högt värde, liten chans att 

vinna och som sämre. Att han gör detta beror på vad han själv känner och tycker och det 

kan bidra till konsumenternas bild och forma den diskurs som finns kring det svenska 

damlandslaget.  

 

7 Slutsats och diskussion  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur Aftonbladet gestaltning och 

framställning av det svenska dam- och herrlandslaget i fotboll har sett ut under de 

senaste världsmästerskapen. Vi undersökte detta för att ta reda på om utrymmet de olika 

landslagen får skiljer sig men även för att se om Aftonbladets gestaltning skiljer sig 

mellan landslagen. Med hjälp av en kvantitativ ansats har vi räknat alla artiklar som 

publicerades i Aftonbladets tryckta tidning under herrarnas världsmästerskap 2018 och 

damernas världsmästerskap 2019. Med hjälp av detta har vi funnit flera intressanta 

saker. Dels visade det sig att det svenska herrlandslaget fick mer utrymme i Aftonbladet 

då 190 av de totalt 291 en texter som kodades in handlade om herrarnas mästerskap. 

Ytterligare en skillnad som vi såg när vi framställde tabeller och diagram utifrån vårt 

kodade material var att artiklar om herrarnas mästerskap fick större plats i Aftonbladet 

än motsvarande artiklar om damernas världsmästerskap. Det skrevs fler texter som fick 

rymmas på helsidor och hela uppslag under herrarnas mästerskap medan det under 

damernas mästerskap skrevs mycket mer notiser.  

 

Ytterligare en skillnad i hur Aftonbladet framställer herrarna- kontra damernas 

världsmästerskap är att det i stor utsträckning var så att texter om herrarnas mästerskap 

var författade av män medan texter om damernas mästerskap mer frekvent var författade 

av kvinnor. Vi fann även i vår kvantitativa del att att det i större utsträckning skrevs mer 

artiklar där enskilda spelare var huvudtemat i texten under damernas mästerskap. I 

Nathalie Koivulas forskning från 1999 förklarar hon att texter om kvinnor inom idrotten 

ofta fokuserar på hennes privatliv, känslor och inte i samma utsträckning på 

prestationen. Något vi reflekterade över när vi såg detta och senare kom att tänka på är 



  
 

39 

att det kan vara så att det författades mer texter där enskilda spelare stod i centrum för 

att texter av den typen ofta blir mer personliga och anspelar mer på känslor än 

prestation. Samtidigt kom vi att tänka på att spelarna i det svenska damlandslaget inte i 

lika stor utsträckning är igenkända i de svenska hemmen och att Aftonbladet därför kan 

ha som avsikt att bidra till att flera skulle få en bild av vilka de enskilda spelarna är, var 

de kommer ifrån och om de har någon historia som kan vara intressant att förmedla 

vidare.  

 

Med bakgrund i en kvalitativ analys i form av den kritiska diskursanalysen utifrån 

Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Phillips 2000) har vi kunnat 

undersöka med vilka ordval och begrepp som Aftonbladets journalister har konstruerat 

texter under de båda mästerskapen. Redan tidigt kunde vi där se att de texter vi 

undersökte som konstruerades utifrån föregående gruppspelsmatch för respektive 

landslag var olika varandra. Det var vanligt förekommande att de texter som skrevs 

under herrarnas mästerskap beskrev laget och de enskilda spelarna utifrån deras 

prestationer på planen och med hjälp av maskulina värden såsom muskelstyrka och 

mental styrka. När damernas landslag och deras enskilda spelare istället skulle gestaltas 

efter sina matcher beskrevs de oftast utifrån känslor och det kunde istället vara andra 

personer som fick komma till tals istället för spelarna själva.  

 

När vi analyserade de empiriskt utvalda artiklarna med hjälp av våra analysfrågor 

märkte vi till exempel att de artiklar som fick stort utrymme om damernas mästerskap 

ofta handlade om deras manliga förbundskapten Peter Gerhardsson och inte om de 

enskild spelares prestation på planen. Det var han som ifrågasattes och även han som 

fick komma till tals. När huvudartikeln från dagen efter en match handlade om en 

spelare förekom det att personer i spelarens närhet fick komma till tals och att spelarens 

insats jämfördes med tidigare spelares prestation och insats. När det handlade om 

männen fick de svara på frågor om sina insatser och deras prestation talade för sig själv 

medan kvinnornas prestation kopplades till tidigare händelser. Att Janogy jämförs med 

den brasilianska spelaren Marta och kallas “Lill-marta” är ett tydligt exempel på detta. 

Samtidigt benämns de manliga spelarna vid smeknam och får en status där det talas om 

att de ska få statyer.  
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I texterna som konstruerades om de manliga fotbollsspelarna var det också relativt 

vanligt att de beskrevs som hjältar eller att de fick olika typer av smeknamn. På detta 

sättet kunde Aftonbladet gestalta dem som folkliga utifrån deras prestation på planen 

och inte utifrån deras sätt att agera i en eventuell intervju. När det sedan kom till de 

kvinnliga fotbollsspelarna var det vanligare att de jämfördes med andra fotbollsspelare 

istället för att få egna smeknamn. När det dessutom var någon annan än spelarna själva 

som fick komma till tals efter en match och när deras prestationer på planen inte 

beskrevs utifrån samma begrepp fick de inte samma chans att uppfattas som folkliga 

eller som hjältar.  

 

En vanlig kommentar på diverse sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram 

har varit att kvinnlig och manlig fotboll inte är samma sport och inte går att jämföra. En 

tanke vi fick och reflekterade över när vi genomförde vår studie är att det skulle bero på 

att det är olika diskurser som skapas av journalister under manliga och kvinnliga 

mästerskap. Det gick i vår kvantitativa studie se ett samband mellan mästerskapen och 

journalisterna som tydligt visade att det var fler kvinnliga journalister från Aftonbladet 

som skrev om damernas mästerskap och att det var fler manliga journalister från 

Aftonbladet som skrev om herrarnas mästerskap. Detta skulle eventuellt kunna innebära 

att kvinnliga och manliga journalister bidrar till att olika diskurser upprätthålls och att 

det egentligen är det som får publiken att uppfatta fotboll som sport utifrån två 

perspektiv beroende på vilket kön spelarna på planen har.  

 

I vår studie finner vi att fotboll för herrar och damer beskrivs på olika sätt, något som 

går att se i de olika exempel vi har lyft fram. Ser vi till dagordningsteorin kan detta leda 

till att publiken tolkar innehållet som sanningen och antar att det ska vara på det sättet. 

De tror därför att det är så rapporteringen ska se ut. Det publiken ser och upplever tar de 

för givet och ifrågasätter inte. Det är därför viktigt att belysa hur rapporteringen skiljer 

sig och vara medveten om varför den gör det. Språket som används kan bidra till 

stereotyper och ojämlikheter vilket i längden förstärker och bygger upp konsumenternas 

traditionella ojämlikheter och gränser mellan de två könen.  
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7.1 Förslag till framtida forskning 

I vår studie kan vi se ett tydligt mönster som visar hur Aftonbladet gestaltar de båda 

fotbollsmästerskapen, samtidigt som vi ser ett annat mönster som tydligt visar att det är 

främst manliga journalister som skriver om herrarnas världsmästerskap 2018 och 

kvinnliga journalister som skriver om damernas världsmästerskap 2019. Med bakgrund 

i detta hade det varit intressant att se om detta innebär att det finns någon typ av 

korrelation mellan de två mönstren.  

 

För att se detta hade en framtida forskning kunnat undersöka om det ser likadant ut 

under bevakningen av andra mästerskap eller om det är något som endast uppstått i vår 

studie. Vidare hade det också varit intressant att se om det går att hitta någon korrelation 

mellan hur kvinnliga och manliga journalister konstruerar texter om idrott. Finns det då 

också olika diskurser som skapas för manlig och kvinnlig idrott som skapas av 

journalisten som sedan gör att åskådaren uppfattar de olika könens idrottsliga 

prestationer på olika sätt?  
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Bilaga B 

Kodbok 
 

V2: Mästerskap  

Denna variabel finns för att ta fram om texten handlar om världsmästerskapet i fotboll 

för herrar som spelades under 2018 eller om världsmästerskapet för damer som spelades 

under 2019. Dessa två undervariabler: 

• Texter som rör herrlandslaget men inte mästerskapet. 

• Texter som rör damlandslaget men inte mästerskapet.  

finns med om det skulle vara så att vi stötte på artiklar om dam- eller herrlandslaget som 

inte handlar om världsmästerskapet. Exempelvis en tillbakablick på tidigare 

mästerskap.  

 

V3: Fotbollslag 

Denna variabel syftar till att ta reda på vilket lag texten handlar om.  

1. Det svenska herrlandslaget i fotboll 

2. Det svenska damlandslaget i fotboll 

3. Övriga internationella lag som deltar i turneringen  

4. Texten handlar inte om ett specifikt lag 

 

V4: Journalistens kön 

Denna variabel syftar till att ta reda på vilket kön avsändaren av texten har.  

1. Man - en eller flera författare av det manliga könet  

2. Kvinna - en eller flera författare av det kvinnliga könet 

3. Annat - författare med annan könstillhörighet än kvinna eller man samt om 

författaren är okänd. Exempelvis texter från TT. 

4. Kvinnor och män tillsammans - när både kvinnliga och manliga författare 

konstruerat texten tillsammans. 

 

V5: Artikelns huvudtema 

Denna variabel syftar till att ta reda om det är laget, enskilda spelare, både den inskilda 

spelaren och lag, lagledare, domare, supportrar, FIFA-representant eller annat som står i 

fokus i en artikel. . Alltså vad Sportbladet i huvudsak rapporterar om och vinklar den 

enskilda texten på.  
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1. Lag - Om texten handlar om ett eller flera lag på något sätt. Exempelvis lagets 

insats eller lagets uppladdning inför match.  

1. Enskilda spelare - Om texten i huvudsak handlar om en eller flera enskilda 

spelare. Exempelvis en spelares insats, skadeproblematik eller bakgrund. 

2. Laget och enskilda spelare tillsammans - när texten både berör laget men också 

går in på en eller flera enskilda spelare. Alltså när både laget och spelare 

tillsammans är huvudfokus i texten. 

3. Lagledare - När texten handlar om nuvarande eller tidigare ledare för något av 

landslagen. I denna variabel ingår även alla andra artiklar som handlar om de 

personer som ingår i ledarstaben. Exempelvis materialförvaltare och fystränare.  

4. Domare - Denna variabel syftar till alla texter som fokuserar på domare. 

Anledningen till att denna variabel finns med är att VAR, video assistant referee, 

introducerades i landslagsfotbollen under dessa två världsmästerskap vilket 

skapade debatt och rubriker där domare hamnade i fokus och fick uttrycka sig. 

5. Supportrar - Om texten handlar om supportrar och fans i olika former men även 

om den har sitt huvudfokus på publiken under en match. Exempelvis artiklar om 

Camp Sweden eller om en supporter. 

6. FIFA-representant - Om texten handlar om någon typ av representant från 

FIFA.  

7. Journalisten - Om texten i första hand handlar om journalisten själv och dennes 

bild av en situation eller match, exempelvis i en krönika.  

8. Annat - När texten handlar om något annat som fortfarande är kopplat till VM 

men som inte passar någon av våra sju olika variabler.  

 

V6: Storlek 

Denna variabel syftar till att ta reda på hur stor plats texten fått ta i den tryckta upplagan 

av Sportbladet. Vi har valt att definiera storlek i detta sammanhang som det utrymme 

texten ges i tidningen. Det som analyseras här är alltså enbart hur stort utrymme en text 

ges i tidningen. Vi tar inte i vår beräkning med hur stort utrymme texten får procentuellt 

i tidningen eller hur mycket utrymme den får i jämförelse med andra texter. Antal ord är 

bara en riktlinje och inte det som i slutändan avgör. Det som har betydelse är hur stor 

yta i tidningen en artikel får.  

1. Uppslag - när texten tillsammans med bild täcker i stort sett ett helt 

tidningsuppslag. Alltså de artiklar som i stort sätt fyller ett uppslag. 1250 ord 
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eller mer. Kan även vara mindre antal ord om artikeln fylls ut med grafik och 

bilder. 

2. Helsida - när texten tillsammans med bild täcker majoriteten av en sida. Mellan 

750-1250 ord. 

3. Halvsida - när texten tillsammans med bild rymmer cirka en halv sida i 

tidningen. Mellan 450-750-ord 

4. Spalttext - när texten inte är bredare än tre spalter men fortfarande är större och 

innehåller mer än en notis. Mellan 200-450 

5. Notis - kortare text på som sammanfattar en nyhet på liten yta. 200 ord eller 

mindre. 

 

V7: Illustreras texten med hjälp av en bild eller grafik? 

Med denna variabel kollar vi på om texten illustreras med hjälp av en eller flera bilder 

men även om den kompletteras med någon form av grafik. Exempelvis en tabell från 

gruppspelet eller illustration av en arena. Om texten enbart har med en bild i form av 

bildbyline så anses den inte illustreras med bild då denna typ av bilder inte medför 

något till texten. Denna variabel finns med för att kunna se om Sportbladet väljer att ha 

med bilder eller grafik. 

1. Ja -  Texten illustreras med bild eller grafik 

2. Nej -  Texten illustreras inte med bild eller grafik
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