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Abstract 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra Aftonbladets rapportering från 

handbolls-EM för damer 2010 och handbolls-VM för herrar 2011. Anledningen till att denna 

undersökning genomfördes var för att se hur jämlik eller ojämlik Aftonbladets rapportering 

var från de två internationella idrottsevenemangen. 

 

Den teoretiska bakgrunden som uppsatsen präglas av är genusperspektivet. Utifrån 

genusperspektivet i kontext med medier och idrott så skapades den teoretiska ramen för 

uppsatsen. Den utförda undersökningen i uppsatsen gjordes kvalitativt genom en kritisk 

diskursanalytisk analys av utvalda artiklar från Aftonbladets pappersupplaga under de två 

idrottsmästerskapens gång. 

 

Resultatet i undersökningen visade på en fördelaktig framställning av männen i Aftonbladets 

rapportering. Under det kvinnliga mästerskapet tenderade männen att framställas som 

förebilder och fadersfigurer åt kvinnorna. I rapporteringen från det manliga mästerskapet 

porträtterades männen som väldigt stereotypa i och med att alkohol, kvinnorelationer och 

fysisk stryka starkt präglade mediebilden. Det fanns däremot en del tendenser till en jämlik 

rapportering i och med att journalisten (som var densamma i alla tio artiklar) konsekvent 

benämnde de kvinnliga spelarna som ”tjejer” och de manliga spelarna som ”grabbar”. 

Benämningarna i sig är orättvisa och föryngrande eftersom de används på personer som är 

över 20 år men eftersom att journalisten var konsekvent i användandet så kan det ses som ett 

tecken mot jämställdhet. Tidigare forskning har visat att det varit vanligt att benämna kvinnor 

som ”tjejer” men nu går utvecklingen eventuellt mot samma föryngring även hos männen. 

Detta kan alltså vara ett provexemplar på en framtida, orättvis men också jämställd 

rapportering. 

 

Nyckelord: Svensk handboll 2010-2011, genus, idrott, medier, Aftonbladet 
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1. Inledning 
 
Sportrapporteringen fyller en stor del i dagens journalistik. Sportprogram och 

direktsändningar från idrottsevenemang visas på bästa sändningstid och tidningarna har 

utvecklat sina sportsidor till att bli separata bilagor. En stor framgång inom idrottens värld har 

direkt en stor chans att bli dagens huvudnyhet.  

 

Men sportrapporteringen är rent kvantitativt fokuserad på manlig idrott. Den kvinnliga 

idrotten kommer i det vardagliga nyhetsflödet allt som oftast i andra hand rent 

spaltlängdsmässigt. De mer etablerade, manliga, idrottsarrangemangen som exempelvis 

Elitserien, Allsvenskan och Champions League fyller istället den största delen av 

sportrapporteringen i Sverige. 

 

När Sverige deltog i det europeiska mästerskapet (EM) i handboll för damer i december 2010 

och världsmästerskapet (VM) för herrar i januari 2011 insåg jag att jag aldrig varit med om att 

två landslagsmästerskap för respektive kön spelats inom loppet av en så kort tidsperiod. 

Frågan slog mig direkt: hur jämlik eller ojämlik är egentligen den sammantagna nyhetsbilden 

som förmedlas från dessa två idrottsevenemang? 

 
2. Syfte 
 
Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utifrån ett genusperspektiv jämföra Aftonbladets 

sportbilaga Sportbladets (från och med nu endast benämnd som Aftonbladet) rapportering 

från handbolls-EM för damer som anordnades i Danmark den 7-19 december 2010 och 

handbolls-VM för herrar som anordnades den 13-30 januari 2011 i Sverige. 

 
3. Frågeställningar 
 

• Hur framställs de svenska lagens insatser i turneringarna? 

• Vad är det för tematiskt fokus som präglar artiklarna? 

• Hur framställs de manliga och kvinnliga handbollsspelarna? 

• Vilka ideal och anledningar till sportslig framgång lyfts fram i artiklarna? 
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4. Material och avgränsning 
 
Urvalet av undersöknings material skedde i flertalet steg. På Kungliga biblioteket (KB) under 

onsdagen den 23 mars 2011 så gjordes grovurvalet för att urskilja hur mycket material som 

Aftonbladet publicerade i rapporteringen kring de olika mästerskapen. Detta urval utfördes 

genom att gå igenom de olika utgivna tidningarna på mikrofilm. 

 

I detta första grovurval noterades det att Aftonbladets publicerade 143 artiklar som 

behandlade handbolls-EM och handbolls-VM under de berörda datumen. Det ska sägas att 

eftersom att Sveriges herrlandslag spelade öppningsmatchen i den 13 januari 2011 innebar det 

att den 12 januari också inkluderades i grovurvalet. Damerna spelade sin första match den 8 

december och därför startade rapporteringen den 7 december. Även dagen efter att respektive 

turneringen avslutats ingår i det empiriska materialet. Detta eftersom att det då rapporterades 

om respektive turneringsslut i form av finaler och bronsmatcher. I praktiken innebar detta 

alltså att 20 december 2010 och 31 januari 2011 också ingick i urvalet. I bilaga 2 ses samtliga 

matcher som spelades i turneringarna och vad resultaten blev. 

 

Efter att noggrant ha gått igenom turneringsupplägget (se bilaga 1) samt Sveriges matcher (se 

bilaga 2) och rapporteringen kring dem så gjordes valet att fokusera på ett antal skeenden 

under turneringarnas gång och sedan välja artiklar att analysera utefter det. Detta för att på ett 

så pass tillförlitligt sätt kunna redogöra för rapporteringen över hela mästerskapet och inte 

endast rapporteringen från enstaka matcher i mästerskapen.  

 

Utifrån ovanstående kännetecknade jag sedan fyra skeenden under mästerskapets gång. Dessa 

skeenden kan kopplas ihop och sedan utgöra en mindre kategorisk modell: 

1. Förväntningar  

Rapporteringen från handbollsmästerskapen började med att det ställdes upp 

förväntningar inför de olika mästerskapen. Att se på vad det fanns för förväntningar 

och förhoppningar på de svenska lagen kändes därför relevant att undersöka. Hur bra 

är egentligen det svenska lagen och vilken detalj i lagen är det som är nyckeln till en 

svensk framgång? 
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2. Matcherna 

Det är även viktigt att titta på matchreferaten om man ska se på en mediebild utifrån 

ett idrottsevenemang. Det är viktigt eftersom att det är matcherna, och rapporteringen  

efter dem, som utgör kärnan i all sportjournalistiska rapportering.  

 

3. Mellan matcherna 

Eftersom att det är lite längre uppehåll mellan vissa matcher under turneringarna så 

utvidgar Aftonbladet sin rapportering med att fokusera på andra saker än handbollen. 

Sådana ”mellan matcherna”-artiklar fyller även det en del i min kommande analys.  

 

4. Utvärdering 

Det fjärde skeendet under turneringen som jag tycker mig urskilja är avslutningen, hur 

man sammanfattar mästerskapet och vad man ger för framtidsvision för de svenska 

lagen. Hur slutar egentligen rapporteringen från mästerskapet? Vad är det sista som 

belyses i rapporteringen som pågått under flera veckors tid?  

 

Efter grovurvalet av det empiriska materialet så blev faktumet klart att ett snävare urval var 

tvunget att göras eftersom att jag ska tillämpa en kvalitativ analysmetod. Med motiveringarna 

ovan i baktanke så gjordes detta mer specifika urval den 4 april 2011 på Kungliga biblioteket. 

Efter det urvalet så bestod det empiriska materialet i denna kvalitativa studie av 18 

nyhetsartiklar med tillhörande bilder. 

 

Men för att mina kvalitativa analyser skulle bli så pass genomgående och detaljerade som 

möjligt tvingades jag även till ett tredje urval. Genom att titta igenom de 18 artiklarna var för 

sig för att på så vis skönja vilka artiklar som var bäst lämpade för analys så resulterade mitt 

slutgiltiga urval i ett material på 10 stycken artiklar, 5 artiklar från dam-EM och fem artiklar 

från herr-VM. Det slutgiltiga urvalet kan således ses som ett slags typurval och det är alltså 

analysresultaten från dessa 10 artiklar som denna uppsats behandlar. 
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5. Bakgrund 
 
5.1 Handboll i Sverige 
 
Handboll är en väletablerad idrott hos det svenska folket. Handboll är en aktivitet som 

engagerar ungdomar i tidig skolålder. Det är även en av få lagidrotter där män och kvinnor är 

verksamma i lika stor utsträckning. (Riksidrottsförbundet: Idrotten i siffror) 

 

På professionell nivån så håller både de svenska herrarnas och damernas landslag världsklass 

och är även starkt förankrade hos det svenska folket. Det svenska herrlandslaget blev speciellt 

omtyckta under förbundskaptenen Bengt Johansson tid som förbundskapten mellan åren 

1989-2004 (www.handboll.info). Detta bevisades speciellt år 1990 då landslaget fick 

Jerringpriset som är folkets pris till årets svenska idrottare/lag (www.sverigesradio.se).  

 

Under Johanssons tid som förbundskapten så var Sverige oerhört framgångsrika och laget var 

en gigant inom världshandbollen. Johanssons tid som svensk förbundskapten kan benämnas 

som Sveriges storhetstid inom världsherrhandbollen. Under denna storhetstid så vann Sverige 

två VM-guld och fyra EM-guld. Förutom guldmedaljerna så ska det nämnas att Sverige i VM-

sammanhang tog medalj i sex världsmästerskap i rad under åren 1990-2001 och att man i EM 

vann tre guld i rad under åren 1998-2002 (www.the-sports.org). Det enda mästerskapet som 

”Bengan boys” (smeknamnet på landslaget under Johansson tid) inte lyckades vinna var OS. 

Detta trots att laget var i final i tre raka OS-finaler mellan åren 1992-2000. 

    

Spelare som varit framträdande under svensk herrhandbolls historia, bland annat för att de 

spelat så landskamper, är många. Några axplock är: Magnus Wislander, Per Carlén, Erik 

Hajas, Tomas Svensson, Stefan Löfgren, Ljubomir Vranjes, Magnus Andersson, Ola 

Lindgren och Staffan Olsson (www.handboll.info). De två sistnämna är även 

förbundskaptener för herrlandslaget år 2011 som tar plats i denna uppsats. 

 

Det svenska damlandslaget i handboll blev uppmärksammade rejält av det svenska folket år 

2001. Detta år spelades VM i Italien och under förbundskapten Thomas Rydes regi så tog sig 

Sverige överraskade fram till en kvartsfinal i turneringen. Sverige slutade på en åttondeplats 

och i media så fick laget epitetet ”Det leende landslaget”. (www.handboll.info, www.nt.se)  
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Från och med mästerskapet 2001 blev det svenska damlandslaget ett landslag som många 

svenskar började följa. Spelare som varit framträdande genom åren är: Katarina Chifri (före 

detta Arwidson), Madeleine Grundström, Matilda Boson, Mia Hermansson och Tina 

Flognman (www.handboll.info). Trots starka profiler så uteblev de sportsliga framgångarna 

till en början efter den stora framgången år 2001. Det var nämligen inte förrän 2006 som 

Sverige tog en framskjuten placering i ett stort mästerskap igen. Detta då man kom på sjätte 

plats i EM (www.eurohandball.com). Men efter EM 2006 så blev det ännu en gång svårt för 

damerna att gå långt i ett mästerskap. I de tre internationella mästerskapen mellan åren 2007-

2009 så lyckades man som bästa resultera i en åttonde plats i OS 2008. 

 

2009 så tog Per Johansson ensam över ansvaret som svensk förbundskapten för damerna 

(www.handboll.info). Det var också han som ledde damlandslaget i EM 2010, mästerskapet 

som är analysföremål i denna uppsats. 

 

6. Teoretisk ram och tidigare forskning 
 
Inom dem tre forskningsområdena genus, medier och idrott som måste räknas som dem tre 

huvudområdena i denna uppsats så finns en mängd etablerade teorier och tidigare forskning. 

Dessa kommer att lyftas fram i detta kapitel. Som avstamp mot metoddelen i denna uppsats så 

kommer det även att redogöras för vad diskursteori innebär. 

 

6.1 Genus och medier 
 
Historiskt sett så finns det redan nu en bred kunskap om kvinnors representation i medier. 

Däremot saknas det kunskap om hur genus i samband med sociala kategorier som etnicitet, 

klass och sexualitet konstrueras i mediernas diskurser. (Kleberg 2006:17-41) 

 
”Hur kvinnor och män framställs i medierna bidrar till föreställningar om hur man bör vara och se ut för att 

bli en del av den verklighet som värderas som så viktig att den får utrymme i medierna – och därmed blir 

något vi talar om.”  

 
Madeleine Kleberg (2006:7) 
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6.1.1 Genusperspektivet 
Teorierna inom genusperspektivet och genusforskningen är många och har utvecklats under 

tidens gång. De feministiska rörelserna som växte fram under 1960-talet och dess teorier har 

däremot haft ett antal åtaganden som har bestått trots tidens tand. Dessa åtaganden yttrar sig i 

en bestående kritik mot exempelvis: den romantiserade bilden av kärnfamiljen som medierna 

förmedlar, frånvaron av kvinnor i det journalistiska utbudet och den ständiga trivialiseringen, 

stereotypiseringen och förminskningen som kvinnor drabbas av i medieutbudet. (Kleberg 

2006:16) 

 

Inom genusforskningen så har det sedan 1970-talet växt sig allt starkare att man motsäger sig 

från den traditionella överföringsmodellen inom medierna. Denna överföringsmodell 

tillämpar en enkel kommunikationsmodell där ett mediebudskap entydigt går i bandet sändare 

– meddelande – mottagare. Överföringsmodell kan sägas utgå ifrån att medierna endast 

speglar verkligheten. Inom genusforskning tar man alltså avstånd från överföringsmodellen 

och hävdar vidare att ett medieinnehåll aldrig kan var någon sanningsenlig utsaga om livet 

utan utgör istället ett urval och en representaion. (Kleberg 2006:16-18)   

 

6.1.2 Konstruktion, representation och stereotypisering 
I mediematerialet som publiceras så försiggår det alltid av ett speciellt urval. Detta urval leder 

till en viss, och ofta ensidig, representation i medierna. Representationen leder i andra hand 

till att medierna skapar en konstruktion av verkligheten. Istället för att ”spegla” verkligheten 

så ”skapar” medier (exempelvis nyhetsmedierna) verkligheten (Kleberg 2006:17-18). 

Faktumet att medierna inte nyttjar en allsidig representation leder till en utbredd användning 

av stereotypiseringar när det gäller kön, etnicitet, nationalitet och andra sociala tillhörigheter. 

(Kleberg 2006:18) 

 

Stereotypiseringar (stereotypa representationer) kan karaktäriseras som generaliseringar av 

enskilda grupper. Syftet med stereotypiseringar är att kunna urskilja dessa grupper genom att 

essentialisera och naturalisera gruppernas särdrag. Stereotypiseringar innebär ofta 

nedvärderingar då sociala grupper ställs i motpol mot varandra (Kleberg 2006:18). Bland 

annat så har medierna haft en stor del i att porträtteringen av kvinnor skett på ett begränsat 

och nedsättande vis. Män tenderar å andra sidan att porträtterats som hårda. Detta bland annat 
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genom att männen visas använda våld som ett sätt att föra sin egen talan. (Carter et al. 

2004:29) 

 

6.1.3 Journalisten 
Liesbet van Zoonen (1998) lyfter fram journalisten och journalistens köns påverkan på 

mediematerialet. I nyhetsrapporteringen så ser man olika nivåer av manlighet respektive 

kvinnlighet inom journalistiken. Typiskt journalistisk manlighet är ämnen som politik, brott, 

ekonomi och utbildning. Den manliga vinklingen i rapporteringen är oftast fokuserat på fakta, 

sensationer eller med en manlig förankring. Källorna i rapporteringen är oftast män och 

moralaspekten i rapporteringen är objektiv och fristående. (van Zoonen 1998:35-36) 

    

En feminin nyhetsrapportering tar å andra sidan upp ämnen som ”mänskligt intresse”, 

konsumtionsnyheter, kultur och social politik. Vinklingarna i en feminin rapportering 

fokuserar på exempelvis bakgrunder, effekter och medlidande. Detta med en könsobjektiv och 

generell ståndpunkt. Källorna tenderar att vara kvinnor och moralen i rapporteringen är 

fokuserad på publikens behov. (van Zoonen 1998:36) 

 

Journalistiken som yrke har även varit dominerat av normer, traditioner och värderingar som i 

mångt och mycket är beskrivna utifrån ett manligt patriarkat (Carter et al. 1998).  Kvinnans 

ställning är underordnad och blir avvisad från en jämställd plats som journalist. Det 

journalistiska yrket och agendan är hierarkiskt uppbyggt utifrån en manlig hegemoni. De mest 

åtråvärda nyheterna räknas som de ”hårda” nyheterna. Dessa nyheter betraktas som seriösa 

och viktiga. Längre ner i hierarkin hittar man de ”mjuka” nyheterna. Dessa nyheter anses 

ointressanta och obetydelsefulla. Kvinnorna blir undanskjutna inom journalistiken då de 

”hårda” nyheterna rapporteras av män och kvinnorna rapporterar de ”mjuka” nyheterna 

(Carter et al. 1998).  

 

Tendenserna ser dock ut att medierna går mot ett mer demokratiskt landskap. Holland (1998) 

poängterar i sin studie av brittisk tabloidpress att trenderna går från den mer populariserade 

dagspressen istället går mot en mer demokratisk motsvarighet. Denna demokratiska 

motsvarighet innebär en mer kvinnlig typ av journalistik. En kvinnlig typ av journalistik 

lockar en mer jämställd fördelning i framförallt den medierade offentligheten. Fakta kvarstår 
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däremot att kvinnor fortfarande har svårt att yttra sig i media jämfört med männen. (Holland 

1998; Kleberg 2006) 

 

6.2 Genus och idrott 
 

6.2.1 Manlig hegemoni 
När det gäller genusteorier i kontext med idrott så följer antagandena samma spår som 

genusperspektivet i allmänhet. Män har blivit socialt konstruerade som ”de angripande” och 

kvinnor som ”offren”. Fuller (2006) påpekar också att sport alltid varit en manlig rättighet. 

Sport har en påtaglig roll i att upprätthålla en manlig hegemoni (Segrave et al. 2006). 

 

Sportrapportering kan ses som bärare av sociala ideologier och kontexter. Att projicera redan 

manligt hegemoniska tankar om världsbilden ur ett könsrollsperspektiv gör att påverkan blir 

stor. Att män ”gör” och att kvinnor ”är”, män leder och kvinnor följer är dominerande åsikter. 

(Rowe 2008) 
 

Maskulinitet framställs som något positivt inom idrotten. Mer, stereotypiskt, kvinnliga attribut 

som exempelvis att gråta och att vara svag anses negativt (Wachs 2006). Att ge en manlig 

idrottare mer ”kvinnliga” egenskaper anses som något förnedrande medan att ge en kvinna 

”manliga” egenskaper ska ses som något berömmande (Wachs 2006). Hallmark (2006:166) 

instämmer med detta genom att visa på en sekvens där mannen framställs som intelligent och 

kvinnan som känslosam. Ett exempel som är väldigt typiskt för den stereotypiska hegemonin 

för attribut hos könen (Hallmark 2006).  

 

När kvinnorna benämns med ”manliga” attribut inom medierapporteringen av idrott så görs 

det i ett ambivalent tonläge som nedvärderar kvinnans insats (Hallmark 2006; Bissell 2006). 

Bilden av kvinnor med mer ”manliga” attribut är en aning komplex. Rowe (2008) påpekar att 

medierna oftast ger en bild av kvinnan som ”butchig” och lesbisk. Förändras bilden av 

kvinnliga och manlig idrottare i medierna så har det inverkan på hela fältet av könsrelationer 

och sexualitet (Rowe 2006). 

 

6.2.2 Bilden av den idrottande kvinnan 
Sporten bidrar till att spegla ett sedan länge manligt övertag och ett kvinnligt förtryck 
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(Segrave et al. 2006). ”Sport är en manlig sak och utövas av män” (Graciela Rodríguez 2008).  

 

Kvinnlig idrott är ofta utpekad som en trivialiserad och marginaliserad form av manlig 

”vanlig idrott”. Kvinnorna blir ofta utpekade som feminiserade kvinnor än som duktiga 

idrottare. Manlig idrott är omarkerad medan kvinnlig idrott är markerad. Detta eftersom att 

man genomgående benämner kvinnors idrottsliga aktiviteter som just ”kvinnliga idrotter” 

medan männens aktiviteter bara är ”idrotter”. Exempelvis så benämns fotboll som 

”damfotboll” för kvinnorna och endast ”fotboll” för männen. (Segrave et al. 2006) 

 

Genom att poängtera kvinnornas idrottsliga aktiviteter på detta vis så ger man sken av 

kvinnlig idrott som ”den andra”, underordnade formen av idrott. (Segrave et al. 2006) Även 

Wachs (2006) är av samma ståndpunkt då hon poängterar manligheten som norm dels inom 

idrottens värld, men även utanför den. Uttrycket ”bra för en tjej” är något som Wachs 

poängterar (Wachs 2006:51). Hallmark (2006) lyfter fram att det existerar en nedtryckande 

mediebild av kvinnliga idrottare som därigenom förenklar och nedvärderar deras insatser. 

Mediers framställning och val av diskurs för kvinnliga idrottare har en manlig hegemonisk 

funktion och bidrar till att förstärka ett allmänt tyckande och en ”förmodad läsning” 

(preferred reading) av mediematerialet. (Hallmark 2006) 

 

Segrave et al. (2006) lyfter fram att kvinnor framställs som omogna i medierapporteringen. 

Kommentarer som syftar på att kvinnors sportsliga kvaliteter liknar barns sportsliga kvaliteter, 

att kvinnan inte idrottar för sin egen skull och som pekar på kvinnorna som mödrar och 

döttrar istället för idrottare, är alla vanligt förekommande. Bissel (2006) påpekar att många 

gånger då kvinnorna idrottare fått barn eller gift sig så har det framställts som något negativt 

för kvinnans idrottsliga aktivitet medan om en manlig idrottare gift sig eller fått barn så 

benämns det inte samma negativa kontext. Kvinnor benämns också i större utsträckning än 

männen med sitt förnamn (Bissell 2006).  

    

Faktum är att det rapporteras mer om manlig idrott än kvinnlig idrott i samtliga medier: 

skriftliga, visuella och audiella (Bissell 2006; Rowe 2006; Segrave et al. 2006). I medierna så 

är skillnaderna påtagbara även lingvistiskt vilket konstruerar olikheter och hierarkier mellan 

könen (Segrave et al. 2006). Ojämställdheten visas i både antalet artiklar, prioriteringen av 

artiklarna och att den grafiska designen inte är lika utbredd och genomarbetad som i 

rapporteringen av de manliga idrottarna (Bissell 2006). 
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6.2.3 Sportslig moral 
De etiska reglerna är olika för män och kvinnor inom idrotten (Mawson 2006). Mawson 

(2006) redogör vidare för begreppet ”sportskvinnoskap” (sportwomenship) som en separering 

från det ursprungliga ordet sportmannaskap (sportsmanship) som betecknar ”god spormanna 

anda”. Kvinnor har länge varit ansedda som olämpliga för att utöva idrott och varit ansedda 

att inte kunna klara av sportens fysiska och psykiska miljö.   

 

Mawson (2006) poängterar att det är bevisat att kvinnor har högre moraliska värderingar än 

män inom idrotten. Kvinnorna är mer målinriktade och tillämpar bättre sportsmannaanda 

medan männen är mer egocentriska och aggressiva. Inom lagidrotter så tänker männen på sitt 

eget bästa och sätts i större utsträckning än kvinnorna i fokus som individ. Kvinnorna tänker 

istället på lagets bästa. Tendensen är däremot att idrottsutövande kvinnor går mot ett mer 

manligt och tävlingsinriktat sportmannaskap. (Mawson 2006) 

 

6.2.4 Bilden och kameran 
Kameran och närmare bestämt bildens roll i förmedlandet av sport anser många nämnda 

författare som viktig. Rowe (2008) poängterar däremot att sportsfotograferingen är väldigt 

partisk. Manliga idrottare syns i mycket större utsträckning än kvinnor. Männen syns ofta 

med att göra olika saker inom idrotten vilket leder till en större prestige för männen och en 

nedvärdering för kvinnorna. Det är övervägande fler kvinnliga idrottare som syns i en passiv 

roll än manliga idrottare. Kvinnliga idrottare produceras också i mer stereotypiska könsroller 

än vad männen gör (Rowe 2008). Rowe lyfter både fram att det finns en stark sexualisering av 

kvinnor inom idrotten men även en ökad sexualisering av män. På så sätt frambringar han 

också en förändring från det manliga patriarkatet. Många feminister hävdar att det är en 

sexuell och fysisk bild som framställs av kvinnliga idrottare. (Rowe 2006) 

    

Mediematerialet inom sportjournalistiken går å sin sida mot en allt större avsaknad av en 

direkt kontakt med det idrottsmässiga. Sportfotografiets dominerande fokus är däremot 

fortfarande detsamma – actionbilder ur ett helkroppsperspektiv. (Rowe 2008) 

 

6.2.5 Tidigare svenska studier 
Det finns två exempel på svenskgrundade studier som gjorts tidigare på ämnet genus och 

idrott. Ulf Wallins Sporten i spalterna (1998) som är en kvantitativ undersökning av 
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sportjournalistikens utveckling mellan 1895 och 1995 och Nathalie Koivulas 

doktorsavhandling från Stockholms universitet Gender in sport (1999). Dessa studier fyller 

däremot ingen teoretisk grund för den här uppsatsen men har varit till viss hjälp. 

 

6.2.6 Framtida tendens 
Tendensen inom sportjournalistiken går mot en mer jämställd, men kanske också mer 

stereotypisk, sportrapportering av kvinnor och män. Sportrapporteringens roll är komplex. 

Rapporteringen fungerar som ett ”sportens språk” där ojämställdheten mellan könen 

reflekteras. Men på samma gång så bidrar rapporteringen även till ojämställdhetens fortsatta 

bestående inom idrottens värld och i en större social kontext (Rowe 2008; Segrave et al. 

2006). 

 

Medierapporteringen inom sportjournalistiken blir däremot alltmer könsneutral. I dag är det 

ett större fokus på kvinnornas talanger och egenskaper än på än vad det var tidigare då det 

mestadels var fokus på de kvinnliga idrottarnas utseende. Det kvinnliga idrotten blir större 

och antalet aktiva utövare ökar (Hallmark 2006; Wallin 1999). Det är viktigt att man 

rapporterar jämställt utan att man presenterar hegemoniska tankar som gör att kvinnornas 

insats nedvärderas (Hallmark 2006). Tendensen är också att idrottsutövande kvinnor går mot 

ett mer, stereotypisk, manlig och tävlingsinriktad syn på idrotten (Mawson 2006). 

 

6.3 Diskurs 
Med diskurs så menar man att texter, exempelvis nyhetstexter, är sammankopplade med olika 

situationer, institutioner och strukturer i samhället. När man interagerar med texter så räcker 

det därmed inte att se på vad texten explicit uttrycker. Under läsningen så måste man även 

väcka frågor som: vilken förekomst i samhället är den här texten en del av, eller vad försöker 

texten motverka? Den totala förståelsen av en text får man endast om man fångar upp dessa 

”osynliga” samhällsbaserade strukturer genom ett analytiskt synsätt. Man måste lyfta fram de 

kognitiva, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar som texten producerats 

från. Texterna finns till i ett samhälle och är på samma gång producerade utifrån samhällets 

problem. Det förekommer en ömsesidig relation mellan text och samhälle. (Berglez 

2010:267) 
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I denna uppsats så kommer det att tillämpas en kritisk-diskursanalytisk metod. Berglex lyfter 

fram två definitioner om vad diskurs är. Dessa två definitioner är viktiga att frambringa som 

bakgrund för den kritiska diskursanalysen. (Berglez 2010:271) Det är framförallt definition 

två som fyller funktion i denna uppsats. 

 

Berglez två definitioner:  

1. Diskurs som språkuttryck och samtal 

Språket bildar relationer mellan människor och åtskilda grupper i samhället. (Berglez 

2010:271-272) 

 

2. Diskurs som institutionell kunskapsproduktion 

Diskurs produceras från olika institutioner i samhället och är ett sätt att föra fram 

ämneskunskap. (Berglez 2010:271-272) 

 

6.3.1 Nyhetsdiskurs 
Den här uppsatsen kommer som sagt att tillämpa en kvalitativ analysmetod. Detta i form av så 

kallad kritisk diskursanalys. Jag kommer endast att analysera nyhetstexter och bilder vilket 

betyder att den diskurs som ligger i fokus för min undersökning är nyhetsdiskurs. 

Nyheter ses som diskurs eftersom det utgör ett eget språk – nyhetsrapporteringsspråket. I 

nyhetsrapporteringen så paketeras den sociala verkligheten och rapporteras därefter på ett 

speciellt sätt. (Berglez 2010:272) 

 

Kritisk diskursanalys lämpar sig bra för analys av nyhetsdiskurs. Det är således en av de 

viktigaste anledningarna till att jag valt den analysmetoden i den här uppsatsen. Kritisk 

diskursanalys lyfter fram hur nyhetsdiskurs förhandlar eller motverkar övergripande 

samhällsidéer och dess dolda agendor, värderingar och intressen (Berglez 2010:273). I detta 

fall så är det föreställningarna om genus som i störst utsträckning kommer att undersökas. 

 

6.3.2 Begreppet kritisk diskursanalys 
Den kritisk-diskursanalytiska riktningen är en bred metod för att analysera texter. Det finns 

många olika angreppssätt som innefattar både likheter och olikheter. (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:66) 
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Det finns däremot fem gemensamma drag som sammanfogar de olika, kritisk-

diskursanalytiska, angreppssätten. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67)  

• Det första gemensamma draget är vetenskapen om att ”sociala och kulturella processer 

och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär”. Med det menas att man 

inom det kritisk-diskursanalytiska fältet anser att diskursiva praktiker (där skapandet 

och mottagandet av texter pågår) ses som en form av social praktik vilken bidrar till att 

konstituera vår sociala värld, våra sociala identiteter och våra relationer. Inom den 

kritiska diskursanalysen vill man ”lyfta fram den lingvistisk-diskursiva dimensionen 

hos sociala och kulturella fenomen”. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67)  

 

• Det andra gemensamma draget är att man anser att diskurs både är konstituerande och 

konstituerad. Med anser att diskurs både konstituerar (bildar) den sociala världen men 

också konstitueras (bildas) av densamma. Diskurs anses ha ett dialektiskt förhållande 

till den sociala strukturen. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67-68) 

 

• Det tredje gemensamma draget är att kritiska-diskursanalytiker anser att ”språkbruket 

ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget”. Man menar att genom kritisk 

diskursanalys så gör man en lingvistisk analys av den sociala världen. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:68)   

 

• Det fjärde kännetecknet är att man är överens om att ”diskurs fungerar ideologiskt”. 

Man anser att diskursiva praktiker bidrar i skapandet och reproduktionen av ojämlika 

maktförhållanden exempelvis mellan män och kvinnor. (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:69)    

 

• Det femte och sista kännetecknet för det kritisk-analytiska angreppssättet är att man 

anser sig vara en kritisk forskning. Detta angreppssätt ställer sig på dem nedtrycktas 

sida och vill avslöja och uppenbara den diskursiva praktikens roll i att återskapa 

ojämlika maktförhållanden. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:70) 
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7. Metod 
 
7.1 Kritisk diskursanalys 
 

7.1.1 Tillämpning 
Utifrån ovan nämnda redogörelse så förstår man att det finns flera sätt att tillämpa kritisk 

diskursanalys. Det angreppssätt som jag har valt att tillämpa i uppsatsen är Teun A. van Dijks 

kritiska diskursanalys (CDA) utifrån Peter Berglez kapitel i Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 2010). Kommande redogörelse bygger helt på 

Berglez applicering av van Dijks kritiska diskursanalys och jag kommer att tillämpa hans 

metodbeskrivning i min studie. 

 

Mitt analysschema kommer att bestå av fem olika delar (Berglez 2010:277): 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av eventuella 

bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

2. Nyhetstextens tematiska struktur (makronivå) 

3. Nyhetstextens schematiska struktur (makronivå) 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

5. Sociokulturella kontextualiseringar 

 

Först kommer jag alltså att redogöra för textens huvudsakliga innehåll och göra en översiktlig  

kartläggning över exempelvis bilder och faktarutor och annat som inte tillhör själva texten; så  

kallad paratext. En övergripande fråga som kan tänkas besvaras är: (Berglez 2010:277-278)  

• Vad handlar artikeln om? 

• Vilken funktion fyller bilderna och faktarutorna för texten? 

 

Efter den redogörelsen kommer jag att gå igenom texten på en tematisk nivå där jag ska 

analysera hur texten är uppbyggd genom dess olika teman. Hur är artikelns teman uppbyggda 

hierarkiskt? Genom att undersöka artikelns rubriker och ingresser kan man oftast utläsa dess 

tematiska struktur. Exempel på frågor som tas upp i den så kallade tematiska delen är: 

(Berglez 2010:278) 

• Vilket är huvudtemat?  

• Finns det några underteman?  
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Efter den tematiska genomgången kommer jag att analysera vidare genom att ta mig an 

textens nyhetsberättande och schematiska struktur. Frågor som jag kommer att besvara utifrån 

texten är: (Berglez 2010:278)  

• Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

• Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (en 

institution, organisation, sin egen åsikt etc.)? 

• Vilken historisk bakgrund till händelse redogörs det för och utifrån vilka aktörers 

handlingar/kommentarer? 

• Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån 

särskilda aktörers verbala kommentarer, inklusive journalisten själv? 

• Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

• Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 

händelsen? 

 

Den fjärde delen i analysen består av är att gå igenom texten på en så kallad mikrostrukturell 

nivå. På det mikrostrukturella stadiet så kommer jag analysera hur nyhetshändelsen 

konstrueras. Faktorer som jag kommer ta i beaktning i denna del är exempelvis skribentens 

ordval, skribentens användning av onödig information och textens koherens. Frågor som 

kommer att analyseras är: (Berglez 2010:278) 

• Hur är textens koherens? Finns det några textuella luckor? 

• På vilka sätt ser man prov på implicit information som läsaren förutsätts fylla i? 

• Finns det någon överflödig och irrelevant information? 

• Hur ser ordvalen ut, skulle några andra ord kunna användas? 

 

Den femte ”analysdelen” är en del som inte utförs separat utan istället genomsyrar hela 

analysen. Den delen består av att jag under hela analysens genomgång ska relatera till den 

sociokulturella kontexten. En översiktlig fråga som kan ställas är exempelvis: På vilka sätt 

kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en del av, förhandla med eller motverka särskilda 

ideologiska processer? (Berglez 2010:279) 

 

7.1.2 Nyckelbegrepp 
Några mer fackbaserade begrepp kommer att fylla en stor del i framförallt den 

mikroorienterade analysdelen. Därför finner jag det lämpligt att redogöra för några av de 
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centrala begreppen. Detta för att poängtera vad jag syftar med i användningen av respektive 

begrepp. 

 

Koherens 

Koherens består av två delar. Global och lokal koherens. De båda delarna är beroende av 

varandra. Med global koherens åsyftas textens huvudsakliga mening. Genom de mindre 

textpartierna, exempelvis påståenden och personbeskrivningar som hänger ihop logiskt (lokal 

koherens) så skapas den globala koherensen. När man studerar koherens så studerar man 

alltså hur globala koherensen är uppbyggd av textens olika delar. (Berglez 2010:275) 

 

Närvarande implikationer 

Den information som är uppenbart synlig (explicit) i texten, så kallad närvarande implikation, 

är också viktig att lyfta fram. Finns det diskurs i texten som inte tillför någon relevant 

information? Närvarande implikation kan vara en produkt av flera aktörer, exempelvis 

journalisten och dennes agenda. Men oftast är det en fråga om sociokulturella konventioner 

och rutiner som är förankrade hos både producenter och konsumenter. (Berglez 2010:276)  

 

Syntaktisk och lexikal stil 

En text kan kommuniceras med olika stilar. Man kan tillämpa olika semantiska val i sin 

rapportering och därmed förmedla olika saker (Berglez 2010:276). Det är möjligt att studera 

stil dels genom att titta på hur meningarna är uppbyggda (syntaktiskt) men också genom att 

analysera ord för ord (lexikalt). Ord och meningar kan inneha sociokulturella och ideologiska 

element. (Berglez 2010:276-277) 

 

Denotation och konnotation 

För att behandla ordval och bilder i mina analyser så kommer mina resonemang utgå mycket 

från orden denotation och konnotation. Med dessa begrepp påpekar man dels vad orden och 

bilderna visar rent explicit (denotation) men också vad de för tankar till (konnotation). (Fiske 

1997:118-121; www.ne.se) 

 

7.1.3 Tydliggörande av tillämpningen av metod 
När jag utför mina analyser så kommer jag att gå igenom alla texter enligt de ovannämnda 

stegen. Fokus kan ligga lite olika beroende på vad som är mest relevant i texten. Vissa  
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analyser kan därav av te sig som mer makroorienterade och andra som mer mikroorienterade. 

 

Till artiklarna finns i samtliga fall en eller flera bilder. Bilderna kommer jag inte analysera 

separat utan endast se som komplement till texten. De kommer ha en del i analyserna men jag 

kommer inte lägga någon större vikt vid dem.  

 

8. Analys 
 
Nedan ses resultatet av min kvalitativa studie. Eftersom att mitt urval är rätt omfattande för att 

vara en kvalitativ analys så kommer de respektive analyserna att vara koncisa och 

innehållsrika. 

 

8.1 Analysresultat av Aftonbladets rapportering från dam-EM i 
handboll 2010 
 

8.1.1 ”MONSTER-SKYTTEN”, den 7 december 2010 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Artikeln handlar om den svenska spelaren Linnea 

Torstenson och hennes hårda skott. Linnea utmålas som Sveriges viktigaste spelare i 

kommande EM. Detta förstärks med en expertenkät i anslutning till texten där hon är 

framröstad till den viktigaste spelaren i det svenska laget. Bilderna tillhörande artikeln är dels 

på Torstenson som skjuter men det finns även en ”tre-stegs-modell” som beskriver varför hon 

skjuter så hårt. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i texten är att Torstenson är Sveriges viktigaste 

spelare i EM eftersom hon skjuter så hårt: ”Utan henne tappar Sverige 30 procent” (citat 

Tomas Ryde).  Andra teman i texten är att (a) Torstenson vann en tävling i att skjuta hårdast 

och (b) anledningarna till att hon är så bra på att skjuta. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Genom ingressen ” Torstenson är viktigast i EM: ”Jag är 

på banan för att skjuta” ” så förmedlas det, framförallt genom citatet, att Torstenson endast är 

på plan för att skjuta skott. Torstensson påpekar själv på en egenskap enstaka egenskap hos 

henne själv. Denna rapportering begränsar henne till en handbollsspelare som bara kan göra 

en sak och inte bidrar med speciellt mycket annat. 
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I texten så är det förutom Torstensson, en manlig expert i Tomas Ryde och en manlig 

journalist, Johan Flinck, som figurerar. Torstensson är huvudaktören och journalisten Flinck 

är passiv och agerar mestadels i bakgrunden. Torstenssons och Rydes värderingar är de 

åsikter som lyfts fram mest. Torstensson åsikter om sig själv är ganska kritiska och osjälviska. 

Hon poängterar att ”vi är ett lag” (syftar på Sverige) och om hon inte skjuter så blir hon 

utbytt. När hon besvarar varför hon skjuter så hårt poängterar hon att det är något naturligt, 

inte för att hon tränat på det. Därav trivialiserar hon implicit sin egen insats.  

 

Mikroanalys: Genom rubriken ”MONSTER-SKYTTEN” tillsammans med bilden på 

Torstensson i aktion så porträtteras hon, framförallt genom ordvalet ”monster”, som något 

övermänskligt och nästan lite äckligt. Konnotationen av ”monster” blir också något som är 

oövervinnerligt. Ett ”monster” har heller inget kön utan är könsneutral benämning. Eftersom 

ordsatsen är uppdelad så förstärks också ordet ”monster” än mer. 

 

I det avslutande stycket så jämför Flinck Torstensons insats att kunna skjuta 108 km/h med 

männens hårdskjutande motsvarighet Karol Bielecki som skjuter 135 km/h. Jämförelsen är 

egentligen helt irrelevant och placerar Torstensson som kvinna i en nedvärderande position i 

jämförelse med mannen Bielecki. 

 
Kort sammanfattning: Linnea Torstenson underskattar sin egen insats. Journalisten 

nedvärderar Torstenson genom en onödig jämförelse med Karol Bielecki. Experterna är dem 

som lyfter upp henne genom omröstning och kommentarer. Genom rubrik och bildsättning 

framställs hon som ”butchig”. 

 

8.1.2 ”Här skapar de brutalförsvaret”, den 10 december 2010 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Denna artikel handlar först och främst om att Sverige 

har ett av handbolls-EM:s bästa försvarsspel. Detta mot bakgrunden att man vunnit två 

matcher tidigare under turneringen. Till artikeln finns en stor bild på Sveriges försvarsspelare 

samlade tillsammans på ett hotellrum och en spaltbild med nyckelspelarna i porträttbilder. 

Bildernas funktions till texten är att ge spelarna sina ansikten och visa på vilka de är och vad 

dem har för styrkor. Den stora toppbilden konnoterar en stark gemenskap i laget genom att 

spelarna sitter i famnarna och i knät på varandra i något som antingen verkar vara en säng 

eller soffa. 
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Tematisk struktur (makroanalys): Artikelns huvudtema är att Sverige, endast med konkurrens 

från Norge och Ryssland, har världens bästa försvarsspel. Detta ser man bland annat i 

underrubriken ”Sveriges defensiv i världstopp”. Man tar upp anledningarna till varför Sverige 

är så pass bra som de är på at försvara. Undertemat i artikeln är det holländska lagets 

(Sveriges nästa motståndare) replik på det svenska försvarsspelet. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Användningen av ord som ”brutalförsvar” och meningar 

som ”Vi ska banka på dem” i huvud- och underrubriken gör att Sverige porträtteras som ett 

hårdspelade och krigiskt lag. Genom rubriken framställs det som att det är alla fem tjejer som 

skapar det vägvinnandeförsvarsspelet medan brödtexten lyfter fram Johanna Wiberg som den 

viktigaste försvarsspelaren. När handbollsspelarna som figurerar i texten får säga sitt, så lyfter 

samtliga fram den fysiska faktorn i Sveriges försvarsspel. Aktörerna i texten är det svenska 

handbollslandslaget och det holländska handbollslandslaget. Lagen personifieras däremot 

genom olika individers kommentarer. I Sverige uttalar sig spelarna Johanna Wiberg, Sabina 

Jacobsen och Tina Flognman. I det holländska laget kommer den manlige förbundskaptenen 

Henk Groener och spelarna Pearl van der Wissel och Maura Visser till tals. Det är Groener 

som tillåts analysera det svenska försvarsspelet och agera som en ”objektiv expert”. Han gör 

detta genom att jämföra det svenska laget med det tyska herrklubblaget Kiel. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen i texten är att Sverige spelar ett väldigt hårt och fysiskt 

försvarsspel. Holländskorna ställs som en direkt motsats till Sverige och beskrivs av 

journalisten Flinck som ”snabba, små, tekniska och finessrika” vilket förstärker Sveriges roll 

som ”brutala”.  

 

Johanna Wiberg framställs som hjärnan bakom det svenska försvarsspelet. Wiberg blir 

benämnd som en ”försvarsminister” och är den person som ser mest koncentrerad ut på 

toppbilden. Hon är den som har datorn i knät vilket tecknar att det är hon ”som sitter i 

förarsätet” och därmed är den som bestämmer. Hon skriker på bilden till höger om artikeln 

medan de andra fyra spelarna har icke-verbala ansiktsuttryck. Detta är ännu en urskiljning 

från resten av laget. Till skillnad från de andra handbollsspelarna i texten så för hon ett mer 

intellektuellt resonemang om varför Sverige spelar ett så bra försvarsspel.  

 

I det första stycket kritiseras Sverige av de manliga personerna som figurerar i texten. Enligt 

journalisten Johan Flinck är Kiel ”världens bästa herrlag”. Den holländska förbundskaptenen 
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Henk Groener påpekar att Sverige ”gör lite som Kiel” (min kursivering). Groeners påstående 

leder bland annat till att de svenska damerna blir nedvärderade eftersom att han jämför ett 

damlag med ett herrlag. Att han använder sig av ordet ”lite” gör att han egentligen inte tycker 

att Sverige är i närheten av Kiels kvalitet. Flinck benämner Kiel med orden ”världens bästa” 

vilket gör att de lag som jämförs med ”världens bästa” alltid kommer att stå i en negativ och 

nedvärderande kontext, i detta fall Sverige. På så vis framställer Flinck situationen som att 

Sverige inte når upp till samma spelkvalitet som Kiel eftersom att Sverige inte är världens 

bästa lag. 

 

Kort sammanfattning: Rubrik, ingress och paratext signalerar laget som bidragande faktor till 

framgång. Brödtexten lyfter fram Johanna Wiberg. Rapporteringen präglas av ett fokus på 

fysiskt spel och jämför laget militäriska termer och ordval. Dessa krigiska egenskaper fyller 

en stor roll i artikeln. 

 

8.1.3 ”EM-stjärnan: Vet vem som sköt min bror”, den 14 december 2010 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Artikeln är en intervju med den 20-åriga Jamina Roberts 

som är en av det svenska lagets yngre spelare. Artikeln är inriktad på Roberts som person och 

förutom brödtexten finns det tre bilder; två på henne själv och en på hennes pappa James 

Roberts som varit bodybuilder. I symbios med artikeln så finns det även en utläggning med 

andra mer personliga fakta om de andra spelarna i det svenska laget. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Artikelns huvudtema är Jamina Roberts livshistoria. I 

underrubriken så nämns nyckelord som ”rasism, bodybuilding och proffslängtan”. Dessa ord 

sammanfattar också artikelns huvudämnen relativt bra. Tillsammans med sammanställningen 

som har rubriken: ”KELGRIS, CLOWN OCH SPORTNÖRD – HÄR ÄR HJÄLTARNAS 

OKÄNDA SIDOR” så sätts artikeln om Jamina Roberts med utgångspunkten att ta upp något 

oväntat i hennes liv. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): I rubrikerna och ingressen så är det, trots att Roberts är 

huvudaktören i artikeln, stort fokus på männen i hennes omgivning. I huvudrubriken ”EM-

stjärnan: Vet vem som sköt min bror” så ligger fokus på hennes mördade bror. I ingressen 

nämner journalisten Johan Flinck hennes pappa som är bodybuilder och att han är 

”handbollsvärldens bokstavligen största pappa och personliga tränare”. I de två 
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underrubrikerna i brödtexten: ”Tränar med sin pappa” och ”Inga konkreta bevis” så fokuserar 

rapporteringen även där på hennes två närmsta manliga släktingar. Jamina Roberts är en av 

två kvinnliga aktörer i texten då de andra aktörerna är hennes pappa James Roberts, hennes 

mamma Gunilla, hennes anonyme halvbror och hennes pojkvän Emil Berggren.   

 

Mikroanalys: Den globala koherensen i artikeln är att Jamina Roberts är en ung talang i 

början av sin karriär. Hon har många manliga personer i sitt liv som varit av stor vikt. 

Förutom de makroorienterade faktorerna (se ovan) som bidrar till denna globala koherens så 

framställs Jamina Roberts som orättvist ung och hon benämns oftast endast med förnamn. 

Trots att det är Jaminas mamma Gunilla som varit den som spelat handboll tidigare i livet 

(pappan har utövat bodybuilding) så är det pappan som lyfts fram klart tydligast då 

journalisten redogör för delar av pappans livshistoria. 

 

Trots att Jamina Roberts är 20 år gammal så benämns hon i ingressen som ”tjej”. Att använda 

ordet kvinna bör vara på sin plats då tjej är orättvist föryngrade. Det finns alltså ett antal 

lokala koherenser som bidrar till att Roberts blir onödigt föryngrad. Rapporteringen tar 

exempelvis inte upp att hon själv arbetat sig upp till landslagsnivå utan anledningen till att 

hon började spela handboll tillskrivs exempelvis till en vän och hennes fysiska styrka 

porträtteras som ett ”faderns verk” då Jamina Roberts ofta följde med pappan på gymmet då 

han var aktiv bodybuilder. 

 

Kort sammanfattning: Jamina Roberts framställs som orättvist ung. Intervjun fokuserar 

mycket på männen i hennes närhet. Hennes sportsliga framgångar tillskrivs inte henne själv 

utan en kompis och hennes pappa. 

 

8.1.4 ”ÄLSKADE”, den 20 december 2010 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Artikeln tar upp det svenska lagets reaktioner på den 

förlorade finalen mot Norge. Bilden toppas av en stor rubrik: ”ÄLSKADE” med en 

bakgrundsbild där de svenska spelarna Jessica Helleberg, Isabelle Gulldén och Cecilia 

Grubbström vrålar ut sin glädje med knutna nävar. Lagkaptenen Johanna Wiberg har 

dessutom silverpokalen handen. 
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Förutom artikeln så finns det faktarutor med benämningar av turneringens ”All star-lag” 

(bästa spelaren på varje position, alla länder inräknade), ”Bästa försvarare” och ”Mest 

värdefulla spelare”. Det finns även en sammanställning av de svenska spelarnas insatser i 

turneringen. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i artikeln kan man sammanfatta endast genom 

att titta på huvudrubriken ”ÄLSKADE” och underrubriken ”Torstenson: Vi är stolta över 

varandra”. Trots att finalen förlorades så har nämligen Sverige all anledning att vara nöjda 

över sin insats. Några teman som underbygger huvudtemat är att det svenska laget prisades 

med individuella priser trots lagets finalförlust. Johanna Wiberg blev utnämnd till 

turneringens ”Bästa försvarsspelare” och Linnea Torstenson till turneringens ”Mest värdefulla 

spelare”. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Rubrikerna ”ÄLSKADE” och ”Torstenson: Vi är stolta 

över varandra” förmedlar en stolthet över att ha åstadkommit en fantastisk idrottsprestation 

genom att ha kommit på andra plats i ett europeiskt mästerskap. Ingressen har en lite 

negativare klang och beskriver hur ”de svenska spelarna grät” efter slutsignalen i finalen. Men 

artikeln sammanfattas positivt då Torstenson utrycker att laget ändå ska vara stolta över sin 

totala insats i turneringen. Aktörerna i texten är det svenska landslaget, personifierat av 

spelarna Wiberg, Torstenson och förbundskaptenen Per Johansson. Journalisten Johan Flinck 

resonerar en del lite kring finalmatchen men tillåter de svenska spelarna sammanfatta texten 

och resonemangen. 

  

Mikroanalys: Den globala koherensen i texten är att Sverige trots att de förlorade matchen 

mot Norge ska vara stolta över sin insats i turneringen. Bilden av att Sverige gjort en bra 

turnering förstärks och byggs upp genom lokala koherenser. Exempelvis då det rapporteras 

om att Wiberg och Torstenson varit framträdande och tilldelats individuella priser. På detta 

sätt får man ett kvitto på att Sveriges insats var väldigt bra, trots att man inte tog guld. 

Redan i ingressen till brödtexten beskriver journalisten att spelarna föll i gråt efter 

slutsignalen i finalen. Att just använda sig av den beskrivningen gör att det svenska laget 

framställs som svaga. Händelseförloppet beskrivs på så sätt att förbundskaptenen Per 

Johansson går in i situationen och samlar ihop laget i en ring. På så sätt agerar han likt en 

fadersgestalt. Att samla gruppen i en ring ger en konnotation till dagissamlingar. Kvinnorna i 

laget sätts på så sätt i en nedvärderande ställning. 
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När Wiberg och Torstenson kommenterar sina individuella priser så fokuserar Torstenson på 

att hon är stolt över priset. Hon benämns också som en ”härförare” vilket konnoterar till 

riddare och krig. Wiberg tilldelar sina kondoleanser till laget och att hon gärna hade delat 

priset ”med hela mittblocket och målvakterna”. 

 
Kort sammanfattning: Positiv respons trots en förlorad final. Intressanta personkaraktärer: 

Per Johansson framställs som en fadersgestalt eller förskolelärare. Linnea Torstenson 

rapporteras som något egoistisk och sticker ut i gruppen i form av en härförare. Johanna 

Wiberg agerar som den lagkapten som hon är och tillägnar hela laget ett pris som hon 

egentligen tilldelats personligen.  

 

8.1.5 ”Planen för OS-medalj”, den 20 december 2010 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Denna artikel är den avslutande i Aftonbladets 

rapportering från handbolls-EM för damer 2011. Artikeln handlar om vad det svenska laget 

ska göra för att lyckas ta medalj i de olympiska spelen (OS). Detta syns på huvudrubriken 

”Planen för OS-medalj”. Till artikeln finns det tre bilder på tre före detta landslagsspelare i 

det svenska herrlandslaget i handboll: Martin Frändesjö, Martin Boquist och Thomas 

Sivertsson. Det finns också en mindre redogörelse för hur Sverige ska ”etablera sig i 

världstoppen”. Mittbilden intill artikeln är tagen från en match i turneringen då det svenska 

laget är samlade och diskuterar sin matchtaktik. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i texten är att tre före detta svenska 

landslagsmän: Frändesjö, Boquist och Sivertsson ska hjälpa det svenska damlandslaget till 

medalj i OS. Underrubriken ”Här är världsmästartrion som ska lyfta landslaget” tyder på 

detta. Satsningen ska göras genom ekonomisk hjälp från Sveriges olympiska kommitté 

(SOK). Att SOK bidrar till damlandslagets OS-satsning ter sig i rapporteringen som ett 

undertema. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Genom att titta på de två rubrikerna och den inledande 

ingressen så förmedlas bilden av att den konkreta ”planen” som åsyftas i huvudrubriken är att 

ta in tre manliga före detta spelare. I ingressen beskrivs trion som en ”världsmästartrio från 

Bengan Boys”. 
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I artikeln förekommer det svenska damlandslaget genom kommentarer från förbundskaptenen 

Per Johansson och spelarna Johanna Wiberg och Matilda Boson. ”Världsmästartrion” 

(journalisten Johan Flincks benämning) och dess talan förs av Sivertson och Frändesjö. 

SOK:s talan förs av dess sportchef Anders Wiggerud. Det är de manliga aktörerna som står 

för resonemangen i texten och Johansson och Frändesjö berättar vad ”planen” är. Wiberg och 

Boson får mest reagera på kommentarerna och citeras med ord som ”det skulle vara 

skithäftigt” och ”all experthjälp vi kan få ska vi ta emot”. Johansson hävdar i artikeln också 

att ”världsmästartrion” ska ”fungera som mentorer till spelarna i vardagen”. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen i texten är att det är tre män som ska komma till 

landslagets räddning. En direkt konnotation är ”Tre vise män” eller ”Tre musketörer”. I 

ingressen rapporteras det om att den manliga trion är från ”Bengan Boys” (se kapitel 4. 

Bakgrund). Detta ger dem direkt en koppling till något positivt fast egentligen ingen av de tre 

spelarna var någon av de mest framträdande under herrlandslagets storhetstid. Just 

benämningen ”världsmästartrio” är onödigt högtravande och direkt missvisande eftersom de 

är före detta världsmästare och inte nuvarande världsmästare. Journalisten Flinck beskriver 

spelarna som ”lyriska” då de möts av beskedet att dem kanske ska tränas av tre före detta 

världsmästare. Konnotationen går till ett barns reaktion på julafton och nedvärderar spelarnas 

egen kompetens. Det förmedlas också att de tre männen ska figurera som mentorer vilket gör 

att det mer eller mindre framställs som om männen ska agera fadersgestalter till de kvinnliga 

spelarna. 

 

Kort sammanfattning: Tre frälsare i Martin Frändesjö, Martin Boquist och Thomas 

Sivertsson. De tre männen rapporteras som fadersfigurer. Kvinnorna liknas vid barn på 

julafton – ”lyriska”. 

 

8.2 Analysresultat av Aftonbladets rapportering från herr-VM i 
handboll 2011 
 

8.2.1 ”SPELA SOM TJEJERNA”, den 12 januari 2011 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Den första artikeln i Aftonbladets rapportering från 

handbolls-VM för herrar. Huvudrubriken ”SPELA SOM TJEJERNA” hänvisar till de svenska 

damernas succé i handbolls-EM i december 2010. De svenska herrarna har enligt journalisten 
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Johan Flincks mening mycket att lära av damerna. Till artikeln finns en sammanställning över 

”HÄR ÄR 8 PUNKTER HERRARNA SKA TA EFTER” där en bild av ett manstecken och 

ett kvinnotecken förankrade i varandra implicit symboliserar att landslagen kommer att 

samarbeta. Till bilden finns även en mittbild på spelaren Oscar Carlén och fyra mindre bilder 

på förbundskaptenerna Staffan Olsson och Ola Lindgren samt herrspelaren Jonas Larholm 

och damspelaren Linnea Torstenson. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Artikelns huvudtema är att en svensk succé i mästerskapet 

lättast åstadkommer genom att tjuvkika på vad som gick bra för damerna i det tidigare EM:et. 

Underteman i texten är att de olika aktörerna tar upp flertalet komponenter som leder till en 

svensk framgång. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Huvudaktören i texten är journalisten Flinck. Det är han 

som framför resonemanget om likheterna mellan dam- och herrlandslaget, direkt efter 

ingressen. Han stödjer sina resonemang genom kommentarer från handbollsexperten Tomas 

Axnér, förbundskaptenen Lindgren och damspelarna Linnea Torstenson och Isabelle Gulldén. 

Den nämnda sammanställningen ter sig också vara Flincks verk. I underrubriken ”Herrarnas 

plan – kopiera: ”De visade vägen” så framställs det som att herrlandslaget har som mål att 

göra en identisk turnering som damerna trots att det är helt olika förutsättningar. De svenska 

damspelarna axlar rollerna som experter för dem som har kunskap om deras succé. Flinck 

avslutar artikeln med att flytta fokus och konstatera att damlandslaget var en stor skräll i EM 

istället för att fokusera på herrarnas kommande insats. 

 

Mikroanalys: Artikelns globala koherens är att damerna ställs som norm tack vare sin succé i 

EM 2010. Genom de 8 punkterna så lyfts det fram vad damlandslaget gjorde bra och att 

herrarna ska följa samma spår. Under rubriken ”6-0 i världsklass” så hävdar Flinck att Sverige 

måste upp i samma standard som ”den gyllene herrepoken” vilket implicit betyder ”Bengan 

Boys”. 

 

Det är intressant att Flinck använder ordet ”grabbar” för herrlandslaget. På så sätt föryngrar 

han laget och sänker därmed förväntningarna på spelarna eftersom ordvalet ger en 

ungdomligare och mer ”pojkspolingsaktig” och orutinerad vinkling. 
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Kort sammanfattning: Damlandslagets insats i EM sätts som ideal. Förväntningarna på 

herrarna sänks genom specifika ordval och de kvinnliga spelarna placeras som experter.  

 

8.2.2 ”+++++ - RECEPT: VIN, KVINNOR OCH KONJAK”, den 21    

   januari 2011 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Efter matchen mot Polen (svensk vinst med 24-21) 

präglades matchreferatet av ett fokus på Jonas Larholm. Han fick högsta betyg i Aftonbladets 

betygsskala som är +++++ (5 plus). Bilden till artikeln visar Larholm i aktion med en knuten 

näve, troligen efter att han nyss gjort mål. Bredvid artikel finns även fyra punkter som handlar 

om varför Sverige vann matchen. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i artikeln är, som man kan se i underrubriken 

”Flumresa till Barcelona bakom Larholms succé: Jag öppnade själen”, att anledningen till 

Jonas Larholms fina insats mot Polen var att han under sommaren reste till Barcelona. Temat 

ter sig även i huvudrubriken ”+++++ - RECEPT: VIN, KVINNOR OCH KONJAK”. 

Undertemat i texten är att Larholm laddade upp för matchen mot Polen med att se Sveriges 

förlustmatch mot Argentina den 18 januari 2011.  

 

Schematisk struktur (makroanalys): Huvudaktören i texten är Jonas Larholm och han 

framställs som en egen individ utan koppling till landslaget. Hans personliga uppladdning står 

i fokus. Journalisten Flinck har en relativt liten roll i artikeln men benämner aktivt Larholm 

som en ”bohem”. Tillsammans med en framställning och formulering om att det ”gästspelade 

kvinnor” i Barcelona gör att Larholm framställs som lite av en mansgris. 

 

Mikroanalys: Jonas Larholm framställs som den viktigaste spelaren i det svenska laget och 

anledningen till hans framgång rapporteras vara alkohol och kvinnor. Frånvaron av övrig  

rapportering av själva matchen gör att hela segern tillskrivs Jonas Larholm. Underrubriken 

gör att Larholm framställs som lite av en filosof. Förekomsten av orden ”Flumresa” och 

”öppnade själen” bidrar till den filosofiska framställningen. Beskrivningen av Larholm som 

”Partillegrabb” och hans resa där ”– Vi skulle vara där i tio dagar men det blev två veckor” 

bidrar till att han framställs likt en tonårsgrabb på sommarlovssemester, detta trots att han är 

29 år gammal. Användningen av ordet ”recept” i huvudrubriken gör att det verkar som att 
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alkohol och kvinnor automatiskt gör att man blir bäst på plan i en handbollsmatch. Detta i och 

med en tydlig konnotation till medicin och läkande. 

 

Kort sammanfattning: Jonas Larholm tillskrivs hela segern. Alkohol och kvinnor är 

anledningen till framgång.  

 

8.2.3 ”’Måste orka stå i dueller’”, den 28 januari 2011 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Artikeln publicerades dagen då Sverige skulle spela mot 

Frankrike. Den huvudsakliga meningen i texten tycks vara att Sverige måste spela fysiskt för 

att kunna besegra fransmännen. Till artikel finns även en bild på Kim Andersson då han utför 

ett fystest samt en matchbild på Tobias Karlsson i ett överkroppsperspektiv. Det finns även en 

faktaruta till texten där det avslöjas vilken spelare som är bäst i respektive fystest, bland annat 

snabbhet- och uthållighetstest. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i texten är att för att besegra Frankrike så 

måste Sverige vara bättre än fransmännen i det fysiska spelet. Detta tema ter sig i 

huvudrubriken som är ”’Måste orka stå i dueller’” och i den inledande ingressen. Undertemat 

i texten är att den svenske försvarsspelaren Tobias Karlsson gjort bäst testresultat på 

landslagets fystester. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): I ingressen så skriver journalisten Johan Flinck att 

”fysiken blir helt avgörande om Sverige ska ha en chans mot Frankrike”. Han lyfter på så vis 

fram att det är fysiken som är viktigast i matchen och inte exempelvis matchtaktiken. 

Aktörerna i texten är den svenska förbundskaptenen Ola Lindgren och spelaren Tobias 

Karlsson. Flincks resonemang om att det fysiska spelet är viktigt i matchen mot Frankrike 

stöds av Lindgren som är inne på samma spår då han hävdar att Frankrike varit överlägsna 

Sverige fysiskt tidigare turneringar, men att Sverige nu har ”flyttat fram positionerna” (citat 

från artikeln). Den andra halvan av artikeln handlar om Tobias Karlsson och varför han är 

bäst i landslagets fystester. Det är också Karlsson som tillåts avsluta artikeln.  

 

Mikroanalys: Den globala koherensen i texten är att Sverige måste spela fysiskt för att vinna 

mot Frankrike. Tobias Karlsson lyftas fram som den som ska leda Sverige eftersom att det är 

hans som rapporteras som starkast. Testresultaten bredvid brödtexten bjuder in till läsaren att 
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jämföra sig själv med landslagets spelare och manliga handbollsspelares fysik ställs på så sätt 

som en fysisk norm. 

 

Karlssons betydelse för landslaget rapporteras som mer eller mindre avgörande och han 

beskrivs som ”landslagets fysiska praktexemplar”. Men trots att Karlsson är 29 år gammal så 

benämns han som en ”Blekingegrabb” av journalisten Flinck. Redogörelsen för testresultaten 

konnoterar till skolidrotten då eleverna exempelvis skulle springa 60 meter. För män har det 

allt sedan första klass varit en prestige att vara starkast och snabbast i klassen och artikeln 

anspelar på samma princip. Bara för att Tobias Karlsson är bäst fysiskt så rapporteras han som 

Sveriges viktigaste och även bästa spelare i matchen mot Frankrike. Eftersom att det är 

fysiken som står i fokus i artikeln och taktiken (som är det viktigaste i idrott) lämnas utanför 

så förenklas bilden av vad som krävs för att vinna en handbollsmatch. Enligt artikeln så räcker 

det endast med starka muskler vilket å sin sida är en stereotypisering av mannen – större 

muskler men mindre intelligens än kvinnan. 

 
Kort sammanfattning: Tobias Karlsson – Sveriges viktigaste spelare, bara för att han är 

fysiskt stark. Artikeln leder till en stereotypisering av mannen. Musklerna är det viktigaste för 

att nå framgång. 

 

8.2.4 ”KOMMANDOCENTRALEN”, den 28 januari 2011 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Inför semifinalmatchen mot Frankrike så publicerades 

den här artikeln som ger en inblick i landslagets samlingsrum. Artikeln pryds av en extra stor 

huvudrubrik: ”KOMMANDOCENTRALEN”. Det finns även tre bilder tillhörande texten. En 

bild på försvarsspelaren Tobias Karlsson då han spelar bordtennis, målvakten Mattias 

Andersson liggandes på en massagebänk och materialförvaltaren Bo Nilsson. Samtliga 

personer ler och har lyckliga ansiktsuttryck. Det finns även en ytterligare redogörelse för fyra 

saker som finns i samlingsrummet. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i artikeln är att Aftonbladet fått följa med in i 

landslagets samlings- och fritidsrum. Genom underrubriken ”Följ med Sportbladet in i det 

allra heligaste – landslagets samlingsrum” (Aftonbladets fetstilning).  
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Schematisk struktur (makroanalys): I artikeln figurerar ett antal personer i landslaget. 

Spelarna Tobias Karlsson, Johan Sjöstrand, Mattias Andersson och Niclas Ekberg är 

huvudaktörerna men förutom dem så finns förbundskaptenen Ola Lindgren, 

materialförvaltaren Bo Nilsson och landslagschefen Lars Tjernberg representerade i artikeln. 

Genom underrubriken (se ovan) och ingressen så rapporteras det om att samlingsrummet är 

”heligt” och en viktig del för den sportsliga framgången i mästerskapet. Journalisten Johan 

Flinck är relativt passiv och rapporterar mestadels endast vad han ser och uppfattar i rummet. 

Det är intervjupersonerna och deras kommentarer som står i fokus. Det är spelarna själva som 

tillåts sammanfatta och avsluta artikeln genom att påpeka hur viktigt samlingsrummet är för 

det svenska laget. Flinck redogör däremot för lite kort bakgrundsfakta om när 

samlingsrummet, principen har nämligen funnits under en längre tid, infördes för första 

gången. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen i artikeln är att landslagets samlingsrum har en viktig 

och stor del i lagets sportsliga resultat. Detta infrias med ideliga positiva kommentarer från 

alla aktörer i artikeln och det extra tydliga citatet från Ola Lindgren mitt i texten där han 

hävdar att ”Vi är i behov av den här gemenskapen och få prata med varandra. Det är då vi 

fungerar som bäst och mår som bäst.” Att använda en så pass konnotationstung huvudrubrik 

som ”KOMMANDOCENTRALEN” gör att det svenska laget liknas vid en militär som ska ut 

på uppdrag och finner ro mellan attackerna i sitt samlingsrum. Ett återupprepande av att 

rummet är heligt gör att det jämförs med andra heliga rum som exempelvis kyrkor och 

synagogor. En väldigt överdriven jämförelse. 

 

Artikeln fungerar som en konnotation och representation av en traditionell fritidsgård. Bo 

Nilsson, som oftast benämns som Bosse, ter sig vara fritidsledaren som har ”järnkoll på vad 

han har allting” (citat ur artikeln). Spelarna utövar stereotypiska ”grabbaktiviteter” som 

bordtennis och tv-spel. Det förmedlas därav att alla spelare i laget utövar dessa aktiviteter då 

de inte har match. Trots att verkligheten med största sannolikhet är mer komplex. 

 

Kort sammanfattning: Samlingsrummet konnoterar en fritidsgård. Spelarna liknas vid barn. 

Stereotypisering av män och vad män gör på fritiden. Framställningen gör att männens 

intelligens sänks och spelarna därmed porträtteras som mellanstadieungdomar. 
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8.2.5 ”Stjärna i VM – bänkas i Lugi”, den 31 januari 2011 
Huvudsaklig struktur (makroanalys): Denna artikel avslutar rapporteringen från herr-VM i 

handboll 2011. Sverige förlorade mot Spanien i den avslutande bronsmatchen. Artikeln 

omringas av en redogörelse ”SÅ BRA VAR SVENSKARNAS TOTALA INSATSER I VM”, 

mindre bilder på en deppande Kim Ekdahl du Rietz, jublande Niclas Ekberg och skrikande 

Tobias Karlsson. Mittbilden visar en bedrövad Oscar Carlén och jublande spanjorer. Det lyfts 

även fram tre citat från tre utländska handbollspersonligheter som alla handlar om Ekdahl du 

Rietz. 

 

Tematisk struktur (makroanalys): Huvudtemat i artikeln är att Kim Ekdahl du Rietz gjort en 

fantastiskt bra insats i mästerskapet. Undertemat är att han däremot riskerar att bli bänkad i 

sitt klubblag Lugi. Denna tematiska rangordning syns även i huvudrubriken ”Stjärna i VM – 

bänkas i Lugi”. 

 

Schematisk struktur (makroanalys): Artikelns huvudtema förstärks genom att tre utländska 

handbollspersoner uttalar sig positivt om Ekdahl du Rietz. Dessa personer är: Nikola 

Karabatic (fransk spelare), Stefan Kretzschmar (före detta tysk spelare), Alberto Entrerríos 

(före detta spansk spelare). Rubrikens förmedlan av att Ekdahl du Rietz varit ”Stjärna i VM” 

gör också att han framställs på ett oerhört positivt sätt. Förutom nämnda aktörer så figurerar 

det tyska klubblaget Kiels tränare Alfred Gislason, klubblaget Lugis tränare Tomas Axnér och 

tränaren Kent-Harry Andersson. Alla aktörers kommentarer handlar om Ekdahl du Rietz och 

även journalisten Johan Flinck hyllar den svenske spelaren och skriver att ”vi har fått en ny 

storstjärna”. Huvudrubrik, underrubrik och ingress är således alla oerhört positiva mot Ekdahl 

du Rietz. 

 

Mikroanalys: Artikelns globala koherens är att Ekdahl du Rietz är en väldigt bra 

handbollsspelare. Alla kommentarer som syftar till honom är positiva. Hans klubbtränare 

Axnér är den enda som är lite tveksam i sin kommentar då han säger att det kan vara aktuellt 

att vila honom (däremot inte sagt att han är dålig). Då Andersson jämför Ekdahl du Rietz med 

världens bäste herrspelare (vid denna artikels tidpunkt) Nikola Karabatic så höjs Ekdahl du 

Rietz upp än mer till skyarna.  
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Lägger man till Ekdahl du Rietz egna kommentarer så framställs han som en ungdom. Han 

blir märkt av journalisten Flinck som 21-åring och blir citerad: ”jag har inte missat en 

seriematch på tre år typ och tänker inte göra det nu heller” (min kursivering). En mening som 

utlyser omogenhet i och med en uttalad brist på respekt mot sin tränare, sunt förnuft och 

ungdomligt språkbruk. Den sammantagna bilden av Ekdahl du Rietz är att han är en talangfull 

pojkspoling. 

 

Det är en väldigt missvisande avslutning på rapporteringen från mästerskapet. Själva matchen 

nämns mer eller mindre inte alls utan fokus ligger på framtiden. Ekdahl du Rietz porträtteras 

som svensk handbolls framtid och eftersom utländska personer uttalar sig om honom så 

verkar han hålla internationell klass, trots att han fortfarande spelar i den svenska ligan som är 

långt ifrån världsklass. 

 
Kort sammanfattning: Den sammantagna bilden av Kim Ekdahl du Rietz är att han är en 

talangfull pojkspoling. Ingen rapportering från matchen, fokus ligger helt på Ekdahl du Rietz 

framtid. 

 

9. Slutsats 
 

9.1 Framställningen av de svenska handbollslandslagen 
Fyra av de fem utvalda artiklarna från dam-EM i handboll 2010 kan karaktäriseras, utifrån 

min kategoriska modell (se sidan 6-7) som en ”inför turneringen”-artikel, ett personporträtt, 

ett matchreferat och en artikel som fungerar som en summering av turneringen och på samma 

gång ett frånskjut mot framtida handbollsmästerskap. Det tillkommer sedan en ytterligare 

artikel som kan benämnas som en ”inför match”-artikel.  

 

De analyserade artiklarna från herr-VM i handboll 2011 kan alla passa in i den kategoriska 

modellen över mästerskapets skeenden (se sidan 6-7). Det finns nämligen en ”inför 

turneringen”-artikel, två matchreferat, en ”inför match”-artikel samt en artikel som ger en mer 

personlig bild av herrlandslaget. 
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Det finns ett antal intressanta aspekter som lyfts upp till ytan genom mina kritiska 

diskursanalyser. För det första så framställs det svenska damlandslaget redan från början av 

rapporteringen i och med artikeln ”MONSTER-SKYTTEN” som ett aggressivt och kraftfullt 

handbollslag. En av de bästa svenska spelarna i turneringen, Linnea Torstenson, fick tidigt 

epitetet ”monsterskytten” och det svenska försvarsspelet benämns som ett ”brutalförsvar” i 

artikeln ”Här skapar de brutalförsvaret”.  

 

Den totala mediebilden av herrlandslaget ter sig däremot som väldigt stereotypa. I  

artikeln ”+++++-RECEPT: VIN, KVINNOR OCH KONJAK” så förmedlas bilden av Jonas 

Larholm som en ungkarl vars framgång i handbolls-VM grundar sig på alkohol och kvinnor. I 

artikel ”’Måste orka stå i dueller’” porträtteras den manliga fysiken som vägen till framgång. 

Tobias Karlsson i det svenska laget framställs som ett ”fysiskt praktexemplar”. Dessa två 

exempel infriar också teorierna om idrottsmän som egocentriska och ger en utökad 

trivialisering och stereotypisering av männen där styrketräning, alkoholkonsumtion och 

kvinnorelationer är det som bringar framgång. I artikeln ”KOMMANDOCENTRALEN” 

framställs landslaget, på sidan av planen, som ett gäng som är kvar på mellanstadiet och 

spelar tv-spel och bordtennis.  

 

Det ska däremot sägas att inledningen av rapporteringen från herr-VM är högst 

anmärkningsvärd och intressant. Genom artikeln ”SPELA SOM TJEJERNA” så sätts 

damernas insats i det tidigare EM:et som norm och ideal för vad herrarna ska prestera i sitt 

mästerskap. Detta är olikt samtliga genusteorier som hävdar att det är män, manlig hegemoni 

och det manliga patriarkatet som står som norm (Carter 1998; Segrave et al. 2006). Men det 

ska framhävas att situationen är komplex. Trots att kvinnorna och deras prestationer är i fokus 

under damhandbollsmästerskapet så maskulinernas dem i stor utsträckning. Att detta 

mästerskap sätts som norm rubbar därmed kanske ändå inte det manliga patriarkatet avsevärt 

eftersom att kvinnorna ändå blivit skapade utifrån en manlig hegemoni. 

 

Journalisten Johan Flincks citat från spelarna är ofta väldigt råa. Två axplock från 

rapporteringen från dam-EM är ”Vi ska gå ut och banka på dem” och ”De får vara riktigt 

snabba om de ska hinna undan våra tacklingar” (Tina Flognman). I tidigare forskning på 

ämnet genus och idrott så har tongångarna varit lite olika när det gäller bilden av 

idrottskvinnor som har mer, stereotypiskt, hårda och manliga attribut. En mediebild som är 

faktumet i detta fall. James R. Hallmark (2006) och Kimberly L. Bissell (2006) påpekar att 
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när kvinnor benämns som exempelvis starka och brutala så nedvärderar det dem själva som 

personer. I detta fall är framtoningen en annan. Styrkan och brutaliteten framställs som något 

bra och säreget för det svenska laget. Bilden som ges är att det svenska damlaget tar för sig 

och tar saken i egna händer (se exempelvis ”Här skapar de brutalförsvaret”). Spelarna visar 

framfötterna och visar att de kan och är duktiga på handboll. 

 

Tydligt i de analyserade artiklarna är ändå att männen har en stor del i både mästerskapens 

rapportering, trots att det bör vara kvinnorna som ska stå i fokus under dam-EM. I artikeln 

”MONSTER-SKYTTEN” så för journalisten Flinck ett orättvist resonemang då han jämför 

Torstenson med den polske, manlige spelaren Karol Bielecki i fråga om hur hårt de två 

skjuter. Trots att Torstenson står för en enastående bedrift och är en av de kvinnor som skjuter 

hårdast i världen så trivialiseras hennes prestation på grund av att hon jämförs med en man 

och sätts i en nedvärderande position.  

 

De uttalade handbollsexperterna (som inte har någon inblandning i det svenska laget) i 

artiklarna är alla män. Detta stämmer väl överens med Liesbet van Zoonens (1998) teorier om 

att män tenderar använda manliga källor. Under det manliga mästerskapet så är även där 

samtliga ”expertkällor” manliga. Det finns ett undantag i artikeln ”SPELA SOM TJEJERNA” 

där journalisten Flinck använder damspelarna Linnea Torstensson och Isabelle Gulldén som 

källor. Däremot fungerar dem endast som komplement till Flincks egna argument och ses inte 

som ”experter”. ”Expertkällorna” i rapporteringen tenderar även dem att jämföra kvinnorna 

med männen. Exempelvis i artikeln ”Här skapar de brutalförsvaret” så jämför den holländske 

förbundskaptenen Sverige med det tyska herrklubblaget Kiel. En väldigt orättvis jämförelse 

som inte sätter in det svenska laget i rätt perspektiv. 

 

Ett återkommande fenomen i artiklarna från dam-EM är att männen på sidan av planen 

framställs som oerhört viktiga personer för de kvinnliga spelarna. I artikeln ”EM-stjärnan: Vet 

vem som sköt min bror” som handlar om spelaren Jamina Roberts så vinklar journalisten 

Flinck artikel som att Jaminas pappa James har en stor del i dotterns framgång. Att Jamina 

fick följa med pappa James på gymmet då hon var liten framställs mer eller mindre som en av 

grundorsakerna till att Jamina blivit så bra som hon blivit. Hur mycket eget arbete hon själv 

lagt ner på sin träning nämns inte överhuvudtaget.  
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Tendensen med fadersgestalter i artiklarna är också återkommande. I ”Planen för OS-medalj” 

så framställs Martin Frändesjö, Martin Boquist och Thomas Sivertsson som tre frälsare som 

ska fungera som mentorer åt spelarna. Förbundskaptenen Per Johansson har också 

genomgående en stor del i rapporteringen kring damlandslaget och i artikeln ”ÄLSKADE” 

går han verkligen i rollen som fader till spelarna i laget då han beskrivs ”samla hela laget i en 

ring på innerplan”.  

 

Anmärkningsvärt i rapporteringen från herr-VM är att det existerar en utbredd användning att 

benämna de manliga spelarna som ”grabbar” istället för mer åldersneutrala ord som ”män” 

och ”herrar”. Att kvinnor framställs på detta nedsättande vis är etablerat (Segrave et al. 2006) 

men att män också ”föryngras” i rapporteringen kan vara en tendens mot en mer konsekvent 

och jämställd medierapportering. I båda rapporteringarna syns även en utbredd användning av 

ordet ”tjej” vilket ter sig som ett nedsättande ord mot spelarna själva. Det skulle vara på sin 

plats att istället använda sig av mer neutrala ord som ”kvinna” eller ”dam”. Exempelvis får 

rubriken och artikeln ”SPELA SOM TJEJERNA” en förnedrande intoning på grund av 

etablerade, sociala kontextualiseringar kring ordet ”tjej”. 

 

I rapporteringen figurerar både kvinnorna (”SPELA SOM TJEJERNA”) och männen 

(”MONSTER-SKYTTEN”) som ideal. Men den övergripande jämförelsepunkten och normen 

som är gemensam för de båda landslagen är ändå manlig. Herrlagets gyllene generation 

”Bengan Boys” är det lag som alla svenska handbollslag alltid kommer att jämföras med. 

”Bengan Boys” nämns i var och varannan artikel och damlandslaget hämtar även hjälp från 

tre spelare ur det laget.  

 

Om man ska titta på vad som präglar det språkliga bruket i rapporteringen så måste man 

påpeka och framhäva att de militäriska termerna fyller en stor del i rapporteringen. 

”Brutalförsvar”, ”försvarsminister”, ”generalstab” och ”kommandocentral” är några axplock 

från både det kvinnliga och manliga mästerskapets rapportering. Men trots att benämningarna 

används under båda mästerskapen så är ju militär och militärtermer i högsta grad något 

manligt. 

 

Ser man på bilderna i rapporteringen från det kvinnliga mästerskapet så är det överhängande 

fler bilder som visar på det svenska damlandslaget samlat än på landslagets olika, enskilda 

spelare. Exempelvis är det tre av fem ”huvudbilder” (i analyserna oftast benämnda som 
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”mittbilder”) som visar på det svenska laget samlat i grupp. Bildanvändningen från 

herrmästerskapet är däremot starkt fokuserat på de svenska spelarna som individer. Samtliga 

”huvudbilder” till artiklarna visar på spelarna i enskilda positioner. Ingen publicerad bild i 

rapporteringen från herr-VM visar flera spelare i samma bild. Det ska också tilläggas att 

samtliga ”huvudbilder” på herrspelarna visar på ett utförande av någon form av fysisk 

aktivitet. Matchreferaten från herrarnas matcher i mästerskapet är också starkt fokuserade på 

dem framträdande individerna. I ”+++++-RECEPT: VIN, KVINNOR OCH KONJAK” och 

”Stjärna i VM – bänkas i Lugi” är det mycket större fokus på Jonas Larholm och Kim Ekdahl 

du Rietz än vad det är på den faktiska matchen som spelats. 

 

Avstampen mot framtida landslagsmästerskap i form av artiklarna ”Planen för OS-medalj” 

och ”Stjärna i VM – bänkas i Lugi” skiljer sig markant mellan de två rapporteringarna. 

Rapporteringen från herr-VM fokuserar på stjärnskottet Kim Ekdahl du Rietz och hans 

framtid medan rapporteringen från dam-EM fokuserar på damlandslagets framtid. Detta är ett 

talande exempel på att rapporteringen från det manliga mästerskapet präglades starkt av 

fokuseringen på herrlandslaget som individer medan rapporteringen från det kvinnliga 

mästerskapet fokuserade på damlandslaget som en grupp. 

 

9.2 Diskussion 
Resultaten i denna studie är småskaliga och ska inte överdrivas. Men det är minst lika viktigt 

att inte underskatta resultaten utan istället se dem som ett bidrag till genusforskningen i stort. 

Mina analysresultat följer ett liknande spår som de redan etablerade genusteorierna och 

tidigare undersökningarna på ämnet. Men några intressanta och färska upptäckter kan däremot 

mina resultat bidra med. Skillnaderna mellan de olika rapporteringarna från de två 

mästerskapen är inte så stora vilket tyder på att rapporteringen blir allt mer jämställd. Men 

däremot ska det sägas att rapporteringen ändå är väldigt orättvis. Så trots att den är jämställd 

på så sätt att exempelvis även männen (precis som kvinnorna) blir nedvärderade och 

trivialiserade vid många tillfällen så är det ett dåligt tecken för en objektiv och rättvis 

medierapportering. 

 

Ett förslag på fortsatt forskning på detta ämnesområde är att involvera fler artiklar från flera 

tidningar för att på så sätt undersöka den totalitära mediebilden från de två mästerskapen. Den 

starka trivialiseringen och förenklingen som präglade många artiklar skulle kunna se 
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annorlunda ut om man exempelvis analyserade Dagens Nyheters nyhetsartiklar. Det vore även 

intressant att undersöka tv och radios framställning under mästerskapen som bevakades av TV 

4 och Sveriges Radio. Att jämföra lagidrott (som i denna C-uppsats fall) med individuell 

idrott (exempelvis friidrott) skulle även det vara intressant. 

 

Det ska sägas att mitt resultat i denna studie är starkt relaterat till en svensk kontext. I andra 

länder skulle exempelvis resultatet kunna se helt annorlunda ut. Skulle man utföra en liknande 

studie i Norge och undersöka framställningen av landets handbollslag skulle troligen damerna 

få en mer utförlig och rättvis porträttering då de är större och populärare än herrlandslaget. 

Ännu ett exempel skulle vara att jämföra rapporteringen kring USA:s fotbollslandslag där 

damlandslaget också är mycket större än den manliga motsvarigheten. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
EM 2010 och VM 2011 
 
EM 2010 

Det europeiska mästerskapet i handboll för damer 2010 spelades i Danmark och Norge den 7-

19 december 2010 (www.eurohandball.com). 16 landslag deltog i turneringen där det totalt 

spelades 47 matcher. (Officiella resultat EM 2010) 

 

Turneringen var en utslagsturnering som först bestod av ett gruppspel där landslagen 

fördelades i fyra grupper (A, B, C, D). Lagen tävlade sedan om 12 platser till den så kallade 

mellanrundan. I mellanrundan slogs de tre bästa lagen från grupp A ihop med de tre bästa 

lagen från grupp B och bildade grupp 1. De tre bästa lagen i grupp C slogs sedan ihop med de 

tre bäst lagen i grupp D och bildade därmed grupp 2. Matcherna i mellanrundan spelades 

sedan mellan lagen som inte hade mötts tidigare under gruppspelet. (Officiella resultat EM 

2010) 

 

Efter mellanrundan så de två bästa lagen i grupp 1 och grupp 2 vidare till semifinalerna och 

sedermera till final och bronsmatch. Lagen som blivit utslagna tidigare under turneringens 

gång fick spela placeringsmatcher. (Officiella resultat EM 2010) 

 

Sverige spelade först gruppspel i grupp C i den norska staden Larvik. Där mötte man länderna 

Tyskland, Ukraina och Nederländerna och Sverige vann alla tre matcherna. I premiären mot 

Tyskland vann Sverige med 27-25, mot Ukraina med 33-25 och mot Nederländerna vann man 

med 25-18. Dessa resultat gjorde att Sverige kom på första plats i grupp C och därmed gick 

vidare till spel i mellanrundan i grupp 2. (Officiella resultat EM 2010) 

 

Sveriges matcher i grupp 2 spelades i Lillehammer, Norge mot just Norge och även Frankrike 

och Ungern. Sverige inledde mellanrundan med att vinna mot Norge med 24-19. Efter den 

match matchen kom däremot turneringens första förlust mot Frankrike med 21-22. Men 

Sverige avslutade mellanrundan med att vinna mot Ungern med 24-19.  
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Med endast en förlust i turneringen så lyckades Sverige vinna grupp 2 och avancera 

ytterligare till en semifinal mot Rumänien. Semifinalen spelades fortsatt i Norge men inte i 

Lillehammer utan i staden Herning. (Officiella resultat EM 2010) 

 

Sverige vann även semifinalen mot Rumänien, detta med 25-23. Därmed skulle Sverige till att 

möta hemmanationen Norge i finalen som också spelades i Herning. Men trots att Sverige 

vann mot Norge i mellanrundan så förlorade man finalen med 25-20 (Officiella resultat EM 

2010). Men silvret är historiskt för Sveriges damlandslag eftersom det är den första medaljen i 

ett internationellt mästerskap någonsin (www.handboll.info). 

 

VM 2011 

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2011 spelades i Sverige den 13-30 januari 2011. 24 

lag deltog i turneringen som totalt innehöll 98 matcher. (www.handball2011.com, 

www.ihf.info) 

 

Turneringen hade ett liknande upplägg som damernas mästerskap månaden innan. Först 

spelades ett gruppspel i fyra separata grupper (A, B, C, D) med sex lag i varje grupp. När alla 

lag mött varandra i vartdera gruppspelet så slogs de tre bästa lagen från grupperna ihop till två 

nya grupper, grupp 1 och grupp 2 med sex lag vardera gruppen.  Detta stadium i turneringen 

kallades mellanrundan. Grupp A och grupp B slogs ihop med varandra och bildade grupp 1 

och grupp C och D slogs ihop och bildade grupp 2. (www.handball2011.com) 

 

I mellanrundan spelade de olika lagen mot dem tre lag som dem inte hade mött tidigare under 

turneringen. Efter att spelet i mellanrundan slutförts så avancerade de två bästa lagen i 

grupperna till semifinalerna. De två vinnarna av semifinalerna gick sedan till final och dem 

två förlorarna spelade om tredje platsen i turneringen i en bronsmatch. Resterande lag som 

blivit utslagna spelade placeringsmatcher. (www.handball2011.com) 

 

Sverige genomförde sitt gruppspel i grupp D som spelades i Göteborg. Laget inledde med tre 

vinster genom att vinna mot Chile med 28-18, Slovakien med 38-22 och mot Sydkorea med 

30-24. Men i den fjärde gruppspelsmatchen förlorade man mot Argentina med 22-27. Den 

femte och sista gruppspelsmatchen mot Polen lyckades däremot Sverige vinna med 24-21 

vilket resulterade i att Sverige kom på första plats i grupp D. (www.handball2011.com) 
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Sverige gick nu vidare till spel i mellanrundan i grupp 2. Dessa matcher spelades för Sveriges 

del i Malmö. Den första matchen i mellanrundan vann Sverige mot Serbien med 28-24. Den 

andra matchen vann man också, detta med slutresultatet 29-25. I tredje och sista matchen i 

mellanrundan så mötte man Danmark. Denna match förlorade Sverige med 24-27. När alla 

matcher spelats klart i mellanrundan innebar det att Sverige slutat på en andra plats i grupp 2 

och därmed avancerat till en semifinal mot Frankrike. Denna match skulle även den spelas i 

Malmö. (www.handball2011.com) 

 

Sverige förlorade semifinalen med 26-29 och fick därmed spela bronsmatch mot Spanien i 

Malmö. I bronsmatchen så blev det ytterligare en förlust, denna gång med 23-24, vilket 

betydde att Sverige kom på fjärde plats i turneringen. (www.handball2011.com) 

Fjärdeplatsen innebar Sveriges bästa resultat i ett handbolls-VM sedan år 2001 

(www.handboll.info). 
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Bilaga 2 
Datum, plats, motståndare och resultat i alla Sveriges matcher 
 
Sveriges matcher i handbolls-EM för damer 2010 

Gruppspel i Larvik, Norge 

7 december 2010, Tyskland – Sverige 25-27 

8 december 2010, Sverige – Ukraina 33-25 

10 december 2010, Sverige – Nederländerna 25-18 

 

Mellanrundan i Lillehammer, Norge 

12 december 2010, Sverige – Norge 24-19 

14 december 2010, Sverige – Frankrike 21-22 

15 december 2010, Sverige – Ungern 24-19 

 

Semifinal i Herning, Norge 

18 december 2010, Rumänien – Sverige 23-25 

 

Final i Herning, Norge 

19 december 2010, Norge – Sverige 25-20  

 

Sveriges matcher i handbolls-VM för herrar 2011 

Gruppspel i Göteborg, Sverige 

13 januari 2011, Sverige – Chile 28-18 

15 januari 2011, Slovakien – Sverige 22-38 

17 januari 2011, Sverige – Sydkorea 30-24 

18 januari 2011, Sverige – Argentina 22-27 

20 januari 2011, Polen – Sverige 21-24 

 

Mellanrundan i Malmö, Sverige 

22 januari 2011, Serbien – Sverige 24-28 

23 januari 2011, Sverige – Kroatien 29-25 

25 januari 2011, Danmark – Sverige 27-24 
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Semifinal i Malmö, Sverige 

28 januari 2011, Frankrike – Sverige 29-26 

 

Bronsmatch i Malmö, Sverige 

30 januari 2011, Sverige – Spanien 23-24 

 


