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Abstract
I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets 

rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. 

Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- 

och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl  

min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. 

För att kunna besvara mitt syfte använde jag mig av teorier om nationalism och genus. Som 

metodverktyg använde jag mig av kritisk diskursanalys samt semiotisk bildanalys. 

Det jag kom fram till i undersökningen var att den nationsuppbyggande processen var väldigt vanlig 

i de krönikor jag studerade från herr-VM 2006 men knappt närvarande i krönikorna från dam-VM 

2007. Journalisterna väver; i krönikorna från herrarnas VM-slutspel, in läsarna i en föreställd 

nationell gemenskap. En gemenskap som reifieras genom betoningen av nationen som en kulturell 

gemenskap, med gemenskapsbildande traditioner, kulturella symboler, förenande metaforer samt en 

kategorisering av ett ”vi” i förhållande till ”dom andra”. I krönikorna och på de tillhörande bilderna 

från damernas VM-slutspel kan gemenskapen ses som mycket mer isolerad till spelarna och den 

närmaste kretsen kring damlandslaget. De manliga fotbollsspelarna var överlag oftare i rörelse och 

inbegripna i matchsituationer på bilderna, medan de kvinnliga fotbollsspelarna var mer passiva på 

bilderna. Det var också ett tydligare fokus på själva fansen i både texter och bilder från 

herrmästerskapet. Fans som tydligt beskrevs utifrån en manlig diskurs. 

Överlag stämmer många av mina genusteorier in på mitt material, och en hel del av innehållet går 

att skönja i krönikorna. Bland annat förekommer det marginaliseringar där damfotbollsspelare 

jämförs med herrfotbollsspelare i texterna och damfotbollen ifrågasätts tydligare när spelet inte är 

på topp.
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1  Inledning 
Idrottskulturen är sedan dess begynnelse starkt förknippat med manlighet. Idrottsforskaren Garry 

Whannel beskriver den atletiska mannen som ett stilbildande ideal sedan 1800-talet. Ett ideal som 

har romantiserats i många romaner. Tuffhet och kroppsliga sysslor är i de flesta kulturer starkt 

förknippat med manlighet och det är också något som också de flesta idrottsaktiviteter inbegriper. 

På samma gång som idrottskulturen är starkt förknippad med sammanhållning, etik och 

självdisciplin, är den också en djupt stigmatiserande kultur gentemot många samhällsgrupper och 

vilar på en starkt patriarkal grundstomme.1 

För mig har idrott och framförallt fotboll starkt format mig som person. Jag har varit aktiv 

fotbollsspelare både på ungdoms- och seniornivå sedan sex års ålder och är en frekvent läsare av 

fotbollstexter i print- och etermedia. När jag började fundera över vad jag skulle ägna den här C-

uppsatsen åt, så drogs mina tankar tidigt till fotbollen. När jag i unga år började läsa om fotboll i 

media var det i de närmaste bara den manliga fotbollsspelare som fick publicitet i tidningarna. Idag 

har däremot mycket hänt på detta område och damfotbollen blir idag oftare uppmärksammad (om 

än marginell publicitet i förhållande till herrfotbollen och oftast i samband med mästerskapen). Det 

svenska damlandslaget har sedan det första världsmästerskapet 1991 nått återkommande 

framgångar och är i skrivande stund rankade som det femte bästa landslaget i världen på FIFA:s 

världsranking2. Sveriges herrar är just nu rankade på 17 plats3, men konkurrerar samtidigt med fler 

nationer än damlandslaget. 

Den känslan jag har fått är trots allt att journalisterna ser mindre allvarligt på damfotbollen än 

herrfotbollen, och delvis trivialiserar och marginaliserar företeelsen. Att damfotbollen inte ses som 

en lika betydande del av den nationella diskursen som herrfotbollen gör. Det är dessa funderingar 

som utgör grund för denna uppsats. 

1 Whannel, Garry, Media sport stars: masculinities and moralities, Routledge, London, 2001, 65-68
2 http://svenskfotboll.se/landslag/damer/varldsranking/
3 http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html#
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2  Syfte
Jag kommer i den här uppsatsen att undersöka hur dam- respektive herrlandslaget skildras i 

Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM 2006 respektive damernas fotbolls-VM 

2007. För detta ändamål kommer jag att använda mig av teorier om genus och sport. Vidare 

kommer jag att studera hur betoningen på nationalism; ett område som traditionellt präglat 

sportjournalistiken, skiljer sig åt beroende på om journalisterna skriver om herr- eller 

damfotboll. 

3  Frågeställningar:
- Skiljer sig journalisternas konstruering av en nationalistisk diskurs i Aftonbladets 

artiklar från herrarnas fotbolls-VM 2006 respektive damernas fotbolls-VM 2007? 

- Hur framställs de manliga respektive kvinnliga fotbollsspelarna på bilderna som 

kompletterar artiklarna? Finns det en tydlig manlig och kvinnlig bilddiskurs? 

- Hur väl överensstämmer materialet med de genusteorier som jag har använt mig av?

4   Material och avgränsning:
Avgränsningen till den här uppsatsen har jag gjort i flera steg. Jag började med att välja ut 

vilka VM-slutspel som jag skulle hämta mitt jämförelsematerial från. Här ville jag ha ett herr- 

och damslutspel som låg relativt nära varandra i tid, och som har aktualitetsvärde i förhållande 

till dags dato. Valet föll på världsmästerskapet i herrfotboll 2006 och världsmästerskapet i 

damfotboll 2007. 

Nästa urval kom att handla om vilken tidning som jag skulle hämta mitt material från. Här 

valde jag Aftonbladet och det var det framförallt två saker som påverkade detta beslut. Dels 

var Aftonbladet den betalande dagstidning i Sverige med störst räckvidd och flest tryckta 

upplagor per dag 20114. Därutöver är det också en tidning som var väldigt tidiga med att 

skriva artiklar om damidrott, och fortfarande har en, med svenska tidningars mått mätt, 

omfattande damidrottsbevakning. Ulf Wallin har i sin bok ”Sporten i spalterna” undersökt sju 

4 http://www.dagspress.se/images/stories/Dokument/Svensk-Dagspress/svensk_dagspress_2011.pdf
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olika svenska tidningars sportbevakning (Jönköping-Posten, Norrbottens-Kuriren, 

Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Arbetet och Aftonbladet). Hans 

undersökning visar bland annat att Aftonbladet från 1925-1995, med undantag från 1965 års 

undersökning, konsekvent innehöll en större andel artiklar om damidrott än övriga sex 

tidningar i undersökningen.5 Det går därför att dra slutsatsen att Aftonbladet både har många 

läsare utspridda på en stor landareal och är en av de viktigaste opinionsbildarna för 

damidrotten i svensk media.  

Efter dessa två urval begav jag mig till Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv för att 

närstudera mitt material. Det visade sig här finnas ett nästan outsinligt antal bilder och texter 

om herrarnas VM-slutspel och bara ett fåtal artiklar om damlandslaget. 77 artiklar 

publicerades inför- och efter herrlandslagets tre gruppspelsmatcher i VM, jämfört med 19 

artiklar under och efter damlandslagets tre matcher. Detta ansåg jag vara ett allt för stort 

material för att analysera kvalitativt och gjorde därför ytterligare ett urval. För att texterna 

skulle vara så jämförbara som möjligt valde jag ut sex funktionellt ekvivalenta texter från 

herr- och dammästerskapet (dvs. texter som fyller en likvärdig läsarfunktion). De texter jag 

valt är krönikor som publicerats i Sportbladet  inför Sveriges båda premiärmatcher, dagen 

efter premiärmatcherna, samt efter att Sverige herr- och damlandslag slagits ut från sina 

respektive mästerskap.

  

5  Bakgrund:

Fotbollssportens utveckling
Fotboll är idag en av världens populäraste och mest utövade sporterna6. Sporten besitter 

egenskaper som har fängslat och förtrollat en hel värld, och miljontals människor utövar 

sporten dagligen och följer världsfotbollens utveckling. Ursprunget till den moderna fotbollen 

kan spåras till Kina, så lång tid tillbaka som 300 f.Kr. Sporten Cuju (översatt ”sparka boll”) 

hade nämligen flera likheter med den fotboll som vi idag är bekanta med. Till en början 

använde utövarna en boll fylld med hår och med ett hölje av hopsydda läderstrimlor, men 

5 Wallin, Ulf (1998). Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år.  
   Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG) , sid 91
6 http://www.ne.se/rep/fotboll-p%C3%A5-film-och-i-b%C3%B6cker
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omkring 600 f.Kr. övergick spelarna till att använda en luftfylld boll. Många av reglerna i 

Cuju är oklara för oss idag, men målstolparna bestod av fem meter höga bambustänger och 

bollen fick sparkas eller slås med knuten hand.7 

Tidiga varianter av fotboll utövades på flera platser runt om i världen. Den medeltida 

florentinska varianten Calcio (fotboll på italienska) var ett bollspel för aristokratin. Spelet 

hade en mycket strikt regelkod och det lades stor vikt vid den elegansen i bollbehandlingen. 

Spelarna hade bestämda roller i laget med en målvakt (som hade hjälp av två assistenter), fyra 

backar, fem halvbackar och fem anfallare. Även här var det tillåtet att sparka eller slå bollen 

med knuten näve.8 

Det var dock i England som den fotbollen som vi är bekanta med idag långsamt började ta 

form, men de skulle dröja länge innan enighet nåddes om ett gemensamt regelverk. Under 

1100-talet fick sporten ett stort genomslag i England och utövades på gator och ängar. 

Fotbollen förbjöds av många kungar – bland annat kung Edward IV, som motiverade förbudet 

med att fotbollen tog upp tid från mer samhällsnyttiga aktiviteter som bågskytte. En sport som 

sågs som mer  betydelsefull ur ett militärt hänseende.9 

Fotbollen var ett tag på väg att självdö i England, men fick en ny renässans på landets 

internatskolorna under andra hälften av 1700-talet. Dåtidens våldsamma och brutala fotboll 

hade ett hade ett högt anseende bland eleverna. Internatskolorna hade olika regler och det 

uppstod ofta meningsskiljaktigheter i samband med att skolorna arrangerade matcher mot 

varandra.10  Under 1700-talet hade Fotboll och rugby ännu inte helt och hållet gått skilda 

vägar. De två stilriktningar som präglade sporten var; The dribbling game (begränsat 

användande av händer i spelet) och The running game (det som vi idag förknippar med 

rugby). Det engelska fotbollsförbundet - Football Association (FA), bildades 1863 för att 

fastställa ett gemensamt regelverk. Där ströks de viktigaste reglerna i The running game vilket 

gjorde att företrädare för den stilriktningen bröt sig loss och senare bildade Rugby Union.11 

7 http://www.ne.se/lang/fotboll
8 Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media, sid 13
9 Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media ,sid 16
10 Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media ,sid 25-27
11 http://www.ne.se/lang/fotboll
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När nu gemensamma regler var framtagna och det inte fanns utrymmen för missförstånd, 

började den organiserade fotbollen ta form. Football Association Challenge Cup (engelska 

FA-cupen) bildades samma år som FA instiftades12; En årlig utslagsturnering i England som 

alla klubbar förbundna med FA inbjöds att delta i. Första året deltog över 700 engelska 

fotbollsklubbar.13 1872 spelades den första officiella landskampen; en match mellan Skottland 

och England inför 4000 åskådare i Glasgow14. 

Fotbollen fick en kraftigt ökat utbredning i England under slutet av 1800-talet. Från att i 

huvudsak ha utövats på privatskolor, började sporten nu inbegripa även de lägre skikten i 

samhället. Klubbarna började rekrytera spelare från arbetarklassen och publikintresset ökade. 

1988 startades Football League (Engelska ligan) med 12 deltagande klubbar. Fotbollens fick 

snabbt internationell spridning, och den snabba expansion ledde till att det internationella 

fotbollsförbundet FIFA (Fédération Internationale de Football Association) bildandes 1904.15

I Sverige förekom fotboll i oorganiserade former på 1870-80 talet. 1885 kom de ledande 

svenska fotbollsstäderna, Stockholm, Göteborg och Visby, överens om enhetliga regler, som 

gällde fram till 1895 då de engelska reglerna antogs även i Sverige. 1906 bildades svenska 

fotbollsförbundet och året efter anslöt sig Sverige till det internationella fotbollsförbundet 

FIFA.16 I den första svenska herrlandskampen 1908 besegrades Norge med hela 11-3. Det 

svenska herrlandslaget har genom åren nått flera framskjutna placeringar vid stora 

internationella mästerskap. I OS har det blivit ett guld (1948) och två brons (1950 och 1924). I 

VM-sammanhang är Sveriges facit två brons (1950 och 1994), samt ett silver (1958). I EM 

har landslaget som bäst nått en delad tredjeplats (1992).17  

12 http://www.ne.se/lang/fotboll
13 http://www.thefa.com/Competitions/FACompetitions/TheFACup/History/historyofthefacup
14 http://www.ne.se/lang/fotboll
15 http://www.ne.se/lang/fotboll
16 http://www.ne.se/lang/fotboll
17 http://fogis.se/om-svff/ar-for-ar/milstolpar/
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Damfotbollens utveckling i Sverige och världen
Tävlingsidrotten ansågs under lång tid vara en sysselsättning för män och inget som kvinnor 

skulle ägna sig åt. Det betraktades som oestetiskt, okvinnligt och alltför ansträngande.18 

I början av 1900-talet användes fotbollen som ett sätt att härda männen psykiskt och fysiskt 

inför möjliga krig. Första världskrigets intåg tvingade många europeiska män till att avbryta 

fotbollsspelandet och den civila karriären och istället bege sig ut på slagfälten, vilket ledde till 

att många kvinnor fick rycka in och tillfälligt ta över traditionellt manliga sysslor. Under- och 

strax efter första världskriget bildades många damfotbollslag runt om i Europa, bland annat i 

Sverige.19 

Åren efter andra världskriget förstärktes snarare fotbollens maskulina prägel och det blev 

inget uppsving för damfotbollen liknande den som följde efter första världskriget. Kvinnor 

och flickor förväntades sysselsätta sig i och i närheten av hemmet, medan fotbollen sågs som 

en manlig aktivitet för fadern och sonen i familjen.20 Detta förändrades under 1960-talets 

andra hälft. I Sverige startades regionala damfotbollsserier på flera håll i landet21. Den 

svenska journalistkåren var under den här tiden överlag positiva till damfotbollen och beskrev 

sporten som ny och spännande22. Under 1970-talet började den nya kvinnliga fotbollsrörelsen 

sprida sig över stora delar av världen och antalet utövare steg stadigt23. 1973 spelade Sveriges 

damlandslag sin första historiska landskamp mot Finland. En match som slutade 0-0.24

Idag anordnas EM och VM i damfotboll och sporten är sedan 1996 också en OS-gren25. 

Damfotbollen har de senaste två decennierna genomgått en explosionsartad utveckling både 

på klubb- och landslagsnivå. Till 1991-års världsmästerskap i Kina kvalade 45 nationer för att 

försöka spela till sig en VM-plats. Tjugo år senare deltog 122 nationer i kvalet till dam-VM i 

Tyskland 2011. Tittar man på damfotbollens världskarta är sporten nu utbredd över i stor sett 

hela världen, med undantag från arabvärlden och de muslimska delarna av Afrika.26 

18 Wallin, Ulf (1998). Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år.       
Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), sid 90

19 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/masterskap/article13233309.ab
20 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980, 1:a uppl., Boréa, Umeå, 2004, sid 25
21 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980, 1:a uppl., Boréa, Umeå, 2004, sid 31
22 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 
23 Scraton, Sheila & Flintoff, Anne (red.) (2002). Gender and sport: a reader. London: Routledge, sid 75 
24 http://www.dn.se/sport/fotboll/damernas-varld
25 http://svenskfotboll.se/landslag/damer/tidigare-ar/os-slutspelen/
26 http://www.dn.se/sport/fotboll/sa-vaxer-damfotbollen-over-hela-varlden
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Det svenska damlandslaget har deltagit i samtliga OS-turneringar, men aldrig lyckats vinna 

någon mästerskapsmedalj27. Desto bättre har det gått i  Världs- och Europamästerskapen. I 

EM har det damerna lyckats bärga ett guld, tre silver och ett brons sedan starten 198428. I VM 

är landslagets facit en silvermedalj och två bronsmedaljer29. 

Damernas VM-slutspel 2007 i Kina  
Det svenska damlandslaget lyckades ta sig till VM i Kina efter att ha besegrat Tjeckien i den 

avgörande kvalmatchen30.  I gruppspelet lottades Sverige in i samma grupp som Nigeria, USA 

och Nordkorea31. 

I första matchen mot Nigeria tryckte Sverige på hårt i första halvlek och hade bud på flera 

mål, men fick inte in bollen. När Victoria Svensson i början av andra halvlek gjorde det 

förlösande 1-0 målet trodde många på en svensk vinst, men efter målet backade Sverige hem 

och lät Nigeria ta över mer av spelet. I mitten av halvleken kvitterade Nigeria till 1-1, vilket 

blev slutresultatet.32 

I Sveriges andra match mötte man USA. Trots intensivt tryck första kvarten, tog USA 

ledningen på straff, sedan Sveriges målvakt Hedvig Lindahl missbedömt en utrusning, och 

försvararen Stina Segerström tvingats ta till oschyssta medel mot amerikanskan Lori 

Chalupny i straffområdet. USA:s stjärnforward Abby Wambach satte straffen i vänstra hörnet. 

USA var därefter det bättre laget i matchen och utökade sedan ledningen till 2-0 vilket blev 

slutresultatet.33

Med bara en poäng på två matcher hade Sverige satt sig i en besvärlig sits inför sista 

gruppspelsmatchen mot Nordkorea. Laget behövde vinna med minst tre mål för att säkra 

avancemanget till slutspelsrundan, och man fick bästa tänkbara start när Lotta Schelin gjorde 

1-0 tidigt i matchen. Trots ett intensivt tryck hade Sverige svårt att få in bollen i mål och i 

27 http://svenskfotboll.se/landslag/damer/tidigare-ar/os-slutspelen/
28 http://svenskfotboll.se/landslag/damer/tidigare-ar/em-slutspel/
29 http://svenskfotboll.se/landslag/damer/tidigare-ar/vm-slutspelen/
30 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/09/dam-sverige-vm-klart-vill-upprepa-2003/
31 http://external.fotbollsverige.se/news_show_sverige-fr-tufft-motstnd-i-vm---lottningen-klar.html?id=117017
32 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2007/09/vm-oavgjord-premiar-mot-nigeria/ (2012-04-09)
33 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2007/09/vm-rattvis-usa-seger-2-0/ (2012-04-09)
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mitten av första halvlek kvitterade Nordkorea på frispark. Lotta Schelin gjorde sedan 

ytterligare ett mål för Sverige i början av andra halvlek, och spikade slutresultatet 2-1, men 

vinsten räckte dessvärre inte för att Sverige skulle ta sig vidare ifrån gruppspelet.34  

Herrarnas VM-slutspel 2006 i Tyskland 
Efter ett framgångsrikt kvalspel tog sig Sverige till sitt andra raka världsmästerskap. Laget 

lottades in i samma grupp som Trinidad och Tobago, Paraguay och England35. 

I första matchen mot Trinidad & Tobago hade Sverige ett överlägset bollinnehav och många 

chanser, men Trinidads målvakt Shaka Hislop stod för ett flertal bra räddningar. Matchen 

slutade 0-0 men Sveriges förbundskaptener Lars Lagerbäck och Roland Andersson förklarade 

efteråt för presskåren att han tyckte att spelarna gjorde en bra match, och att laget skapat 

tillräckligt mycket målchanser för att vinna matchen.36 

I den andra matchen ställdes Sverige mot Paraguay. Matchen stod länge 0-0 trots ett svenskt 

övertag i chanser. Det dröjde till den 89e minuten innan Fredrik Ljungberg kunde nicka in det 

matchavgörande målet och föra Sverige ett steg närmare slutspelet.37 

I den avslutande gruppspelsmatchen stod England för motståndet. Sverige låg under två 

gånger i matchen men lyckades kvittera båda gångerna. Först nickade Markus Allbäcks in en 

hörna och kvitterade till 1-1, och i slutminuten skarvade Henrik Larsson ett långt inkast i mål 

och spikade slutresultatet 2-2. Därmed tog sig Sverige vidare till slutspelet som grupptvåa 

efter England.38 

I den första slutspelsrundan väntade hemmanationen Tyskland. Sverige fick en katastrofal 

start och låg under med 2-0 redan efter 12 minuter. Därefter förmådde inte svenskarna skapa 

tillräckligt mycket lägen för att på allvar hota Tyskarna. Visserligen fick Sverige en straff i 

andra halvlek, men Henrik Larsson slog straffen högt över målet och tyskarna kunde därefter 

34 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2007/09/vm-sverige-ute-ur-vm-trots-seger-mot-nordkorea/ (2012-04-19)
35 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2404&artikel=750323
36 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/06/vm-oavgjort-mot-trinidadtobago/
37 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/06/vm-ljungberg-avgjorde-mot-paraguay/
38 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/06/vm-attondelsfinal-efter-2-2-mot-england/
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tämligen enkelt kontrollera matchen. Slutsiffrorna skrevs till 2-0 och Sverige var därmed ute 

ur mästerskapet.39

Kort historik om Aftonbladet
Aftonbladet (AB) är en socialdemokratisk kvällstidning som grundades 1830 av Lars Johan 

Hierta. Tidningen var till att börja med ett slagkraftigt organ för den liberala oppositionen mot 

Karl XIV Johan, vilket upprörde myndigheterna som återkommande försökte få tidningen 

indragen. Aftonbladet klarade sig dock ur knipan genom att oavbrutet byta namn och ansvarig 

utgivare för tidningen. Under första världskriget var AB tydligt konservativ och tyskvänlig. 

Samma period ökade tidningen stadigt sin upplaga. 

Under 1920-talet tappade tidningen i både upplageantal och anseende, men efter att 

finansmannen Thorsten Krüger gått in som ägare och P.G. Peterson tillsatts som chefredaktör 

förändrades mycket till det bättre. Aftonbladet återgick då till en liberal politisk inriktning, 

började tryckas i tabloidformat och satsade på sensationsinriktad journalistik med mycket 

idrotts- och nöjesmaterial. Detta visade sig vara ett framgångsrecept som ledde till kraftiga 

upplageökningar. 

Under andra världskriget visade den politiska redaktionen på AB återkommande stöd för 

Tyskland, vilket fick opinionen att reagera kraftigt. Detta var också en bidragande orsak till att 

nya kvällstidningar som Bonnierkoncernens Expressen grundades. Efter krigsslutet inledde 

AB en kraftig expansion i Sverige vilket gav en ökad folklig utbredning och fler läsare. Trots 

ökad försäljning så passerades dock Aftonbladet upplagemässigt av Expressen 1952. Det 

dröjde ända till 1996 innan Aftonbladet återigen kunde titulera sig Sveriges största 

kvällstidning. Efter att Aftonbladet 1956 såldes till Landsorganisationen (LO), har tidningen 

varit ett språkrör för arbetarrörelsen i Sverige under lång tid. 1996 övertog den norska 

mediekoncernen Schibsted den ekonomiska kontrollen över Aftonbladet, medan LO behöll 

den politiska kontrollen.40 

Den 8e Maj 2000 lanserade Aftonbladet som första svenska dagstidning en egen sportbilaga. 

Bilagan döptes till Sportbladet. Inspirationen till sportbilagans utseende kom från den 

rosafärgade italienska sporttidningen La Gazetta dello Sport.41   

39 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/06/vm-snabb-forlust-mot-tyskland/
40 http://www.ne.se/lang/aftonbladet
41 http://wwwc.aftonbladet.se/sport/0005/07/tidning.html

10



6  Tidigare forskning

Den gula armén och dess svenska hjältar
Till denna uppsats har jag tagit intryck och hämtat inspiration från Södertörnsstudenten Victor 

Adolfsson C-uppsats: Den gula armen och dess svenska hjältar. I sin uppsatsen undersöker 

Victor hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens gestaltade herrarnas fotbolls-VM 

2002 och 2006. Huruvida journalisterna i dessa tidningar skapade en svensk identitet som 

innehöll spår av nationalism. Hans undersökning visade att tidningarnas bevakning av 

fotbolls-VM till stor del bestod av en typ av värnande om den svenska kulturen, och till och 

med nationalism som på andra platser i samhället skulle vara helt oacceptabelt. Vidare att det 

även förekom krigsretorik i bred omfattning, som annars traditionellt brukar förknippas med 

en nationalistiska diskurser.42 

Dansk kvinnohandboll i medierna – Från järnhårda kvinnor till  
småflickor
Sine Agergaard har i sin forskning undersökt hur de danska handbollslandslaget framställdes i 

tidningar och tv vid EM 2002 när danskorna vann guld, samt vid VM 2003 när laget åkte ut 

redan i gruppspelet. 

Hennes forskning visar att medierna vid EM 2002 bidrog till att bygga upp en lokal och 

nationell gemenskap kring handbollsdamerna. Hon menar att den föreställda nationella 

gemenskapen kring damhandbollen i detta mästerskap till stor del vilade på två 

grundförutsättningar. Dels att handbollssporten under lång tid varit en betydelsefull del av den 

danska nationens historia och att media därför kunde bygga vidare på denna diskursen i 

bevakningen av damernas handbolls-EM. Den andra anledningen var för att 

handbollsdamerna hyllades utifrån en traditionellt manlig diskurs i media. Medierna tillskrev 

handbollsdamerna traditionellt maskulina egenskaper (ex. Järnhårda och erfarna); och detta, 

menar Agergaard, ledde till att könsgränserna förblev ohotade. 

42 http://www.uppsatser.se/om/gula+armen/
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Vid VM 2003 gick det däremot sämre för det danska landslaget. Detta fiasko förklarar 

medierna utifrån flera diskurser som sammantaget bidrar till att måla upp bilden av damerna 

som feminint svaga. Dels utifrån en nationalistisk diskurs där medierna menar att de många 

utlandsproffsen i danska ligan gett utrymme för få egna talanger. Dels utifrån en fysiologisk  

diskurs där medierna argumenterar för att det mer fysiska spelet och krävande matchschemat 

för det ”fysiskt svagare könet”, gett upphov till många skador och slitna spelare, och slutligen 

utifrån en psykologisk diskurs där en misslyckad koncentration och självtillit och de många 

unga och oerfarna ”tjejerna” i laget ges som en delförklaring till fiaskot.  

Sammantaget visar forskningen hur fokuset på kvinnliga idrottsutövare inom traditionellt 

manliga sporter, kan flyttas från en passiv kvinnlighet till en aktiv kvinnlighet i media i de 

fallen son spelarna förmår leva upp till traditionellt manliga idrottsideal. Däremot kan 

mediediskursen lika lätt falla tillbaka i traditionella och stereotypa banor i de ögonblicket som 

kvinnorna inte presterar lika bra som förväntat.43   

Man kan dra många paralleller mellan Line Agergaards forskningsmaterial om de danska 

handbollsdamerna, och det forskningsmaterial om svenska damlandslaget i fotboll som jag 

arbetar med här. I likhet med danskorna kom de svenska fotbollsdamerna till mästerskapet i 

Kina 2007 med ett framgångsrikt mästerskap i ryggen. Fyra år tidigare tog nämligen 

landslaget silver vid VM i USA 2003 och hyllades av uppskattningsvis 13.000 personer  i 

Kungsträdgården. Otroliga 3,8 miljoner svenska tittare följde finalmatchen den gången och 

media byggde upp en nationell gemenskap kring damlandslaget i bl.a. tidningar och TV 

kring.44 I världsmästerskapet 2007 åkte de svenska fotbollsdamerna; i likhet med danskorna, 

ut redan i gruppspelet. Det är därför intressant att titta på om man kan se tendenser till 

liknande stereotypisering och återgång till en traditionell kvinnorepresentation i Aftonbladets 

material, som Line Agergaard noterade i dansk media efter världsmästerskapet i handboll 

2003.

43 http://www.dansksociologi.dk/artikler/Sine%20A.pdf
44 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2003/10/13000-hyllade-landslaget-i-kungstradgarden/
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7  Teoretisk ram:

Diskurs som teoretiskt begrepp
Diskurs är ett begrepp som inrymmer flera olika betydelser.  Den första och grundläggande 

definitionen av diskurs är som språkuttryck och samtal. När exempelvis två personer pratar 

eller chattar med varandra är dessa personer inbegripna i en diskursiv praktik. 

Diskurs kan också användas för att beskriva en institutionell kunskapsproduktion. Allt som 

sägs, skrivs och görs inom dessa institutioner är diskurs, inklusive de komplexa relationerna 

mellan allt som sägs skrivs och görs. Det går också att se summan av alla interaktioner i 

samhället som en diskurs.

I mitt fall kommer jag att undersöka en viss typ av diskurs, nämligen nyhetsdiskursen. Den 

kan klassas som en diskurs eftersom den utgör ett slags språk där den sociala verkligheten 

paketeras på ett särskilt sätt och efter särskilda konventioner.45 Det jag kommer att skärskåda 

här är de specifika konventioner och paketeringarna som Aftonbladets sportjournalister 

använder sig av, i sina beskrivningar av dam- och herrfotbollen. 

Nationalismen och dess kännetecken
Som grund för att definiera nationalismen och dess kännetecken, har jag valt att använda mig 

av Thomas Hylland Eriksen bok Etnicitet och nationalism. Eriksen har tar bl.a. hjälp av 

Benedict Andersen beskrivning av nationalismen, i sin bok ”Imagine Communities”. 

Andersen definierar nationalismen som ”en föreställd politisk gemenskap”. Han menar att 

gemenskapen är föreställd eftersom  majoriteten av medlemmarna i nationen aldrig varken 

kommer att träffa varandra, lära känna varandra eller ens höra talas om varandra.46 Jag ska här 

kort sammanfatta några typiska kännetecken för spridning och skapande av en nationalistisk 

diskurs, utifrån Eriksens kategorisering:

45 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , 271-273

46 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 125-126
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Nationen som kulturell gemenskap: 

Nationalismen betonar solidariteten mellan alla människor som kan definieras som 

medlemmar av samma nation. Gamla och unga, stadsbor och landbor.47 I idrottssammanhang 

är sportjournalisterna noga med att försöka lyfta fram en bild av en kollektiv svensk 

gemenskap.   

Kommunikationsteknologi

För att förena människor i en gemensam nationalistisk föreställningsvärld, kom det trycka 

ordet som Andersen kallar ”tryckpresskapitalismen” att bli betydelsefullt. Genom spridning av 

det tryckta ordet i billiga upplagor, fick ett stort antal människor tillgång till identisk 

information utan direkt kontakt med upphovsmannen. Idag har det tryckta ordet kompletterats 

med det talade ordet i tv och tidningar. Media överlag spelar en avgörande roll för 

standardiseringen av representationer och språk inom landgränserna.48 

Utnyttjandet av traditioner och kulturella symboler:

För att reifiera den nationella diskursen väljs typiska symboler och traditioner ut. Gamla och 

nya traditioner blir starkt betydelsebärande49. I idrottssammanhang finns mängder av 

symboler som reifierar en föreställd gemenskap. Exempelvis den svenska flaggan, vår 

gemensamma idrottshistoria och den svenska nationalsången.

Metaforer och uttryck som förenar: 

För att förena medlemmarna i denna ideologiska konstruktion används metaforer och termer 

som betyder mycket för många människor och syftar till att få medlemmarna att känna ett 

släktskap med varandra.50 Uttrycket nationell yra som används i en av Aftonbladets texter, 

fyller en sådan funktionen.  

Vi och dom andra:

Den nationalistiska ideologin är konstituerad på ett sådant sätt att det förutsätts att det finns 

andra nationer eller folk som inte är inbegripna i den egna nationella gemenskapen. Det finns 

ett ”vi” som symboliserar vår nation, och ett ”dom” som symboliserar alla utanför den egna 

nationen. Här fyller konstruktionen av nationell antagonism en viktig funktion51. Som ett 
47 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 128-129
48 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 133
49 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 128, 130-131
50 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 135-136
51 Eriksen, Thomas Hylland (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, sid 139
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komplement till denna beskrivning har jag valt att plocka in en lite längre redogörelse för 

begreppet andrafiering.

Andrafiering
Sociologen Masoud Kamali definierar andrafiering som ett processkapande, där den egna 

konstruerandet av nationen relateras till konstruktionen av de andra. Begreppet har många 

olika dimensioner och kan bl.a. grunda sig på rasism, sexism, narcissism och homofobi. 

Kamali tar även upp andrafiering gentemot personer med invandrarbakgrund, s.k. 

främlingsandraism. Här handlar det om negativ stereotypisering, stigmatisering, 

diskriminering och kategorisering av personer med invandrarbakgrund. En typ av andrafiering 

som bl.a. kan grunda sig på religion, etnicitet, eller hudfärg.52 

Göran Eriksson uppmärksammar just främlingsandraism inom sportjournalistiken i den 

statliga  utredningen ”Mediernas Vi och Dom”. Han tar upp ett reportage i tidningen 

Aftonbladet som rubricerades ”Skilda världar”, där de svenska landslagsspelarna Zlatan 

Ibrahimovic och Andreas Isakssons respektive uppväxter jämfördes. Det centrala temat i 

reportaget var betoningen på Ibrahimovics invandrarbakgrund och Isakssons traditionella 

svenska villauppväxt. Nyheten byggdes enligt Eriksson upp av tydliga polariseringar mellan 

spelarna, där Ibrahimovic konsekvent framställdes som ”den andre” i förhållande till Isaksson 

och den svenska idealbilden.53     

Genusforskning 
Under 1970-talet började de nya kvinnorörelserna få fäste i Sverige. Många kvinnor menade 

att klassbegreppet var för smalt för att förklara och förstå samhällsförtrycket, och att man 

även borde se över konstruktionen av kön som förtryckarverktyg. I samma veva som 

kvinnorörelserna växte fram, startades ett forskningsområde på universitetet som fick namnet 

kvinnoforskning, men senare bytte namn till genusvetenskap på många lärosäten54. Detta 

forskningsområde försökte besvara frågan varför kvinnor var så osynliga inom de flesta 

52 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf  , sid 41-42 
53 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf  , sid 247-248 
54 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur, sid 10
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ämnen, både som forskare och som studieobjekt. Målet med forskningen var att 

uppmärksamma och synliggöra kvinnorna i samhället.55    

Centralt för genusforskningen är begreppsparet kön och genus. Genus betecknar lite förenklat 

det sociala könet dvs. att föreställningen om att könskategorierna man och kvinna är sociala 

konstruktioner. Kön betecknar att könskategorierna är biologiska och medfödda.56 

Den kvinnoforskning som växte fram på 1970-talet, tar i likhet med mycket annan 

medieforskning, avstånd från det teoretiska perspektiv som utgick från den sk. 

överföringsmodellen och uppfattningen att medierna speglade verkligheten. Modellen bygger 

på att en sändaren (i detta fallet medierna) skickar ett meddelande till mottagaren, där 

meddelandet är en sanningsenlig utsaga av verkligheten. Kritikerna hävdar att meddelandena 

som medierna sänder ut alltid föregås av en urvalsprocess. Att nyheten är en konstruktion av 

verkligheten och inte en spegling av densamma.57  

Stereotypisering är ett sådant konstruktionsverktyg som medierna använder sig av. Det 

karaktäriseras av generaliseringar av skilda grupper, där vissa karaktärsdrag som syftar till att 

skilja grupperna från varandra naturaliseras och essentialiseras. Skillnaderna framställs som 

om dem ligger utanför kulturen och inte är något som kulturen har skapat. Ofta värdesätts en 

grupps egenskaper som förmer än den andra gruppens egenskaper, och det görs en uppdelning 

i ett ”vi” och ett ”dom”. I denna uppdelning klassas ”vi” som det normala och ”dom” som 

det avvikande eller det andra. Kleberg tar upp kön, klass, etnicitet, sexualitet, nationalitet och 

religionstillhörighet, som exempelområden där stereotypisering ofta förekommer.58 Då jag i 

denna uppsats arbetar med flera områden där stereotypisering traditionellt förekommit så har 

jag valt att använda mig av detta begrepp i min forskning.

 

55 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur, sid 9
56 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur, sid 12
57 Kleberg, Madeleine (2006). Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: 

Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, sid 16-17
58 Kleberg, Madeleine (2006). Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm:        
     Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, sid 17-18
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Det könsmärkta idrottsspråket
När det kommer till särskiljande av kvinnligt och manligt inom idrotten (precis som i 

samhället i stort), spelar språket en betydande roll. Många adjektiv är könsrelaterade och 

tillskrivs nästan uteslutande det ena könets egenskaper. Linda Fuller tar upp att adjektiv som 

konstituerar maskulinitet (ex. Stark, disciplinerad) tenderar att tolkas som något positivt, 

medan adjektiv som förknippas med kvinnlighet (ex. Svag, gråtmild) tolkas som negativa. Att 

tillskriva en kvinnlig idrottare maskulina egenskaper anses vara något positivt, medan det 

motsatta tolkas som en förolämpning mot den manliga idrottaren.59

Natalie Koivula tar i sin doktorsavhandling Gender in sport upp flera exempel på hur kvinnor 

systematiskt trivialiseras och marginaliseras i medierna. Språket är här ett betydande verktyg 

för att särskilja manliga och kvinnliga idrottsaktiviteter. Exempelvis genom ett utbrett 

könsmärkande av kvinnliga idrotter (ex. damhockey och damfotboll). Manliga sporter 

könsmärks mer sällan, vilket gör att manlig idrott framstår som normen i samhället och 

kvinnlig idrott som det avvikande. Koivula tar också upp att media oftare refererar till 

underordnade grupper i samhället (exempelvis etniska minoriteter, kvinnor och unga 

människor) med endast förnamn, medan dominanta grupper i fråga om exempelvis ålder, kön 

och social klass oftare benämns med antingen sitt efternamn eller både för- och efternamn. Ett 

språkligt grepp som infantiliserar och marginaliserar de underordnade grupperna.60 Ett annan 

marginaliseringsverktyg som den finländske forskaren Riita Pirinen upp tar i sin forskning, är 

medias utbredda användande av marginaliserande jämförelser mellan idrottskvinnor och 

idrottsmän. Den omvända jämförelsen är däremot mycket ovanlig.61 

59 Wachs Linda Faye (2006) ”Throw Like a Girl” Doesn’t Mean What It Used To: Research
      on Gender, Language, and Power”. In: Fuller, Linda K. (red.) (2006). Sport, rhetoric, and gender: historical  
     perspectives and media representations. New York: Palgrave Macmillan, sid 43-45 
60 Koivula, Nathalie (1999). Gender in sport. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Univ., 41-42
61 Pirinen Riita(1997). Catching up with men? Finnish newspaper coverage of women's entry into traditionally 

male sports. In: Scraton, Sheila & Flintoff, Anne (red.) (2002). Gender and sport: a reader. London: 
Routledge, sid 95
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Passiva idrottskvinnor på sportfotografier
Inom genusforskningen finns mängder med forskning som visar att kvinnor konstant är 

underrepresenterade på sportfotografier. David Rowe tar upp Kane och Greendorfers studie 

om kön och sportfotografier som visar på att kvinnor även konstant trivialiseras och 

marginaliseras på bilderna. Ett exempel på det senare är att kvinnor mycket oftare porträtteras 

i passiva positioner på bilderna, medan män porträtteras som aktiva och i rörelse.62   

8  Metod:

Kritisk diskursanalys
Jag har valt att använda mig av den kritiska diskursanalysen som metodverktyg; en vanlig 

metod att tillämpa vid analyser av nyhetsdiskurser63. I den kritiska diskursanalysen ses texter 

som diskurs; det vill säga som inbäddade i olika situationer, institutioner och ”osynliga” 

strukturer i samhället. Kritiska diskursanalytiker menar att man måste försöka fånga de 

aspekter som trängts undan och osynliggjorts i en texts rådande diskurs, om man vill få fram 

en djupare förståelse av den aktuella texten.64 Detta gör man genom att undersöka hur 

nyhetsdiskursen samspelar, förhandlar med, eller motverkar ideologier; dvs. övergripande 

idéer som samhället vilar på.65

Den kritiska diskursanalytiska modell som jag kommer att använda mig av har utarbetats av 

Teun Van Dijk och studerar texter på makro- och mikronivå. 

62 Rowe, David (2004). Sport, culture and the media: the unruly trinity. 2. ed. Buckingham: Open University 
Press, 146-147

63 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , 273

64 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , 266-267

65 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , 273
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Mikro- och makroanalys
I Van Dijks kritiskt diskursanalytiska modell delar man in texter i två olika nivåer. 

Makronivån där man studerar en texts mer övergripande egenskaper, samt mikronivån där 

man går djupare in och studerar textens detaljnivå.66

I makroanalysen studerar man en texts tematiska- och schematiska struktur. Den tematiska 

strukturen handlar som det låter om att strukturera upp texter i teman. Man skiljer här mellan 

en texts huvudtema: det temat som är mest framträdande i texten (återfinns oftast i rubrik och 

ingress) -  samt textens olika delteman: de teman som har marginaliserats i förhållande till 

huvudtemat. Genom att göra den här uppdelningen kan man skapa sig en bild av vad 

tidningen klassar som relevant i nyhetshändelsen samt vilka teman som får en lite mer 

undanskymd roll. 

Därefter undersöker man nyhetens schematiska struktur. Man tittar där på de kognitiva 

berättarscheman som är en del av nyhetsdiskursen. Detta är standardkonventioner som läsarna 

redan på förhand är införstådda med. En sådan standardkonvention för en nyhetshändelse är 

en rubrik som är blickfång och startpunkt för läsningen, en ingress som summerar nyheten, 

den historiska bakgrunden som relaterar den aktuella händelsen till något i det förgångna samt 

aktörer och källor som kommenterar och bedömer händelsen utifrån sina referensramar. 

Efter detta övergår man till mikroanalysen där nyhetshändelsen studeras mer detaljerat. Här 

ingår att studera textens koherens som delas upp på en global- och en lokal nivå. Den globala 

koherensen är textens huvudsakliga mening, som får sin förklaring och uppbyggnad i alla 

mindre textpartierna som hänger ihop logiskt i den lokala koherensen. Genom att studera den 

lokala koherensen - exempelvis hur argument, påståenden och orsak/verkan-förhållanden är 

uppbyggda i relation till helheten, menar Van Dijk att man kan skapa sig en större förståelse 

om hur texten hänger ihop logiskt, samt en förståelse för den ömsesidiga meningen som 

skapas mellan journalisten och läsarna. 

Van Dijk menar också att det finns ett outtalat sociokulturellt band mellan journalist och 

läsare som gör att journalisten kan välja att utelämna koherensluckor (textluckor) som läsarna 

66 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , 275

19



redan är införstådda med.  Genom att studera dessa textluckor lite närmare går det att få ett 

grepp om nyhetsproducenten och nyhetskonsumentens sociokulturella relation och 

förekomsten av eventuella ideologier dem emellan.

Andra saker som är viktigt att analysera i mikroanalysen är de närvarande implikationen (den 

uppenbart synliga informationen) samt eventuella överflödiga diskurser; information som 

egentligen inte tillför något relevant till själva nyhetshändelsen. Ett exempel skulle kunna vara 

om en framgångsrik kvinnlig idrottare som precis presterat ett bra resultat, jämförs med en 

manlig idrottare som utövar samma sport och som har presterat ännu bättre resultat. Denna 

jämförelse trivialiserar och marginaliserar idrottskvinnans resultat.

Slutligen kan man undersöka stilen som texten genomsyras av. En text kan studeras både 

syntaktiskt, utifrån hur meningar är uppbyggda, och lexikalt, dvs. vilka ord som journalisten 

använder sig av. Den kritiska diskursanalysen utgår från att ord och ordval kan rymma 

sociokulturella och ideologiska element. Det är viktigt att se ordet i relation till den kontext 

som ordet används i, då ord kan ha olika innebörd och betyda olika saker i olika 

sammanhang.67  

Konkretisering av den kritiska diskursanalysen:

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av eventuella 

bilder och faktarutor som kompletterar artikeln.

• Nyhetstextens tematiska struktur.

• Nyhetstextens schematiska struktur.

• Mikroorienterad analys av texten.

• Sociokulturella kontextualiseringar.68

67 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , sid 275-277

68 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur , sid 277
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Semiotisk bildanalys
Semiotik betyder läran om tecken och metoden har ett genomarbetad analytiskt vokabulär 

som förklarar hur tecken får betydelse69. Allt som bär på en mening, menar semiotikerna, kan 

tolkas i termer av tecken och betydelsen som dessa tecken bär på70. Likt den kritiska 

diskursanalysen så är ideologibegreppet centralt även för semiotiken. De ser den 

vetenskapliga kunskapen som synonymt med ideologi; kunskap som konstruerats på ett sådant 

sätt att den legitimerar ojämlika sociala maktrelationer. Riktig kunskap, menar man, försöker 

att avslöja de ideologier i samhället som leder till ojämlika maktrelationer.71 

Inom semiotiken finns det flera sätt att tyda tecken på. Jag har valt att använda mig av Roland 

Barthes denotations- och konnotationsbegrepp som grund för min bildanalys. 

Ett bilds denotativa betydelse är en bilds rent explicita betydelse. Genom att exempelvis titta 

på en bild av en fotbollsspelare vet läsarna att detta är en fotbollsspelare och inte exempelvis 

en ishockeyspelare.72 Konnotation syftar till de associationer på en högre nivå som ett bildval 

förmedlar till sina läsare73 . En bild av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic som slår ut med 

armarna på fotbollsplanen, skulle exempelvis kunna symbolisera att Zlatan inte gjort en bra 

prestation i matchen, att hans lag gjort en dålig insats, eller bådadera. Ett tecken kan många 

gånger ha fler än en konnotativ betydelse, och det går som publicist att styra läsarnas tolkning 

av en bild genom att exempelvis använda sig av en bildtext. Detta sätt att hjälpa läsaren till en 

specifik konnotativ förståelse, kallar Barthes för ankare.74 

69 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 69

70 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 74

71 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 70

72 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 79

73 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 82

74 Rose, Gillian (2001). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London: 
Sage, 81
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9  Analys/resultatredovisning:
Som analysmaterial har jag valt ut sex stycken krönikor som publicerades i Sportbladet under 

fotbolls-VM för herrar 2006 och fotbolls-VM för damer 2007. Tre texter från vardera 

mästerskap. Att jag valt att använda mig av just krönikor som analysmaterial grundar sig i 

flera orsaker. Dels har krönikor som journalistisk subgenre idag blivit en allt större och 

naturligare del av journalistiken, både inom sport och andra journalistikområden. 

Krönikörerna har också tillåtelse att vara både personliga och subjektiva i sina texter, och kan 

vara rakt på sak i sitt uttryckssätt. Något som avviker från andra journalistiska subgenrer där 

objektivitetskravet utgör en tydligare grundbult. Det blir också extra tacksamt för mig att 

analysera dessa texter, eftersom journalisternas egna åsikter och värderingar ofta framträder 

tydligt i texterna

Artiklarna som jag har valt ut till min undersökning, är skrivna av journalisterna Simon Bank 

(5 krönikor) och Jennifer Wegerup (1 krönika). Jag är medveten om att det ur 

jämförelsesynpunkt hade det varit bättre om alla texterna var skrivna av samma journalist, 

men denna möjlighet fanns tyvärr inte i mitt analysmaterial. För att öka möjligheterna att 

kunna dra några relevanta slutsatser har jag valt att använda mig texter som är funktionellt 

ekvivalenta, dvs. texter som fyller en likartad läsarfunktion. Krönikorna jag jämför är skrivna 

inför VM-starterna, efter de svenska lagens respektive premiärmatcher samt efter lagens 

utträde ur turneringarna. Jag valt att dela in texterna efter tre olika teman: förväntningar, 

matchrapportering och avslutning. Som komplement till min kritiska diskursanalys kommer 

jag att studera de tillhörande bilderna semiotiskt. Det tolkningar jag har gjort i texterna är 

personliga och jag har redogjort för det som jag upplever som signifikant för mina 

frågeställningar. Jag har valt att benämna journalisterna som huvudaktörer eftersom texterna 

är krönikor som till stor del baseras på skribentens tankar och åsikter. 
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10  Analysresultat av Aftonbladets rapportering från herr- 
VM i fotboll 2006

Förväntningar:

GE OSS EN MÅLFEST!, Simon Bank 10/6-2006

NYHETSTEXTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Textens huvudtema är att Sverige ska möta Trinidad & Tobago i VM premiären och det enda 

som gäller är att Sverige vinner. Både enkelt och stort. Vid förlust pekar statistik från tidigare 

världsmästerskap på att det blir svårt för Sverige att ta sig vidare från gruppspelet. I texten 

delteman redogör Bank för ankomsten till VM-staden Dortmünd och hans iakttagelser från 

den svenska träningen. Trinidad & Tobago beskriver han som ett charmigt lag. Det största 

hotet mot en svensk seger är enligt Bank inte motståndarlaget, utan den nya fladdrande VM-

bollen.  

NYHETSTEXTENS SCEMATISKA STRUKTUR

Huvudaktören i texten är journalisten Simon Bank. Rubriken och ingressen ger en tydlig bild 

av journalistens krav i detta fallet: en seger med bred marginal. Han inbegriper även hela 

svenska folket i rubriken genom att han använder termen oss. Bank är tydlig med att Sverige 

ska vinna matchen enkelt, och för att exemplifiera sin åsikt ger han tre exempel på svåra 

saker som initierade läsare snabbt kopplar ihop med några av Sveriges tidigare 

mästerskapsmatcher: Straffar och stolpskott och Senegal (sic). Han ger en kort historisk 

tillbakablick över Trinidad & Tobago och deras historia. Därefter ger han exempel på matcher 

då svenska landslag förlorat mot på pappret sämre motståndare (Costa Rica) och när små 

nationer skrällt sig hela vägen fram till EM-guld (Grekland). De lagen hade dock, enligt Bank, 

spetsegenskaper som Trinidad & Tobago saknar. 
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MIKROANALYS 

Textens globala koherens är att Sverige ska gå ut och vinna matchen; både enkelt och stort. 

Bank upprepar mantrat gå ut och vinn flera gånger i texten. Han understryker vikten av en 

svensk seger både på ett personligt plan och på ett nationellt plan. Bank själv har valt att 

koppla bort allt runtomkring (som att uppleva VM-staden Dortmünd och dess sevärdheter), 

för att bara koncentrera sig på på Sveriges VM-premiär. Den globala koherensen underbygger 

Bank själv genom hela texten. Sveriges offensiv beskriver han som den mest potenta i modern 

landslagshistoria. Med denna offensiv slår han fast att Sverige ska gå ut och köra över VM-

historiens minsta land. Eventuella frågetecken för de svenska spelarnas form eller förmåga att 

prestera i viktiga matcher utelämnas nästan helt i texten (med undantag från den svenske 

målvakten Rami Shaabans brist på rutin). 

Det är tydligt att Bank vill måla upp Sverige som vi och motståndarna dom andra. Detta gör 

han genom tydliga gränsdragningar. De svenska spelarnas storhet och fansens blågula 

gemenskap lyfts fram. Detta kontrasteras mot motståndarnas bristande kompetens och 

avsaknad av nationell tillhörighet. Bank beskriver bl.a. motståndarna som ett lag där en del 

spelarna inte ens kunde nationalsången för ett par år sedan. Det kan tolkas som att Bank här 

ser bristen på kunskap om kulturella symboler, som en faktor som påverkar spelarnas lojalitet 

och förmåga att göra bra ifrån sig för landslaget. 

Det förekommer även stereotypiseringar av de svenska spelarna i texten. Bland annat 

benämns Zlatan Ibrahimovic bara med sitt förnamn, medan de fyra andra landslagsspelare i 

samma stycke benämns med både för- och efternamn. Zlatan Ibrahimovic framställs även som 

ett problembarn med mobbarmentalitet som aldrig tröttnar på att skjuta bollar på den engelske 

assistenten under träningen. I meningen efter beskrivs Marcus Allbäck och Anders Svensson 

som ständigt kramandes. Porträtterandet av dessa två spelare med traditionellt feminina 

egenskaper (kramgoa), får dem att framstå som mjukisar i jämförelse med Ibrahimovic. 

SEMIOTISK BILDANALYS

Som komplement till texten har Aftonbladet placerat in en stor bild. Den denotativa 

betydelsen av bilden är att svenska landslagets tre nyckelspelare: Zlatan Ibrahimovic, Henrik 

Larsson och Fredrik Ljungberg står framför skrikande och jublande svenska fans. Ljungberg 
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och Larsson kramar om varandra, medan Ibrahimovic är på väg fram för att omfamna sina 

lagkamrater. På konnotativ nivå är det intressant att reflektera över några saker. Den stora 

jublande svenska hejarklacken i blandade åldrar förmedlar, tillsammans med nationella 

symboler som halsdukar, flaggor, vikingahjälmar, sverigeperuker och landslagströjor, en 

nationell gemenskap. I den svenska hejarklacken går det bara att urskilja män, vilket 

konnoterar att det bara är män som inbegrips i Sveriges herrlandslags nationella 

fotbollsgemenskap. Framför klacken omfamnar Fredrik Ljungberg och Henrik Larssons 

varandra. Zlatan Ibrahimovic är på väg fram till sina två lagkamrater. Zlatan tittar varken på 

de två svenska spelarna eller på den svenska klacken, utan istället bort mot andra sidan 

stadion. Detta skapar en känsla av att Zlatan är utanför både de två spelarnas-, klackens- och i 

förlängningen hela den nationella gemenskapen.

Matchrapportering

SUPER-SWE..K
”Så snabbt tystnar drömmar – 0-0 är en skam” - Simon Bank, 11/6-2006

NYHETSTEXTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Textens huvudtema är att de svenska spelarna, och framförallt Sveriges tre superstjärnor: 

Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson, svek när det gällde som mest. 

Simon Bank målar upp bilden av den feststämning som rådde innan matchen, och som 

förbyttes i total hopplöshet. Han jämför den position som Sverige varit i så många gånger, 

med den som Trinidad upplever här; som underdog mot en på pappret överlägsen 

motståndare. Han menar att Sverige blev för stereotypt och lättläst, att det inte fanns några 

spelare som kunde bryta mönstret samt att förbundskapten Lars Lagerbäck väntade för länge 

med att byta in innermittfältaren Kim Källström. 

NYHETSTEXTENS SCHEMATISKA STRUKTUR:

Huvudaktören i texten är Simon Bank. Rubriken SUPER-SWE..K är en omskrivning av 

huvudtemat; att Sveriges tre superstjärnor svek när det gällde som mest. Läsaren förväntas 
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känna till omskrivningens betydelse. I ingressen målas bilden av en enad nation upp. 

Människor från olika delar av Sverige (Krylbo, Härryda och Säffle) vars flaggor och 

feststämning förbyttes i tystade drömmar. Simon Bank menar att Sverige kanske gjort sig 

förtjänta av resultatet utifrån ett historiskt perspektiv, sett till alla gånger som svenska 

fotbollslandslag och klubblag besegrat en på pappret bättre motståndare. Bank sammanfattar 

matchen med att 0-0 var ett fiasko, men att denna match slutar som en parentes i svensk 

landslagshistoria om Sverige vinner den kommande matchen mot Paraguay. 

MIKROANALYS:

Textens globala koherens är att Sverige resultat var ett fiasko och och att det fanns flera 

delförklaringar till detta. Tre delförklaringar nämns. Sveriges stjärnor kom inte upp till normal 

standard, förbundskapten Lars Lagerbäck coachning var för trög, och motståndarnas målvakt 

och försvar gjorde en väldigt bra insats. På en lexikal nivå så är det tydligt att journalisten vill 

inkludera alla läsarna i ett vi. I en nationell diskurs. Redan i ingressen skriver han: ”ett gult 

hav sköljde in med flaggor från Krylbo, Härryda och Säffle; med drömmar om ett festklätt 

Sverige. 0-0. Så enkelt rodnar flaggor, så snabbt tystnar drömmar”. I denna mening får Bank 

med tre saker som enligt Thomas Hylland Andersen är kännetecken för skapandet av en 

nationell diskurs. Dels en svensk kollektiv gemenskap med människor från olika delar av 

landet, nationellt symbolskapande (i form av flaggor) och förenande metaforer (ett gult hav, 

rodnade flaggor). 

Något annat som är typiskt för nationalismen är att vi kontrasteras mot dom andra. Denna typ 

av andrafiering av motståndaren förekommer vid ett flertal tillfällen i texten. Exempelvis 

skriver Bank att motståndarna bl.a. använde stenar och spjut för att freda sitt mål. En 

stereotypisering som gränsar till ren rasism och framställer Trinidad & Tobago som ett 

ociviliserat urtidsfolk. Ett annat exempel på när Bank använder ord som tenderar att förmedla 

stereotypa konnotationer till läsarna, är när han beskriver Trinidad & Tobagos målvakt Shaka 

Hislops stormatch. Han uttrycker det som att Shaka hade kunnat freda sitt mål även om man 

hade kastat alla världens fattiga barn på honom. Man kan fråga sig varför Simon Bank 

använder just världens fattigaste barn här som symbolik för Shakas storhet, om inte för att 

spela på stereotyper om Trinidad & Tobago och fattigdom. Man skulle i detta fallet kunna 

göra det man inom semiotiken kallar för ett kommutationstest; att byta ut en betydelsebärande 
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enhet i meningen mot en annan75. I detta fallet byter jag ut Shaka Hislop mot Sveriges 

målvakt Rami Shaban. Om Bank hade kopplat ihop Shabans storhet med världens fattigaste 

barn, hade förmodligen många läsare ställt sig frågande till symboliken. Kopplingen mellan 

Trinidad & Tobagos målvakt Shaka Hislop och världens fattiga barn kan däremot ses som en 

naturligare läsardiskurs som få läsare antagligen reagerar på. 

SEMIOTISK BILDANALYS

Texten flankeras av fyra bilder (tre små bilder och en stor). Den stora bilden föreställer Zlatan 

Ibrahimovic som med ett besvärat ansiktsuttryck kämpar för att inte ramla omkull på planen. 

Bollen har glidit ifrån honom och befinner sig en bit framför hans högra fot. Zlatans 

ansiktsyttryck konnoterar att han antingen har ont eller bara är besvärad av situationen som 

han har försatt sig i. På bilden framstår Zlatan som löjlig. Han påminner om en anka som har 

problem med balansen. 

De små bilderna föreställer nämnde Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg och Henrik 

Larsson. Zlatan slår ut med armarna, Fredrik duschar sig själv med vattenflaskan och Henrik 

ligger ner på planen med ansiktet i gräset och benen i luften. Bildtexten fungerar som ankare 

och förklarar att Sveriges tre superstjärnor svek. Bilderna är även en metonym för hela det 

svenska landslagets misslyckade match och Lars Lagerbäcks påstått tröga coachning. 

Avslutning

En epok är slut
Simon Bank: Försenade, Förlorade, Förnedrade, Simon Bank 25/6-2006

NYHETSTEXTENS HUVUDSAKLIGA TEMA

Textens huvudtema är att Sveriges gyllene generation fotbollsspelare på ett förnedrande sätt 

förlorat VM:s åttondelsfinal mot hemmanationen Tyskland. En match som avgjordes tidigt i 

första halvlek. Textens olika delteman är att Sverige var för fegt och passivt, att Lars 

Lagerbäck coachning återigen var för trög, att de svenska fansen sörjde medan tyska fansen 

75 Fiske, John (1997). Kommunikationsteorier: en introduktion. Ny, rev. uppl. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, sid 147-148
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jublade och att tyska medborgarna långsamt börjat återfå sin nationella stolthet och odla nya 

nationalhjältar igen.

NYHETSTEXTENS SCHEMATISKA STRUKTUR  

Huvudaktör i texten är journalisten Simon Bank. I rubriker och ingressen slå Bank fast att 

Sverige inte bara förlorade på ett förnedrande sätt, utan att detta också förmodligen var sista 

chansen för en gyllene generation svenska fotbollsspelare att gå långt i ett mästerskap. 

Nyhetshändelsen relateras till att andra världskrigen (underförstått) och att Tysklands nu, 

genom fotbollslandslaget, håller på att återvinna sin nationella stolthet. 

MIKROANALYS

Textens globala koherens är att Sverige förlorade åttondelsfinalen på ett förnedrande sätt efter 

att laget inte alls hängt med inledningsvis. Att detta också kan komma att innebära slutet för 

en gyllene generation svenska spelares åtaganden i landslaget. På lokal nivå så kommer både 

Henrik Larsson och Teddy Lucic med stor sannolikhet sluta i landslaget (dessa spelare blir här 

en metonym för hela den gyllene generationen svenska spelare). Sveriges förlust grundlades i 

en dålig matchstart där Tyskland gjorde två tidiga mål, och sett till spelövertaget därefter så 

kunde Tyskland gjort betydligt fler mål. 

Bank är noga med att påpeka betydelsen av det tyska avancemanget för landets och 

medborgarnas självförtroende. Att den nationella fotbollsgemenskap och framgångarna på 

planen har fått de tyska fansen att med stolthet kunna se sig i spegeln igen. Fansen beskrivs 

utifrån en traditionellt manlig supporterdiskurs. Barbröstade grabbar, med färgat hår 

drickandes litervis med öl. Det svenska fansen sorg beskrivs på ett väldigt högtravande sätt: 

”de lyste som ett sorgband av gul galla i en kokande kastrull av vitt, tyskt glädjeskum”. 

Beskrivningen ger en tydlig fingervisning om vilken kollektiv betydelse som Bank lägger på 

matchen ur ett nationellt perspektiv. Matchens betydelse understryks också med förenande 

metaforer (ett sorgband av gul galla). Bank avslutar krönikan med orden: ”Det gör ont, det 

kommer att göra ont länge än”. 
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SEMIOTISK BILDANALYS

Texten har två stycken bilder. Huvudbilden är en svart skuggbild på Henrik Larsson i profil, 

springandes på planen. I bakgrunden ses konturerna av en publik. Under rubriken står 

bildtexten ”slutar?” och sedan antydningar om att ”Henke” kan ha gjort sin sista landskamp. 

Bildtexten under bilden fungerar som ankare och gör att man tolkar betydelsen av bilden som 

en metonym för att Henrik ska sluta i landslaget. Utan bildtexten skulle man lätt kunna skapat 

sig rasistiska konnotation av nämnda bild (eftersom Henrik Larssons är svartmarkerad på 

bilden). Den kritiska frågan man kan ställa sig här är varför Teddy Lucic som kliver av planen 

på den andra bilden, inte är svartmarkerad? Även han ska ju sluta i landslaget. Kanske anses 

Henrik Larsson vara ett tyngre avbräck för landslaget, och detta är anledning till två bildernas 

färgskaliga diskrepans. 

Analysresultat av Aftonbladets rapportering från dam-VM i

fotboll 2007

Scenen är er, Blågult
Möjligheterna är större är någonsin – med då måste Sverige växa fort, Simon Bank 10/9-

2007

NYHETSTEXTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Huvudtemat är att VM drar igång och att det finns fler och större möjligheter än någonsin att 

nå bra resultat för svenskorna, men att det då krävs att man är med redan från start. Texten har 

flera underteman där Bank förklarar vad som krävs för att Sverige ska lyckas bra i VM. Han 

tar upp det färska spelsystemet som en viktig faktor, samt att nyckelspelare som Lotta Schelin 

och Caroline Seger visar att klarar av att göra bra prestationer i stora matcher och inte bara 

hemma i damallsvenskan. Bank ser VM som mer öppet än någonsin och Sveriges möjligheter 

att ta sig vidare från gruppen som stora. Därefter tror han dock att laget därefter stöter på allt 

för tufft motstånd i form av Tyskland. 
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NYHETSTEXTENS SCHEMATISKA STRUKTUR

Huvudaktör i texten är journalisten Simon Bank. I nyhetstextens rubrik och ingress pekar han 

på att Sverige nu ska kliva ut på en stor scen där det finns stora möjligheter att nå framgång, 

men att förutsättningarna för detta är att Sverige växer i snabb takt. Enligt Bank är det flera 

saker som måste klaffa för att det ska bli ett framgångsrikt VM-slutspel för Sverige. Bank 

menar att många landslag har utvecklats mycket ur ett historiskt perspektiv, vilket gör detta 

VM både tufft och öppet. Sverige kommer enligt Bank inte att få möta några mjuka 

motståndare den här gången, även om han menar att sådana nationer fortfarande existerar 

inom damfotbollen.   

MIKROANALYS

På en global nivå menar Bank att mästerskapet är mer öppet än någonsin, men samtidigt 

stentufft eftersom många lag har närmat sig varandra kvalitetsmässigt. På lokal nivå är han 

tydlig med att många saker måste klaffa för att Sverige ska gå långt i turneringen. Bland annat 

måste spelsystemet fungera och de svenska nyckelspelarna måste klara av att spela bra under 

stentuffa förhållanden. Han sätter ett frågetecken till några av de svenska spelarnas förmåga 

att spela under press. Om de har kapacitet att få ut sin fulla kapacitet på den stora 

internationella scenen och inte bara hemma i damallsvenskan. Detta kan tolkas som att han 

tvivlar på spelarnas förmåga att leva upp till den traditionellt manliga och tuffa 

fotbollsdiskursen. Genom Bank använder termen mjuk i relation till damfotbollen (även om 

ordet i fråga i detta fallet används för att hänvisa till damfotbollens ökade 

konkurrensförhållanden), knyter han an till stereotypa föreställningar om kvinnlig och manlig 

idrott. Kvinnlig idrott har traditionellt förknippats med just mjuka idrotter och Banks ordval 

här återknyter till dessa föreställningar. 

Trots att det är Sveriges landslag som ska spela match gör Bank nästan inga försök alls att 

inbegripa det svenska folket i den föreställda nationella gemenskapen. Ingenstans finns 

nationsuppbyggande uttryck- eller symboler (ex. fans, flaggor, nationalsång o.s.v.). Inga 

gemenskapsbyggande metaforer. Istället för att elda upp en nationell hausse kring VM i stort 

och Sveriges premiärmatch mot Nigeria, så kan istället följande mening som inleder texten 

ses som ett uttryck för det diametralt motsatta: ”Idag inleds fotbolls-VM, Tyskland möter 

Argentina och det känns som man sett alltihop förut. Tyskland mötte Argentina för tre år 
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sedan och Sverige ska möta samma tre lag som de gjorde i USA 2003”. Banks inledande 

beskrivning konnoterar en känsla av mättnad inför det som komma skall. Att det som ska 

utspela sig i Kina redan har gjorts tidigare och därför inte är så intressant.

SEMIOTISK BILDANALYS

Som huvudbild till texten håller de svenska landslagsspelarna Victoria Svensson (numera 

Sandell Svensson) och Hanna Ljungberg på att slå ihop sina båda handflator med varandra i 

en s.k. high-five. Det troliga är att spelarna firar ett mål. Viktoria Svensson har ett brett leende 

på läpparna. Hanna Ljungberg står med ryggen vänd mot kameran (men hennes tröjnummer 

10 syns tydligt). Bilden förmedlar en känsla av gemenskap mellan spelarna. Samtidigt kan 

denna gemenskap tolkas som isolerad från omgivningen och inte delad med exempelvis hela 

svenska folket. Bilden är tagen ur ett sammanhang och inklippt i tidningen. Det finns inga 

andra närvarande på bilden än just dessa två spelare.  

Matchrapportering

För dåligt, Sverige 

Inget snack – Med det här spelet åker de ur VM med dobbarna före, Simon Bank 12/9-

2007

HUVUDTEMA OCH DELTEMAN

Huvudtemat är att Sverige gjorde en för dålig match mot Nigeria och måste lyfta sig 

spelmässigt för att inte åka ut redan i gruppspelet. Det finns sammantaget många frågetecken 

efter matchen som behöver rätas ut om Sverige ska gå långt i turneringen. Undertemat är att 

Sveriges kommande motståndare Nordkorea och USA spelade en skrämmande bra 

premiärmatch. 

NYHETSTEXTENS SCHEMATISKA STRUKTUR

Huvudaktören i texten är Simon Bank. Textens rubrik och ingress är en tydlig markering till 

Sveriges undermåliga insats. Att det sättet som Sverige spelade på i matchen mot Nigeria, inte 

kommer ta laget vidare till slutspelet. Simon Bank poängterar att det svenska landslaget har 

haft historiskt svårt att vinna premiärmatcher i VM och räknar upp ett antal VM-städer där 
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detta scenario inträffat tidigare. Enligt Bank finns det dock ett litet hopp att Sverige ska lyckas 

ta sig vidare trots allt, förutsatt att spelet blir bättre. 

NYHETSTEXTENS MIKROSTRUKTUR

Textens globala koherens är att Sveriges resultat och spel var för dåligt. På lokal nivå nämns 

framförallt tre anledningar till att spelet inte stämde. Laget slog för många långbollar, 

positionsspelet från backlinjen var för dåligt, liksom spelkvalitén. De två andra motståndarna 

som mötte varandra; Nordkorea och USA, gjorde också en väldigt bra match i den andra 

gruppspelsmatchen. Sverige måste därmed höja sig betänkligt om man vill ta sig vidare från 

gruppspelet. Bank liknar de nordkoreanska spelarna löpstyrka och uthållighet med sättet som 

det Sydkoreanska herrlandslaget kämpade och slet under den holländske tränaren Guus 

Hiddinks ledning. Här framställer Bank visserligen Nordkoreas landslag på ett fördelaktigt 

sätt, men en jämförelse över könsgränserna hade med stor sannolikhet inte gjorts om artikeln 

hade handlat om ett manligt fotbollslag istället för ett kvinnligt. I texten förekommer inga 

gemenskapsbildande symboler eller uttryck, som förmedlar en känsla av nationell gemenskap.

SEMIOTISK BILDANALYS

På den stora bilden så står två svenska spelare i damlandslaget och tittar på en stor grupp 

jublande Nigerianska spelare. Samtidigt är det oklart om bilden är tagen efter att Nigeria gjort 

sitt mål, eller i samband med slutsignalen. Bilden konnoterar att Nigeria är nöjda med det 

oavgjorda resultatet medan de svenska spelarna är missnöjda med samma resultat. 

Avslutning

Thomas Dennerby ägnar sig åt självbedrägeri – vi är inte bättre än så här, Jennifer  

Wegerup, 19/9 - 2007

NYHETSTEXTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Nyhetens huvudtema är att Sverige blivit utslaget ur gruppspelet, trots segern mot Nordkorea. 

Att Sverige har en tränare (Thomas Dennerby), som ägnar sig åt självbedrägeri när han säger 

att Sverige bara gjorde en enda dålig kvart i hela VM-slutspelet och att det nu krävs en rejäl 

nystart. Deltemana är att Sveriges storhetstid nu är förbi, att det vägvinnande spelet som laget 
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visade upp mot Nordkorea kom alldeles för sent, samt att Sverige nu är utslagna redan i 

gruppspelet för första gången sedan VM för damer startade 1991. Jennifer Wegerup menar att 

förbundskapten Thomas Dennerby bör rannsaka sig själv och sitt lag efter denna insats, men 

inte nödvändigtvis bör avgå.  

NYHETSTEXTENS SCHEMATISKA STRUKTUR

Nyhetens huvudaktör är Jennifer Wegerup. Rubriken och ingressen förmedlar ett tydligt 

budskap. Att Sverige tappat mark mot de bästa nationerna inom damfotbollen och att några 

andra påståenden skulle vara en ren lögn. Det ges även en tillbakablick på damlandslagets 

historia. Kontentan är att de svenska fotbollsdamerna en gång i tiden tillhörde damfotbollen 

pionjärländer, men att man nu måste rensa upp och börja om för att återigen nå upp till 

toppskiktet inom damfotbollen. 

   

NYHETSTEXTENS MIKROSTRUKTUR

Den globala koherensen är att det svenska damlandslagets prestation i VM överlag var för 

dålig. Att det dröjde till sista gruppspelsmatchen innan spelarna kom upp i en bra standard. 

Jennifer Wegerup menar att ett tecken på att spelarna nu äntligen verkade ha förstått allvaret, 

var att de grät när matchen var över. Att gråta är intimt förknippat med det kvinnliga könet. 

Om en manlig idrottare grät skulle det istället kunna tolkas som ett svaghetstecken. Även på 

andra sätt är beskrivningarna i texten starkt präglade av genusnormer. Wegerup skriver t.ex. 

att allt det vackra kom för sent, som blommor i december.  Adjektivet Vacker och substantivet 

blomma kan ses som tillhörande en traditionellt kvinnlig diskurs. Wegerup jämför damernas 

prestation i detta mästerskap med herrlandslagets prestation vid VM-2006. Hon menar att 

damlandslaget och de styrande inom damfotbollen måste kritiseras lika hårt nu, som 

herrlandslaget och ledningen inom herrfotbollen kritiserades 2006.

Likt Sine Agergaards text om det danska handbollslandslaget, så visar denna text att 

mediediskursen lätt kan falla tillbaka i stereotypa banor när det går lite sämre för 

damlandslagen. Jennifer Wegerup tar exempelvis upp att det inte var länge sedan som 

damfotbollen var undanskuffad i Sverige. En tid när spelarna inte möttes av någon 

välkomstkommitté ens när laget tog medalj, utan fick kämpa för varje uns av uppmärksamhet. 
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Uttalandet kan tolkas som att damfotbollen lever på lånad tid, och tydliggör hur lång väg som 

sporten har att vandra innan dess själva existensberättigande slutar att ifrågasättas.

SEMIOTISK BILDANALYS

På bilden sitter två svenska spelare på fotbollsplanen och stirrar framför sig med tomma 

blickar. Den ena av spelarna tar sig för pannan medan den andra knäpper sina händer. Bilden 

kan också ses som en metonym för ett misslyckande på flera plan. Att laget är utslaget ur VM-

slutspelet, att det finns en risk att laget misslyckas med att ta en OS-plats, samt att detta kan 

innebära slutet på en lång storhetstid för svensk damfotboll då många spelare hotar att sluta i 

landslaget.

11 Slutsatser och diskussion:
När jag började att skriva den här uppsatsen, satte jag upp ett antal frågeställningar som jag 

ville få besvarade i analysen. 

Till att börja med ville jag undersöka hur betoningen på nationalism skilde sig åt beroende på 

om artikeln handlade om dam- eller herrlandslaget. Här tog jag hjälp av Thomas Hylland 

Eriksens teorier om den föreställda nationella gemenskapen. En gemenskap som reifieras 

genom betoningen av nationen som en kulturell gemenskap, med gemenskapsbildande 

traditioner, kulturella symboler, förenande metaforer och uttryck samt en kategorisering av ett 

”vi” i förhållande till ”dom andra”.

De nationsuppbyggande processerna var väldigt vanliga i de tre krönikorna från herr-VM 

2006 som jag studerade, men knappt närvarande i krönikorna från dam-VM 2007. På bilderna 

och i texterna inför- och efter Sveriges herrlandslags matcher, betonas det svenska folkets 

imaginära gemenskap tydligt. Kulturella svenska symboler lyfts fram (nationalsången, flaggor 

halsdukar etc.). De svenska fansen på läktaren målas upp med svulstiga metaforer (ex. Blågult 

hav). ”Vi” (dvs. Sverige) kontrasteras mot ”Dom” (motståndarna). Ofta genom skarpa 

skiljedragningar och stereotypiseringar (exempelvis Sverige kontra Trinidad & Tobago). 

Tendenser till andrafiering kan även skönjas gentemot Zlatan Ibrahimovic på några ställen. I 

Simon Banks krönika inför mästerskapet beskriver han Zlatan Ibrahimovic som en bråkstake 
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som skjuter bollar på tränaren. Zlatan benämns bara med sitt förnamn medan de andra 

spelarna i samma kontext benämns med både för- och efternamn. Natalie Koivula menar på 

att detta språkliga grepp ofta används för att infantilisera och marginalisera underordnade 

grupper. Även på huvudbilden till texten framstår Zlatan som om han är utanför den svenska 

gemenskapen. Han tittar inte på den svenska klacken eller sina två medspelare som omfamnar 

varandra, utan bort mot andra sidan.  

I krönikorna om damlandslaget är det nationella perspektivet inte lika närvarande. Här kan 

gemenskapen istället ses som mycket mer isolerad till spelarna- och den närmaste kretsen 

kring landslaget. Betoningen i texterna läggs mycket mer på själva spelet och inte så mycket 

på ett nationellt identitetsuppbyggande. Med detta konstaterat skall man visserligen ha ett 

antal faktorer i åtanke. Dels är herrfotbollen generellt sätt populärare än damfotbollen och har 

fler aktiva följare. Dam-VM spelades också i Kina och under en period på året när många 

människor normalt är upptagna med exempelvis skola och jobb (september). Detta skulle göra 

det både dyrt och svårt för eventuella svenska fans att åka ner och stötta sitt lag på plats. 

Samtidigt så finns det bevisligen ett stort intresse för det svenska damlandslaget hemma i 

stugorna. I synnerhet när laget spelar bra. Exempelvis bevittnade ju nästan fyra miljoner 

svenskar tv-sändningen av VM-finalen mellan Sverige och Tyskland 2003.  

På bilderna av damlandslaget som jag analyserat är fotbollsspelarna överlag passiva och inte 

inbegripna i några matchsituationer (exempelvis sittandes på gräset, eller vandrades runt på 

planen efter matchens slut). Endast de svenska spelarna och deras motspelare är porträtterade 

på bilderna, och varken ledare eller publik är närvarande. Herrlandslagets spelare är oftare 

inbegripna i riktiga matchsituationer. Något som också går i linje med teorierna om passiva 

damidrottare och aktiva herridrottare på sportbilder. På bilderna jag har analyserat från 

herrarnas världsmästerskap inbegrips också publiken mer som en del av själva 

fotbollsdiskursen. Publiken framställs som kraftigt mansdominerad. Det förekommer 

exempelvis en stor bild i tidningen inför Sveriges herrlandslags premiärmatch mot Trinidad & 

Tobago. På bilden ses Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson fira ett mål 

framför en jublande svensk hejarklack. I den stora svenska hejarklacken går det bara att 

urskilja män, trots att drygt 20 personer är tydligt synliga på bilden. Känslan man får här är att 

denna bild har valts ut för att passa in i den manliga fotbollsnormen. Ett annat dylikt exempel 
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är när Simon Bank beskriver jublande tyska fans som: ”barbröstade grabbar, med färgat hår 

och litervis med öl”. En stereotyp bild av de typiska manliga fotbollssupportrarna. 

Riita Pirinen tar upp att ett vanligt tecken på marginaliseringar av damfotbollsspelare är att de 

jämförs med herrfotbollsspelare i olika sammanhang. Detta är något som förekommer på flera 

ställen i texterna som jag analyserat. Efter damernas världsmästerskap tagit slut skriver 

exempelvis Jennifer Wegerup att damlandslaget nu måste rensa upp i leden på samma sätt 

som herrlandslaget gjorde efter mästerskapssortin 2006. Simon Bank jämför Nordkoreas 

damlandslag med Sydkoreas herrlandslag i fråga om löpvilja och kämpaglöd i en av sina 

krönikor. Omvända jämförelser förekommer däremot inte i krönikorna från herr-VM i 

Tyskland.  

Mycket i min undersökningen ligger i linje med Line Agergaards forskning om hur de danska 

kvinnliga damhandbollslandslaget gestaltades i media under vitt skilda mästerskap (ett 

framgångsrikt och ett fiaskobetonat). Denna undersökningen pekade på att det kvinnliga 

danska handbollslandslaget kunde tas upp i den nationella gemenskapen när laget presterade 

bra resultat, eftersom sporten utgjorde en betydelsefull del av nationen och spelarna hyllades 

utifrån en traditionellt manlig diskurs. När det däremot gick dåligt för landslaget kunde 

diskursen däremot lika lätt falla tillbaka i gamla stereotypa banor. 

I Simon Banks inledningskrönika beskriver han damernas mästerskap utifrån en traditionellt 

manlig diskurs. Han använder begreppet stentufft för att beskriva mästerskapet, och ställer sig 

frågande till om Sveriges nyckelspelare klarar av att prestera i den nya tuffare miljön.  

I Jennifer Wegerups avslutningskrönika ställer hon sig starkt kritisk till damlandslagets insats 

i mästerskapet. Hon jämför situationen inom svensk damfotboll idag med hur det var för ett 

drygt femtontal år. När damlandslaget kom hem med medalj från VM 1991 men inte möttes 

av någon välkomstkommitté trots de resultatmässiga framgångarna. Jämförelsen kan tolkas 

som att Wegerup anser att damfotbollen ska vara tacksamma över den uppmärksamhet den nu 

fått i media och att de krävs att damerna är framgångsrika på planen för att medieskriverierna 

ska fortskrida. 
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12  Förslag på vidare forskning
För att dra några vidare slutsatser från min forsking hade jag behövt göra undersökningen mer 

omfattande, men tyvärr så räckte inte tiden till den här gången. Det finns dock mycket som 

skulle vara intressant att undersöka inom detta forskningsområde. Ett exempel skulle kunna 

vara att titta på hur mediebevakningen skiljer sig mellan ett dam- och ett herrlandslag i en 

lagsport där medieutrymmet är mer kvantitativt likvärdigt (exempelvis herrlandslaget och 

damlandslaget i handboll). Ett annat intressant forskningsuppslag skulle kunna vara att 

jämföra mediebevakningen av damfotbollen idag jämfört med för exempelvis för tjugo år 

sedan, och titta på vilka förändringar som skett. 
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