
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Abstract 
Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom 

ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av 

kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om 

fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsmål om jämställt idrottande.  

 

Tolv texter från sex fotbollsklubbar i Stockholms län har genomgått en textuell 

innehållsanalys med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Analyserna har utförts med 

Hirdmans genussystem, Faircloughs kritiska diskursanalys och Halls synsätt på 

stereotypisering som teoretisk utgångspunkt.  

 

Resultatet visar på ett upprätthållande av det manliga könet som norm inom fotbollen och en 

reproduktion av de idrottsstereotypa bilder av manligt och kvinnligt idrottande som media 

tenderar att visa upp. Flickorna får inte bara mindre textuellt utrymme utan frånkopplas ofta 

en seriös fotbollssatsning i jämförelse med pojkarna. En del arbete tycks således finnas kvar 

innan jämställdhetsmålet är uppnått inom ungdomsfotbollens verksamheter.  
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1. Inledning 

Hur kvinnliga och manliga idrottare konstrueras i media och hur de ges olika mycket spelrum 

i rapporteringen är ett väl beforskat ämne. Sådana studier visar ofta på överrepresentation av 

manligt utrymme i sportsmedia och marginalisering av kvinnligt idrottande. Normen om 

mannen som den resultatsökande proffsatleten och kvinnan som den känslostyrda idrottaren 

med fokus på familjeliv reproduceras genom sportrapporteringen världen över. Media har på 

så vis stor makt i hur diskursen kring kön inom idrott konstrueras och kan med lätthet 

påverka sättet vi människor, där ibland idrottande ungdomar, ser på sitt eget och andras 

idrottande.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka om medias bild av stereotypiskt manligt och kvinnligt 

idrottande även speglas inom ungdomsverksamheten, i detta fall hos fotbollsklubbar i 

Stockholms län med lag där spelarna är födda 2002-2004. Genom en textanalys av 

lagpresentationer från klubbarnas hemsidor, med hjälp av kritisk diskursanalys samt 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys som metod, är målet att komma åt hur flick- och 

pojkspelare samt deras fotbollsutövande konstrueras redan i den ålder där mer seriösa 

framtidssatsningar inom fotbollen börjar tas i åtanke.  

 

Den tidigare forskningen kring språk och kön har i mångt och mycket fokuserat på 

sportjournalistiskt material och idrottsläromedel för sina analyser. Därav tycker jag mig 

funnit en lucka i materialet i de idrottsrelaterade studierna jag kommit över under arbetet med 

denna uppsats. Texter producerade av idrottsklubbar och föreningar själva har lyst med sin 

frånvaro trots att dessa också torde kunna säga något om hur kön konstrueras inom idrotten. 

Om ingen skillnad skulle upptäckas så kan det symbolisera ett slags kvitto på att 

föreningsidrottens jämställdhetsarbete är i framkant gentemot medias ojämlika framställning. 

Likväl som media har makt borde alltså idrottsklubbar på ungdomsnivå ha ett ansvar och en 

möjlighet att upprätthålla eller bryta normer och föreställningar om flickors och pojkars 

idrottsutövande genom hur de väljer att framställa sin verksamhet både på flick- och 

pojksidan.  
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2. Bakgrund 

I Sverige ansågs sporten under lång tid vara en sysselsättning enbart ämnad för män. Det 

ansågs estetiskt smaklöst och alltför ansträngande för kvinnor att delta i idrottstävlingar och 

det lilla deltagande som faktiskt förekom avspeglades i mycket liten utsträckning, om ens 

över huvud taget, i den mediala rapporteringen. (Wallin 1998, s.90) Kvinnor har alltså 

historiskt sett, men även i modern tid inte framställts vara självklara att inkluderas på ett 

jämställt sätt i idrottens värld och konstrueras ofta som mindre seriösa och kompetenta i sitt 

idrottande jämfört med sina manliga motsvarigheter. Detta har resulterat i både mindre 

medial uppmärksamhet och finansiella resurser. Detta ämne är något Riksidrottsförbundet 

arbetar aktivt med och vid RF-stämman 2017 sattes ett jämställdhetsmål upp, som bland 

annat säger att:  

 

     “Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på  

      ett likvärdigt sätt…..Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga  

      verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.”  (Riksidrotssförbundett 2017)  

 

Enligt SCB’s undersökningar om svenska barns levnadsförhållanden från åren 2016-2017 

idrottar sju av tio barn i åldern 12-15 år i en idrottsklubb eller förening minst en gång i 

veckan medan motsvarande siffra i åldern 16-18 är fem av tio.  I den äldre åldersgruppen är 

det dessutom en större skillnad mellan könen där 56 procent av pojkarna och endast 38 

procent bland flickorna utövar någon idrott i en klubb eller förening. (Statistiska centralbyrån 

2018) Riksidrottsförbundet kallar åldern kring 13-15 år för “de kritiska” eller “de avgörande” 

åren. Det är då som spelarna börjar att bli mer vuxna i tänket kring sitt idrottande och det är 

då de börjar fundera på vem och vad de vill bli längre fram i livet. Ur fotbollssynpunkt är 

detta stadie viktigt eftersom det är nu avgörande beslut tas angående engagemang kring 

kommande satsning mot seniorspel och högre divisioner. (Riksidrottsförbundet 2004, s.20). 

Här borde alltså föreningar och klubbar antagligen ha en möjlighet att påverka ungdomarnas 

syn på sitt nuvarande och framtida idrottande genom att i allt arbete inom verksamheten, 

lagpresentationer inräknade, reproducera eller bryta medias normer om att seriös satsning är 

mer förknippat med manligt idrottande.  
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3. Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att belysa eventuella ojämlika maktrelationer inom ungdomsfotbollen 

för att se om medias normerande bild av idrotten som mannens domän går igen i 

fotbollsklubbars egenproduceade texter om flick- och pojklag i Stockholms län. Även om 

medias makt över hur kön och idrott konstrueras är stor så har fotbollsklubbarna också 

valmöjligheten att reproducera eller bryta medias bild och på så vis bidra till en mer likställd 

uppfattning om vilka som har en självklar plats i fotbollens värld. Studien ämnar belysa om 

skillnader finns i framställningen av fotbollsspelaren i ett flick- respektive pojklag på 

ungdomsnivå eller om lagpresentationerna följer det jämställdhetsmål som 

Riksidrottsförbundet har satt upp. Om diskrepans mellan könen existerar är tanken att påvisa 

hur denna skillnad uttrycks textuellt. Frågeställningarna är således följande: 

 

- På vilket sätt framställs flick- respektive pojkfotbollen och dess spelare i åldern 14-16 

i de lagpresentationer som fotbollsklubbar själva producerat till sina hemsidor?  

 

- Vilka likheter från den tidigare forskningen om vad media framställer som 

idrottsstereotypt kvinnligt och manligt syns i materialet?  

 

- Hur väl tycks det jämställdhetsmål, som riksidrottsförbundet vill ska genomsyra alla 

delar av en idrottsverksamhet, fungera om man ser till det analyserade 

lagpresentationerna?  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Kvantitativ underrepresentation 

Kjartan Ólafssons sammanställning av rapporten Sport, Media and Stereotypes: Women and 

Men in Sports and Media Centre for Gender Equality grundar sig i ett projekt där Österrike, 

Litauen, Norge, Island och Italien gått samman med hjälp av Centre for Gender Equality in 

Iceland. Syftet var att undersöka hur representationen av kön inom idrotten såg ut i Europa. 

Detta för att uppmärksamma och förändra stereotypa normer kring idrott. Analysen gick ut på 

att undersöka likheter och skillnader i medias framställning av kvinnor och män och på sikt ta 

fram material till sportjournalister och tränare som de kunde använda i sitt dagliga arbete. 

Bland annat gjordes en kvantitativ analys av mediarapporteringen från de olika länderna, som 

gav omfattande data. (Ólafsson  2006, s.5-6) 

 

Resultatet visade att lagsporter såsom handboll, basket och fotboll historiskt sett och ur ett 

mediapersektiv alltid har dominerats av män medan sporter där kvinnor oftare får 

uppmärksamhet är individuella artistiska sporter såsom gymnastik (Ólafsson  2006, s.14). 

Fotboll visade sig vara den sport som medierapporteringen täckte allra mest och siffrorna 

visade på en enorm överrepresentation av manlig rapportering jämfört med den kvinnliga. 

Detta var dessutom fallet i merparten av rapporteringen oberoende av sport. Siffrorna från 

rapportens undersökningar från olika medier mellan 1991-2001 visade tydligt på 

marginaliseringen av kvinnors idrottande. Sportrapportering med fokus på manliga idrottare 

låg på 72-87% medan rapportering av blandkönad karaktär inte var mer än 6-17%. 

Mediabevakning som i huvudsak rörde kvinnliga idrottare uppnådde endast en siffra på 

7-10% . (Ólafsson 2006, 13-14) Resultaten jämnades ut något under de perioder då stora 

internationella tävlingar, till exempel OS, genomfördes. Sedan gick den kvinnliga 

underrepresentationen tillbaka till ursprungsläget. (Ólafsson  2006, s.17) 

 

Enligt studien är alltså medias sportrapportering klart mansdominerad, vilket kan påverka 

allmänhetens uppfattning om att män är aktiva och atletiska medan kvinnor inte är det 

eftersom de exkluderas i så pass stor utsträckning ur denna sfär. De berättar också att studier 
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visat att denna marginalisering bidrar till att flickor visat tecken på att hoppa av sin idrott på 

grund av bristen på kvinnliga förebilder. (Ólafsson  2006, s.5) 

 

Honorata Jakubowskas studie Are women still the ‘other sex’: gender and sport in the Polish 

mass media genomfördes delvis genom en komparativ ansats. Polsk nyhetsrapportering samt 

resultatet från The International Sports Press Survey 2011 undersöktes för att belysa att 

kvinnor inte får lika mycket utrymme i sportrelaterade nyheter. Syftet bakom studien var att 

konkret visa på den ojämställdhet som råder då det faktum att kvinnliga idrottare 

marginaliseras i media inte är ett diskuterat ämne i Polen eftersom det anses normalt och 

naturligt att kvinnor inte förknippas med idrott. (Jakubowskas 2013, s.169)  

 

Resultatet visar på att tävlingar med kvinnliga medverkande gavs avsevärt mindre utrymme 

och utgjorde endast 10% av de tävlingar som sändes eller omnämndes i media. Fotboll va den 

sport som täcktes allra mest av mediarapporteringen och också den sport där 

marginaliseringen av de kvinnliga utövarna var som mest uppenbar. Jakubowska påpekar att 

detta tycks bero på det allmänna synsätt som existerar i Polen att läsare och tittare förmodas 

föredra uppdateringar om manligt sportutövande eftersom detta är mer populärt och att 

kvinnlig fotboll anses vara lite udda. (Jakubowskas 2013, s.170-173) Det kan i sig bero på det 

faktum att kvinnor i allmänhet förmodas ha ett mindre intresse för sport och oftast 

konsumerade sportrapportering för att umgås med sina manliga familjemedlemmar och 

vänner. Medan männen, speciellt inom fotboll och annan lagsport, inte egentligen behövde 

utföra någon framstående bedrift för att medräknas i rapporteringen visar Jubowska på att 

kvinnliga idrottare emellertid behövde nå betydligt större framgångar för att uppmärksammas 

(Jakubowskas 2013, s.181-182).  

 

4.2 Ojämlik framställning 

I avhandlingen Nationen på spel  analyserar Helena Tolvhed den svenska veckopressen kring 

Olympiska spelen ur ett kulturhistoriskt perspektiv (1948-1972). Genom text- och bildanalys 

undersöks framställningen av olympiska idrottare utifrån olika paramtrar, däribland kön, med 

ett teorietisk ramverk grundat i genusteori. Resultatet av studien visar bland annat på en 
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tydlig dikotomisering, särskiljning, utifrån kön i materialet och hon menar att tidningarna ofta 

är uppdelade i vad hon kallar “maskuliniserande tävlingsskildringar och feminiserande 

vimmelsidor” (Tolvhed 2008, s.306). Vidare finner hon att de kvinnliga idrottarna 

frånkopplas den typ av tävlingsidrott som förknippas med officiellt arbete, disciplin och hård 

ansträngning och att kvinnors liv framställs som oförenligt med tävlingsidrottande på 

professionell nivå. Bilden av kvinnans framtid som hemmabunden familjekvinna 

reproduceras således och detta förstärks ytterligare av konstruktionen av en negativ bild av en 

muskulös kvinnokropp, som resultat av idrottande. Detta är inte förenligt med den behagfulla, 

sexuellt attraktiva och passiva syn på kvinnan, som i materialet konstrueras som den 

“naturliga”. (Tolvhed 2008, s.307) Ur ett historiskt perspektiv visade det sig att bilden av 

maskulinitet framställs allt mer varierad medan femininitet i hög grad tycks reproduceras på 

samma sätt och bestå av kvinnan som icke förenlig med disciplinerat och krävande idrottande 

(Tolvhed 2008, s.309). 

 

Edward Kians studie Framing Differences in Gender-Related Sport Coverage by Internet 

Sites and Newspapers visar genom en kritisk innehållsanalys på en ojämlikhet framställning 

könen emellan. Studien analyserar tidningar i både tryckt och digitalt format, med innehåll 

om US Open 2007. Han nämner att tennis valdes på grund av att det är en av de få sporter i 

världen där intresset är nära på lika stort på både dam- och herrsidan. Syftet bakom 

undersökningen var att avtäcka eventuella skillnader i framställningen av kvinnliga och 

manliga spelare i den rapportering som publicerades. Detta genomfördes med en kritisk och 

systematisk innehållsanalys och resultatet visade på att framförallt de tryckta tidningarna 

använde sig av idrottsstereotypiskt språk för att beskriva manliga respektive kvinnliga 

idrottare. Rapporteringen om kvinnorna fick ofta ett fokus på relationer och familjeliv medan 

männen kopplades till fysik och kompetensnivåer. Atletiska svagheter och utseende förekom 

i mycket högre grad i texterna om de kvinnliga utövarna. (Kian 2009, s.10) Sådan 

rapportering, menar Kian, upprätthåller de sociala föreställningar och normer kring maskulint 

och feminint och fastställer idrotten som en manlig domän (Kian 2009, s.3). En allmän 

slutsats som drogs var också att de kvinnliga texterna var kortare och mindre genomarbetade.  
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4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är samstämmig i sina slutsatser om att kvinnliga idrottsutövare inom 

sportmedia inte får samma utrymme i medias rapportering som sina manliga motsvarigheter. 

Det rör sig om längre texter  i det digitala och tryckta medierummet och allmänt mer tid i 

olika typer av sändningar. De kvalitativa studierna visar också på att mannen framställs som 

normen inom idrottens värld och att kvinnan ofta framställs som familjefokuserad och passiv. 

De attribut som tillskrivs kvinnan skapar en bild av att hon inte bör eller klarar av att utföra 

idrott på samma fysiskt krävande och tidsödande sätt som mannen.  

 

Det var inga svårigheter att hitta forskning kring ämnet konstruktion av kön inom idrotten då 

det är väl beforskat och resultatmässigt väldigt likasinnat. Genomgående är materialet som 

använts i tidigare forskning som stötts på under arbetet med denna studie någon form av 

medialt material, idrottslitteratur eller intervjubaserat stoff. Som Edlund, Erson och Milles 

skriver i Språk och kön så har tidningar och andra typer av medier stor makt i hur de 

behandlar normer och föreställningar i och med att de når ut till så många (Edlund m.fl. 2007, 

s,228) och däri ligger gissningsvis det stora intresset i analysera just mediernas framställning 

av språk och kön.  

 

Däremot visade det sig betydligt svårare att hitta studier om hur genus konstrueras i 

lagpresentationer eller andra typer av texter producerade av idrottsklubbar. Mer forskning 

med denna inriktning borde genomföras då jämställdhet inom idrottens värld rimligtvis måste 

komma inifrån de klubbar och föreningar som säljer en idrottsupplevelse- eller utbildning till 

både barn och vuxna och inte bara genom att neutralisera den bild som konstrueras i media. 

Ska Riksidrottsförbundets mål om att verksamhetens alla delar ska genomsyras av 

jämställdhetsarbete och att pojkars och flickors idrottande ska värderas likvärdigt ter sig 

undersökningar om hur idrottsklubbarna faktiskt framställer de olika könen i sina texter som 

ett steg i rätt riktning mot målet.  
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5. Teorianknytning 

Uppsatsens teoretiska ramverk grundar sig i Faircloughs kritiska diskursanalys för att få fram 

hur diskursen kön och fotboll skapas, Hirdmans genusteoretiska perspektiv utifrån hierarki 

och dikotomi samt Halls teori om stereotypisk gruppering av människor. Nedan följer en 

närmare beskrivning av varje teoretisk utgångspunkt.  

 

5.1 Kritiskt diskursanalytiskt perspektiv 

Den kritiska diskursanalysen (CDA) är starkt förknippad med Norman Fairclough. Han 

förklarar att kritisk diskursanalys ser språkanvändning i tal och skrift, som en slags social 

praktik där denna formar och formas av den diskursiva praktiken, det vill säga i den kontext 

där texten skapas, sprids och används (Fairclough & Wodak 1997, s.258) I detta 

flerdimensionella diskursbegrepp drar han en gräns mellan diskurs på textnivå, diskurs i form 

av den diskursiva praktiken och slutligen diskurs som social praktik (Bergström & Boréus 

2005, s.308). 

 

Fairclough och Wodak förklarar att den kritiska inriktningen innebär ett fokus på sociala 

problem och på hur diskursiva strukturer reproducerar och bekräftar eller hindrar och utmanar 

maktrelationer och dominans i samhället. Genom att analysera diskurserna upptäcks sådan 

maktdiskrepans, upprätthållande av samhälleliga, kulturella och ideologiska strukturer samt 

även historiska aspekter. Diskurser ses som en länk mellan texter och samhället och hjälper 

till att förklara de sociala problemen. (Fairclough & Wodak 1997, s.353) 

 

Diskursanalysen är alltså, som Boréus och Bergström förklarar på ett mer förenklat sett 

studiet av fenomen i samhället där språket får stå i fokus och att språk och språkanvändning 

inte bara återskapar verkligheten utan även är en bidragande faktor till att forma denna 

(Bergström & Boréus 2005, s.305). Teorin ger uppsatsen perspektivet att diskurserna i 

lagpresentationerna både bidrar till och påverkas av de kulturella och samhälleliga strukturer 

som råder i den sociala praktiken. Den sammanflätade diskursen kring sport och kön i 
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texterna kan helt enkelt säga något om sport och kön i den kultur inom vilken texterna 

används.  

5.2 Genussystemet 

Yvonne Hirdman förklarar begreppet genus som bestämda normer för vad som är manligt 

respektive kvinnligt, hur vi formar oss och formas till kvinna och man. Målet med detta 

begrepp är att avtäcka samhällets uppfattningar om vad som bedöms vara förenligt med 

manligt eller kvinnligt beteende och egenskaper (Hirdman 2003, s.11). Denna teori passar väl 

för uppsatsens syfte att undersöka om typiska uppfattningar om vad som kännetecknar en 

flick- respektive pojkspelare går att urskilja i det analyserade materialet.  

 

Genus är, enligt Hirdman, inte sammanlänkat med en biologisk egenskap som människan 

föds med utan är snarare något som är samhälleligt konstruerat. Begreppet genus ses här mer 

som betydelsen av att vara man eller kvinna i samhället. (Hirdman 2001, s.16) och kartlägger 

hur de två könen förväntas förhålla sig gentemot varandra (Hirdman 1997, s.54). 

 

Hirdman delar upp samhällets genussystem utifrån två huvudsakliga grundpelare. Dessa är 

hierarkin, som innebär maktordningen, där männen får rollen som norm och värderas högre 

än kvinnorna, samt dikotomin av könen där konsensus är att kvinnlig och manligt bör hållas 

frånskilda varandra (Hirdman 1997, s.49). Det är dessa grundmönster som bygger den 

ordning kring kön som råder och det skapar förutsättningar för andra ordningar i vårt 

samhälle såsom de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna (Hirdman 1997, s.51). 

Detta kan ses på till exempel arbetsmarknaden där få kvinnor får höga poster eller som inom 

idrottsvärlden där männen får mer uppmärksamhet och resurser.  

5.3 Stereotypisering  

Stuart Hall ser på språket som det medium inom en viss kultur som används för att ge uttryck 

för våra idéer, tankar och känslor så att de blir lättillgängliga för världen omkring oss och 

skapar betydelse i den. Han skriver att språket är ett representativt system, vilket innebär att 

till exempel ljud, symboler och bilder (semiotiska resurser) får stå för ett skeende eller objekt 

i den verkliga världen. Hall menar helt enkelt att vi producerar inbördes mening och 

11 



förståelse med hjälp av språket i det fall där en kulturell överenskommelse råder. (Hall 1997, 

s.1) Grundidén är således en koppling mellan meningsskapande, språk och kultur.  

 

En stereotyp förklarar Hall som en kulturellt given konklusion av en individ eller ett objekt 

baserad på några få egenskaper eller särdrag som gör denna lättförstådd för omvärlden. Hall 

menar att individers personlighetsdrag och attribut förutbestäms utifrån deras 

grupptillhörighet, såsom kön eller etnicitet. Det är alltså en simplifierad bild av en individs 

fullständiga konstruktion. Enligt Hall bidrar sådan stereotypisering till normer som bevarar 

den sociala ordningen i samhället och förstärker det som anses höra till det ordinära 

respektive det divergerande. (Hall 1997, s.257-261) Han påpekar också att stereotypisering 

ofta förekommer där ojämlika maktrelationer råder och bidrar till att upprätta ett “vi och 

dom” mellan mer dominanta och underordnade grupper (Hall 1997, s.258).  Ett exempel på 

stereotypisering efter grupptillhörighet är att kvinnans sammanfattas som fysiskt svag, passiv 

och mindre tävlingsinriktad medan mannen står för motsatsen.  

5.4 Teorisammanfattning 

Dessa tre teorier ger ett perspektiv som ofta går in i varandra och skänker uppsatsen både ett 

genusperspektiv och en språklig inriktning i och med att språket ges rollen som aktör i 

upprättandet av den sociala könsordningen i vårt samhälle. Stereotypisering går att koppla 

med den isärhållning av kön, som skapar samhällelig ordning, som Hirdmans genussystem 

berör och även med den meningsskapande roll som språket har enligt Faicloughs teori. 

Hirdmans teori och den hierarki och särhållning som råder är precis ett sådant socialt problem 

som Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen har förmåga att avtäcka och ett sådant 

problem som Hall menar att stereotypisering har förmåga att upprätthålla.  
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6. Material och urval 

6.1 Material 

 

Sammanställning av analysmaterial 

Textrubrik  Flick- eller pojklag  Beteckning  Antal ord 

Välkommen till Huddinge 

IF P15. Pojkar P1 49 

Välkommen till HIF F02/03! Flickor F1 63 

Om BKV Norrtälje P-04 Pojkar P2 54 

Om BKV Norrtälje F-04/05 Flickor F2 14 

Om Rönninge Salem 

Fotboll U16 Pojkar P3 118 

Om Rönninge Salem  

Fotboll F-04/F-05 Flickor F3 41 

Detta är Sollentuna FK  

P03 SYD Pojkar P4 123 

Välkommen till Sollentuna  

FK F03. Flickor F4 50 

Tyresö FF P16-17 Pojkar P5 78 

Tyresö FF F03 Flickor F5 64 

Välkomna till Pojkar 03 Pojkar P6 190 

IFK Österåker F03/04 Flickor F6 14 

 

Tabell 1: Sammanställning av de tolv texter som utgör analysmaterialet för studien.  
 

Efter urvalsprocessen, som beskrivs i detalj i avsnittet urval nedan, består materialet av tolv 

texter från sex olika fotbollsklubbar. En sammanställning av materialet syns i tabellen ovan. 

Sex texter består av lagpresentationer av pojklag och sex stycken presenterar flicklag. 
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Lagpresentationerna finns att läsa på klubbarnas offentliga hemsidor och finns länkade i det 

primära källmaterialet i källförteckningen. De olika klubbarna kommer fortsättningsvis att 

benämnas med siffran 1-6 då de helt enkelt fått den siffra som symboliserar deras alfabetiska 

ordning. Skrivs det om Huddinge som klubb benämns den med siffran 1. Gäller det däremot 

endast texten från Huddinges pojklag så benämns denna som P1 medan flickornas text i det 

fallet blir F1. Det är dessa beteckningar som kommer att användas i hänvisningar och 

citatangivningar till lagpresentationerna. 

6.2 Urval 

Varför jag valde Stockholmskommuner är för att det blir en mer autentisk studie för mig då 

det är i sådana kommuner och föreningar jag själv kan komma att jobba i som kommunikatör 

eller där framtida barn kan komma att utöva sina fritidsaktiviteter. Det finns även ett slags 

framtidsperspektiv inberäknat då man med större studier som denna skulle kunna jämföra hur 

flick- och pojkfotbollen konstrueras i olika län i Sverige. Kanske skulle olika resultat synas i 

olika delar av landet. 

 

Årskullen 02-04 valdes ut för att det matchar den ungefärliga ålder då risken att ungdomar 

slutar att idrotta är som mest påtaglig. Föreningars försök att locka nya spelare eller behålla 

befintliga torde alltså behöva vara som störst i dessa ålderskategorier och bland det första en 

fotbollsintresserad tonåring möts av är gissningsvis det tilltänkta lagets hemsida.  

 

Länsstyrelsens lista över kommuner i Stockholms län användes vid urvalet och jag gick listan 

uppifrån och ner och sökte på Google om kommunen hade någon fotbollsförening. Tanken 

var att följa listan ner tills fem kandidater, som uppnådde mina kriterier, hittats. Däremot 

visade det sig vara ett ganska skralt utbud som matchade kriterierna och det fanns endast sex 

träffar på hela listan med 26 stycken kommuner och därför togs beslutet att ta med dem 

allihop. En första generell tanke vid urvalsprocessen var att det finns väldigt många fler 

pojklag då de flesta fall av bortsållning berodde på att det endast fanns pojklag i det 

undersökta åldersspannet.  
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Givetvis har varje kommun ofta ett stort antal fler föreningar än dessa som har valts ut, men 

då ett objektivt och systematiskt urval skulle göras så valdes den förening som dök upp som 

första träff vid sökning på kommunnamnet och sökordet fotboll. Det är värt att poängtera att 

materialet hämtades från hemsidorna i början av november 2018 och om senare korrigeringar 

eller publiceringar har gjorts har detta inte tagits med i denna studie.  

 

Följande kriterier avgjorde vilka lag som kom med i analysmaterialet: 

 

- Att föreningen hade både ett flick- och pojklag i årskullen 02-04 

- Att både flick- och pojklaget hade en lagpresentation på sin sida med minst en 

fullständig mening.  

 

Hade föreningen ett av vardera lag i åldersspannet med bara ett år emellan, till exempel 

flickor 04 och pojkar 03 så räknades detta som en träff. Men i så stor mån som möjligt har 

exakt samma årskull från vardera kön ställts mot varandra. Hade något av respektive kön fler 

lag av varje årskull valdes det första i listan som hade en lagpresentation och detsamma om 

de hade både flick- och pojklag i låt säga från alla tre åren.  

7. Metod 

7.1 Kritisk diskursanalys 

Fairclough förklarar att texten som diskurs analyseras genom språkdrag i textmaterialet 

medan den diskursiva praktiken berör på vilket sätt text produceras, distribueras och 

konsumeras. Ska även den tredje enheten, den sociala praktiken, tas med i analysen tittar man 

på texten utifrån ett större socialt sammanhang. (Bergström & Boréus 2005, s. 308) Syftet 

med denna modell är att utreda hur relationer mellan olika diskurser och sociala strukturer ter 

sig. 

 

Som teoriavsnittet nämnde utgår den kritiska diskursanalysen från att språk skapar mening 

som upprätthålls av, och upprätthåller förehavanden i, den verkliga världen. Som metod kan 

CDA användas för att frilägga betydelser i de språkliga val, som sedan i sin tur skapar den 
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mening som teorin berör. Den kritiska diskursanalysen kommer i denna studie användas som 

ett perspektiv utifrån vilket jag ser de språkliga valen som ett skapande och upprätthållande 

av fenomen i den sociala kontext där texterna brukas, alltså hur de textuella språkdragen kan 

säga något om ungdomsfotbollen. 

 

Texten vars språkdrag analyseras är alltså lagpresentationer för fotbollslag. Den diskursiva 

praktiken är i detta fall att texten produceras av klubben för att publiceras på klubbens 

hemsida i syfte att informera befintliga spelare och föräldrar samt att locka och rekrytera nya 

spelare med föräldrar. Den sociala praktiken, det större sammanhanget, är i detta fall vad som 

ingår i att spela fotboll som kille respektive tjej på ungdomsnivå i en klubb i dagens 

Stockholm. Watt Boolsens ger i sin guide till kvalitativa analyser tips på hur man tar sig an en 

text diskursanalytiskt och i linje med dessa kommer en första kritisk läsning av texterna 

genomföras följt av mer ingående närläsning för att koda och urskilja de mönster som säger 

något om diskursen kön inom fotboll (Boolsens 2007, s.174). 

 

En nackdel med den kritiska diskursanalysen kan vara att de resultat som tas fram mer eller 

mindre baserar sig på forskarens subjektiva förståelser av både material och fenomen i 

omvärlden. Metoden och dess resultat kan därför vara svår att bekräfta eller återskapa till 

fullständig exakthet.  

7.2 Kvantitativ analys av ordmängd 

Materialet kommer inledningsvis att behandlas genom en kvantitativ och komparativ ansats. 

Genom att räkna det totala antalet ord i texterna, både mellan lagen i varje klubb och mellan 

båda könens totala antal ord i hela textmaterialet är målet att undersöka om den 

underrepresentation av kvinnliga idrottare som Kjartans och Jakubowskas tidigare 

forskningen visar på även speglas i undersökningsmaterialet.  

 

Kvantitativa metoder mäter hur ofta ett visst mönster eller variabel förekommer i en text 

eftersom att utgångspunkten är att mängden av dess förekomst eller skillnaden i mängd 

skänker en viss kunskap om förehavanden utanför texten. Metoden är helt enkelt lämplig för 

att finna mönster i större textmaterial. (Bergström och Boréus, 2005 s.44-46) Variabeln i 
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detta fall blir antalet ord som förekommer i texterna, som sedan ställs komparativt mot 

varandra för att kunna visa på indikationer på ojämn fördelning. Tillvägagångssättet så 

okomplicerat som att räkna antalet förekommande ord i texterna med hjälp av det 

automatiska verktyg för ordräkning som medföljer de flesta textredigeringsprogram.  

7.4 Tematisk innehållsanalys  

För att få reda på vad texterns innehåll faktiskt säger om könskonstruktionen inom 

ungdomsfotbollen har en mer kvalitativ metod genom tematisk innehållsanalys också 

använts. Ekström och Larsson förklarar att kvalitativa textanalyser synliggör underliggande 

betydelser, stereotypa framställningar och sambandsförklaringar. Dock finns en risk att 

författarens egna tolkningar är alltför baserade på personlig erfarenhet och tolkning och 

därför är det av största vikt att som forskare försöka hålla sig objektiv till materialet genom 

hela arbetsprocessen (Ekström & Larsson 2012, s.155) 

 

Fairclough nämner att ett första steg i att identifiera de diskurser som existerar i en texts är att 

försöka finna huvudsakliga teman som denna består av och som får representera de delar som 

den sociala praktiken är uppbyggd av (Fairclough 2003, s.129). Därför har denna uppsats en 

tematisk ansats då den ämnar undersöka om de teman som lagpresentationer vanligtvis tycks 

innehålla ger läsaren samma information oberoende om presentationen handlar om flickor 

eller pojkar.  

 

I likhet med Hellspon och Ledin har texterna i studien delats in i de större övergripande 

teman, makroteman, som träder fram vid läsningen och för att detaljera innehållsanalysen 

ytterligare har även underordnade mikroteman till makrotemat fotboll analyserats (Hellspong 

& Ledin 1997, s.146-148). Redan i urvalsprocessen kunde med lätthet tre återkommande 

makroteman i genren lagpresentationer urskiljas; lagets medlemmar, fotbollen samt 

rekrytering av nya spelare. En innehållsanalys av dessa kan bidra med svaret på hur fotbollen 

och spelarna framställs.  

 

I den tematiska innehållsanalysen kommer tema för tema att närläsas och flicktexternas 

samlade resultat kommer att ställas mot pojktexternas för att se om det råder diskrepans i hur 
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mycket fokus de olika temana får och vad som faktiskt sägs under varje tema. En sådan 

tematisk innehållsanalys kommer att visa vilka ämnen som får mycket utrymme eller som 

kanske inte omnämns alls i vissa fall.  

 

Det som analysen i detta fall ämnar avtäcka är alltså vad som ingår när man spelar 

ungdomsfotboll som flicka eller pojke och vad en flick- respektive pojkspelare är och gör. 

Vissa meningar i texterna går in i olika teman och har således fått representera båda. Hit hör 

till exempel meningen “Vårt mål är att hela tiden fortsätta att utvecklas som individer och 

som lag både genom träning och match.”, som matchar alla tre mikroteman i och med att den 

fokuserar på mål, på träning och på tävling. Nedan följer en genomgång av texternas makro- 

och mikroteman och vilka frågeställningar som närläsningen grundat sig i.  

7.4.1 Makrotema 1: Lagets medlemmar 

Här får vi veta hur många och vilka laget består av. Innehållet under detta tema borde alltså 

kunna berätta en hel del om hur flickor respektive pojkar, som ingår i laget, framställs. 

Utgångspunkten är frågan om hur texten benämner personerna som spelar i laget då det kan 

visa vilka identiteter som konstrueras i texten. Beskrivningen av laget och medlemmarna 

utgörs oftast av nominalfraser med bisatser där benämningar med till exempel adjektiv och 

annan kringinformation kopplas till lagets medlemmar för att beskriva vilka de är eller vad de 

gör. Analysen under detta tema innehåller även en jämförelse av vilken typ av verb som 

används för att benämna medlemmarna. Det rör sig då om statiska verb som återger tillstånd 

klassificerar och tillskriver egenskaper och de dynamiska verben som berättar om förändring 

och rörelse i omvärlden (Hellspong & Ledin 1997, s.130). Detta kan ge en bild av hur pass 

aktiva eller passiva lagets medlemmar framställs i texten.  

7.4.2 Makrotema 2: Fotbollen 

Temat berättar vad som ingår i att spela fotboll i antingen ett flick- eller pojklag på 

ungdomsnivå. Frågan om hur det är att träna fotboll i laget, hur stort tävlingsfokus det verkar 

finnas och hur texterna framställer ungdomarnas framtid inom fotbollen har funnits med 

under analysen eftersom makrotemat fotboll har dessa tre tydliga mikroteman: 
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Träning : Här kan till exempel information om hur ofta laget tränar och var anges. Hit hör 

också information om träningsupplägg och träningsförhållanden.  

 

Tävling: Detta mikrotema ger läsaren information om matcher, cuper och kval och visar hur 

stort fokus på tävlingssidan inom fotboll som visar sig i texten.  

 

Mål och framtid: Detta perspektiv berör sådan info som visar på att det finns ett slags syfte 

och ett visst framtidsfokus med fotbollsutövandet.  

7.4.3 Makrotema 3:  Rekrytering av nya spelare 

Här ligger fokus på hur texterna benämner den person som ombeds söka till laget och även 

vad som krävs att denna gör för att få börja spela. Det förstnämnda ger kunskap om vilka 

egenskaper som tillskrivs spelaren och det senare kan ge indikation på kravställningen på den 

som söker och säga något om hur stor satsning som förväntas.  
 

8. Analysresultat 

8.1 Ordmängd  

Ett första steg i analysprocessen var att jämföra antal ord i respektive text. I alla fall utom ett 

så utgjorde pojkarnas texter fler ord än flickornas och har således fått mer tid av skribent, mer 

utrymme på hemsidan och ger mer information åt läsaren. Bergström och Boréus nämner 

flera forskningsresultat som visar på att de grupper som blir starkt underrepresenterade i 

medierna osynliggörs och värderas lägre i samhället (Bergström & Boréus 2005, s.46) Detta 

går hand i hand med de resultat vi ser i den tidigare forskningen och Hirdmans teori om den 

hierarki där pojkarna utgör normen och värderas högre än flickorna (1997:49). Texterna 

upprätthåller på så vis den sociala ordningen inom fotbollskulturen där män och pojkar 

värderas högre  i och med det faktum att pojkarna ges mer utrymme och utförligare 

presentationer.  
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Hos två av klubbarna var fördelningen relativt jämn. I dessa fall hade flickornas text endast 

nio ord mer i den ena och pojkarna 14 ord mer i den andra. I övriga klubbar hade flickornas 

presentationer ett underskott på 43, 77, 73 och 176 ord. Totalt sett utgjorde pojkarnas texter 

612 ord medan flickornas endast innehöll 246, alltså ungefär 40%. En mer överskådlig 

sammanställning syns nedan i figur 1 och 2. Vad pojkarnas extra ord har lagts på undersöks 

vidare under den tematiska innehållsanalysen.  

 

 
Figur 1: Kvantitativ jämförelse av ordmängd i de olika lagens texter. Varje klubb har sitt flick- och pojklag 

staplade bredvid varandra.  
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Figur 2: Total fördelning av antal ord i båda könens sammanslagna presentationstexter.  

 

 

8.2 Tematisk innehållsanalys  

I detta avsnitt redovisas resultatet för varje makro- och mikrotema. Utfallet från flick- 

respektive pojklagens texter har slagits samman och ställts mot varandra. Detta kommer att 

exemplifieras med några utvalda utdrag ur lagpresentationerna. 

8.2.1 Lagets medlemmar 

Den största likheten lagen emellan under detta tema är att det berättar hur många som ingår i 

laget i de allra flesta fall där en beskrivning av laget och medlemmarna finns att tillgå. Utöver 

detta visar analysen framförallt skillnader i framställningen könen emellan när det kommer 

till att beskriva personerna i laget där en stereotyp bild utifrån grupptillhörighet, här kön, går 

att urskilja i resultatet. Detta liknar det förfarande som Hall nämner där vi människor 

förenklar och förutbestämmer individers egenskaper och personlighetsdrag enbart baserat på 
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den allmänna uppfattningen av den grupp de tillhör (Hall 1997, s.257-261). I likhet med det 

resultat som bland annat Kians studie visar skapas en stereotyp bild av att kvinnor har fokus 

på relationer och familjeliv, här laggemenskap, medan männen har fokus på fysisk aktivitet 

och kompetens (Kian 2009, s.10).  

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att pojkarna framstår som aktiva, drivna och ambitiösa. 

Genomgående beskrivs pojkarna genom att kopplas till saker de gör, alltså till dynamiska 

verb. Pojkarna benämns som spelare som spelar på olika nivåer och kvalar till olika tävlingar. 

Dessutom är de spelare som bidrar till fenomen (P3), de väljer att skruva upp ambitionsnivån 

(P6) och de gillar att spela mycket match (P4). Se utdragen nedan där det statiska verben 

består och är berättar hur många som går i laget medan de dynamiska verben tränar och 

spelar kopplar aktiva handlingar till att beskriva lagets medlemmar i och med bisatserna som 

syftar tillbaka på de killar som lagen består av.  

 

       “Laget består numera av cirka 80 killar som tränar och spelar fotboll på alla nivåer,  

       både bredd och spets.” (P4) 

 

     “Vi är ca 50 spelare som under 2018 spelar i P15 kval till U16 och även div. 2 och  

       3.”(P1) 

 

I de flesta fall där laget beskrivs med ett statiskt verb är det just för att berätta hur många 

spelare laget består av. I de fall där spelarna utöver detta beskrivs med statiska verb är det för 

att berätta att de är ambitiösa och träningsvilliga (P5) och de har gemensamt intresse för 

fotboll och är från olika delar av kommunen (P3).  

 

Sammanställningen av flickornas textinnehåll visar en bild av en mer passiv spelare som 

fokuserar på underhållning och gemenskap. I två av texterna fanns inga meningar alls som 

benämner vilka spelarna i laget är. De meningar som finns, som beskriver flickorna, baseras i 

betydligt högre grad på statiska verb. Detta är precis som i pojkarnas texter för att låta läsaren 

veta hur många som laget består av, men också för att beskriva spelarnas tillstånd. I ett fall 

beskrivs flickspelarna som en grupp glada tjejer (F1) och i ett annat benämns de som glada 
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spelare och ledare som har roligt tillsammans (F3). Nedan syns ett typfall för hur flickorna 

benämns med statiska verb då de är en härlig grupp och underförstått har ett engagemang.  

 

     “Vi är en härlig grupp tjejer med stort engagemang för fotboll och varandra.” (F1) 

 

I ett fall, se utdrag från text P2 nedan, sticker beskrivningen av pojkspelarna ut i mängden på 

så vis att den mer liknar de beskrivningar som flickornas texter kommit att visa på. Däremot 

indikerar inkluderingen av föräldrar på att det krävs en del engagemang och satsning även 

från deras håll. Även i flickornas texter finns det ett fall som överensstämmer mer med 

benämningen av pojkarna. Detta syn i exemplet från text F4 nedan där flickorna beskrivs i 

samband med det dynamiska verbet spelat och ger dem på så vis en mer aktiv roll med större 

association till just fotbollsutövande.  

 

     “Vi är ett glatt och trevligt gäng killar, med föräldrar, som älskar fotboll.” (P2) 

 

     “Sollentuna FK F03 är en trupp på cirka 30 spelare som under säsongen 2018 spelat i  

       F15 division 1, 2 och 3.” (F4) 

 

Det finns ett ytterligare fall där flickorna benämns med hjälp av dynamiskt verb. Dock stärker 

denna fras ändå främst fokuset på gemenskapen i laget då de beskriver att många spelare har 

varit med sedan fotbollsskolan, men att många andra också har tillkommit till laget under 

åren (P5).  

8.2.2 Fotbollen 

Att spela fotboll i ett flicklag verkar inte innebära riktigt samma förehavanden, i alla fall inte 

i lika stor utsträckning, som vi ser i pojklagens utövande av sporten. Den dikotomisering som 

Hirdman talar om, där könen hålls isär och bidrar till upprätthållande av den sociala ordning 

som råder inom kulturen (Hirdman 1997, s.51) går på så vis att urskilja inom 

ungdomsfotbollen. Utifrån de analyserade texterna är flickors fotbollsspelande inte detsamma 

som pojkarnas och de upprätthåller en stereotyp bild av vilket kön som har mest koppling till 

träning, tävlande och framtida mål med sitt idrottande. Precis som Tolvhed lyfter fram i sin 

studie så frånkopplas flickorna här på liknande sätt den tävlingsidrott på proffesionell nivå, 
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som förknippas med disciplin och hård ansträngning (Tolvhed 2008, s.307) genom den 

språkliga framställningen eller uteslutandet kring deras fotbollsutövande.  

8.2.2.1.Träning 

Två av pojkarnas texter, P1 och P2, nämner inget som konkret berättar något om träningen. I 

de andra lagtexterna får vi däremot en mer eller mindre nyanserad bild av träningarna. 

Exemplen nedan är de två texter som ger oss allra mest information om temat.  

 

     “Vi kommer att erbjuda två pass i veckan samt match. 

       Möjligheter till rotationsträning med U17 som 2018 spelar i nationell serie Svff U17  

      DIV1 Svealand.Klubben erbjuder mycket bra träningsförhållanden på Tyresövallens 3  

      konstgräsplaner, varav A-plan är uppvärmd.” (P5) 

 

     “Vi fortsätter som en grupp men kommer att fortsätta med att jobba i olika nivåer, dock  

       kommer dessa vara mer flytande utifrån kunskap, utveckling samt ambition. Vi kommer i  

       år att spela i div 1 samt div. 2 så ett större fokus kommer krävas från samtliga. I tillägg  

      till detta kommer vi att erbjuda rotation med våra äldre lag… 

      Vi drar iväg till Göteborg på träningsläger” (P6) 

 

 I de två resterande texterna är det något mindre fokus på träningen, men den är ändå 

närvarande. Här får läsaren information om utveckling som individ och lag genom träningen 

(P3) samt att det tränas och spelas på alla nivåer med både bredd och spets (P4). I P4 och P6 

nämns även träningsmatcher, vilket ger en stark koppling till att man tränar för att kunna vara 

konkurrenskraftig på tävling.  

 

När flickornas texter analyseras komparativt mot pojkarnas är resultatet tydligt. Här är 

träningar och träningsförhållanden helt enkelt mindre synliga i jämförelse med pojkarnas. 

Endast en av flickornas texter nämner på ett konkret sätt omständigheter kring träning, se 

exempel nedan.  

 

     “Vi har 2-3 träningar per vecka.” (F2) 
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Utöver detta fall får läsaren av texterna dra kopplingar och associationer själv till vad som 

händer på träningarna. Till exempel skulle meningen “30 glada spelare och 10 ledare som 

har roligt tillsammans.” (F3) kunna tolkas som att det som görs på träningarna är att ha roligt. 

I ett annat fall laddar flickorna upp inför säsongen (F6) och vi får som läsare förmoda att det 

eventuellt är det flickorna gör på sina träningar om nu inte ladda upp betyder att vila sig 

innan nästa säsong drar igång. Två av texterna har vaga kopplingar till träning, men de 

hjälper inte till att konstruera någon hårt tränande och driven fotbollsspelare. I första utdraget 

nedan leds flickorna av tränare och sportchef, där tränarstaben framstår som aktiva och 

flickorna som passiva. Det faktum att sportchefen är inblandad skänker dock bilden av en 

något mer seriös satsning. I utdraget under får vi veta att flickorna tränar annat utöver 

fotbollen. Det skapar förvisso en bild av att flickorna i laget är aktiva, men även att 

fotbollsträningen inte kräver fullt fokus och engagemang. 

 

     “Till säsongen 2019 kommer truppen fortsätta ledas av huvudtränare Sara och Mikael  

       tillsammans med övriga ledare och vår sportchef Louise. “ (F4) 

 

     “Många av spelarna hos oss har flera sporter och det är något vi uppmuntrar och  

       möjliggör” (F1) 

 

8.2.2.2 Tävling 

Tävlingsidrotten har historiskt varit och är fortfarande, som Peter Dahlen skriver i boken 

Sport och medier, ett forum för konstruktion och reproducering av maskulinitet som norm. 

Historiskt sett har offentligheten alltid varit de manliga könets arena och till denna arena hör 

även tävlingsidrottandet. (Dahlén 2008, s.470-474)  Resultatet under detta mikrotema skiljer 

sig inte nämnvärt från det Dahlén berättar. Alla texter som presenterar pojklagen förutom text 

P2 innehåller mer eller mindre info om någon typ av tävlingsaspekt. Förutom texten utan 

tävlingsfokus är det minst tävlingsinriktade innehållet att pojkarna utvecklas som individer 

och lag genom att spela matcher (P3). I de andra fyra texterna nämns spel i cuper och kval till 

olika divisioner och det är allmänt ett tydligt fokus på divisioner, kvalning och matchspel i 

pojkarnas texter, något som utdragen nedan uppvisar.  

 

25 



     “Vi är ca 50 spelare som under 2018 spelar i P15 kval till U16 och även div. 2 och 3.”  

      (P1) 

 

     “I Sankt Erikscupen 2016 deltar SFK SYD med 7 lag: - 1 lag i Division 1 - 1 lag i  

      Division 2 - 3 lag i Division 3 - 2 lag i Division 4 Vi gillar att spela mycket match -  

      kontakta oss gärna för träningsmatcher.” (P4) 

 

 

     “......två pass i veckan samt match. Serietillhörighet blir P17 div 2. 

      ...med U17 som 2018 spelar i nationell serie Svff U17 DIV1 Svealand.” (P5) 

 

 

     “Vi kommer i år att spela i div 1 samt div. 2 så ett större fokus kommer krävas från  

      samtliga. …..samt även se spelare från våra yngre lag på våra matcher, detta som en del i  

      förberedelser inför framtida U- samt A-lagsspel. Målet är att vi ska förbereda oss inför  

      P16 och kval till nationell U17 serie. Utöver spel i S:t Erikscupen kommer vi att spela i  

      olika cuper samt att vi drar iväg till Göteborg på träningsläger. Det kommer bli två  

     utomhuscuper under våren samt två under sommaren.” (P6) 

 
 

I två av flickornas texter nämns det vilken cup och division laget tävlat i under säsongen (se 

de två utdragen nedan). Utöver detta har ingen av texterna någon koppling till tävlande, kval 

eller matchspel. En innehållsmässig jämförelse könen emellan visar alltså tydligt att flickorna 

är klart underrepresenterade under temat tävling. 

 

     “...cirka 30 spelare som under säsongen 2018 spelat i F15 division 1, 2 och 3.” (F4) 

 

 

       “2018 spelar vi i Sanktan F15 och F16-19.” (F1) 
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8.2.2.3 Mål och framtid 

I den kritiska åldern där tankar om framtida satsningar börjar dyka upp borde förslagsvis 

lagpresentationerna för lag i denna ålder spegla detta framtidstänk och ha ett större fokus på 

detta tema. Detta är dock inte fallet, i alla fall inte för flickornas del. Frånvaron av temat i ena 

könets texter skulle enligt Faircloughs syn likställas med att mål och framtid som en del av 

fotbollen inte heller finns representerad i den sociala praktiken utanför texterna (Fairclough 

2003, s.129). En fortsatt fotbollssatsning uppåt i åldrarna för pojkar framställs som mer givet 

medan det i flickornas fall inte verkar vara en lika vanligt förekommande företeelse.  
 

I pojkarnas presentationer är det endast en text, P2, som inte har något fokus på mål eller 

framtidsfokus. I tre av texterna, som visas i utdragen nedan, finns målet med verksamheten 

tydligt utskrivet. Här syns tydligt målinriktade aspekter och framtida satsningar. 

 

 

     “Vårt mål är att hela tiden fortsätta att utvecklas som individer och som lag både genom  

      träning och match.” (P3) 

 

     “Målet med verksamheten är att så många som möjligt ska vilja fortsätta spela fotboll och  

      att alla ska utvecklas som fotbollsspelare oavsett nivå.” (P4) 

 

     “...detta som en del i förberedelser inför framtida U- samt A-lagsspel. Målet är att vi ska  

       förbereda oss inför P16 och kval till nationell U17 serie.” (P6) 

 

 

I texten med det sistnämnda exemplet ovan (P6) uttrycks även tydligt att ambitionsnivån 

kommer att öka framöver och att ett större fokus kommer att krävas av spelarna. I de två 

texter med lite mindre fokus på detta tema nämns att pojkarna spelar kval till högre division 

(P1) och att möjlighet till individuell utveckling finns (P5).  

 

Flickornas kopplingar till detta tema är betydligt mindre konkreta. Endast två av sex texter 

berör något som går att associera till mål med idrottandet eller framtida idrottande. Den mest 
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konkreta är att nya spelare kommer att ha roligt och utvecklas tillsammans om de börjar i 

laget (F5), alltså någon form underhållande individ- och lagutveckling. I det andra fallet får 

läsaren veta att flickorna under kommande säsong ska ledas av tränargrupp och sportchef 

(F4), där en högt uppsatt sportchefs medverkan skulle kunna kopplas till någon typ av större 

engagemang framåt från klubbens sida. Ena lagpresentationen berättar att klubben 

uppmuntrar och möjliggör att spelarna har flera olika sporter vid sidan av (F1). Detta 

indikerar på ganska stor diskrepans gentemot att skruva upp ambitionsnivån och krav på 

större fotbollsfokus. Ingenstans i flickornas texter ser vi något om mål med verksamheten 

eller om förberedelser inför spel i högre divisioner. Här syns med andra ord en tydlig 

isärdelning mellan flickor och pojkar när det kommer till framtida satsning inom fotbollen.  

8.3 Rekrytering av spelare 

Sammanställningen visar en relativt jämn kvantitativ fördelning under detta tema. Fyra av sex 

pojklag nämner något om rekrytering medan tre av sex flicklag gör detsamma. På båda sidor 

önskas det alltså nya spelare till lagen i ungefär lika stor utsträckning. Den underliggande 

meningen i språkvalen visar dock på fotbollen som en mer lekfull och umgängesbaserad 

aktivitet för de tjejer som kan komma att börja i laget medan det är en mer seriös 

angelägenhet på pojksidan. Detta går helt i linje med det vi ser i den tidigare forskningen och 

resultatet under föregående teman.  

 

I den text, vars utdrag syns nedan, hos pojklagen som konkret beskriver vem som söks får vi 

en klar benämning på vem en pojkspelare bör vara och vad han måste göra för att komma 

med i laget. Han ska vara ambitiös och vilja utvecklas och provspel krävs för att komma in i 

laget.  

 

      “Är du en ambitiös kille som vill utvecklas med oss, så hör du av dig till huvudtränare  

       Mats för provspel.” (P1) 

 

Provspel för att få en plats krävs också i Österåkers pojklag (P6) och Sollentunas pojkar ska 

man titta på en film om laget och hur de jobbar om man är intresserad (P4). I dessa tre ovan 

nämnda texter är kravställningen på den som är intresserad något högre än i text P2 där du 

endast behöver ta kontakt med ledare om du har frågor eller funderingar (P2) eller i de två 
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övriga fall där ingen info alls finns kring temat. De tre senaste med lägre kravbild står i 

mindre kontrast till flickornas texter.  

 

Hos flickorna nämns provspel en gång i de tre texter som tog upp något under detta tema. 

I denna text är det dock ingen ambitiös spelare, som vill utvecklas, som söks utan här 

välkomnas en nyfiken spelare som vill ha roligt och utvecklas tillsammans med laget (F5). 

Nyfiken ska också flickspelaren vara om hon vill börja i Huddinges flicklag (F1). Båda 

exemplen syns i utdragen nedan.  

 

     “Vi har alltid plats och välkomnar nya spelare som vill ha roligt och utvecklas  

      tillsammans med oss! Är du nyfiken på att komma och provspela så titta under Truppen  

     för uppgifter till någon av tränarna.” (F5)  

 

     “Är du född 00-04 och nyfiken på hur det är att spela med oss? Hör gärna av dig eller  

      titta förbi på en av våra träningar!” (F1)  

 

I båda fallen återkommer alltså flickornas fokus på underhållning och gemenskap jämfört 

med killarnas fokus på ambition. Att de ombeds “titta förbi” ger en mer lekfull och mindre 

kravställande bild av rekryteringen och associeras mer med att besöka en grupp vänner än att 

försöka bli antagen till ett lag.  

 

Hos ett annat lag står det uttryckligen att alla är välkomna att spela fotboll och kan kontakta 

tränarna om de vill börja träna med laget (F3). Kravställningen är alltså inte särskilt hög i 

likhet med de tre resterande lagen där ingen angivelse till vem som söks eller hur man söker 

har angivits.  
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9. Slutsats 

Diskursen sport och kön, som finns inbakad i texterna, visar olika verkligheter kring att spela 

fotboll beroende på till vilket kön texten vänder sig. Genomgående har resultaten visat på en 

liknande bild av kvinnligt och manligt idrottande som den bild media konstruerar. I likhet 

med den kvantitativa rapporten av Ólafsson ter sig fotbollen som klart mansdominerad då 

pojkarnas texter får betydligt mer utrymme procentuellt (Ólafsson 2006, 13-14). Även 

Jakubowskas resultat kring att manligt idrottande och tävlande får större utrymme i media 

(Jakubowskas 2013, s.170)  går igen i det resultat som denna studie visat då pojkarnas 

presentationer nästan uteslutande innehåller betydligt många fler ord än i flickornas. 

 

Flickspelarna konstrueras genomgående som mindre aktiva och målmedvetna spelare 

eftersom att fokus framförallt ligger på gemenskapen i laget och att sporta i 

underhållningssyfte. Uttryck som “nyfiken”, “ha roligt tillsammans”, “härligt gäng” och “titta 

förbi” ger associationer till en lekfull och en mindre seriös framtoning kopplat till 

fotbollsutövandet. Tävling, träning och framtidsperspektiv kommer mycket tydligt  i 

skymundan i jämförelse med pojkarnas presentationer. Pojkarna i sin tur framställs som 

aktiva och ambitiösa. Stort fokus ligger på tävling och utveckling och de verkar i högre grad 

kunna komma någonstans med sitt fotbollsspelande. Uttryck som” träningsvilliga killar”, 

“skruva upp ambitionsnivån”, “förberedelser inför A-lagsspel” och “bredd och spets oavsett 

nivå” står i stark kontrast till den mer lekfulla approachen i flickornas texter.  

 

Som den tidigare kvalitativa forskningen visar på upprätthålls alltså medias bild av den 

manliga idrottaren som aktiv och resultatinriktad medan kvinnan står för det mer passiva och 

mindre målinriktade idrottandet, som utförs mest för nöjes skull. Kians forskning visade på 

att rapporteringen om kvinnorna ofta har fokus på relationer och familjeliv medan män 

kopplas till fysik och kompetensnivåer (Kian 2009, s.10). Liknande indelning syns i denna 

uppsats då flickornas texter visar på att det viktiga verkar vara nöjet och gemenskapen i laget 

medan pojkarnas texter fokuserar på ambitionen att kvala till högre nivåer. Det rör sig alltså 

om en tydlig särskiljning mellan könen där pojkarna är normen i det sociala sammanhanget 

och stereotypisering utifrån grupptillhörigheten kön syns i sättet som texterna framställer 
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flickor och pojkar som idrottsutövare. Denna särskiljning, dikotomisering, är densamma som 

Tolvhed tar upp i sin studie, som på liknande sätt visar att kvinnliga idrottare frånkopplas den 

typ av seriöst sportande och tävlingsdeltagande där disciplin och hårt arbete krävs (Tolvhed 

2008, s.309). Medias stereotypa och normerande framställning reproduceras således redan på 

ungdomsnivå i textmaterial på fotbollsklubbarnas publika hemsidor.  

 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål där varje del av verksamheten ska genomsyras av 

jämställdhetsarbete och flickor och pojkars idrottande ska tas på lika stort allvar syns 

bevisligen inte nämnvärt i det undersökta materialet. Som det ser ut nu är det alltså inte bara 

media som målar upp stereotypa bilder av kön och upprätthåller normen om fotbollen som en 

slags “männens arena”, utan fotbollsklubbar själva tycks upprätta en liknande bild. Genom att 

språkligt göra skillnad på kön inom ungdomsfotbollen utefter stereotypa karaktärsdrag, som 

särskiljer könen och framställer det ena som norm, kan rådande maktförhållanden och social 

ordning upprätthållas inom fotbollskulturen. Således bör texter producerade av 

fotbollsklubbar och andra idrottsföreningar bearbetas för att även de spegla det 

jämställdhetsarbete som ämnar göra svensk idrott mer likställd. Att Statistiska centralbyråns 

undersökning visar på att fler flickor i “den kritiska åldern” hoppar av  (Statistiska 

centralbyrån 2018) kanske beror just på att flickorna, i ett stadie där de börjar fundera på sin 

framtida satsning inom fotbollen, möts av texter liknande de vi sett i denna studie. Detta 

eftersom den ambitionsnivå och satsning som de själva känner inför sitt fotbollsutövande inte 

verkar, i alla fall inte av texterna att döma, kunna matchas av de lag som finns att tillgå.  
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10. Källförteckning 

10.1 Primärmaterial 

F1: Huddinge IF. Välkommen till HIF F02/03!  

 https://huddingeif.myclub.se/f0203  [2018-11-10] 

 

F2: BVK Norrtälje fotboll. Om BKV Norrtälje F-04/05  

https://www.laget.se/BKV_F04/About  [2018-11-14] 

 

F3: Rönninge Salem fotboll. Om Rönninge Salem Fotboll F-04/F-05 

https://www.laget.se/RSFF04F05/About  [2018-11-14] 

 

F4: Sollentuna FK. Välkommen till Sollentuna FK F03. 

https://sollentunafk.myclub.se/site_node/7168/nyheter/sasongen-2019  [2018-11-14] 

 

F5: Tyresö FF. Tyresö FF F03 

 https://www.svenskalag.se/tyresoff-f03  [2018-11-14] 

 

P6: IFK Österåker Fotboll. Välkomna till Pojkar 03 

 https://www.ifkosteraker.se/ifkofkp03  [2018-11-14] 

 

P1: Huddinge IF. Välkommen till HuddingeIF P15.  

https://huddingeif.myclub.se/p03vit [2018-11-14] 

 

P2: BVK Norrtälje fotboll. Om BKV Norrtälje P-04 

https://www.laget.se/BKVP04/About  [2018-11-14] 

 

P3: Rönninge Salem fotboll. Om Rönninge Salem Fotboll U16 

https://www.laget.se/RSFP03/About  [2018-11-14] 
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P4: Sollentuna FK. Detta är Sollentuna FK P03 SYD 

 https://sollentunafk.myclub.se/p03syd  [2018-11-14] 

 

P5: Tyresö FF.  Tyresö FF P16-17   

https://www.svenskalag.se/tyresoff-p16-17  [2018-11-14] 

 

F6: IFK Österåker Fotboll. IFK Österåker F03/04   

https://www.ifkosteraker.se/ifkofkf0304  [2018-11-14] 
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