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Abstract 

Den här kandidatuppsatsen handlar om vilka skillnader som finns i medierapporteringen om 

fotbollsmatcher i Sveriges högsta division för män respektive kvinnor, Allsvenskan och 

Damallsvenskan, och hur den maskulinitetsnorm som omgärdar idrotten tar sig uttryck i 

Sveriges två största kvällstidningars referat om matcherna.  

De frågeställningar som besvaras i denna uppsats är: 

 Vad finns det för skillnader mellan matchreferaten av herr- respektive 

damallsvenskan i Sveriges två största kvällstidningar under säsongen 2011 när 

det gäller placering, utrymme, reporterroll och val av bild, rubrik och bildtext? 

 Hur manifesterades maskulinitetsnormen i artiklarna om damernas respektive 

herrarnas matcher? 

Undersökningen  är av kvalitativ karaktär, då syftet är att belägga och förstå den 

maskulinitetsnorm som omgärdar svensk fotboll och kvällstidningarnas rapportering om den. 

Resultatet av undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan rapporteringen om 

Allsvenskan och Damallsvenskan – bland annat att liknande företeelser bedöms olika, och att 

olika företeelser framhävs, beroende på om de förekommer i ett referat av en herr- eller en 

dammatch.  

För att förstå och tolka undersökningens resultat, och delvis också för att utforma 

undersökningen, används framförallt de teorier som Nathalie Koivula presenterar i 

doktorsavhandlingen Gender in sport. Även Håkan Larssons teorier om Queer idrott och Kim 

Elvin-Nowak och Helené Thomssons teorier ur Att göra kön har en essentiell roll i denna 

uppsats.  Utifrån undersökningens resultat samt den tidigare forskningen och de teorier som 

har inkluderats i uppsatsen, framkommer bland annat att det finns ett jämförelsetabu som 

omgärdar kvällstidningarnas rapportering om Sveriges bästa herr- och damlag, att 

matchreferaten är präglade av stereotypa föreställningar om män och kvinnor, att fotbollen ses 

som en maskulint stämplad sport även av kvällstidningarna och deras reportrar, och att 

männens utövande av sporten tillskrivs större betydelse än kvinnornas.  

 

 

Nyckelord: allsvenskan, damfotboll, fotboll, maskuliniteter, normer 



Populärvetenskaplig beskrivning: Kvällstidningarnas fotbollsreferat 

präglade av fördomar om män och kvinnor 

En nyligen publicerad kandidatuppsats från  Södertörns högskola visar att stereotypa 

föreställningar om män och kvinnor styrde Expressens och Aftonbladets 

fotbollsrapportering under säsongen 2011. I beskrivningarna av de manliga spelarna 

betonades dueller, prestationer och vinnarinstinkt, medan kvinnorna oftare associerades 

med känslor och ickeaggressivitet. Herrmatcherna framstod också som viktigare – något 

som bland annat visade sig genom att en och samma bild användes till två artiklar om 

två olika matcher i Damallsvenskan. 

Under säsongen 2011 gjorde de två stora kvällstidningarna stor skillnad på dam- och 

herrfotbollsmatcher, vilket bland annat syntes i placeringen av referaten om matcherna, men 

också reportrarnas val av enskilda ord eller uttryck. Medan reportrarna ofta använde positiva 

och prestationsframhävande ord för att beskriva herrspelarna, som ”viktige mittfältaren” och 

”stjärnan”, valdes istället negativa eller neutrala ord som ”sjukling” och ” schweiziskan” för 

att beskriva damspelarna. Kopplingar till aggressivitet förekom också oftare i herreferaten, i 

både text och bild, medan damreferaten mer präglades av känslor och ickeaggressivitet.  

Uppsatsförfattarna uppmärksammar också den tydliga uppdelningen av mäns och kvinnors 

fotbollsspelande, ett åtskiljande som är till männens fördel eftersom deras matcher bland 

annat ges mer utrymme och då rapporteringen om dem placeras längre fram i Sportbladet och 

Sportexpressen. Olika saker betonades också beroende på om det handlade om män eller 

kvinnor, något som syntes bland annat genom att de manliga spelarna blev ombedda av 

reportrarna (samtliga män) efter matcherna att kommentera händelser eller matchsituationer. 

Frågorna som ställdes till kvinnorna handlade däremot mer om hur någonting kändes eller hur 

framtiden såg ut.  

I uppsatsen undersöktes fjorton referat om matcher i Allsvenskan och lika många om matcher 

i Damallsvenskan. Den färdiga uppsatsen kartlägger genom en kvalitativ textanalys och en 

semiotisk bildanalys vad det finns för skillnader i Sportbladets och Sportexpressens 

fotbollsrapportering, och också hur maskulinitetsnormen manifesterades i de undersökta 

referaten. Maskulinitetsnormen innebär bland annat att kvinnornas fotbollsspelande inte 

värderas lika högt som männens, något som till exempel syntes genom att en bild från 

dammatchen Djurgården-Kristianstad som föreställde spelare från båda lagen användes även 

till en helt annan dammatch – då matchen spelades mellan Djurgården och Piteå.  



Förord 

Arbetet med denna uppsats kan inte karaktäriseras som en rak väg mot målet, som var en 

färdigställd uppsats, men efter hårt arbete och ett gott samarbete framställde vi till slut något 

som vi båda är nöjda med.  

Våra personliga kopplingar till ämnet utgörs främst av det omfattande idrottsintresse som vi 

båda hade ett tiotal år bakåt i tiden, då Cecilia Persson spelade både fotboll och handboll och 

Sandra Sundqvist hade en framgångsrik basketkarriär. Därför har det varit både givande och 

lärorikt att återigen ge sig in i en del av idrottens värld – denna gång från ett annat perspektiv, 

i rollen som åskådare istället för utövare. 

Cecilia Persson & Sandra Sundqvist, Stockholm 2013 
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1. Inledning och bakgrund 

En bild som fick stor spridning i sociala medier under sommaren 2013 var den där någon hade 

samlat skärmdumpar av ett tiotal så kallade tweets, där några manliga Twitteranvändare hade 

attackerat det svenska damlandslaget i fotboll efter premiärmatchen i EM. Kommentarerna 

innehöll en hel del glåpord och nedvärderande uttryck, men fokus låg framförallt på påstådd 

lesbiskhet hos spelarna och kontentan var också till stor del att kvinnor inte ska spela fotboll. I 

denna uppsats ger vi oss inte in djupare i dessa kommentarer eller försöker utröna exakt varför 

de är formulerade så. Däremot tror vi att det vi redogör för i uppsatsen kan användas för att 

förstå dessa, och liknande, resonemang i ett större perspektiv.  

Arbetet med den här uppsatsen tog egentligen sin början i en fascination kring hur etablerade 

kvällstidningars, och andra mediers, rapportering såg ut när fotbollsspelaren Anton Hysén 

kom ut som homosexuell år 2011. Det blev en nyhet utan dess like – överallt gick det att läsa 

om den ”ende” homosexuelle manlige fotbollsspelaren i Sveriges övre divisioner. Vårt 

intresse för hur Hysén framställdes gick sedan stegvis över i en mer generell undran över vad 

det var som gjorde att homosexualitet inom fotbollen framställdes som något så avvikande, 

vilket till slut ledde oss in på en undersökning av de maskulinitetsnormer som omger 

kvällstidningarnas rapportering om svensk fotboll.  

När vi så fann Nathalie Koivulas doktorsavhandling Gender in sport, som handlar om 

medierapporteringen om kvinnliga respektive manliga idrottare, blev vår ambition delvis att 

undersöka om hennes teorier och resonemang från 1999 stämde även år 2011 – vi ville se om 

tendenserna var annorlunda tolv år efter hennes publicering eller om det mesta var sig likt. 

Medieforskning inom detta område har tidigare bedrivits av bland annat Peter Dahlén som i 

sin bok Sport och medier - En introduktion (2008), ägnar ett helt kapitel åt att åskådliggöra 

den könssegregering han menar förekommer inom idrotten. Dahlén pekar framför allt ut 

fotboll som en könssegregerad sport och han tar stöd i sportsociologen Michael A. Messners 

(2002) forskning, kring genus och könshierarkier. Messner hade, i samband med sitt barns 

fotbollsturnering, upptäckt hur könskodade lagen var. Flicklagen hade namn som ”Blue 

Butterflies” eller ”Sunflower” vilket Messner associerade till gullighet och sårbarhet medan 

pojklagen istället hade namn som associerades med styrka, kraft och aggressivitet som 
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”Raptor Attack” eller ”Killer Whales”.
1
 Dahlén vidareutvecklade detta och undersökte 

amerikanska lag i Eurobowl (högstaligan för Amerikansk fotboll) och fann liknande mönster.  

I Messners forskning ingick också studier över medierapporteringen kring idrott och han fann 

att tv förmedlade ensidiga och stereotypa budskap om ras, kön och våld.
2
 Vidare utförde han 

en undersökning av 37 tidningar i tio olika länder där det visade sig att endast en av 16 

artiklar, på sportsidorna i världens tidningar handlade om kvinnor.
3
  

 

Elitfotboll i Sverige 

I Sverige, liksom i princip resten av världen, är elitfotbollen uppdelad efter kön – kvinnor 

spelar för sig och män för sig (med ett fåtal, sällan förekommande, undantag). När det 

kommer till det svenska landslaget för kvinnor respektive herrar sätter Svenska 

fotbollsförbundet ett könsprefix framför båda landslagen – på sin hemsida refererar de till 

lagen som Herrlandslaget och Damlandslaget
4
.  

För män heter den högsta serien för klubblag i Sverige Allsvenskan, och den för kvinnor heter 

Damallsvenskan.
5
 Under säsongen 2011, som är den säsong vi har valt att undersöka 

rapporteringen från, spelade 12 lag i Damallsvenskan och 16 lag i Allsvenskan.  

Svenska Fotbollsförbundet 

I Sverige är det sedan 1904 Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) som har till uppgift att bland 

annat ”främja och administrera fotbollen i landet”
6
. 2011 var 2 391 föreningar registrerade i 

förbundet, och av föreningarnas runt en miljon medlemmar var cirka 500 000 aktiva spelare
7
. 

Förbundsstyrelsen för Svenska fotbollsförbundet innefattar enligt Fotbollens gemensamma 

informationssystem (Fogis) år 2013 totalt 18 personer. Av dessa 18 personer är 4 stycken 

kvinnor – 2 av 6 ledamöter och 2 av 8 hedersledamöter. Resten av ledamöterna och 

hedersledamöterna är alltså män, liksom förbundsordföranden, generalsekreteraren och de 2 

hedersordförandena. Även i övriga delar av Svenska fotbollsförbundets 

                                                           
1
 Dahlén, Peter (2008), Sport och medier- En introduktion. s. 468 

2
 Ibid. s. 471 

3
 Ibid. s. 476 

4
 http://svenskfotboll.se/ 

5
 http://svenskfotboll.se/  

6
 http://fogis.se/om-svff/    

7
 http://fogis.se/om-svff/   

http://svenskfotboll.se/
http://svenskfotboll.se/
http://fogis.se/om-svff/
http://fogis.se/om-svff/
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förtroendemannaorganisation innehas de flesta positionerna av män – av de 82 platser som 

finns  i de 8 kommittéerna innehas 23 av kvinnor. Endast 3 av de 15 internationella uppdragen 

för UEFA och/eller FIFA innehas av kvinnor, och dessa tre har alla med ”women’s” i titeln
8
.  

Svenska Fotbollsförbundet anordnar varje år Fotbollsgalan, där man bland annat prisar årets 

målvakt, årets tränare, årets damallsvenska spelare och årets allsvenska spelare. Efter att de 

allsvenska tränarna har nominerat spelare till de olika priserna väljer två jurys, en för 

herrpriserna och en för dampriserna, ut fyra kandidater till varje pris. Juryn för herrarnas 

priser består av 9 män, medan det i juryn för damernas priser sitter 5 män och 4 kvinnor.
9
 Den 

manlige spelare som anses vara årets bästa tilldelas sedan 1946 den så kallade Guldbollen, 

och årets bästa kvinnliga spelare tilldelas sedan 1990 den så kallade Diamantbollen
10

. Sedan 

1998 delas priset Årets nykomling ut på herrsidan, och sedan 2000 Årets genombrott på 

damsidan – ett pris som under åren 1997 till 1999 hette Årets tjejdebutant
11

.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur maskulinitetsnormen som finns inom svensk 

fotboll manifesteras i kvällstidningarnas artiklar om allsvenska fotbollsmatcher. Artiklarna 

utgörs av matchreferat från de två högsta fotbollsligorna för damer och herrar i Sverige- 

Damallsvenskan och Allsvenskan. 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra till ett uppmärksammande av 

kvällstidningarnas fotbollsrapportering som bärare av maskulinitetsnormer .  

 

1.2 Vetenskapliga frågeställningar 

 Vad finns det för skillnader mellan matchreferaten av herr- respektive damallsvenskan 

i Sveriges två största kvällstidningar under säsongen 2011 när det gäller placering, 

utrymme, reporterroll och val av bild, rubrik och bildtext? 

 Hur manifesterades maskulinitetsnormen i artiklarna om damernas respektive 

herrarnas matcher? 

 

                                                           
8
 http://fogis.se/om-svff/organisation/  

9
 http://fogis.se/fotbollsgalan/arkiv/svensk-fotboll/2012/10/nomineringar-till-fotbollsgalan-2012/  

10
 http://fogis.se/fotbollsgalan/tidigare-vinnare/  

11
 http://fogis.se/fotbollsgalan/tidigare-vinnare/ovriga-utmarkelser/ 

http://fogis.se/om-svff/organisation/
http://fogis.se/fotbollsgalan/arkiv/svensk-fotboll/2012/10/nomineringar-till-fotbollsgalan-2012/
http://fogis.se/fotbollsgalan/tidigare-vinnare/
http://fogis.se/fotbollsgalan/tidigare-vinnare/ovriga-utmarkelser/
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2. Material och urval 

I detta kapitel presenteras det material undersökningen bygger på, samt de urval som har 

gjorts. 

2.1 Material 

I denna undersökning har vi valt att undersöka delar ur kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressens sportbilagor – Sportbladet och Sportexpressen – eftersom Aftonbladet och 

Expressen hade störst räckvidd i svensk nyhetspress även under 2011
12

. Samtliga artiklar är 

hämtade ur Mediearkivet Retriever. 

Totalt valdes 24 artiklar ut, 14 från Allsvenskan och 14 från Damallsvenskan. Den undersökta 

perioden sträcker sig från 11 april till 10 oktober för damerna och från 11 april till 17 oktober 

för herrarna, samtliga referat är från säsongen 2011. Att startdatum och slutdatum är olika har 

bland annat att göra med att det finns fler herrlag i Allsvenskan, som därför har en längre 

säsong.  

Vi har enbart undersökt själva matchreferaten och inte separata analyser. De matchreferat som 

valdes ut var alltså de som hade en tillhörande ”ruta” med matchresultatet i, som indikerade 

att detta var tidningens ”officiella” referat om den aktuella matchen.  

Vi har inte tittat på framsidorna, med undantag för artikeln ”Guldfrossa” som var just en 

artikel på förstasidan. I övrigt har alla andra referat legat inuti tidningen.  

2.2 Urval 

Om samtliga matcher från Allsvenskan och Damallsvenskan under säsongen 2011 skulle 

tagits med i undersökningen hade vi fått cirka 400 matcher med tillhörande referat att 

analysera. Ett så stort antal hade varit för tidskrävande för den kvalitativa textanalysmetod vi 

valde, så istället gjordes ett strategiskt urval där vi först bestämde oss för att enbart välja 

matchreferat från en veckodag, måndagar, och återstoden blev då 154 stycken referat. Då även 

denna mängd analysenheter var för stor, fick ett selektivt urval göras, där lika många dam- 

som herreferat valdes ut. Vilka referat som då valdes var de artiklar som var längst och där 

fokus främst låg på match och spelare, och inte på avgående coacher eller spelarövergångar. 

                                                           
12

 ORVESTO Konsument 2011:Helår 
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Vi valde alltså de referat som vi antog kunde säga mest om vårt ämne (då det var en företeelse 

vi ville analysera och inte endast hur ofta det förekom).  

Då några av referaten från dammatcherna inbegrep uppgörelsen i slutspelet, inser vi i 

efterhand att vi hade kunnat se till att ha med referat om några guldstridsmatcher även hos 

herrarna, då vi kanske även där hade sett något om att ett herrlag hade ”allt i egna händer” 

men släppte det. 
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3. Metod 

I undersökningen använde vi oss av forskningsmetoderna kvalitativ textanalys med inslag av 

diskursanalys och semiotisk bildanalys, som alla beskrivs i detta kapitel. Sist ligger också en 

metoddiskussion där vi resonerar kring de valda metoderna. 

3.1 Kvalitativ textanalys med inslag av diskursanalys 

Den metod vi främst tillämpat i undersökningen är kvalitativ textanalys. I boken 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2012) av Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, beskrivs denna metod 

som ett försök att komma åt innehållet i en text genom noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext i vilken den ingår. Genom att ställa frågor till texten, bör man efter 

noggrann läsning kunna komma fram till om texten kan besvara dessa frågor eller om man 

själv dra sådana slutsatser att man kan besvara dem.
13

 

Då vi inte hittade en komplett textanalys som var anpassad för vår egen undersökning och 

som lämpligen kunde besvara våra två frågeställningar, fick vi utforma en egen mall genom 

att plocka delar från bland annat Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Thorsten Thuréns bok 

Nyheter – att läsa tidningstext (1999). Författarna har i boken listat olika frågor som är 

lämpliga att ställa till en text när man gör en kvalitativ textanalys
14

 . Några av dessa frågor 

som vi använt oss av är: 

 I vilken avdelning av tidningen är texten publicerad? 

 Vem får komma till tals? 

 Hur framträder reportern – dolt eller öppet? 

Som nämndes tidigare, var vi även tvungna att utforma våra egna frågor till texten. Detta 

gjordes utifrån Nathalie Koivulas teorier om maskuliniteter, då vi ansåg det nödvändigt för att 

kunna besvara uppsatsens två frågeställningar på ett korrekt sätt. För fullständigt 

frågeformulär hänvisar vi till Bilaga 1, men nedan följer tre exempel på de frågor som vi 

utformat själva: 

                                                           
13

 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Stockholm : Norstedts juridik, (2012). s. 210 
14

 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront, 

(1999). s. 54 
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 Vilka ord som pekar på styrka används?  

 Vilka ord som pekar på svaghet används?  

 Vilka attribut används för att beskriva personer eller prestationer? 

I textanalysen finns även inslag av diskursanalys. I uppsatsen har vi inspirerats av den 

diskursanalys som beskrivs i Metodpraktikan (2012) där författarna menar att diskursanalysen 

delvis tillhör den kritiskt granskande genren, vars syfte är att åskådliggöra maktförhållanden i 

samhället.
15

 Diskursanalysen kännetecknas också av uppfattningen att språket bidrar till att 

forma verkligheten och att texter och andra former av personliga uttryck har en viktig roll i 

hur människor uppfattar världen.
16

 

Diskursanalysens uppgift är alltså att lägga märke till de delar i samhället som tas för givna (i 

vår egen uppsats de normativa) och undersöka de dolda strukturer som styr människors 

handlande.
17

 Rent praktiskt för vår egen uppsats så gick diskursanalysen som 

metodundersökning ut på att vi analyserade om det var coacher eller spelare som fick komma 

till tals, vilka frågor som ställdes av reportrarna och genom att titta på vilka karaktäristiska 

ord i form av superlativ eller attribut som användes.
18

  

3.2 Semiotisk bildanalys 

Till bildanalysen använde vi delar av Terje Hillesunds semiotiska modell
19

, som återfinns i 

hans bok Står det noe nytt? innføring i analyse av aviser og nyheter (1994). Hillesunds 

analysmodell består av fem olika nivåer, dock använde vi endast tre av dessa, då vi ansåg att 

de tre vi valde, var tillräckligt för att kunna tolka bilden och dess innehåll. De tre nivåer med 

frågeställningar vi valde var: 

Nivå 1. ”Omedelbara intrycket” – Vad är motivet på bilden? 

Nivå 2: ”Det som avbildas” (dennotativ nivå) – Hur tolkar vi bilden och varför? 

Nivå 3: ”Tolkning” (konnotativ nivå) – Hur samspelar rubrik, bildtext och bild? 

Mallen för den semiotiska bildanalysen användes i alla undersökta matchreferat och för att se 

exempel från undersökningen, se bilaga 2.  

                                                           
15

 Esiasson, (2012). s. 212 ff 
16

 Ibid. s. 212 
17

 Ibid. s. 212 
18

 Ibid. s. 212 
19

 Hillesund, Terje, Står det noe nytt? innføring i analyse av aviser og nyheter, Fredrikstad: Institutt for 
journalistikk (1994). s. 72 
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3.4 Metoddiskussion 

En kvalitativ textanalys innebär att man alltid måste göra tolkningar av en text och dess 

innehåll. Anledningen till att vi valde denna metod framför den kvantitativa var att vi ansåg 

att en kvantitativ innehållsanalys inte hade lyckats fånga essensen i det vi ville undersöka – 

om vi exempelvis enbart hade mätt frekvensen av hur ofta vissa ord förekommer hade det inte 

tjänat vårt syfte med uppsatsen, utan det är först när orden sätts i ett sammanhang som de kan 

tolkas på ett adekvat sätt.  

För att göra det vi anser vara en rättvis tolkning av texten, har vi kombinerat flera olika 

metoder och analyser. Den semiotiska bildanalysen där bilder, bildtexter och rubrik 

undersöks, menar vi har varit ett bra komplement till den textanalys som genomförts. På så 

sätt anser vi oss ha uppfyllt riktlinjerna för hur den kvalitativa textanalysen bör gå till, genom 

att titta på ”textens delar, helhet och den kontext i vilken den ingår.”
20

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Författarna till boken Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad ser 

frågan om validitet som det största men samtidigt viktigaste problemet när det gäller den 

empiriska samhällsvetenskapen
21

, som denna uppsats är en del av. Vi ser inte vår 

operationalisering av de teoretiska begreppen som helt och hållet ofelbar, men mer än 

acceptabel då vi bland annat har haft ett kumulativt arbetssätt
22

. Detta yttrar sig på så sätt att 

vi har utgått från framförallt Koivulas forskning i utformandet av frågorna som vi ställde till 

matchreferaten, forskning som kan anses vara accepterad eller åtminstone granskad av 

forskarsamhället genom hennes publicerade doktorsavhandling
23

.  

I och med att begreppet maskulinitetsnorm, som vi ämnar undersöka, är ett relativt abstrakt 

begrepp blir denna validitetsdiskussion än mer angelägen
24

. Vi ser det alltså som viktigt att 

poängtera att vi tog avstamp i redan genomförd forskning när vi formulerade frågorna som 

ställdes till texten, för att sedan bidra med något nytt genom att visa på hur det såg ut i just 

dessa tidningars fotbollsrapportering. Genom att vi utgick från Lundgren, Ney och Thuréns 

modell för kvalitativ textanalys, som alltså bland annat innebär att ställa frågor till texten, när 

                                                           
20

 Esiasson, (2012), s. 210 
21

 Ibid s. 57 
22

 Ibid. s. 20 
23

 Ibid. s. 60 
24

 Ibid. s. 59 
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vi applicerade Koivulas teorier på det undersökta materialet arbetade vi kumulativt i dubbel 

bemärkelse – både metodmässigt och när det gäller det specifika ämnet.  

Utifrån detta uppfattar vi alltså uppsatsens begreppsvaliditet som god, då de mätinstrument vi 

har använt oss av (framförallt frågeformuläret, se bilaga 1) utan problem har kunnat användas 

systematiskt för att undersöka samtliga matchreferat. Exempelvis frågeformuläret har också 

blottlagt maskulinitetsnormen genom att vi i utformningen av mätinstrumenten har tagit 

avstamp i tidigare forskningsresultat
25

.  

Den invändning som vi uppfattar att någon eventuellt skulle kunna ha på 

begreppsvaliditeten
26

 är ett påstående om att svaren på våra formulerade frågor inte pekar på 

någon maskulinitetsnorm, utan endast visar att vissa ord eller uttryck förekommer i herr- 

respektive damreferaten. Men eftersom vi har ställt oss på framförallt Koivulas axlar i 

utformningen av frågorna (och hennes doktorsavhandling har accepterats av 

forskarsamhället), och det hon har undersökt med utgångspunkt i stämplingen av vissa idrotter 

(som fotboll) som maskulina är just hur manliga och kvinnliga idrottare framställs, anser vi att 

ett sådan påstående skulle ha föga eller ingen grund.  

Att vi genomförde stora delar av bearbetningen av materialet tillsammans har medfört att vi 

har kunnat diskutera eventuella tveksamheter och resonera oss fram till tolkningar av 

materialet som vi båda varit överens om. På så sätt har vi undvikit att vi som två olika 

personer har gjort olika tolkningar av liknande material. När frågetecken har uppstått har det 

också varit en stor fördel att vårt material har bestått av tryckta källor (om än sådana som har 

hämtats elektroniskt), så att möjligheten har funnits att gå tillbaka och kontrollera att allting 

stämmer eller om vi exempelvis har varit osäkra på vilken kontext ett ord eller uttryck har 

befunnit sig i.  

Vi har i efterhand inte funnit några slarvfel eller liknande i bearbetningen av materialet
27

, och 

eftersom undersökningen dels är av kvalitativ karaktär och dels inte har som fokus att mäta 

den numerära förekomsten av ord och uttryck, anser vi att även reliabiliteten är acceptabel.   

 

                                                           
25

 Esaiasson (2012), s. 63  
26

 Ibid. s. 58 
27
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4. Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras en del av den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet maskuliniteter, 

framförallt om maskulinitet och idrott, som är vår teoretiska utgångspunkt.   

 

4. 1Gender in sport av Nathalie Koivula 

4.1.1 Manlighet och kvinnlighet som sociala konstruktioner  

I doktorsavhandlingen Gender in sport driver Nathalie Koivula tesen att det ofta görs en 

uppdelning av aktiviteter i maskulina respektive feminina, och att denna uppdelning till stor 

del kommer från stereotypa förväntningar på manlighet och kvinnlighet – förväntningar som 

egentligen är sociala konstruktioner. Dessa sociala konstruktioner kan i vissa fall ha sin 

utgångspunkt i biologin, men har också ofta förändrats genom tiden.
28

 

De sociala konstruktionerna som utgör förväntningarna på manlighet respektive kvinnlighet, 

och tendensen att ”märka” eller dela upp aktiviteter i feminina eller maskulina, har gjort att 

sporter (aktiviteter) som överensstämmer med den maskulina stereotypen klassas som 

manliga, medan sporter som stämmer mer överens med den feminina stereotypen ses som 

kvinnliga eller feminina.
29

  

4.1.2 Framställningen av manliga och kvinnliga idrottare i medierna  

Koivula menar att kvinnliga idrottares underrepresentation i medieutrymme gentemot manliga 

idrottare stärker en uppfattning om att kvinnliga idrottare och deras prestationer inte riktigt 

räknas. Något annat som enligt Koivula förstärker skillnaderna mellan könen i medierna är 

skillnaderna i språk som används för att beskriva manliga respektive kvinnliga idrottare och 

idrottsevenemang. En företeelse som uppenbart signalerar att det ska göras skillnad mellan 

mäns och kvinnors idrottande är när man i medierapporteringen om mästerskap, turneringar 

eller ligor där endast kvinnor deltar också inkluderar verbala eller grafiska könsmarkörer, 

exempelvis genom att epitetet ”dam-” läggs till. Att könsmarkörer ofta finns med när det 

gäller kvinnors idrottande, men sällan när det rapporteras om män som idrottar, befäster enligt 

Koivula uppfattningen att mäns tävlande och sportande är norm och det universella, och att 

kvinnor som gör samma sak är avvikande.
30

 Koivula menar också att rapporteringen om 

                                                           
28

 Koivula, Nathalie, (1999), Gender in sport, Edsbruk: Akademitryck AB. s. 26 

29
 Ibid. s. 26 

30
 Ibid. s. 41 
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kvinnliga idrottare ofta är infantiliserande och reducerande, och att männen därmed ges en 

”vuxenroll” även om de är i samma ålder som kvinnorna.
31

 

När det kommer till enskilda ordval i rapporteringen om mäns respektive kvinnors 

idrottsutövande är det enligt Koivula mycket vanligare att beskriva männen med ord som 

tyder på styrka – som ”aggressiv”, ”stor och stark” och ”dominerande” och med ord som är 

krigsrelaterade – ”slår in”, ”duell”, ”kraft” medan kvinnor ofta beskrivs i termer av svaghet – 

”trötthet”, ”velighet”, ”tappar koncentrationen”, ”sårbar”. Andra skillnader som Koivula ser är 

att män beskrivs som ”aggressiva” och ”attackerar” medan kvinnor är ”aktiva”, och att män 

”råmissar” medan kvinnor bara ”missar”. De så kallade styrkeorden som nämndes ovan kan 

användas för att beskriva även kvinnor, men används då enligt Koivula ofta på ett ambivalent 

och tvetydigt sätt. Allt detta tillsammans bidrar enligt Koivula till att bekräfta de redan 

existerande kulturella stereotyperna som förknippar svaghet med kvinnor och femininitet, och 

som förknippar styrka med män och maskulinitet.
32

 

Koivula tar upp ett antal olika egenskaper och handlingar som enligt de sociala 

konstruktionerna – stereotyperna – för manlighet respektive kvinnlighet premieras. 

Sådant som ses som typiskt maskulint, enligt Koivulas forskning, och som om det 

kännetecknar den aktuella sporten också bidrar till att stämpla den som maskulin och manlig, 

är: 

 Försök att genom kroppskontakt fysiskt besegra en motståndare 

 Applicering av kroppsstyrka mot tunga föremål 

 Förflyttning av kroppen under långa distanser, eller i höga och/eller långa hopp  

 Tävling ansikte mot ansikte där kroppskontakt kan förekomma 

 Aggressivitet 

 Effektivitet 

 Styrka 

 Tävlingsinstinkt 

 Disciplin 

 Uthållighet 

                                                           
31

 Koivula (1999).  s. 42 
32
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 Dominans 

 Kraft 

 Våld 

  

Vad som däremot passar in i den kvinnliga stereotypen, och som alltså anses vara feminint 

och som kan bidra till att stämpla en sport som feminin, är
33

: 

 Uttrycksfullhet 

 Graciöshet 

 Icke-aggressivitet 

 Rörelse av kroppen för att skapa estetiskt vackra mönster 

4.1.3 Idrott som en maskulin aktivitet 

Eftersom i stort sett alla sporter mer eller mindre bär inslag av några av punkterna som ovan 

nämndes som stereotypt maskulina, som till exempel tävlingsinstinkt, disciplin och 

uthållighet, skulle man enligt Koivula i princip påstå att alla sporter är maskulina. Hon menar 

dock att olika typer av sporter kan ha olika hög grad av maskulinitet, och att sporter som 

karakteriseras av påstått typiskt maskulint beteende, som dominans, kraft, styrka och våld, ses 

som mer maskulina än sporter som inte har detta som viktiga inslag. Koivula menar att fotboll 

är en av de sporter som karakteriseras av just detta.
34

  Några av de sporter som istället 

karakteriseras av vad som anses vara typiskt feminint beteende, och som alltså låter utövaren 

handla i enlighet med den feminina stereotypen, är bland annat konståkning, gymnastik och 

dans, där fokus bland annat ligger på att med kroppen skapa estetiskt vackra mönster
35

.  

Med eventuell våldsanvändning inom sporten kommer också risken för skador, något som 

enligt Koivula bedöms annorlunda än våld och skador i andra sammanhang. Trots att våldet 

inom sporten, precis som våld i andra sammanhang, kan leda till allvarliga skador, ses inte 

våldet inom sporten som ”riktigt” våld. Tvärtom, skriver Koivula, ses ett lagom utövande av 

våld och regelbrott inom exempelvis ishockeyn istället som något positivt. Koivula menar att 
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det inte finns endast en maskulinitet utan flera olika maskuliniteter, och att den som är beredd 

att inom sporten utöva våld stiger högre i hierarkin än den som inte utövar något våld alls.
36

 

 

4.1.4 Maskulinitet och homonegativitet 

Vidare menar Koivula att utövandet av sport framförallt är ett sätt att förstärka maskuliniteter 

och naturliga könsskillnader, och att det därmed är den mest maskulina aktiviteten man kan 

utöva. I och med det är sporten en arena för heterosexualitet, där det finns inbyggt att förneka, 

nedvärdera och stigmatisera alla icke heterosexuella beteenden, identiteter, förhållanden eller 

samhällen. I och med att det som främjas inom sporten är en så kallad obligatorisk 

heterosexualitet, är sporten följaktligen en fientlig miljö för de som inte är heterosexuella.
37

 

Begreppet som Koivula använder för att beskriva fientligheten mot ickeheterosexuella är 

homonegativitet (på engelska: homonegativism). Fientligheten tar sig bland annat uttryck i ett 

antagande att nästan alla är heterosexuella, ett antagande som framförallt gäller manliga 

idrottare. Detta antagande kommer ur att sporten som sagt är ett sätt att förstärka sin 

maskulinitet, och manlig heterosexualitet anses då stå över både kvinnlig heterosexualitet och 

homosexualitet. Detta överordnande av manlig heterosexualitet kommer bland annat ur vad 

den symboliserar: skillnaden i makt mellan könen. Maktskillnaden manifesteras alltså genom 

att den manliga heterosexualiteten värderas högre, en heterosexualitet som utövas av en man 

och som automatiskt medför att kvinnan blir objektet.
38

 

När en man som utövar en sport också är homosexuell försvinner plötsligt symboliken för 

denna maktfördelning, och maskuliniteten hos de andra sportutövande männen upplevs som 

hotad då de istället upplever att de kan komma att bli objekt för denne mans makt (direkt eller 

symboliskt). Hotet ses som stort om den homosexuelle mannen utövar en sport som är 

stämplad som maskulin, men är mindre om den sport han utövar ses som feminin. Detta 

eftersom den upplevt feminina sporten inte ses som en ”riktig” sport och därmed inte heller 

som ett sätt att förstärka sin maskulinitet.
39

 

Enligt Koivula är kvinnliga utövare inom sporten en avvikelse från samhällets könsstruktur, 

oavsett om de är heterosexuella eller homosexuella. Hon menar dock samtidigt att lesbiska 

idrottare kan användas av vissa som ett sätt att visa att sport är en maskulin aktivitet som inte 
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är för ”riktiga” kvinnor – där man med riktiga kvinnor avser heterosexuella sådana. Kvinnors 

sportutövande utmanar enligt Koivula den heterosexuella mannens manlighet och givna 

könsskillnader, och på grund av en rädsla för att kvinnor ska anamma maskuliniteten och bli 

”okvinnliga” har de stött på motstånd. Ett sätt att försöka gå runt detta har varit (och är) att 

påstå att kvinnor som är duktiga på och/eller mycket intresserade av sport är lesbiska, vilket är 

särskilt effektivt när dessa kvinnor utövar maskulint stämplade sporter. Detta eftersom den 

påstådda lesbiskheten  åtminstone bekräftar det påstått maskulina i att ha kvinnor som mål för 

sin sexualitet. På så sätt utmanar lesbiska idrottare alltså inte maskuliniteten på samma sätt 

som en heterosexuell kvinnlig idrottare, eftersom de inte riskerar att göra männen till objekt. 

Samtidigt pekas dessa kvinnor underförstått ut som ”mindre riktiga” kvinnor, eftersom 

homosexualitet anses komma under heterosexualitet i hierarkin. Dessa homonegativa 

reaktioner mot lesbiska eller påstått lesbiska blir därmed ett sätt att kontrollera alla kvinnor 

som utövar sport.
40

 

 

4.1.5 Fördelningen av manliga respektive kvinnliga reportrar 

Koivula menar att dagens ojämna fördelning av manliga respektive kvinnliga reportrar inom 

sportjournalistiken delvis kan förklaras med att det även historiskt sett har varit ett 

mansdominerat yrke. Hon tar även upp vad Rosabeth M Kanter, professor vid Harvard 

handelshögskola, har sagt om sambandet mellan könsfördelningen inom ett yrke och samma 

yrkes kultur: att fördelningen av män och kvinnor inom ett yrke måste jämnas ut innan man 

kan förvänta sig några förändringar i samma yrkes kultur. Samtidigt, menar Kanter, är 

förändringen inte självklar eftersom det i det här fallet inte bara är upp till medierna och 

sportjournalisterna, utan också till tränare och spelare, att släppa in de kvinnliga reportrarna 

och ge dem legitimitet.
41

 

 

4.2 Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara män och kvinnor av 

Ylva Elvin-Nowak och Helené Thomsson 

4.2.1 Normativa uppfattningar om män och kvinnor 

Även Elvin-Nowak och Thomsson är inne på samma spår som Koivula; i sin bok Att göra 

kön: Om vårt våldsamma behov av att vara män och kvinnor (2003) ifrågasätter de den 
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könsuppdelning och könsmaktsordning som ses som självklar i samhället. Elwin-Nowak och 

Thomsson menar att kön är något vi själva "gör" (jämf. eng. "doing gender")
42

 genom att 

placera män och kvinnor i olika fack.
43

 Kvinnor ska vara feminina, graciösa och moderliga 

medan män istället ska vara maskulina, erövra, ta för sig, vinna kvinnor och prestera.
44

  

Denna iver att särskilja könen upprätthålls av ett normsystem av regler och antaganden om 

hur vi ska tänka och agera i förhållande till oss själv och andra, män gentemot kvinnor. 

Utifrån Elwin-Nowak och Thomsson spinner vi vidare på detta genom att ge ett enkelt 

exempel: uppfattningen om att män är bättre än kvinnor på att köra bil. Det är en sådan norm 

som av många ses som en vedertagen sanning, trots att den inte behöver ha särskilt mycket 

sanningshalt i sig.
45

 Ibland kan det visa sig att normen stämmer (om statistik skulle visa att 

majoriteten av de som är inblandade i krockar är kvinnor) och då blir det ett "Det var det vi 

visste" eller "Typiskt kvinnor, de kan verkligen inte köra bil". Varje gång en norm blir 

bekräftad så slutar den att ifrågasättas, och idén om att kvinnor och män är olika förstärks. 

Skulle det visa sig att det är män som krockar mest diskuterar man istället vad man påstår är 

naturliga, biologiska och givna orsaker till varför det ser ut på det sättet, exempelvis tuffare 

körning, att män tar mer risker etc.
46

 

4.2.2 Hierarkiska uppdelningar 

Könsmaktsordningen är en annan del av samhällets uppbyggnad. En ordning som bygger på 

att underordna kvinnor och överordna män. Att det ser ut på detta sätt menar Elvin-Nowak 

och Thomasson beror på de strukturer som bygger upp samhället. Sociala strukturer innebär 

en uppdelning av människor som har, respektive inte har, tillgång till viktiga resurser. 

Lågutbildade skiljs från högutbildade, invandrare skiljs från svenskfödda, unga från gamla – 

och män från kvinnor. Om denna struktur och även könsmaktsordning skulle rubbas eller 

försvinna, skulle människor ha svårt att särskilja samhällen, organisationer och människor 

från varandra. Därför hänger hela samhällets uppbyggnad på att alla individer aktivt arbetar 

för att denna uppdelning ska kvarstå.
47
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4. 3 Queer idrott av Håkan Larsson (i Queersverige, red. Don Kulick) 

4.3.1 Prestation eller ”ett djupare motiv” 

Håkan Larsson har skrivit ett kapitel med titeln Queer idrott i boken Queersverige (Kulick 

2005).  Där utgår han från rapporter och andra texter som getts ut av bland annat 

Riksidrottsförbundet, och tar upp vilka bilder av vad som ses som manligt och kvinnligt som 

har skapats utifrån dessa uttalanden och officiella hållningar. Ur detta framkommer bland 

annat en generell uppfattning av att kvinnors idrottande till stor del är beroende av och utgörs 

av gemenskap och sociala relationer
48

 och att de inte ”bara” vill prestera utan också ”hitta ett 

’djupare motiv’”, medan tävlingsmomentet anses komma i första hand för männen.
49

 

4.3.2 Uppdelningen av manliga och kvinnliga idrottare 

Han argumenterar också för att det finns ett så kallat jämförelsetabu när det gäller kvinnors 

och mäns idrottande – alltså en mycket stark uppfattning om att de bör hållas separerade.
50

 

Undantagen, i mångas ögon, är när kvinnor presterar eller är ”tillräckligt bra”
51

, vilket leder 

till ett resonemang som innebär att uppfattningen om att kvinnors och mäns idrottsprestationer 

inte ska jämföras bara gäller när kvinnornas prestationer är sämre än männens. 

Jämförelsetabut innebär alltså att det är förväntat att kvinnor presterar sämre än män i idrott, 

och det är vanligt att ta för givet att män är bättre än kvinnor.
52

 

 Den tydliga åtskillnaden av mäns och kvinnors tävlingsidrott skiljer sig från andra 

samhälleliga sammanhang där målet är att upprätta rättvisa normer på en arena gemensam för 

kvinnor och män. Att jämförelsetabut lever kvar inom idrotten härleder Larsson till en strävan 

efter att säkra ovan nämnda statushierarki, och han ser det också som ett sätt att bevara ”våra 

’sanningar’ om kvinnor och män”, ”sanningar som inte sällan är förknippade med en tanke om 

att kvinnor ’egentligen’ håller på med idrott av helt andra skäl än män”.
53

 

 

                                                           
48

 Larsson, Håkan i Kulick, Don (2005),  Queersverige, Stockholm: Natur & Kultur, s. 115 

49
 Ibid. s. 122 

50
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52
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5. Undersökningens resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Vad vi har kommit fram till diskuteras 

sedan i nästa kapitel, analysen, där vi återkopplar resultatet till teorier och tidigare forskning 

i ämnet. 

5. 1 Frågeställning 1: 

 Vad finns det för skillnader mellan matchreferaten av herr- respektive 

damallsvenskan i Sveriges två största kvällstidningar under säsongen 2011 när 

det gäller placering, utrymme, reporterroll och val av bild, rubrik och bildtext? 

 

I genomgången av de undersökta referaten har skillnader i både utrymme och placering 

uppenbarat sig. Gällande utrymme tittade vi främst på hur stor plats artikeln får i tidningen, 

samt om det finns tillhörande analyser eller artiklar kopplade till referatet. Därefter har vi 

undersökt var referatet är placerat i tidningen – exempelvis om det ligger under vinjetten 

”sport” eller mer under diverse mindre sportnyheter. Vi har också funnit skillnader i vilken 

roll reportern intar, vilka frågor som ställs till de manliga respektive kvinnliga spelarna och 

hur många personer som har intervjuats.  

5.1.1 Mer utrymme för herrfotboll 

Undersökningen visar att det vanligaste artikelutrymmet för referaten som handlade om 

kvinnornas fotbollsmatcher var en helsida, tätt följt av en tredjedels (1/3) sida eller en 

fjärdedels (1/4) sida. Bland herreferaten var det istället vanligast att det undersökta referatet 

med bild tog upp ett helt uppslag, och det näst vanligaste var att artikeln med bild tog upp en 

helsida om man också räknade med en tillhörande sidoartikel eller en separat analys som 

handlade om samma match. Det som var vanligast för herreferaten – att det tog upp ett helt 

uppslag – var alltså inte alls lika vanligt när det gällde damerna: endast 2 damreferat tog upp 

ett helt uppslag medan samma siffra för männen var hela 6 referat.  

Av damernas 14 referat upptog 5 stycken en helsida, vilket alltså var det vanligast 

förekommande. Herrarna hade även de 5 referat som var helsidor, men skillnaden var att det 

till 3 av herreferaten också fanns en tillhörande analys eller sidoartikel.  



18 
 

 

Figur 1: Som figuren visar var det vanligaste utrymmet som herrarnas matchreferat tog 

upp ett helt uppslag utan tillhörande analys, medan det för damerna var vanligast att 

referaten tog upp en, eller nästan en, sida 

 

5.1.2 Olika placeringar av herr- respektive damreferaten 

Herrarnas referat var främst placerade i tidningarnas sportdel på sidorna 6-7. Även damernas 

referat placerades i sportdelen av tidningarna, men främst på sida 16. Detta ändrades dock 

mot slutet av damernas säsong när guldet skulle göras upp. Då placerades referaten istället på 

sida 10-11 varav ett referat (med tillhörande bild och analys) nästan upptog ett helt uppslag.  

Både Aftonbladet och Expressen använde sig av samlingsrubriken ”Allsvenskan” i versaler på 

samtliga sidor där herreferaten var placerade, och i resultatrutan (som kännetecknar alla 

tjugofyra undersökta referat) stod det förutom resultatet också ”Allsvenskan” eller, som i 

många fall på herrsidan, vilken omgång av Allsvenskan det var som hade spelats (ex. 

”Omgång 24”) – eller båda dessa. 

Samlingsrubrikerna för sidorna långt bak i tidningen där damreferaten placerades var istället 

”Damallsvenskan”, ”Det hände” och ”Damallsvenska guldstriden” (även dessa i versaler), och 

i resultatrutorna stod det ”Damallsvenskan” eller ”Damallsv.”.  

0 
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De sidor i tidningen som de fjorton herreferaten var placerade på var:  

6-7, 6-7, 7, 14, 7, 6-7, 6, 4-5, 5, 6-7, 12, 4-5, 10, 9 

De sidor i tidningen som de fjorton damreferaten var placerade på var:  

21, 16, 14, 16, 16, 15, 14, 13, 15, 18, 10-11, 10-11, 1, 10 

 

5.1.3 Färre intervjupersoner i damreferaten 

De undersökta matchreferaten visar att det finns skillnader gällande vilka som får komma till 

tals samt antalet spelare eller ledare som får uttala sig. Fördelningen ser ut som följande: 

 I damreferaten intervjuades: 

 4 tränare 

 18 spelare 

I herreferaten intervjuades: 

 6 tränare 

 22 spelare  

 2 sportchefer  

 1 manager 

 1 sportsligt ansvarig 

I frågan om antal spelare som fick uttala sig intervjuades alltså 22 män och 18 kvinnor, medan 

det totala antalet intervjupersoner i herreferaten var 32 och i damreferaten 22. Här kan det 

vara viktigt att påpeka att vi har räknat hur många spelare och andra personer som har 

intervjuats i varje referat – samma person kan alltså ha återkommit i flera artiklar men räknas 

här som ”olika” personer. Detta eftersom det intressanta här är att titta på hur många personer 

reportern (eller reportrarna) har engagerat sig i att prata med inför varje artikel.  

Hur som helst är skillnaden mellan antalet spelare som uttalar sig på herr- respektive 

damsidan inte alltför stor, men slår man ihop antalet personer som får komma till tals i 

damreferaten respektive herreferaten är skillnaden 10 intervjupersoner (uttalanden). 
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5.1.4 Olika frågor och synlighet av reportern 

Det fanns också skillnader i vilken typ av synliga frågor som ställdes när det var en dam- 

respektive herrspelare som intervjuades, och också i hur många frågor som ställdes. Antalet 

synliga frågor som ställdes till damerna och deras coacher var sju stycken medan herrarna 

nästan fick dubbelt så många frågor, tretton stycken. De frågor som ställdes till damerna 

handlar i de flesta fallen om hur deras känslor är kring fotbollen och om hur framtiden ser ut, 

både på och utanför planen. Herrarna får istället uttala sig mer kring matchbilden, deras egen 

insats, vad som var bra eller mindre bra men också liksom damerna hur framtiden ser ut.  

Till damerna och deras tränare ställdes frågorna:  

”Tänker du något på VM i Tyskland?”
54

 

”Hur känns det att vara tillbaka i Sverige efter ett år i USA?”
55

 

”Du verkar trivas”
56

 

”Hur viktig är den här starten för er?”
57

 

”Räknar du med henne i nästa match?”
58

 

”Det är mittbackskris i laget?”
59

 

”Så vilket lag blir det som vinner tillslut?”
60

 

 

Till herrarna och deras coacher ställdes frågorna: 

”Var kommer det där skottet ifrån?”
61

 

”Det är mycket mål för en rookie i allsvenskan?”
62

 

”Du signalerade för byte efter en timme. Varför fick du inte gå av?”
63

 

”Vad menar du med ’man ska inte kunna göra hattrick i allsvenskan?’”
64
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”Du får fem plus i tidningen.”
65

 

”Coachar Carlos Banda nästa match?”
66

 

”Vem bedömde?”
67

 

”Försökte du kontra på AIK:s justering?”
68

 

”Triangelspelet?”
69

 

”Vem är du i Barcelona?”
70

 

”Gais ligger fyra. Hur långt kan det bära i höst?
71

 

”Är det bara tillfälligheter?”
72

 

”Svensson tycker att ni saknar en spelartyp som offrar sig och går på första stolpen.”
73

 

  

5.1.5 Reporterroll: rena referat om herrmatcherna, egna åsikter i damreferaten 

I matchreferaten finns en tydlig skillnad i antal reportrar som har fått i uppgift att skriva om 

matchen samt vilken roll dessa reportrar intar. Alla de 14 undersökta damreferaten var skrivna 

av en ensam artikelförfattare (en del reportrar har dock skrivit om flera dammatcher, samma 

sak gäller för herrmatcherna) –  att jämföra med 19 reportrar som skrev de 14 referaten om 

herrmatcherna. I fyra av de 14 herreferaten var det alltså mer än en journalist som skrev om 

den aktuella matchen: tre matchreferat var skrivna av två stycken samarbetande reportrar, och 

i ett matchreferat var hela tre reportrar artikelförfattare. 

Alla journalisterna som rapporterade från herrmatcherna intog rena reporterroller och 

rapporterade endast om matchbilden i sig, utan att själva tydligt lägga in egna värderingar i 

referaten eller uppenbart ta plats eller synas (mer än med sina synliga frågor). I många fall 

fanns dock en tillhörande renodlad analys av matchen på samma uppslag som referatet av 

herrmatchen, men själva referaten var alltså fria från reportrarnas eget tyckande och tänkande.  
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Samma reporterroll gällde även för de journalister som rapporterade från damernas matcher – 

med undantag för två referat. I dessa två matchreferat framställdes reportern istället som en 

expert eller tyckare och syntes med både bildbyline och genom att skriva i jag-form samt 

genom att ge sin egen matchanalys eller spelarbedömning: 

”Det första jag hör när jag kommer in på arenan är tonerna från Euskefeurats ’Det 

är hit man kommer när man kommer hem’. Det andra jag gör är att köpa en fet 

burgare från vagnen som det lika lokala som världsbästa gatuköket ’Sunes’ ställt 

upp på området.”
74

 

 

”Nobis är för övrigt ett fynd. Hon var planens klart bästa spelare, gjorde själv två 

mål och dundrade dessutom in det ena perfekta inlägget efter det andra från sin 

högerkant.”
75

 

 

”Speciellt den första halvtimmen var bland det hårdare jag sett i svensk damfotboll”
76

 

 

”..krisar det till sig på någon position finns alltid Linda Forsberg att ta till. Hon är en av de 

mest kompletta spelare Sverige har. [...] Fast i ärlighetens namn ser jag helst Forsberg i en 

mer offensiv roll. Och det gör nog förbundskaptenen Thomas Dennerby också.”
77

  

 

5.1.6 Endast manliga artikelförfattare 

Samtliga 28 matchreferat som inkluderades i undersökningen var skriva av män – totalt var 

det 26 manliga reportrar och inga kvinnliga som skrev referaten. Vissa av Expressens 

matchreferat av kvinnornas matcher var dock layoutmässigt placerade på ett sådant sätt att det 

kunde uppfattas som om det var skrivet av en kvinna. På tidningssidan nedan
78

, till exempel, 

föreställer bilden längst ner på sidan journalisten Malin Swedberg. Då hon är figurklippt in i 

referatet kan bilden lätt uppfattas som en bildbyline till referatet, men Swedberg står endast 

                                                           
74
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78

 Fahlén, Ulf, 10/10-2011, Expressen.  

 



23 
 

för en kortare analys längre bak i tidningen medan referatet är skrivet av journalisten Ulf 

Fahlén.  

 

 

5.1.7 Olika typer av bilder – och en återanvänd 

Utöver skillnaderna ovan fanns det även skillnader i hur många bilder det fanns, vilka typer 

av bilder som användes, och vad som betonades i bildtexter och rubriker. Samtliga herreferat 

hade tillhörande bilder, och ofta var det fler än en bild.  

Återanvändning av gamla bilder 

Ett antagande som inte är alltför riskabelt att göra är att samtliga bilder som föreställde 

matchsituationer på herrarnas matcher var tagna på just den aktuella matchen – något som inte 

gällde för alla damreferat. Det fanns nämligen en bild, föreställande Djurgårdens Emma Lund, 

som först publicerades i Aftonbladet med referatet om matchen Djurgården-Kristianstad den 

25:e juli 2011. Samma bild, men denna gång något mindre beskuren, publicerades sedan den 

8 augusti 2011 tillsammans med ett referat av en annan match: Djurgården-Piteå. Vi kan inte 

vara säkra på om den motståndare som skymtar i bakgrunden verkligen är en 
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Kristianstadsspelare, men det är i alla fall säkert att hon inte var Kristianstadsspelare och 

Piteåspelare på samma bild: 

      

Foto: Bildbyrån 

Till vänster, bild publicerad till artikeln ”Djurgården lyfte på Stadion” i Aftonbladet den 25:e 

juli, om matchen Djurgården-Kristianstad med bildtexten: Emma Lund spikade igen med sitt 

2–0. 

Till höger, bild publicerad till artikeln ”Piteå kvar i botten efter förlust: ”Borde haft poäng” i 

Expressen den 8:e augusti, om matchen Djurgården-Piteå – nu med bildtexten: VINNARNA. 

Emma Lund gjorde Djurgårdens andra mål mot Piteå i 3–2-segern.  

 

Glädjescener och besvikelse 

Många av herreferaten har publicerats tillsammans med en bild på den eller de spelare som 

varit tongivande under matchen eller som har gjort viktiga mål. Där är det ofta så att denne 

spelare jublar, gör en segergest eller kramas om av sina lagkamrater. Spelaren ges ofta 

positiva attribut i antingen rubrik eller bildtext, och/eller så lyfts målet fram som viktigt och 

betydelsefullt.  

I de undersökta damreferaten finns det ett fåtal liknande bilder, men där lyfts istället andra 

saker än prestationen och dess betydelse fram i rubrik och bildtext. Även utformningen av 

bilden skiljer sig från de typiska ”segerbilderna” i herreferaten på så sätt att på bilderna i 

herreferaten är ett fåtal spelare mitt uppe i stor glädjeyra i fokus, medan bilderna till 
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damreferaten föreställer fler personer och visar mer av ytorna runtomkring (planen och så 

vidare) och personerna på dessa bilder upplevs som lugnare och mer behärskade.  

Liksom bilder föreställande glädjescener och målgester, är även bilder som på ett tydligt sätt 

porträtterar besvikelse, uppgivenhet eller bekymrade miner betydligt vanligare i herreferaten 

än i damreferaten. På flera av bilderna har de manliga spelarna, och i ett fall också tränaren, 

en eller två händer för ansiktet eller tar sig för pannan – något som inte alls förekommer i 

damreferaten.  

 

Matchsituationer 

Bilder som föreställer duellsituationer och andra rena matchsituationer är också de vanligare i 

herreferaten än i damreferaten. När det skrivs om männens matcher tenderar man att oftare 

lyfta fram att det har pågått en kamp om boll och utrymme på en viss del av planen eller 

mellan vissa spelare och också publicera bilder på just detta, medan endast en bild föreställde 

en direkt duellsituation i en dammatch. 

Kvinnorna  porträtteras i många fall istället ensamma på bild, där de ofta ser ut att vara mitt i 

ett löpsteg. I de flesta fallen är bilden kraftigt beskuren så att man bara ser överkroppen eller 

kroppen ovanför knäna, och på många av dessa bilder finns det inte heller med någon boll. 

Denna bildkomposition utgjorde nästan hälften av alla bilder till damreferaten, medan det bara 

var tre av alla bilder till herreferaten som såg ut på det sättet (varav två endast var 

kompletterande mindre bilder utöver den stora bilden).  

 

5.2 Frågeställning 2: 

 Hur manifesterades maskulinitetsnormen i artiklarna om damernas respektive 

herrarnas matcher? 

 

För att besvara denna frågeställning redogör vi här mer på detaljnivå för hur männens 

respektive kvinnornas matcher refererades, framförallt när det gäller enskilda ordval eller 

uttryck. Utgångspunkten tas främst i Koivulas uppdelning i maskulint respektive feminint, 

och med hjälp av Koivulas teorier och övrig bakgrundslitteratur har vi funnit ett antal 

tendenser i de undersökta matchreferaten. Vi presenterar bland annat vilka olika val av ord 
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och uttryck som har gjorts för att beskriva samma saker, som prestationer, personer eller 

annat, i referaten om männens respektive kvinnornas fotbollsmatcher. Samtliga kursiveringar i 

kapitlet är våra egna kursiveringar.  

 

5.2.1 Attribut och superlativ  

Det finns vissa likheter i hur attribut och superlativ används för att beskriva herr - respektive 

damspelare, men olika ord används. Herrarna och deras prestationer beskrivs i termer av: 

Skyttekungen
79

   Supernätaren
80

 Stjärnan
81

   Målkåta
82

  

Klubbens inköpte målspruta
83

  Hattrick-hjälte
84

 

Elfsborgs filmare
85

 Storsegern
86

  Superskottet
87

 Supertrion
88

 

 

För att beskriva damerna och deras prestationer används istället ord som: 

Skyttedrottningen
89

 Skytteligaledaren
90

 Lagets stjärna
91

  Unikum
92

 

En 36-årig evighetsmaskin
93

   Malmötjejerna
94

 

Målsumparnas
95

  Stjärnvärvningen
96

 

 Storstjärnan
97

   Landslagsstjärnan
98

  Anfallsstjärna
99

 Storseger
100
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5.2.2 Förstärkningsord med negativ innebörd 

När det kommer till negativa förstärkningsord syns en mycket tydlig skillnad, både i vilka ord 

som används men också i hur ofta sådana ord och uttryck förekommer. De enda tre 

förstärkningsorden med en negativ innebörd som gick att finna i damreferaten var: 

Sparkades chockartat
101

  Guldtapp
102

   Guldfrossa
103

 

 

 I herreferaten var de alltså långt vanligare: 

Dubbelsmäll
104

  Pissdåligt
105

  Oerhört korkat
106

 

 Kalldusch
107

   Usla starten
108

  

Kris
109

   Rejäl sågning
110

  Blixtvärk
111

 

Ärkefienden
112

 

 

5.2.3 Skador  

Särskilt när det handlar om skador framträder stora skillnader i de språkliga formuleringarna i 

dam- respektive herreferaten. I många av herreferaten omnämns de skadade spelarna 

tillsammans med ett positivt attribut, ofta som har med deras prestationer på planen att göra, 

eller så används ord eller uttryck som insinuerar att spelaren gärna hade spelat om det hade 

varit möjligt: 

”Bangura tvingades tacka nej till spel på grund av en lindrigare knäskada”
113

 

”Viktige mittfältaren Johan Arneng har slagit upp en befarad bristning i vaden”
114

 

”Stjärnan svårt skadad”
115
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”Efter storsegern och hattricket har Ranégie ont i den tejpade tån och knäet”.
116

 

 

I damreferaten återfinns istället formuleringar som: 

”Bachmanns ryggproblem höll schweiziskan på avbytarbänken från start”
117

 

”Nilla Fischer klev av med en skadad fot. – Hon har fått ett genomtramp i hälen. Det gör 

väldigt ont just nu men är ingen allvarlig skada”
118

 

”En sjukling räddade Malmö. Skånelagets Manon Melis hade varit krasslig i ett par dagar”.
119

 

 

5.2.4 Svagheter 

När det gäller de ord och uttryck som används för att beskriva förluster eller misslyckanden 

finns det vissa skillnader mellan referaten om kvinnornas respektive männens matcher, men 

också en del likheter. Något som är gemensamt för både dam- och herreferaten är kritik mot 

att laget eller spelare inte utnyttjat sin fulla kapacitet eller nått upp till den nivå som de är 

kapabla till.  

I herreferaten står det bland annat: 

”– Men jag kan inte säga att vi har kommit upp i full kapacitet ännu. Vi har mer att 

ge.”
120

 

”Truppen håller inte”
121

 

”Problemet är snarare att spelarna inte är tillräckligt bra”
122

 

”Vi klarar inte av att spela på det sättet mot Malmö”
123

 

”Vi har inte rätt spelartyper i laget”
124

 

 

Och i damreferaten finns bland annat följande formuleringar: 
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”Vi gör ingen bra match. Speciellt första halvlek spelar vi väldigt konstigt. Vi kommer 

inte upp i den nivå vi ska vara i”
125

 

”Vi borde klara av pressen men uppenbarligen så gjorde vi inte det”
126

 

”Vi ska kunna hantera det med så många rutinerade spelare men klarar inte av det idag. Det 

var ingen idag som kom upp i någon bra nivå”
127

 

 

Något som dock förekommer relativt frekvent på damsidan men inte alls i beskrivningarna av 

herrarna är negativt laddade uttryck som anspelar på att ett visst lag hade segern i egna händer 

men gav bort den, eller att laget trots en hel del gynnsamma förhållanden inte klarade av att 

vinna eller leverera: 

”Trots hemmaplan, trots 2820 (!) i publiken”
128

 

”Manon Melis kunde – och borde – däremot ha gjort både ett och två mål till”
129

 

”Tyresö hade allt i egna händer inför bortamatchen mot Örebro – men släppte det efter ett 

sent insläppt förlustmål”
130

 

”Här tappar de guldchansen”
131

 

”På söndagen gav de bort det guldgreppet”
132

 

Däremot förekommer ett liknande uttryck i en bildtext om en herrmatch, men då med en 

positiv innebörd: 

”SUPERNÄTAREN. May Mahlangu tog saken i egna händer i den 75:e minuten. Efter en 

grym soloräd sköt han 2-1 snyggt upp i det vänstra krysset”
133
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5.2.5 Användningen av krigs- och konfliktrelaterade uttryck 

I både dam- och herreferaten var en del ord och uttryck som kan sägas anspela på krig eller 

konflikt vanligt. Många av dessa ord och uttryck är väl etablerade i jargongen och språkbruket 

inom fotbollen, som exempelvis ”truppen”, ”mittfältare”, ”skjuta”, ”jaga”, ”sänkte”, ”kamp”, 

”värvning” och ”besegrade”. Att här endast hänvisa till ord som dessa är inte särskilt relevant, 

men i de undersökta referaten återfinns även ord och uttryck som har en betydligt tydligare 

koppling till krig. I herrarnas matchreferat var det bland annat: 

”Taktisk triumf”
134

 ”Övertag på mittfältet”
135

  ”Motvapen”
136

 

”Perfekt projektil”
137

 ”Avancerade”
138

 ”Pricksköt”
139

 

”Efter en grym soloräd sköt han (…)”
140

  ”Spräcka deras försvar”
141

 

 

I damreferaten var den mer uppenbara kopplingen till krig dock långtifrån lika frekvent 

förekommande som i herrarnas – med undantag för: 

”Hur det var där ute? Ett krig”
142

 

I övrigt fanns det inte i något av damreferaten några uttryck som anspelade på krig, utan där 

användes istället formuleringar som:  

”Forcerade in”
143

  ”Hårdare jag sett”
144

 ”Körde över”
145

 

”Smälla på i varje närkamp”
146

 ”Pressade och pressade”
147

 

”Det skulle bli en kamp mellan två allsvenska nykomlingar. Kampen uteblev”
148
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5.2.6 Känsloyttringar  

I de undersökta referaten är det vanligare att beskriva kvinnliga spelares än manliga spelares 

känslotillstånd. Detta innefattar bland annat att skriva ut om en intervjuperson skrattar, ler 

eller upplevs som exempelvis dämpad eller besviken, men också att reportern själv gissar sig 

till en spelares eller ett lags humör.  I referaten om herrarnas matcher tog det sig uttryck på 

dessa tre sätt: 

” – Ingen. Jag är bara supporter, säger Santos med ett skratt”
149

 

” – Det var en riktigt skön känsla när jag såg att den gick in, säger Robin Staaf och ler”
150

 

” – Det är klart att jag tar åt mig. Jag försöker att inte bry mig, men jag är ju människa och det 

går inte helt omärkbart förbi. (…) säger en dämpad Pär Ericsson”
151

 

 

I referaten om damernas matcher förekom alltså liknande beskrivningar mycket oftare – åtta 

gånger mot herrarnas tre – som exempelvis:  

” – Hoppas att det kommer flera såna skott, säger Pedersen och skrattar”
152

 

”Dalsjöfors spelare kunde däremot hålla sig för skratt”
153

 

”Hedvig Lindahl vaknade nog med ett leende på läpparna idag.”
154

 

” – Nu har vi chans att vinna. Riktigt kul, säger en sprudlande Josefine Öqvist”
155

 

”Vi borde klara av pressen, men uppenbarligen så gjorde vi inte det, säger en besviken 

Josefine Öqvist”
156

 

 

Även andra känslouttryck var vanligt förekommande i både herr- och damreferaten, men på 

olika sätt. När det i herrarnas referat stod om att någonting var skönt eller kändes bra så sattes 

det ofta i relation till en viss prestation – exempelvis en vinst eller ett mål: 

”Han gläds åt sina mål”
157
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” – Det kändes fantastiskt, säger Viktor Lundberg om 1-0-målet”
158

 

” – Det var en riktigt skön känsla när jag såg att den gick in”
159

 

 

I referaten om damernas matcher handlade det istället mer generellt om att något känns skönt 

eller bra, eller om sådant som inte har en direkt koppling till prestationer: 

”Hur känns det att vara tillbaka i Sverige efter ett år i USA? 

– Det känns jättebra. Jag känner mig som hemma”
160

 

”Det är för övrigt en njutning att gå på fotboll i Piteå”
161

 

”Väl där trivdes Blåränderna”
162

 

 

5.2.7 Vinnarinstinkt 

I många av referaten, både de som handlade om damerna och de om herrarna, får spelare och i 

en del fall också tränare ge uttryck för en vinnarinstinkt. Detta kan ske i form av positiva 

känslor efter en prestation, negativa känslor på grund av uteblivna prestationer, genom att 

någon uttalar sina målsättningar eller genom att motståndare hänvisas till som ärkefiender  

eller liknande . I herreferaten sker det ofta på ett tydligt och nästan otvetydigt sätt: 

”– Jag är mycket missnöjd, och fortsätter vi så här så åker vi raka vägen ner i superettan”
163

 

”Men att det måste till förändringar efter den usla starten är alla överens om”
164

 

”– Jag har inte gjort mål på ett tag och med nummer 9 på ryggen ska man göra mål”
165

 

”– Det är självklart man drömmer om si och om så, om att vinna allsvenskan”
166

 

 

I damreferaten är otvetydigheten borta, och istället används tvekande uttryck som: 

”– Presterar jag bra så kanske jag har en chans”
167
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”– Det är väl helt okej med två mål, jag kände mig ganska bra idag”
168

 

”– Tänk vilken säsong det kan bli; VM-guld, SM-guld och även chans att vinna cupen. Det 

kan bli ganska roligt”
169

 

 

5.2.8 Publiksiffror 

Den 18:e april skrev Expressen bland annat om matcherna Piteå-Dalsjöfors (damer) och 

Syrianska-Häcken (herrar). I båda artiklarna om dessa två matcher omnämns matchernas 

officiella publiksiffror – en av dem som anmärkningsvärt hög och den andra som 

anmärkningsvärt låg. I herreferatet nämns siffran endast i en mening, detta i brödtexten där 

det står:  

”Bara 2 376 åskådare hade tagit sig till Södertälje Fotbollsarena för att se Syrianska få 

stryk av Häcken.”
170

 

 

I damreferatet handlar däremot desto mer om publiksiffran; rubriken, som syftar på 

publiksiffran, är: 

”Nykomlingen som är het till 2470” 
171

 

(där 2470 är större än resten av rubriken och i rött) 

Ingressen inleds sedan med:  

”Först en sensation. Redan 45 minuter innan avspark var läktaren på ena långsidan 

fullsmockad.”
172

 

De första styckena i brödtexten lyder:  

”– Alltså, när jag spelade i Linköping och vi mötte topplagen kunde det vara bra med folk. 

Men så här? Mot ett sånt här motstånd? Det är bara fantastiskt.  

Faith Ikidi, 24, bara skrattar där hon står mitt på konstgräset på LF Arena i Piteå. Runt 

omkring oss håller de 2 470 betalande på att sakta leta sig hemåt. 2 470! Och då mötte Piteå 

alltså ändå det lag (Dalsjöfors) som förmodligen lockar minst åskådare av alla på bortaplan. 
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Eller för att sätta allt i ett större perspektiv: Det här var fler åskådare än vad Syrianska 

lockade samtidigt mot Häcken i herrallsvenskan.” 
173

 

 

I damreferatet läggs alltså stort fokus på publiksiffran, och den överraskande höga 

publiksiffran för en match i damallsvenskan sätts i relation till en ovanligt låg publiksiffra för 

en match i herrallsvenskan. I herreferatet sker dock inte det omvända – där nämns inte 

dammatchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173

 Pettersson, 18/4-2011, Expressen 



35 
 

6. Analys 

Nedan redogör vi för ett antal tendenser som vi utifrån Koivula, Larsson och Elvin-Nowak 

och Thomsson kan utläsa ur det vi har presenterat i resultatdelen. 

 Det finns ett tydligt jämförelsetabu inom svensk fotboll, som manifesteras genom 

utformningen och placeringen av de undersökta referaten och som syftar till att 

bevara den rådande statushierarki som ser manliga fotbollsspelare som normen 

och kvinnliga fotbollsspelare som avvikande. 

Många av damreferaten är utformade så att det i själva referatet, eller någonstans på sidan, har 

satts ut vad Koivula kallar könsmarkörer
174

, exempelvis där det i resultatrutan står 

”Damallsvenskan”. I eller i anslutning till herreferaten finns det dock inte några ”Herr”-

prefix. Detta kommer sig ju framförallt ur att Damallsvenskan är namnet på den högsta 

fotbollsserien för kvinnor i Sverige, medan den motsvarande för män heter Allsvenskan (och 

alltså inte Herrallsvenskan). Epitetet ”Dam-” kan alltså inte sägas vara något som tidningarna 

självmant har valt, men bara det faktum att serierna heter så pekar på att det redan på 

institutionell nivå sker en stämpling av sporten fotboll som maskulin. Stämplingen och 

bekräftelsen av fotboll som en maskulin aktivitet blir dock tydlig även om man ser till vad 

tidningarna själva kan styra över, som exempelvis utformningen och placeringen av referaten. 

Larsson menar, som vi tidigare nämnt, att det i dagsläget finns en statushierarki inom idrotten 

där män är överordnade kvinnor och att det finns en (outtalad) strävan efter att upprätthålla 

denna hierarki. Ur denna strävan kommer bland annat ivern att skilja mäns och kvinnors 

idrottande åt, något som i Sportbladet och Sportexpressen sker genom att herr- och 

damreferaten placeras i olika delar av tidningen. Medan herreferaten återfinns relativt långt 

fram i tidningen – alla utom tre finns någonstans på sidorna 6-9 – är samtliga damreferat utom 

det som fanns på förstasidan av sportbilagan placerade på sidorna 10-21. Och medan samtliga 

herreferat återfanns under samlingsrubriken ”Allsvenskan” var många av damreferaten 

placerade under samlingsrubrikerna ”Det hände” och ”Damallsvenskan”. Detta trots att både 

dam- och herreferaten handlar om matcher som genomförs inom samma sport och i den 

högsta divisionen i Sverige. 

Detta tolkar vi som ett tecken på att det i Sportbladet och Sportexpressen finns vad Larsson 

kallar för ett jämförelsetabu, alltså en mycket stark uppfattning om att män och kvinnor bör 
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hållas åtskilda som grundar sig i försöken att bevara den ovan nämnda statushierarkin mellan 

män och kvinnor. Vi vill även härleda detta till Elvin-Nowak och Thomssons tes om att 

skillnader mellan män och kvinnor skapas eller förstärks genom att dela upp och särskilja just 

män och kvinnor
175

; de två sportbilagorna omfamnar och förstärker de föreställningar och den 

statushierarki som redan finns mellan kvinnor och män som spelar fotboll genom att redan i 

placeringen av referaten göra skillnad på mäns och kvinnors fotbollsspelande. Viktigt att 

påpeka är dock att detta inte är unikt för dessa två sportbilagor, utan att det (som Elvin-Nowak 

och Thomsson menar) endast är en del av det normsystem som instruerar oss hur män och 

kvinnor ska tänka och agera gentemot andra och om sig själva
176

.  

Enligt Larsson kan detta tabu kring att jämföra mäns och kvinnors idrottsprestationer ibland 

sättas på undantag, vilket i så fall sker när kvinnor presterar eller är ”tillräckligt bra”.
177

 

Larsson menar alltså att jämförelsetabut gällande mäns och kvinnors idrottsprestationer (som 

bland annat innebär att män och kvinnor inte spelar fotboll tillsammans utan på varsitt håll) 

bara finns när kvinnornas prestationer är sämre än männens, vilket i sin tur innebär att det är 

vanligt att anta att män är bättre än kvinnor och att kvinnor förväntas prestera sämre i fotboll 

än män.
178

  

Just detta sker i artikeln Nykomlingen som är het till 2470, där Pettersson framhåller vad som 

verkar vara en ovanligt hög publiksiffra för en dammatch som en ”sensation” och 

Piteåspelaren Faith Ikidi beskriver hur ”fantastiskt” det är att det är så många åskådare på 

plats. Pettersson fokuserar i ytterligare några meningar på publiksiffran, och gör sedan en 

jämförelse med publiksiffran på en herrmatch samma dag: ”Eller för att sätta allt i ett större 

perspektiv: Det här var fler åskådare än vad Syrianska lockade samtidigt mot Häcken i 

herrallsvenskan.”.  

I den aktuella artikeln sker det alltså en jämförelse av publiksiffran på en dammatch med 

publiksiffran på en herrmatch samma dag, och kvinnornas publiksiffra lyfts fram i rubriken 

och som en ”sensation” och ”fantastiskt”. Utifrån dessa resonemang vågar vi påstå att 

Pettersson och Expressen indirekt utrycker en förväntning att kvinnornas publiksiffra skulle 

vara lägre än herrarnas, och en förvåning över att det inte blev så. 
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 Referaten är präglade av de stereotypa föreställningar, som av många upplevs 

som sanningar, som innebär att mäns främsta syfte med idrottsutövande är 

tävlingsmomentet medan kvinnor vill hitta ett ”djupare motiv”: 

Larsson menar som sagt i boken Queersverige att ovan nämnda jämförelsetabu syftar till att 

säkra statushierarkin mellan män och kvinnor, men också att det är ett sätt att bevara 

etablerade ”sanningar” som bland annat innebär att män och kvinnor har olika mål med sitt 

idrottsutövande.
179

 Kvinnor anses enligt Larsson inte ”bara” vilja prestera utan också hitta ett 

”djupare motiv”, medan tävlingsmomentet och prestation kommer först för männen.
180

 

Vi tycker oss ha funnit tecken på att dessa så kallade sanningar mer eller mindre har fått styra 

när referaten har kommit till, bland annat eftersom flertalet av reportrarnas synliga frågor och 

kommentarer till de kvinnliga spelarna handlade om hur något kändes eller upplevdes. Det var 

egentligen ingen av reporterns frågor eller kommentarer till de kvinnliga spelarna som 

handlade om en direkt prestation eller händelse på planen, och det var också vanligare att 

skriva ut om en kvinnlig spelare skrattade eller exempelvis var ”sprudlande”, en kombination 

som vi upplever som ett sätt att, medvetet eller omedvetet, trivialisera de kvinnliga spelarnas 

kommentarer och reducera dem till några vars fokus i samband med matchen inte bara ligger 

på att prestera utan också ha roligt och trevligt under tiden. 

Tendensen att i damreferaten fokusera mer på känslor och att det ska kännas bra speglas även 

i reportrarnas egna beskrivningar om matcherna, som: ”Det är för övrigt en njutning att gå på 

fotboll i Piteå” och ”Väl där trivdes Blåränderna”. Att detta inte förekom i herreferaten, utan 

där passager om en ”skön känsla” eller liknande endast förekom i samband med beskrivningar 

av prestationer, tolkar vi utifrån Larsson som ett försök att – medvetet eller omedvetet – 

bevara ”sanningarna” om kvinnor och män.  

Samma tendenser som ovan nämnda uppenbarade sig när det gäller bilderna till artiklarna och 

de tillhörande bildtexterna. De flesta bilderna som föreställde glädjescener under männens 

matcher var tagna precis efter att mål hade gjorts, och i bildtexterna till dessa bilder på 

herrsidan betonades hur viktigt målet hade varit eller hur duktig den aktuelle spelaren var – 

alltså att han hade presterat. I damreferaten betonades andra saker i bildtexterna, där man i 

många fall valde att skriva ut vad som hände på bilderna, exempelvis att spelarna kramade om 

varandra när det var tydligt att det var vad bilden föreställde. Det var också vanligt med enkla 
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beskrivningar utan superlativ, som att en spelare gjorde ett mål under matchen. Även 

bildvalen till referaten och formulerandet av de tillhörande bildtexterna tycks alltså vara 

utformade med de påstådda sanningarna som en indirekt mall, då en av dessa sanningar enligt 

Larsson ju är att tävling och prestation är männens högsta prioritet i sammanhanget.
181

 

 

 Bekräftandet av de normer som associerar män och maskulinitet med 

aggressivitet, våldsanvändning och aktivitet och kvinnor med passivitet och 

ickeaggressivitet, ser i de undersökta matchreferaten från 2011 delvis ut som det 

gjorde 1999:  

Redan år 1999 fastställde Koivula att det i rapporteringen om manliga idrottare var vanligt att 

använda ord med koppling till krig, konflikt och styrka
182

. Detta gick igen även i de 

undersökta referaten från 2011, och framförallt kopplingen till krig blev i många av 

herreferaten oerhört tydlig medan den endast gjordes i ett av damreferaten.  

 I ett av damreferaten tog reportern till och med kopplingen mellan maskulinitet och konflikt 

ett steg längre, genom att påstå att en kamp ”skulle” äga rum – men att den uteblev
183

. I likhet 

med Elvin-Nowak och Thomssons resonemang kan detta ses som ett sätt att medvetet eller 

omedvetet bekräfta de normer
184

 som sammankopplar män och maskulinitet till 

våldsanvändning och konflikt. I kombination med att detta skedde i minst ett av damreferaten 

men inte i något av herreferaten, ser vi påståendet som ett sätt att bevara de vedertagna 

”sanningarna” om att män är aggressiva och våldsutövande (eller åtminstone kapabla till det) 

och att kvinnor är ickeaggressiva, även om det inte är sant
185

.  

Försöken att bevara ovan nämnda normer återfinns även i valet av bilder till ett flertal av 

referaten, bland annat då många av bilderna tillhörande herreferaten föreställer två eller flera 

spelare som duellerar och är mitt uppe i en kamp om bollen. Endast en av bilderna till 

damreferaten föreställde en duell med flera synliga spelare som kämpade om bollen, och 

istället var cirka hälften av bilderna till damreferaten kraftigt beskurna (antingen vid 

fototillfället eller i redigeringen) och föreställde endast en ensam spelare. 
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 I och med att den senare kompositionen endast förekom ett fåtal gånger på herrsidan, och då 

oftast när det gällde mindre bilder och alltså inte referatets huvudsakliga bild, ser vi även det 

som indikationer på att ovan nämnda normer har fått styra valet av bild. Detta framförallt då 

det är långsökt att utifrån dessa bilder uppfatta kvinnorna som aggressiva när det varken finns 

en motståndare eller ens en boll med på bilden, medan det på samma sätt är svårt att se 

männen som ickeaggressiva när de är i full färd med en glidtackling eller på något annat sätt 

är mitt uppe i en kamp om bollen.   

Något som Koivula i princip nämner i förbifarten, men som i de undersökta referaten syntes 

särskilt tydligt, var benägenheten att exempelvis skriva att männen ”råmissar” men att 

kvinnorna endast ”missar”
186

. Detta syns bland annat i frågan om vilka förstärkningsord med 

negativ innebörd som användes i referaten. Medan vi endast fann tre ord i damreferaten som 

vi tolkade som negativa förstärkningsord, fanns det ett tiotal på herrsidan. Dessa ord skilde sig 

också i karaktären på herr- respektive damsidan på så sätt att de som användes i herreferaten 

otvivelaktigt var mer extrema. Vi menar att många av orden i herreferaten skapar, och är 

också ämnade att skapa, en starkare reaktion hos läsaren än motsvarigheterna i damreferaten. 

Detta syns tydligt om man ställer orden från herreferaten mot de i damreferaten: i herreferaten 

återfanns exempelvis ”pissdåligt”, ”kris” och ”oerhört korkat”, medan de enda tre liknande 

orden i damreferaten som sagt var ”guldfrossa”, ”guldtapp” och ”sparkades chockartat”. 

Enligt vår mening är det inte alltför långsökt att påstå att den normativa bilden av män som 

mer aktiva också inverkar på det språkbruk som används. Ord som exempelvis ”pissdåligt” 

innebär då att texten och dess läsare också blir mer aktiva, och den som läser herreferaten 

höjer kanske på ögonbrynet, medan damreferaten mer flyter på utan störningar och därmed 

uppfattas som mer passiva och kanske till och med lite tråkiga.  

 

 Att det finns en maskulinitetsnorm inom sporten, och att fotboll alltså är en 

maskulint stämplad sport, påvisas bland annat genom att de kvinnliga spelarna 

framställs som några som inte heller har någon riktig vinnarinstinkt – något som 

anses vara typiskt maskulint: 

Att det i flera av damreferaten finns beskrivningar av matcher där det anspelas på att ett av 

lagen hade segern i ”egna händer” men ”släppte” eller ”tappade” den, men inte i något av 
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herreferaten, leder vi återigen tillbaka till de så kallade sanningar som Larsson tar upp. En av 

”sanningarna” är ju att prestation kommer i första hand för männen men inte för kvinnorna, 

vilket vi menar att referaten också antyder genom att påstå att allt var klart men att kvinnorna 

inte ”hämtade hem” (vårt uttryck) den seger som de i princip redan hade klar. Att männen 

framställs som några med mer vinnarinstinkt än kvinnorna framgår tydligt i en jämförelse 

mellan damreferaten om kvinnliga fotbollsspelare som släpper segrar, och framförallt två 

herreferat. Dels det referat som fokuserar på att Mathias Ranégie missade fyra tydliga 

målchanser, men där det inte skrivs att Ranégie hade allt i egna händer men misslyckades utan 

istället att han blev ”Lurad på hjälterollen”, som en del av bildtexten säger. Dels det 

herreferat som faktiskt använder uttrycket ”i egna händer”, men där man istället beskriver att 

”May Mahlangu tog saken i egna händer” genom att göra ett mål – något som vi tolkar som 

en ansats att förstärka vad som upplevs som Mahlangus vinnarinstinkt.  

 

 Det sker en form av infantilisering av de kvinnliga spelarna, genom att de 

manliga spelarna och de manliga reportrarna tilldelas en sorts analyserande 

vuxenroll medan kvinnorna endast tillåts utgå från sig själva. 

Fokuseringen på att vissa damlag borde ha vunnit, alltså att de i princip hade segern klar men 

släppte den, innebär också att det i referaten råder brist på förklaringar till varför det gick som 

det gick. Både herrlagen och damlagen beskrevs i referaten termer av svaghet (något som 

Koivula menar är vanligast i beskrivningen av kvinnliga idrottare), framförallt genom att 

någon uttalade sig om att laget inte hade utnyttjat sin fulla kapacitet eller att de hade mer att 

ge. Dessa beskrivningar skilde sig dock åt, framförallt genom att de manliga spelarna oftare 

uttalade sig om varför de inte kom upp i rätt nivå (band annat att de inte hade rätt spelartyper) 

medan kvinnorna i princip aldrig angav någon konkret anledning (däremot bland annat att de 

spelade ”konstigt”). Detta kan framförallt ha att göra med att de kvinnliga spelarna inte fick 

en enda synlig fråga om en enskild händelse på planen, medan de manliga spelarna fick ett 

flertal frågor och kommentarer från reportern om sådant som hade hänt under den aktuella 

matchen.  

Detta, i kombination med att ett flertal reportrar som producerade damreferaten intog en 

analyserande roll och tydigt delade med sig av sina personliga åsikter referaten istället för att 

fråga de kvinnliga spelarna, kan härledas till vad Koivula skriver om att det ofta sker en 

infantilisering av kvinnliga idrottare som innebär att männen ges en så kallad vuxenroll trots 
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att de befinner sig i ungefär samma ålder.
187

 Reportrarna (samtliga män) och de manliga 

spelarna anvisas alltså den vuxna rollen genom att de tilldelas uppgiften att förklara ett 

skeende, medan de kvinnliga spelarna tills största delen utgår från sig själva (hur de känner) 

och sällan kommer med några egna analyser. Männen ges möjlighet att uttala sig om hur 

matchen gick, vad som hände och varför, och framstår därmed som mer rationella, medan 

kvinnornas uteblivna förklaringar eller kommentarer om att spelet var ”konstigt” gör att de 

upplevs som mer passiva och också framstår som mindre insatta i fotboll.  

Att de kvinnliga spelarna inte får uttala sig om fotbollens spelmässiga aspekter i samma 

utsträckning som de manliga spelarna bekräftar Koivulas påstående om att fotboll ses som en 

maskulint stämplad sport och att de kvinnor som ägnar sig åt att utöva denna maskulina 

aktivitet är avvikande. Allt detta är inbegripet i ett komplext normsystem som omger fotbollen 

som sport (och övriga delar av samhället med för den delen), och genom sättet man 

rapporterar om dam- respektive herrfotboll bekräftas och förstärks den norm som säger att 

fotboll är maskulint och främst för män. Trots att normen alltså inte behöver ha någon direkt 

sanningshalt slutar den i princip att ifrågasättas.
188

 

 

 

 De manliga spelarnas prestationer, deras matcher och de själva som spelare 

värderas högre och framstår som viktigare än de kvinnliga spelarnas 

motsvarigheter. 

Den maskulina stämpling som fotbollen ges innefattar enligt Koivula också att utsätta sig för 

risken att skadas
189

, något som återkommer mer eller mindre regelbundet i referaten. Både i 

herr- och damreferaten redogjordes för skador som spelarna hade drabbats av, men i 

beskrivningen av de skadade manliga spelarna lyftes de samtidigt fram som kompetenta och 

presterande idrottare. Männens skador omnämndes ofta i samma mening som exempelvis 

”stjärnan” eller ”hattrickhjälten”, medan de kvinnliga spelarna även här framställdes som mer 

passiva genom att deras prestationer inte omnämndes. Trots att Manon Melis exempelvis 

gjorde ett avgörande mål under en match som hon startade på bänken beskrevs hon med det 

onekligen negativt laddade ordet ”sjukling”, ett ord som inte heller innefattar hennes 
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prestation. Dessa tendenser ser vi som ett särskilt tydligt tecken på att de manliga spelarna 

värderas högre än de kvinnor som i princip utför samma prestationer.  

Vi ser också det faktum att samma bild användes till referaten om två olika dammatcher 

(Djurgården-Kristianstad och Djurgården-Piteå), men att samma sak inte skedde i några av 

herreferaten, som en tydlig indikation på att den kvinnliga spelarens prestation (Emma Lund i 

Djurgården) i den andra matchen inte anses vara tillräckligt viktig för att tidningen ska 

anstränga sig för att få tag i en bild från den aktuella matchen. 

Andra tecken på den ojämlika värderingen av dam- respektive herrfotboll, utöver vad vi 

tidigare nämnde om att referaten om männens matcher placerades längre fram än kvinnornas i 

tidningen, är den stora skillnaden i det utrymme i tidningen som matcherna gavs, men också 

hur många personer reportern eller reportrarna hade valt att intervjua. Att det var nästan en 

tredjedel fler personer som hade uttalat sig i anslutning till herrarnas matcher, innebär att 

kontakt har tagits med fler personer för att få just deras synpunkter på matchen eller något 

annat fotbollsrelaterat.  

Det var också fler reportrar som assignerades att skriva om herrarnas matcher, trots att det var 

lika många matchreferat på herr- som på damsidan, vilket är ännu en indikation på att 

tidningarna värderar männens fotbollsspelande högre och ser dem som mer värda att lägga 

tidningens resurser på.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Många av de företeelser som vi har tagit upp i resultat- och analysdelen hör ihop; att det 

exempelvis är fler reportrar som har arbetat med att skriva om männens matcher kan givetvis 

vara en av anledningarna till att det sedan finns fler uttalanden om deras matcher än om 

kvinnornas. Vad vi har velat belysa med denna uppsats är dock inte de faktiska siffrorna i sig, 

eller de specifika orden som har använts i varje enskilt referat, utan den ojämna fördelningen 

och den olikvärdiga rapporteringen som blir tydlig när referaten om männens matcher ställs 

sida vid sida med referaten om kvinnornas matcher. Allt detta, menar vi, har framförallt sitt 

ursprung i den maskulinitetsnorm som omger fotbollen och det mesta av rapporteringen kring 

den, som ser den manlige fotbollsspelaren som norm och den kvinnliga fotbollsspelaren som 

avvikande.  

Våra egna tankar kring det som uppsatsen har frambringat är delade. Det är å ena sidan lätt att 

lägga skulden på tidningarna, som inte anställer fler kvinnliga sportjournalister eller nyttjar de 

fåtal kvinnliga sportjournalister som faktiskt finns på redaktionerna, för att på så sätt försöka 

frångå den maskulinitetsnorm som omgärdar idrotten. Å andra sidan är den maskulina 

stämplingen och maskulinitetsnormen problem som sträcker sig långt bortom redaktionernas 

väggar. När Koivula menar att den snedvridna fördelningen mellan manliga och kvinnliga 

reportrar inte kommer förändras förrän kvinnor släpps in eller ges tillträde till en 

mansdominerad bransch nickar vi instämmande. Samtidigt krävs det förändring från flera håll, 

dels hos de som ska ge kvinnorna legitimitet men också en ansats och ett mer högljutt 

engagemang hos fler kvinnor för att ta mer plats och ifrågasätta de tidigare nämnda 

statushierarkierna.  

En viktig upptäckt som gjordes under uppsatsarbetets gång var den att damfotbollsspelarna 

uppfattades som mer veliga och osäkra medan männen upplevdes som självsäkra och 

målmedvetna. Som vi tidigare nämnt hör detta delvis ihop med vilka frågor som ställdes till 

intervjupersonerna , men något som också visade sig i genomgången av referaten var att 

damerna själva uttryckte sig på ett veligt sätt. ”Kanske”, ”tror” och ”hoppas” förekom 

betydligt oftare i citat av en damspelare än herrspelare.  

Om kvinnliga fotbollsspelare slutade ursäkta sig, eller avböjde att svara på reporterns frågor 

som inte rör den aktuella matchen, vad skulle hända då? Kanske skulle reportrarna själva 

börja se över vilka frågor som ställs och börja fundera över varför någon ifrågasätter deras 

arbetssätt? Givetvis inser vi exempelvis att mycket av språkbruket grundläggs redan i tidig 
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ålder – olika beteenden förväntas av och premieras hos flickor respektive pojkar och kvinnor 

respektive män, och det finns ingen enkel och given lösning på detta problem som 

mansdominansen utgör.  

Men för att få till en förändring i samhället och initiera eller främja ifrågasättandet av de 

normer som finns krävs det att någon, någonstans, sår ett frö i form av medvetenhet. Vi 

hoppas att vi, som blivande journalister, med denna uppsats har uppfyllt de journalistiska 

kraven på information och ifrågasättande, och att vår uppsats kan vara just ett sådant frö. 
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Bilaga 1: Textanalys – de frågor som ställdes till referaten 

1. Vilka är aktörerna- de som handlar- i rubriken? Vilka är objekt- föremål för aktörernas 

aktiviteter? 

2. Vilka blir intervjuade/får komma till tals (man/kvinna)? 

3. Styr ordvalet läsarens tankar och/eller känslor i någon viss riktning? (”vi känner såhär om 

den här artikeln på grund av X, Y och Z”) 
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4. Finns det bildspråk, ironier, eller andra retoriska grepp som styr läsarens tankar eller 

känslor? (målande språk, ”lull-lull”) 

5. Finns det dramatisering i texten? (drama, action, gör något mer spännande och mer 

avgörande än vad det kanske egentligen är) 

6. Visar skribenten öppet sina åsikter i artikeln? På vilket sätt syns åsikterna, och också 

skribenten? Vilken roll ges till skribenten (expert, reporter, tyckare)? Sker en infantilisering 

från skribentens sida? 

7. Finns det några logiska motsägelser i texten? 

Generella frågor till båda kategorierna utifrån Koivula (och lite Thurén): 

8. Vilka synonymer till ”kvinnor” resp. ”män” används? (lilla gumman, tjejer, pojkar,grabbar) 

9. Vilka ord som pekar på styrka används? (Ex. ”slår in”, ”duell”, ”kraft”, ”fullt rustad” och 

”krigare” ”dominerande”) 

10. Vilka ord som pekar på svaghet används? (”trötthet”, ”velighet”, ”tappar 

koncentrationen”, ”skakig” och ”sårbar”) 

11. Vad, som anses som typiskt feminint, finns med i artikeln? (utrrycksfull, graciös, 

lugn/ickeaggressiv, vårdande, ömsinthet, känslosamma, vill hitta ett djupare motiv, 

gemenskap och sociala relationer) 

12. Vad, som anses som typiskt maskulint, finns med i artikeln? (aggressivitet, effektivitet, 

styrka/kraft, kroppskontakt, försök att besegra motståndaren, man-mot-mon-tävlande, 

kvick/snabbhet, tävlingsinstinkt, disciplin, uthållighet, dominans, våld) 

13. Vilka förstärkningsord används? (svordomar och jätte-, rå-) 

14. Vilka attribut används för att beskriva personer eller prestationer? (tekniskt duktig, farlig 

målgörare osv.) 

15. Vilka adjektiv används för att beskriva enskilda prestationer? (missade grovt, vass osv.) 
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Bilaga 2.  

Frågor för den semiotiska bildanalysen, samt ett exempel på hur detta applicerades på 

ett damreferat: 

1. Vad är motivet på bilden? 

2. Hur tolkar vi bilden och varför? 

3. Hur samspelar rubrik, bildtext och bild? 

Piteå kvar i botten efter förlust: ”Borde haft poäng”. Expressen. 8/8-2011 

Bildtext: VINNARNA. Emma Lund gjorde Djurgårdens andra mål mot Piteå i 3–2-segern. 

1. Emma Lund har bollen vid knäet och har blicken på bollen. Det finns en motståndare 

(som egentligen spelar i Kristianstad och inte i Piteå?) bakom henne med blicken på 

bollen, men henne ser man inte så mycket av mer än armen som hon har delvis runt 

Lund och även lite av ansiktet.  

2. En annan Djurgårdare är i oskärpa i förgrunden, man ser ryggen på henne och det ser 

ut som att hon ska komma till undsättning. 

3. Bildtext och rubrik säger emot varandra lite. Bilden föreställer vinnande Djurgården 

men rubriken fokuserar på Piteås förlust. 

Lilla bilden: Josefin Johansson ser koncentrerad ut på en kraftigt beskuren bild där man bara 

ser hennes överkropp och bollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Bilaga 3.  

Exempel på dammatchreferat från Expressen (18/4-11): 
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Bilaga 4.  

Exempel på dammatchreferat från Aftonbladet (18/4-11): 
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Bilaga 5.  

Exempel på herrmatchreferat från Aftonbladet (18/4-11): 
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Bilaga 6.  

 Exempel på herrmatchreferat från Expressen (18/4-11): 

 


