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Abstract [sv] 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sportsektionen i två stora svenska 

kvällstidningar konstruerar två framgångsrika svenska boxare, Mikaela Laurén och Badou Jack, 

som vann varsin världsmästartitel mellan hösten 2014 och våren 2015. De frågor som 

undersökningen försöker svara på är 1: hur den professionella boxningen konstrueras som 

verksamhet i samband med vinsten av en världsmästartitel, 2: hur den manliga respektive 

kvinnliga boxaren konstrueras inom denna verksamhet, och 3: huruvida dessa konstruktioner 

framställer herrboxningen som norm gentemot damboxningen. Materialet består av totalt fyra 

artiklar som publicerades i samband med respektive boxares vinst. Två artiklar är hämtade från 

Aftonbladet och två är hämtade från Expressen. Frågorna besvaras genom en analys av den 

ideationella metafunktionen ur systemisk funktionell grammatik (SFG). Undersökningen utgår 

från en analys av det semantiska skiktet i texterna för att blottlägga det kontextuella skiktet och 

därmed få insyn vilken typ av verksamhet som konstrueras. Resultatet visar att den profesionella 

boxningen konstrueras som en högst individualistisk och prestations- och statusinriktad 

verksamhet där vinnaren realiseras som den viktigaste deltagaren. Det visar även att den manliga 

boxaren och hans vinst konstrueras inom en historiskt och karriärmässigt viktig kontext och att 

den kvinnliga boxaren och hennes vinst konstrueras inom en främst personligt viktig kontext. 

Slutligen så visar analysen även på drag i den manliga boxarens text som kan tolkas som 

normerande för herrboxningen gentemot damboxningen, och detta utan att damboxningen 

nödvändigtvis förminskas.  

 

English title: Constructing a World Champion - A semantical study in the construction of men's 

and women's professional boxing in tabloid sport sections 

Nyckelord: sport, idrott, boxning, sportjournalistik, systemisk funktionell grammatik, ideationell 

analys 
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1. Inledning 

Sport och idrott är en väldigt central del av samhället. Och i dagsläget är den större än 

någonsin. Den organiserade idrotten i Sverige, med sina över 3 miljoner medlemmar 

(Riksidrottsförbundet 2014), är den största svenska folkrörelsen i modern tid. Idrotten som 

verksamhet är på många sätt ett medium genom vilket samhällets värderingar och ideal 

förmedlas. Och detta blir särskilt tydligt när vi ser hur våra bästa idrottsutövare framhålls i 

media som hjältar, förebilder och representanter för Sverige på den internationella arenan.  

Med det i åtanke är det särskilt intressant att studera idrotten ur ett köns- och 

jämställdhetsperspektiv. Detta dels för att de flesta sporter och idrotters utövning är strikt 

könssegregerad, och dels för att idrotten genom historien har varit en huvudsakligen manlig 

sysselsättning som stått för maskulina värderingar och ideal (Tolvhed 2008, Olofsson 1989). 

Det är först under det senaste århundradet som kvinnor har fått tillgång till idrotten i samma 

utsträckning som män, med den största ökningen i takt med att kvinnorörelsen tog fart på 

1970-talet (Olofsson 1989 s.76-77). Men det finns fortfarande problem i hur kvinnors idrott 

hanteras, konstrueras och representeras i media. Forskning på området har bland annat visat 

att mäns idrottande på många sätt konstrueras och uppfattas som norm. Detta gällande bland 

annat hur mycket tid som tillägnas mäns respektive kvinnors idrott i rapporteringen, men 

också hur kvinnliga idrottare språkligt konstrueras på sätt som förminskar och trivialiserar 

deras deltagande (Koivula 1999, Jarlbro 2006).  

Idrott, kön och media är alltså intimt sammansvetsat. Och mot denna bakgrund är det särskilt 

intressant att titta på sporter som boxning. Boxning är dels en sport som är fast förankrad i 

manliga ideal och föreställningar (Pihl Skoog 2011), dels en av de sporter som idag uppfattas 

som bland de mest maskulina (Koivula 1999 s.54), och dessutom en sport som kvinnor fått 

tillgång till väldigt sent. Kvinnligt utövande av boxning var nämligen förbjudet i Sverige fram 

till 1988; fram till att den kvinnliga boxaren Bettan Andersson blev licensierad för att tävla i 

sporten. Hon blev därigenom Sveriges, och världens, första legitimerade kvinnliga boxare 

(Skoglöv 2002 s.16). Därefter har utvecklingen gått fort. Trots mycket motstånd blev 

damboxningen tillåten i allt fler länder under 1990-talet, vilket till slut ledde till det första 

världsmästerskapet i damboxning i Scranton, Pennsylvania år 2001 (Svärdkrona 2001). Detta 

mer än hundra år efter det första officiella världsmästerskapet i herrars tungviktsboxning som 

hölls i New Orleans 1882 (Jönsson 2002). Vidare så blev damboxning en gren i de Olympiska 

Spelen för första gången under OS i London 2012 (SOK 2015). Då är alltså frågan om 
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kvinnor i en så pass maskulint betingad sport som boxning, vilken kvinnor fått börja utöva så 

pass nyligen, möter samma problem i sin medierepresentation som i andra sporter? 

Bakgrunden till denna uppsats ligger delvis i att vi mellan 2014 och 2015 fick två svenska 

världsmästare i professionell boxning: Mikaela Laurén och Badou Jack. De två svenska 

boxarna övertog världsmästartiteln från World Boxing Council (WBC) i näraliggande 

viktklasser och under liknande omständigheter. Syftet med min uppsats blir därför att kritiskt 

granska medierapporteringen om dessa två händelser; detta dels för att se hur de framställer 

den professionella boxningen som verksamhet, och dels för att se hur de två händelserna 

framställs gentemot varandra. Istället för att kvantitativt undersöka boxnings och boxares 

representation i media har jag alltså valt att kvalitativt undersöka de språkliga konstruktioner 

som behandlar en av de viktigaste händelserna i sporten – vinsten av en världsmästartitel. 

Förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskap om hur en verksamhet och dess 

viktigaste aktörer framställs i media ur ett språkanalytiskt perspektiv, och därigenom belysa 

vilka underliggande uppfattningar om dess utövare som slutligen förmedlas till läsarna. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats har tre delar som leder in i varandra. Det första är att undersöka hur 

svensk proffsboxning konstrueras som verksamhet i svenska kvällstidningar i samband med 

våra bästa boxares största bedrifter. Det andra är att ställa damboxningen gentemot 

herrboxningen för att se om de realiseras inom samma kontexter inom denna verksamhet, 

eller om de kanske rentav realiseras inom distinkt separata kontexter och verksamheter. Den 

tredje delen undersöker huruvida den manliga boxarens artiklar konstruerar herrboxningen 

som norm gentemot damboxningen, och i så fall hur detta sker.  

Studien utgår från den textuella konstruktionen i artiklarna där jag bara analyserar de 

kontexter och den verksamhet som realiseras genom innehållet. Jag intresserar mig alltså inte 

för huruvida artiklarna återger en 'sann' bild av händelserna och dess utövare, utan enbart för 

vilken verksamhetsbild och vilka representationer som slutligen förmedlas. Jag gör detta 

genom att ställa frågor till materialet som svarar på hur artiklarna framställer vad som sker vid 

vinsten av en världsmästartitel, vilka perspektiv som relevantgörs i texterna och vilka 

gemensamma och särskiljda deltagare som framställs som centrala, drivande, ansvariga eller 

maktlösa inom de två händelserna.  
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2.1  Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 Hur konstruerar svensk kvällspress professionell boxning som verksamhet i samband 

med vinsten av en världsmästartitel? 

 Hur konstrueras den manliga respektive kvinnliga världsmästaren och deras bedrifter? 

 Konstrueras herrboxningen som norm gentemot damboxningen, och i så fall på 

vilket/vilka sätt? 

 

3. Uppsatsens disposition 

Det här kapitlet är tillägnat åt en kort förklaring åt uppsatsens disposition. Kapitel 1 och 2 

ovan presenterar och motiverar mitt ämne, förklarar syftet med undersökningen jag har 

genomfört och relevantgör de frågeställningar jag har utgått från i min studie. Kapitel 4 

redogör den teori och tidigare forskning som ligger till grund för min undersökning. Här 

kommer jag att presentera tre viktiga avhandlingar som behandlar ämnet sport, kön och mäns 

och kvinnors representation som idrottsutövare i media. Detta kapitel innehåller även en 

övergripande förklaring av systemisk funktionell grammatik med ett särskilt fokus på den 

ideationella metafunktionen – den metafunktion jag har analyserat i min undersökning. I 

kapitel 5 kommer jag presentera mitt material och mitt val av metod. Detta kapitel innehåller 

även ett avsnitt där jag förklarar hur jag rent praktiskt har tillämpat SFG i min analys. Kapitlet 

avslutas med en problematisering av mitt val av material och metod. Där redogör jag för hur 

dessa val påverkar resultatet som min studie kan producera. Kapitel 6 är tillägnat till resultat 

och analys. Här kommer jag att redogöra för resultatet som min analys har gett och samtidigt 

presentera vad detta resultat innebär för att konstruera verksamheten och dess deltagare. 

Kapitlet kommer först redogöra för verksamhetens gemensamma drag vilket svarar på min 

första frågeställning. Därefter redogör jag för de särskiljande drag som jag har identifierat 

mellan respektive boxares artikelpar, vilket svarar på min andra frågeställning. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning där jag direkt kopplar mitt analysresultat mot den första och 

den andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen behandlas i diskussionen som 

återfinns i kapitel 7. Den tredje frågeställningen behandlas separat från de andra två på grund 

av att min analys inte har gett några konkret kvantifierbara resultat som kan svara på denna 

fråga. Därför har jag valt att behandla den ur ett spekulativt perspektiv i det avslutande 

kapitlet.  
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4. Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag presentera det forskningsunderlag som ligger till grund för min 

undersökning. Jag kommer även gå igenom de teoretiska utgångspunkter som min studie 

förhåller sig till. Först kommer jag att redogöra för tidigare forskning som har behandlat 

ämnet kön, idrott och medierepresentation ur historiska och samtida perspektiv. Därefter 

kommer jag att presentera de teoretiska underlag som jag utgått ifrån i min studie, vilka består 

socialkonstruktivism och systemisk funktionell grammatik (SFG).  

4.1 Tidigare forskning om representationer inom svensk idrott 

4.1.1 Eva Olofsson – Har kvinnorna en sportlig chans? 

Eva Olofssons avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? (1989) är den första studien 

som ser på svensk idrottsutveckling ur ett genusperspektiv med feministiska utgångspunkter. 

Syftet med studien var att kartlägga idrottsrörelsens framväxt i Sverige mellan 1903 (då 

Sveriges Riksidrottsförbund bildades) och slutet av 1980-talet, med särskilt fokus på hur 

kvinnors deltagande inom idrotten har förändrats under perioden. Olofsson ville också 

klargöra vilka uppfattningar om idrott och kvinnor som präglat den svenska idrotten, samt 

beskriva och förstå de villkor och ideologiska föreställningar som ställts på kvinnligt 

idrottsdeltagande. Olofsson visar i sin studie hur idrotten är en verksamhet skapad av män för 

män, till vilken kvinnor enbart fått tillgång. Till en början var kvinnors idrottande begränsat 

till så kallade estetiska sporter, t.ex. gymnastik, konståkning och konstsim. Detta eftersom 

alltför krävande träning, samt sporter med tävlingsmoment, ansågs vara dels olämpligt 

gentemot kvinnliga normer och dels rent hälsovådligt för kvinnors fysik och psyke. Från och 

med 1940-talet har dock kvinnligt deltagande i idrottsverksamhet ökat stadigt, med den största 

ökningen i samband med kvinnorörelsens framfart 1970-talet. Över tid har kvinnor därigenom 

fått tillgång till allt fler sporter och grenar. Olofsson förklarar dock att denna utveckling 

verkar ha skett på grund av den allmänna samhällsutvecklingen snarare än genom riktade 

insatser inom idrottsrörelsen, och poängterar även att denna utveckling skett med en påtaglig 

eftersläpning jämfört med den övriga kvinnohistorien (Olofsson, 1989). 

4.1.2 Nathalie Koivula – Gender in sport 

Nathalie Koivulas Gender in sport (1999) är en annan avhandling som belyser den svenska 

sporten ur ett könsperspektiv. Här undersöker Koivula hur sport organiseras och konstrueras 

utifrån kön genom att 1: kartlägga vilka könsrelaterade föreställningar som kopplas till olika 
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sporter, 2: studera hur manlig respektive kvinnlig tävlingsidrott konstrueras i media och 3: 

undersöka hur olika könsstrukturer inom sport påverkar människors vilja och motivation att 

delta i olika sporter. I denna avhandling presenterar Koivula fyra studier inom ämnet sport 

och kön, tre av vilka är särskilt relevanta för min egen undersökning.  

Den första studien är en enkätundersökning med syfte att undersöka uppfattningar om 

lämpligheten för manligt och kvinnligt deltagande i olika sporter. Alltså, huruvida olika 

sporter uppfattas som maskulina, feminina eller könsneutrala, och om det finns några 

kopplingar mellan respondenternas könsidentitet och deras föreställningar om de olika 

sporterna. Resultatet visade att de flesta sporter bedömdes som könsneutrala, och att de flesta 

sporter som inte bedömdes könsneutrala uppfattades som maskulina. De sporter som både 

män och kvinnor ansågs vara mest maskulina var boxning, brottning, diskuskast och 

tyngdlyftning samt de tre lagsporterna fotboll, ishockey och rugby. Studien visade också att 

män, samt män och kvinnor med stark könsidentitet, i högre utsträckning kategoriserade 

sporter som feminina och maskulina. Koivula menar att detta visar att det främst är dessa 

grupper som kategoriserar sporter efter kön (Koivula 1999). 

Den andra studien är också en enkätundersökning. Denna studie har som syfte att undersöka 

vilka associationer och egenskaper som män och kvinnor applicerar på olika sporter och dess 

utövare. Enkäten innehöll ett antal sporter som respondenterna fick värdera utifrån 12 

faktorer: (1) Estetik och femininitet; (2) Fara/risk och våld; (3) Laganda; (4) Rättvist spel; (5) 

Hastighet/snabbhet; (6) Avancerad teknik och precision; (7) Kommersialism; (8) Styrka och 

uthållighet; (9) Utrustning; (10) Maskulinitet; (11) Spänning och utmaning; och (12) Kognitiv 

effektivitet. Resultatet visade sporter som uppfattades som feminina värderades högst i (1) 

estetik (6) och teknik och precision. Maskulina sporter värderades högst inom (2) risk och 

våld, (3) laganda, (5) snabbhet och (10) maskulinitet. Könsneutrala sporter värderades högt 

inom (4) rättvist spel (9) och utrustning. Kvinnliga och manliga respondenter värderade 

däremot feminina respektive maskulina sporter olika på (11) spänning och utmaning. 

Faktorerna (7) kommersialism, (8) styrka och (12) kognitiv effektivitet  var likvärdiga oavsett 

om sporterna var feminina, maskulina eller könsneutrala (Koivula 1999). 

Den tredje studien var en kvantitativ och kvalitativ analys av hur manlig och kvinnlig sport 

representerades på två svenska TV-kanaler, varav en offentlig (SVT) och en kommersiell 

(TV4). Materialet bestod av sammanlagt 1,470 minuter sportreportage inhämtat under året 

1995-1996, med 558 minuter kompletterande material inhämtat 1998. Resultaten av den 

kvantitativa analysen visade dels att kvinnors idrott tillägnades mindre än 10 procent av 
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programtiden, och särskilt att mindre än 2 procent tillägnades till kvinnor i maskulint 

kategoriserade sporter. Resultaten av den kvalitativa analysen visade att kvinnliga atleter 

könsmarkerades betydligt oftare än manliga och att kommentatorer ofta infantiliserade 

kvinnor genom sitt språkbruk. Kvinnor blev vidare hänvisade till med förnamn cirka 4 gånger 

så ofta som män, medan män blev hänvisade till med efternamn ungefär dubbelt så ofta som 

kvinnor. Koivula menar att det formella tilltalet ger de manliga utövarna en 'vuxen status' och 

att detta tillsammans med infantiliserandet av kvinnor är lingvistiska konstruktioner som 

framställer manliga sporten som norm och därmed även överlägsen kvinnlig sport (Koivula 

1999). 

4.1.3 Helena Tolvhed – Nationen på spel 

Helena Tolvhed har i sin avhandling Nationen på spel (2008) undersökt hur populärpressen 

representerade och positionerade svenska atleter under de Olympiska spelen (OS) mellan 

1948 och 1972. Undersökningen består av en kvalitativ analys av artiklar i 11 tidningar. 

Tolvhed försökte här få fram vilka mentala, sociala och kroppsliga egenskaper som tillskrivs 

manliga och kvinnliga OS-idrottare i materialet. Därigenom försökte hon få en inblick i 

periodens värderingar och normföreställningar i förhållande till samspelet mellan kropp och 

nation. Resultatet visar bland annat att manliga atleter främst konstruerades med egenskaper 

som styrka, disciplin och viljekraft, och att de positionerades som självklara och överordnade 

representanter för svensk ära. Kvinnor konstruerades å andra sidan som något relativt 

onaturligt i idrottsvärlden. De värderades ofta utifrån deras yttre; deras aktiviteter, bedrifter 

och resultat var underprioriterade eller förbisedda; och deras deltagande inom idrotten var 

kodat som en lek snarare än en tävlingsidrott. Tolvhed påpekar här att populärpressen har 

upprättat subjektspositioner som framställer idrotten som oförenlig med socialt acceptabel 

kvinnlighet (Tolvhed, 2008).  

4.2 Teori 

I detta avsnitt kommer jag presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

min studie. Först kommer jag ge en kort presentation av principerna för socialkonstruktivism. 

Sedan kommer jag ge en övergripande presentation av den systemiskt funktionella 

grammatiken (SFG). Slutligen kommer jag att ge en mer detaljerad förklaring av den 

ideationella metafunktionen, vilken är den metafunktion som jag kommer att analysera i min 

undersökning.   
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4.2.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett begrepp inom lingvistiken som innebär att vårt sätt att använda 

och uppfatta språket påverkar vår uppfattning av verkligheten. Det är genom språkliga 

konstruktioner som vi kategoriserar, likställer, gör skillnad på och skapar relationer mellan 

människor, ting och företeelser i omvärlden. Med en konstruktivistisk utgångspunkt betraktar 

man språket utifrån hur det fungerar för att skapa normer och föreställningar i sociala 

sammanhang. Detta genom att dekonstruera existerande föreställningar för att se hur de byggs 

upp och fungerar i den sociala kontexten. Man utgår alltså från att kategorier som t.ex. kön 

och identitet är något som kontinuerligt skapas och återskapas som del av en större social 

process (Hornscheidt & Landqvist 2014 s.23-33).  

4.3 Systemisk-funktionell grammatik (SFG) 

Systemisk funktionell grammatik (SFG) är en språkmodell utvecklad för att beskriva hur 

språket fungerar för att skapa betydelse. SFG utvecklades av Michael Halliday och 

presenterades i sin helhet för första gången i Halliday's Introduction to functional grammar år 

1985 (Halliday & Mathiessen 2014 s.xiii). Modellen utgår från att all mänsklig 

kommunikation konstruerar betydelse genom tre parallella språkliga metafunktioner. Den 

första metafunktionen är den interpersonella, vilken behandlar hur språket konstruerar 

relationer, dels mellan olika deltagare i en text och dels mellan textens avsändare och läsare. 

Den andra är den ideationella, vilken behandlar hur språket används för att konstruera och 

beskriva erfarenhetsmässiga bilder av verkligheten. Den tredje är den textuella, vilken 

behandlar hur information organiseras i en text eller ett yttrande och utgör en intern 

kontextuell tolkningsram inom textens eller yttrandets så kallade dialogkedja (Holmberg & 

Karlsson 2006 s.18-24).  

De tre metafunktionerna delas vidare in i fyra olika skikt, vilka är kontext, betydelse 

(semantik), lexikogrammatik och fysiska uttryck (fonologi/ortografi). Det första skiktet, 

kontexten, behandlar sammanhanget och situationen inom och kring vilken 

språkanvändningen sker. Kontexten innefattar främst tre faktorer som påverkar hur språket 

fungerar i en given situation, vilka är relationen som finns mellan deltagare i en 

kommunikation, verksamheten som kommunikationen handlar om och det 

kommunikationssätt som används för att genomföra kommunikationen. Det andra skiktet, 

betydelsen eller semantiken, behandlar vilket innebörd en text eller ett yttrande realiserar. Det 

tredje skiktet, lexikogrammatiken, är helt enkelt de ord och kombinationer av ord som 
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används för att kommunicera språkligt. Det fjärde och sista skiktet, fysiska uttryck, behandlar 

det sätt som kommunikationen sker på, t.ex. genom muntliga ljud eller i skrivna tecken. 

Skikten finns till för att beskriva hur språket fungerar och skapar betydelse i kommunikativa 

sammanhang, och är sammankopplade på så sätt att fysiska uttryck ger uttryck för 

lexikogrammatiken vilken skapar en betydelse som i sin tur realiserar kontexten (Holmberg & 

Karlsson 2006 s.18-24). 

I min studie utgår jag från Holmberg & Karlssons (2006) svenska modell av SFG. Denna 

modell är en något förenklad version av den funktionella grammatik som Halliday 

presenterade på 1980-talet. De grundläggande principerna för de två modellerna är desamma; 

man utgår från samma metafunktioner indelade i samma skikt och resonerar liknande kring 

hur den grammatiska utformningen skapar betydelse. Det som skiljer sig mellan modellerna är 

främst två saker: den första är att Holmberg & Karlssons modell är anpassad till den svenska 

grammatiken, och den andra är att modellen inte är lika intrikat detaljerad som Hallidays 

modell. Vad det innebär för min studie kommer jag att visa i delen som behandlar processer i 

avsnittet om den ideationella metafunktionen nedan. 

4.4 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen behandlar språkets funktion att beskriva, och därmed skapa, 

verkligheten och världen omkring oss. Detta sker dels genom skapandet av 

erfarenhetsmässiga betydelser – hur vi formulerar och uttrycker olika händelser, skeenden 

och tillstånd – och dels genom skapandet av logiska betydelserelationer – hur satser och 

meningar byggs upp för att förmedla olika betydelser inom dess strukturella kontext 

(Holmberg & Karlsson, 2006 s.73). Dessa betydelseskapande aspekter av den ideationella 

grammatiken kommer nu att förklaras kort i varsitt avsnitt.  

4.4.1 Erfarenhetsmässig betydelse 

Den erfarenhetsmässiga betydelsen utgör den ideationella grammatikens huvuddel. När man 

tittar på språket utifrån erfarenhetsmässig betydelse utgår man från vilken typ av skeende som 

beskrivs i en sats genom att beskriva den utifrån tre olika betydelsebärande komponenter. Den 

första av dessa komponenter kallas för process, vilken oftast realiseras av ett verb. Det är 

processen som beskriver vad det är som sker i satsen, t.ex. om något utförs, händer, 

förändras, finns eller är. Den andra komponenten kallas för deltagare och består av den 

person eller ting som t.ex. utför, utsätts för eller beskrivs av processen. Den tredje 

komponenten kallas för omständighet och fungerar på ett sätt som liknar den traditionella 
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grammatikens adverbial och prepositionsfraser; de delar med sig av kringliggande 

information som t.ex. tiden, platsen eller sättet som någonting sker på i processen (Holmberg 

& Karlsson, 2006 s.73-74). Jag kommer att gå igenom dessa komponenter var för sig nedan.  

Deltagare 

Deltagare uppkommer i anslutning till satsens process, och består av den person eller det ting 

som påverkar, påverkas eller beskrivs av ett skeende. Inom den ideationella grammatiken 

utgår man från två typer av deltagare. Den ena typen kallas förstadeltagare och är den person 

eller det ting som t.ex. påverkar, gör något eller beskrivs. Den andra typen kallas 

andradeltagare och är den person, ting eller egenskap som påverkas av eller beskriver något i 

processen. Första- och andradeltagare kategoriseras sedan vidare utefter vilken typ av process 

de förekommer i, vilket behandlas i nästa del. 

Processer 

Inom den ideationella grammatiken använder man ordet process för att beskriva vad som sker 

i en sats. Processer realiseras normalt sett av verb eller verbgrupper, och fyller därigenom en 

lexikogrammatisk funktion i satsen. En sats har dock bara en processbetydelse även vid 

tillfällen där fler än ett verb förekommer i en verbgrupp. Det verb som definierar betydelsen i 

satsen kallas för processkärnan medan de andra verben i verbgruppen kallas för hjälpverb. 

Processkärnan är också den komponent som binder samman och skapar relationer mellan 

deltagarna i satsen (Holmberg & Karlsson 2006 s.73-74). 

Processer inom SFG delas vidare in i ett antal kategorier som realiserar olika typer av 

skeenden. Inom Hallidays modell kategoriseras processer inom sex olika processtyper 

(Halliday & Mathiessen 2014). Tre av dessa, de materiella, relationella och mentala, 

uppfattas som grundläggande processtyper eftersom de är distinkt åtskiljda och styrs av olika 

grammatik. De tre återstående, de verbala, beteendemässiga och existensiella uppfattas som 

gränstyper i och med att de ofta sammanfaller med någon av de grundläggande 

processtyperna. I Holmberg & Karlssons svenska modell av SFG har man avgränsat sig till 

fyra processtyper; materiella, relationella, mentala och verbala; där de beteendemässiga 

behandlas som materiella och de existentiella som relationella (2006 s.79). Nedan följer en 

beskrivning av de fyra processtyperna i den svenska modellen av SFG. 

Materiella processer beskriver ett händelseförlopp som påverkar eller förändrar något i den 

yttre fysiska världen. De uttrycker vanligtvis att någon (förstadeltagaren) gör något, som i sin 

tur riktas mot någon eller något (andradeltagaren). En materiell process kan också realisera 
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något som bara händer utan att identifiera varifrån påverkan kommer. Förstadeltagaren i en 

materiell process kallas för aktör, medan andradeltagaren delas in i en av tre olika kategorier. 

Den första kallas för mål och är en andradeltagare som påverkas i processen. Den andra kallas 

för utsträckning och är en andradeltagare som sträcker ut och kompletterar processkärnan, 

oftast realiserad som substantiv i obestämd form. Den tredje kallas för mottagare och 

realiserar en deltagare som får eller tar emot något av processen (2006 s.80-84).  

Relationella processer realiserar olika typer av tillstånd och har främst en beskrivande 

funktion. De beskriver hur saker och ting är, och realiserar därför i normala fall inte någon 

typ av händelseförlopp eller förändring i den yttre världen. Istället skapar de statiska 

relationstillstånd mellan deltagare, eller sammankopplar deltagare med olika egenskaper. Det 

finns tre typer av relationella processer, vilka är attributiva, identifierande och existensiella. 

De attributiva processerna beskriver först och främst en deltagares egenskaper. Här kallas 

förstadeltagaren, den som beskrivs, för bärare och andradeltagaren, det som beskriver 

förstadeltagaren, för attribut. De identifierande processerna liknar de attributiva, med 

skillnaden att de identifierande beskriver något som är unikt för deltagaren. Här kallas 

förstadeltagaren för identifierad eller utpekad och andradeltagaren för värde. De existentiella 

processerna kännetecknas av att de bara har en deltagare, här kallad den existerande, som inte 

sammankopplas med något värde eller attribut (2006 s.89-94).  

Mentala processer uttrycker upplevelser och skeenden i den inre immateriella världen. De 

beskriver saker som en deltagare t.ex. ser, hör, tänker, tror, och känner. Förstadeltagaren i en 

mental process kallas för upplevare och andradeltagaren för fenomen, där fenomenet står för 

det som upplevaren t.ex. ser, hör eller känner. En upplevare kan både realiseras utan fenomen, 

och även realiseras med fenomenet i form av en hel anförd sats (2006 s.85-89). 

Verbala processer uttrycker talade handlingar och språkligt formulerad kommunikation. 

Förstadeltagaren i en verbal process kallas för talare, och andradeltagaren är antingen 

lyssnare, utsaga eller talmål. En lyssnare är den som talaren talar till, en utsaga är det som 

talaren yttrat och talmål är målet för själva yttrandet. Verbala processer kan också realiseras 

med anförda satser, där den anförda satsen fyller samma funktion som en utsaga (2006 s.94-

101). 

Omständigheter 

Den sista komponenten, omständighet, fungerar på ett sätt som liknar den traditionella 

grammatikens adverbial och prepositionsfraser. Omständigheterna delar med sig av 
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kringliggande information som t.ex. tiden, platsen eller sättet som någonting sker på. Till 

skillnad från deltagare så är omständigheten är inte lika hårt kopplad till processen, vilket 

innebär att de kan kombineras med samtliga processtyper och ändå realisera samma betydelse 

och lexikogrammatiska funktion ( Holmberg & Karlsson 2006 s.102-103). 

4.4.2 Logiska betydelserelationer 

Föregående avsnitt behandlar hur erfarenhetsmässig betydelse skapas på satsnivå; processer, 

deltagare och omständigheter sammanfogas för att beskriva skeenden och händelseförlopp. 

Detta avsnitt behandlar logiska betydelserelationer, vilket är betydelser som uppstår när flera 

satser sammanfogas i satskomplex.  

Satskomplex inom SFG består av fria och bundna satser medan man bortser från inbäddade 

satser. Detta eftersom inbäddade satser inte innehåller någon egen processbetydelse, utan 

snarare fungerar som deltagare eller bestämning av deltagare i en annan process (Holmberg & 

Karlsson 2006 s.120). I analys av satskomplex finns det två huvudtyper av logiska 

betydelserelationer, vilka är utvidgning och anföring (2006 s.117). Jag kommer gå igenom 

dessa kort nedan.  

Utvidgning 

Den logiska betydelserelationen utvidgning delas in i tre olika utvidgningstyper, vilka är 

specificering, tillägg och utveckling. Den första typen, specificering, fungerar helt enkelt 

specificerande och består av en omständighet som t.ex. tid, plats eller orsak till något som 

uttryckts i en annan sats. Den andra typen, tillägg, utgörs av en sats som erbjuder ny 

information till en tidigare sats i satskomplexet utan att specificera den. Den tredje typen, 

utveckling, är en sats som förklarar, omformulerar eller kommenterar en annan sats i 

satskomplexet (Holmberg & Karlsson 2006 s.121). 

Specificering, tillägg och utveckling av satser sker också genom två olika grader av 

beroenderelation: samordning och underordning. Samordning skapar en lägre grad av 

beroende och sker mellan satser som är "interpersonellt jämbördiga"; det vill säga, de består 

antingen av två fria satser, eller mellan två satser som är bundna till samma sats. 

Underordning skapar en högre grad av beroende och sker mellan satser som inte är 

interpersonellt jämbördiga; alltså att en sats är hårt bunden till en annan. Samordnade satser 

inleds ofta med konjunktioner, medan underordnade typiskt inleds med subjunktioner. Det är 

dock viktigt att påpeka att satser kan sam-, och underordnas utan något bindeord (2006 s.126-

132).  
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Anföring 

Anföring är en typ av logisk betydelserelation som bara förekommer som del av verbala eller 

mentala processer. Anföringen fyller ungefär samma funktion som en utsaga eller ett fenomen 

gör i satsen, med skillnaden att de består av en egen sats med en egen processbetydelse. Vi 

kan därför göra skillnad på anföring inom tal och tanke (Holmberg & Karlsson 2006 s.132-

135). 

Precis som med utvidgning så kan anföring antingen samordnas eller underordnas i 

satskomplexet. En samordnad anföringssats kännetecknas av att den utgör en egen 

språkhandling, medan en underordnad saknar dessa språkhandlingsegenskaper (2006 s.135-

136). 

 

5. Metod och material 

I detta kapitel går jag igenom den metod och det material jag har använt för att svara på mina 

frågeställningar. Jag kommer först presentera det material som ligger till grund för min 

undersökning. Denna del består av en övergripande förklaring av de händelser som materialet 

behandlar och en presentation av artiklarna var för sig. Jag kommer sen beskriva den metod 

jag har använt. Denna del består av en övergripande presentation av min metod samt en 

redovisning av metodens praktiska tillämpning där jag presenterar min tolkningsram med 

hjälp av exempel från materialet. Kapitlet avslutas med en problematisering av mitt valda 

material och min valda metod. Jag presenterar där eventuella problem i mitt val av material 

och metod och förklarar hur jag gjort för att bemöta dem.  

5.1 Materialpresentation 

Mitt material består av fyra artiklar från två digitala sportblad. Artiklarna rapporterar om 

vinsten av två högprofilerade svenska världsmästartitlar i professionell boxning. Artiklarna är 

hämtade från Aftonbladets Sportbladet och Expressens Sportexpressen och finns publicerade 

på respektive publikations webbplats. Specifikt så handlar det om världsmästartiteln från 

World Boxing Council (WBC) i damboxning och herrboxning. De första artikelparet 

behandlar den profesionella boxaren Badou Jack som blev världsmästare i herrboxning i 

viktklassen mellanvikt den 4 april 2015 efter en poängvinst. Det  andra artikelparet behandlar 

Mikaela Laurén som blev världsmästare i damboxning i viktklassen lätt mellanvikt den 8 
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oktober 2014 efter en poängvinst. Det är alltså två matcher i näraliggande viktklasser, där 

båda de svenska boxarna vann en världsmästartitel på poäng efter domarbeslut.  

Urvalet är baserat på att Aftonbladet och Expressen är rikstäckande sportpublikationer som 

når ett högt antal läsare varje dag. Enligt besökarstatistiken på Aftonbladets annonswebb har 

Sportbladet över 309 000  unika besökare om dagen, med en könsfördelning på 69 % män och 

31 % kvinnor (Aftonbladet Annonswebb 2016). Enligt besökarstatistiken på Expressens 

annonswebb har Sportexpressen över 780 000 unika besökare (tidsperioden är inte redovisad) 

med en könsfördelning på 73 % män och 27 % kvinnor (Expressen annonswebb 2016). Dessa 

publikationers konstruktion av händelser inom boxningen har alltså möjligheten att nå ut till 

och definiera boxningen som verksamhet för ett högt antal människor, och därför är det 

särskilt intressant att se vilka konstruktioner det är som kommuniceras.  

Artiklarna har, förutom rubriker, ingresser och brödtext, i vissa fall också faktarutor, bilder 

och videoklipp som är publicerade i anslutning till artikelinnehållet. Det är dock bara 

artikelinnehållet som analyseras i min undersökning.  

5.1.1 Aftonbladet 

Två artiklar är hämtade från Sportbladet, Aftonbladets sportdel. Den första artikeln behandlar 

Badou Jacks VM-vinst den 25 april 2015 (se Bilaga 1). Artikeln är 430 ord lång, varav 247 

ord (ca 57 %) består av anföranden från Badou Jack. Under artikeln finns en faktaruta som 

kort sammanfattar matchförloppet över 12 ronder. Utöver detta är artikeln också utrustad med 

en bildserie och en kort video med klipp från matchen. 

Den andra artikeln behandlar Mikaela Lauréns VM-vinst den 8 november 2015 (se Bilaga 2). 

Artikeln är 286 ord lång, varav 182 ord (ca 64 %) består av anföranden från Mikaela Laurén. 

Vid sidan av artikeln finns en faktaruta som innehåller en kort sammanfattning av Mikaela 

Lauréns boxningskarriär. Utöver detta är artikeln också utrustad med en bildserie och en kort 

video med klipp från matchen. 

5.1.2 Expressen 

Två artiklar är hämtade från Sportexpressen, Expressens sportdel. Den första artikeln 

behandlar Badou Jacks VM vinst den 25 april 2015 (se Bilaga 3). Artikeln är 282 ord lång, 

varav 107 ord (ca 38 %) består av anföranden från Badou Jack. Artikeln är också utrustad 

med en kort bildserie föreställande Badou Jack. 
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Den andra artikeln behandlar Mikaela Lauréns VM vinst den 8 november 2015 (se Bilaga 4). 

Artikeln är 274 ord lång, varav 122 ord (ca 44 %) består av anföranden från Mikaela Laurén. 

Vid sidan av artikeln finns en faktaruta som innehåller en kort sammanfattning av Mikaela 

Lauréns boxningskarriär. Utöver detta är artikeln också utrustad med en kort bildserie 

föreställande Laurén från matchtillfället.  

5.2 Metod 

I detta avsnitt förklarar jag vilken metod jag använt för att svara på mina frågeställningar. Jag 

kommer först ge en övergripande presentation av min metod. Därefter kommer jag redovisa 

hur jag praktiskt har tillämpat metoden där jag också presenterar den tolkningsram jag utgått 

ifrån i min analys.  

5.2.1 Övergripande metodpresentation 

För att svara på mina frågeställningar har jag valt att göra en kvalitativ analys där jag 

undersöker materialets språkliga konstruktioner med hjälp av den ideationella metafunktionen 

från den systemiskt funktionella grammatiken (SFG).  Jag har utgått från de språkliga 

konstruktionerna på det semantiska skiktet för att komma åt vilken betydelse som förmedlas 

på det kontextuella skiktet. Utifrån detta har jag därefter analyserat materialet ur tre 

perspektiv. Det första perspektivet var att identifiera gemensamma drag som förekommer i 

hela materialet och därmed bidrar till att definiera professionell boxning som verksamhet. Det 

andra perspektivet var att identifiera särskiljande drag som förekommer i artiklarna om de två 

boxarna, och därmed bidrar till att kontextualisera damboxningen och herrboxning inom 

verksamheten. Slutligen så har jag även ställt mitt resultat mot resultatet av tidigare forskning 

om hur idrottskvinnor konstrueras gentemot män i media för att se om materialet kan 

uppfattas innehålla drag som framställer herrboxningen som norm gentemot damboxningen. 

Nedan följer en redogörelse för hur jag praktiskt gått tillväga för att genomföra min analys. 

5.3 Praktisk tillämpning av SFG 

Systemisk funktionell grammatik (SFG) är en språkmodell utvecklad för att beskriva hur 

grammatik fungerar för att skapa betydelse. Den utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv, 

vilket innebär att det språk vi använder bidrar till att skapa vår uppfattning av verkligheten. 

Därför har den också visat sig vara ett passande verktyg för samhällsengagerad forskning 

(Holmberg & Karlsson 2006 s.11, 199-200). Som metod är den ideationella analysen också 

väl anpassad till att svara på frågor om t.ex. hur en text framställer vad som sker; vilka 
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perspektiv som som representeras i en text; vilka deltagare en text framställer som centrala, 

samt hur en text konstruerar relationen mellan skeenden och deltagare (Holmberg & Karlsson 

2011 s.36-37). Sammantaget är den ideationella analysen väl anpassad för att svara på mina 

frågeställningar.  

Jag utgår från Holmberg & Karlssons (2006) svenska modell av SFG, och därför redogör mitt 

resultat enbart för fördelningen av materiella, relationella, mentala och verbala processer. I 

samband med min analys av materialets processer och dess fördelning har jag även gjort en 

utförlig deltagaranalys. Detta för att kartlägga vilka gemensamma och särskiljande deltagare 

som förekommer i de olika artiklarna. Därigenom kan jag dels lyfta fram de deltagare som 

realiseras som centrala för verksamheten, och dels se vilka deltagare som realiseras som 

centrala för de individuella artiklarna i materialet.  

Jag har vidare valt att analysera alla processer som avslöjar någon typ av betydelserelation i 

satskomplexen. Jag analyserar alltså processer i fria och bundna satser, medan jag bortser från 

inbäddade satser. Syftet med att utgå från samtliga processer i satskomplex är att det 

därigenom blir lättare att komma åt alla deltagare i texten. Detta erbjuder en tydligare bild av 

vilka deltagare som realiseras som centrala. Gällande satskomplexen så intresserar jag mig 

bara för utvidgningstypen anföring. Jag har dock inte gjort någon djupare analys av de logiska 

betydelserelationerna mellan satserna, och bortser därför oftast ifrån huruvida de bundna 

satserna består av någon form av utvidgning (specificering, tillägg eller utveckling) eller 

huruvida de är samordnade eller underordnade.  

Slutligen har jag också valt att göra viss skillnad på innehållet i artiklarna. Detta genom att 

poängtera huruvida en sats, process eller deltagare förekommer i artikeltexten eller i 

anföranden. Artikeltexten står här för de beskrivande delarna av artikeln som utgår från 

tidningens skribent, medan anföranden står för de citat som tidningen valt att ta med i 

artikeln. Detta för att möta problematiken av deltagarnas självkonstruktion gentemot 

skribentens informationsurval och –prioritering (se 5.4 Problematisering av metod).  

5.3.1 Tolkningsram för processer och satskomplex 

I detta avsnitt kommer jag presentera hur jag tolkat och kategoriserat satser inom de fyra 

processtyperna och inom satskomplex. Detta genom att ge exempel på tvetydiga 

konstruktioner i materialet. Jag kommer enbart ta upp enskilda exempel från materialet som 

får vara representativa för hur jag tolkat i liknande satser. Exemplen är disponerade under den 

processtyp som jag slutligen valt att tolka dem under, och varje exempel presenteras med en 
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förklaring av hur jag resonerat. För att gör det tydligt vilka citat, satser och processer som 

kommer från vilka artiklar har jag kodat processerna med en förkortning konstruerad av 

boxarens efternamn, publikationens namn och processnummer. Ett citat ur aftonbladets artikel 

om Badou Jack kommer alltså kodas (JA:1). Vidare så är processen, förstadeltagare och 

andradeltagare konsekvent markerade i texten, där förstadeltagaren står i fetstil, 

andradeltagaren i kursiv och processen är markerad med understrykning. I en del 

satskomplex förekommer första- eller andradeltagaren implicit i och med att de utgör en 

fortsättning på tidigare satser, och vid dessa tillfällen har jag markerat deltagaren med en 

parentes, t.ex. (implicit Laurén). 

Materiella processer 

I mitt material förekommer en del materiella processer som lämnar utrymme för tolkning. 

Den första förekommer i Aftonbladets artikel om Badou Jack (JA:29), och handlar om 

tolkning av processer som antingen verbala eller materiella. 

(JA:29) Inför matchen använde motståndarens stall mycket trash talk (JA:30) för att störa 

Badou. 

Ur ett ovanifrånpespektiv skulle "att använda trash talk" kunna uppfattas som en verbal 

process i och med att "trash talk" är en talad handling. Verbala processer kategoriseras dock 

som att de existerar mellan den fysiska och medvetandets "betydelsevärld", vilket gör att det 

ofta blir gränsfall huruvida de tillhör den ena, den andra eller realiserar sin egen processtyp 

(Holmberg & Karlsson 2006 s.91). Ur ett från-sidan perspektiv är det dock mer rimligt att 

trash talk är en så kallad utsträckning av det materiella verbet använde. Vidare kan händelsen 

som beskrivs i (JA:29) tolkas som en typ av beteende, vilket gör att processen sammanfaller 

med den materiella processtypen enligt Holmberg & Karlssons svenska version av SFG (2006 

s.79). 

Nästa process (LA:5) kommer från Lauréns artikel i Aftonbladet och existerar delvis inom 

samma sfär som ovanstående: 

(LA:5) – Jag vill tillägna den här fajten åt Frida Wallberg, 

Även denna process skulle kunna uppfattas som verbal. Att "tillägna" något till något är ju 

trots allt en muntlig handling. Jag anser dock att uttrycket "jag tillägnar X till X" kan 

uppfattas som en performativ handling som överför eller ger ett värde från en punkt till en 

annan – även om detta värde är abstrakt. Därför tolkar jag denna process som materiell, där 

Frida Wallberg står som mottagare av det hon tillägnas.  
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Nästa exempel från Laurén, Aftonbladet, belyser hur materiella processer kan realisera 

mentala upplevelser (LA:25-29) 

(LA:24) – Om jag ska vara ärlig har jag varit ett nervrak, (LA:25) jag har brutit ihop fyra 

gånger i dag, (LA:26) (implicit Jag har) brustit ut i tårar. […] (LA:28) Jag kunde absolut inte 

sova igår, (LA:29) (implicit Jag) vaknade flera gånger i natt.  

Process (LA:24) beskriver en mental process (i form av en attributiv relationell process) där 

Laurén beskriver sitt känslomässiga tillstånd inför matchen. Process (LA:25-29) skulle kunna 

tänkas vara mentala processer som illustrerar det mentala tillstånd som beskrivs i (LA:24). 

Däremot är de konstruerade som materiella processer där Laurén berättar om saker som hon 

gjort, oavsett om dessa handlingar varit under hennes kontroll eller inte. Om dessa ska 

kategoriseras som mentala processer måste vi anta att den mentala processkärnan och 

fenomenet som andradeltagare är implicit i samtliga satser, vilket jag anser vara orimligt. 

Därför kategoriserar jag dessa som materiella processer främst ur ett underifrån- och från-

sidanperspektiv. 

Nästa exempel (JE:33) behandlar materiella processer i lexikogrammatisk form av relationella 

(JE:32) – Jag visste (JE:33) att jag hade honom innan matchen, (34) fortsätter han. 

Process (JE:33) realiseras som en anförd sats inom fenomenet till (JE:32). Den 

lexikogrammatiska utformningen av (JE:33) tyder på en attributiv relationell process. Men ur 

ett ovanifrånperspektiv blir det tydligt att hade I denna process inte står för ett ägandeskap, 

utan snarare betyder att han "skulle vinna" mot honom. Därför är en materiell tolkning mer 

rimlig. 

Relationella processer 

Det förekommer ett mindre antal tvetydiga relationella processer i materialet. Den första 

kommer från Laurén, Aftonbladet (LA:2), och behandlar en implicit process som krävs för att 

bygga en begriplig sats: 

 (LA:2) (implicit Det var) Stor dramatik i tio tuffa ronder. (LA:3) Mikaela Laurén var starkast 

(LA:4) – hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt. 

Trots att (LA:2) inte har någon lexikogrammatiskt kongruent processkärna så är det tydligt att 

den uttrycker ett skeende. Det går dock att tänka sig ett implicit "Det var" i början eftersom 

satsen beskriver matchen och "stor dramatik" kan uppfattas som ett attribut. Detta syns dels i 

omständigheten (i tio tuffa ronder) och dels i hur händelseförloppet förtydligas i efterföljande 

satser. 
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Mentala processer 

Det första exemplet från de mentala processerna behandlar mentala processer i anföranden 

som står utan en explicit upplevare (LA:17). 

(LA:17) – Det känns otroligt, helt fantastiskt. 

Liknande konstruktioner är representerade i hela materialet. Dessa processer förekommer i 

anföranden där boxaren kommenterar hur de upplever vinsten. Utifrån denna kontext blir det 

alltså uppenbart att respektive boxare står som implicit upplevare här.  

Nästa exempel (LA:23) behandlar mentala processer i form av relationella.  

(LA:23) – Om jag ska vara ärlig har jag varit ett nervrak, 

I detta exempel förklarar Mikaela Laurén hur hon har känt inför matchen som hon just har 

vunnit. Processen är lexikogrammatiskt utformad som en attributiv relationell process med 

"ett nervvrak" som attribut. Det som Laurén beskriver är ju dock i högsta grad något som sker 

i den mentala världen. Så att vara "ett nervvrak" uttrycker därför snarast ett fenomen i en 

mental process där jag står som upplevare.  

Verbala processer 

Det första exemplet (JA:31) behandlar ett tillfälle där jag tolkat processen som verbal istället 

för en materiell, trots att den behandlar samma händelse som i (JA:29).  

(JA:31) – De höll på och skällde som hundar mot mig på invägningen 

Denna process skulle, likt (JA:29) kunna uppfattas som en beteendemässig materiell process. 

Vid det här tillfället har jag dock valt att kategorisera den som verbal. Detta dels på grund av 

att processkärnan i denna sats går tydligare att relatera till en verbal process, och dels att syftet 

med "skällandet" är tydligare riktat mot mig inom satsen. Skällandet blir alltså ett muntligt 

uttryck med en innebörd som är riktad mot mig som talmål.  

Det andra exemplet realiserar en verbal process som skulle kunna uppfattas som materiell 

(LE:7) 

(7) Efter tio fulla ronder och ett blödande öra kan Mikaela Laurén titulera sig världsmästare i 

lätt mellanvikt.  

Att "titulera sig" skulle kunna vara handlingen av att ge sig själv en titel. Utifrån kontexten av 

WBC-titeln som deltagare i verksamheten blir detta dock en orimlig tolkning, då 

världsmästarstatus inte är något man kan ge sig själv. Att "titulera" realiserar däremot också 
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ett sätt att uttrycka något. Skulle vi byta ut "kan titulera sig" kan man tänka sig att Mikaela 

Laurén istället "kan kalla sig" världsmästare, vilket tydligare realiserar en verbal process.  

Satskomplex 

Det första exemplet (JA:30) behandlar satser som blir till genom underordnad specificering: 

(JA:29) Inför matchen använde motståndarens stall mycket trash talk (JA:30) för att störa 

Badou. 

Trots att (JA:30) blir väldigt liten så är satskomplexet strukturerat på ett sådant sätt att "störa 

Badou" utgör en egen process genom underordnad specificering (Holmberg & Karlsson 2006 

s.122-125) , där Badou står som mål. 

Nästa exempel (JA:48) behandlar tillfällen där inbäddade satser antyder om en underförstådd 

betydelserelation mellan satserna:  

(JA:47) Med det tunga WBC-bältet siktar han in sig på en titelmatch mot George Groves 

(JA:48) (implicit George Groves) som anses vara den bäste i världen i viktklassen.  

I detta exempel skulle (JA:48) kunna uppfattas som en inbäddad sats som beskriver 

egenskaper hos George Groves som realiseras som mål i (JA:47). De detaljer som förmedlas i 

(JA:48) avslöjar dock en betydelserelation som beskriver varför han skulle sikta in sig på en 

match mot den här personen. Att identifiera George Groves med värdet av "bäst i världen" 

förefaller alltså som viktigt i kontexten, och därför måste den uppfattas som en underordnad 

process i ett satskomplex. 

Nästa exempel (JA:36-39) behandlar ett komplicerat satskomplex som kräver kommentar: 

(JA:36) Och mest skällde Anthonys bror Andre (JA:37) som Badou Jack sparrade mot 

(JA:38) när han upptäcktes av superstjärnan Floyd Mayweather Jr (JA:39) och (implicit han) 

hamnade i Mr Moneys Las Vegasstall. 

Processerna (JA:37-39) skulle rent lexikogrammatiskt kunna tolkas som en enda lång 

egenskap till förstadeltagaren i (JA:36). Konstruktionen och kontexten visar dock att 

meningen som helhet handlar om Badou Jacks relation till referenterna "superstjärnan Floyd 

Mayweather Jr", "Anthonys bror Andre" och "Mr Moneys Las Vegasstall". Därför blir det 

rimligt att dela in meningen i processer som tydligare placerar Jack i deltagarroller. Detta blir 

tydligt om man föreställer sig följande omskrivning: "När Badou Jack upptäcktes av 

supertjärnan Floyd Mayweather Jr och hamnade i Mr Moneys Las Vegasstall så sparrade 

han mot Anthonys bror Andre, som skällde mest." 

Nästa exempel visar på en inbäddad sats som inte blivit indelad i en egen process (LE:22) 
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(LE:21) Men det är så mycket adrenalin, (LE:22) det enda som påverkade mig var när läkarna 

kom upp 

I detta exempel är "när läkarna kom upp" en inbäddad sats som inte delas in i en egen process. 

Processkärnan utgörs av att "mig" blev "påverkad", och således måste "när läkarna kom upp" 

stå som förstadeltagare i form av en nominalgrupp.  

5.4 Problematisering av material och metod 

Mitt material är begränsat på två nivåer. Den första är att det bara består av fyra artiklar från 

två publikationer. Den andra är att artiklarna bara behandlar två avgränsade händelser som 

involverar två specifika individer. Trots alla kontextuella likheter mellan händelserna innebär 

det begränsade omfånget att en analys inte kan dra några övergripande slutsatser gällande hur 

professionell boxning konstrueras i media. Därför är det viktigt att återigen poängtera att min 

undersökning är kvalitativ och främst intresserad av det textuella innehållet i dessa 

avgränsade händelser. 

Vidare så kan vissa skillnader i den språkliga framställningen bero på faktiska skillnader 

mellan individerna som artiklarna behandlar. Detta kan till viss del synas i artiklarnas 

anföranden, då dessa delar är hämtade från uttalanden som de två boxarna sannolikt har gjort i 

anslutning till vinsten. Där ges de två boxarna alltså möjligtvis viss personlig kontroll över 

hur de senare framställs i media. Detta kan påverka resultatens tillförlitlighet i en jämförande 

analys av publikationernas språkliga konstruktion av deltagarna.  

Å andra sidan så är varje konstruktion och anförande som förekommer i materialet baserat på 

val som skribenten har gjort. Detta gällande dels vilken information som relevantgörs, dels 

vilka anföranden som realiseras relevanta i kontexten och dels hur dessa anföranden 

konstrueras språkligt i texten. Därför går det ändå att argumentera för att den slutgiltiga texten 

reflekterar hur publikationerna väljer att konstruera och kontextualisera händelserna, oavsett 

hur stor del av innehållet som består av självkonstruktion från individerna i materialet. Som 

Tolvhed skriver i sin avhandling: "Medier ingår i ett kulturellt meningsskapande som alltid 

kunde ha sett annorlunda ut" (2008 s.53). För att möta problematiken med anföranden 

poängterar jag dock ändå huruvida en sats förekommer i ett anförande eller inte, så att detta 

till viss del redovisas separat i resultatdelen. Sammantaget betyder detta att studien, analysen 

och resultatet endast kan reflektera hur den specifika situationen av att vinna WBC-titeln i 

boxning konstrueras i två av Sveriges största kvällstidningar.  
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Mitt val av metod för också med sig två problem som kan påverka resultatet. Det första är att 

jag valt att bara analysera materialet utifrån en av de tre metafunktionerna i SFG. Halliday 

och Hasan påpekar i boken Language, context, and text: aspects of language in a social-

semiotic perspective (1985) att inget yttrande går att tolka som att det bara realiserar betydelse 

utifrån endast en metafunktion. Betydelsen i ett yttrande skapas utifrån alla metafunktioner i 

samverkan, där varje metafunktion tillför ett nytt perspektiv som bidrar till yttrandets 

slutgiltiga betydelse. De menar därför att alla metafunktioner måste beaktas vid tillämpningen 

av en systemisk funktionell analys för att kunna få en komplett tolkning av en text eller ett 

yttrande (1985 s.23). I min studie är jag dock bara intresserad av de erfarenhetsmässiga och 

logiska betydelserelationerna i materialet, och frågeställningarna är därför formulerade utefter 

vilka svar jag kan tänkas finna utifrån en sådan analys. 

Det andra problemet är att den ideationella grammatiken lämnar en del utrymme för tolkning 

när det gäller att kategorisera deltagare och processer. Ett och samma yttrande kan ofta tolkas 

som flera processtyper beroende på om man betraktar det ur ett ovanifrånperspektiv (utifrån 

övergripande betydelse), underifrånperspektiv (utifrån den lexikogrammatiska utformningen) 

eller ett från-sidan perspektiv (utifrån vilken typ av deltagare som realiseras). Anna-Malin 

Karlsson föreslår i boken Funktionell textanalys (2011 s.23) att ett sätt att komma runt detta 

problem är att välja ett av de tidigare nämnda perspektiven och tillämpa det konsekvent i hela 

textanalysen. Men hon påpekar samtidigt att: "Intressantast blir dock analysen om man tillåter 

sig en diskussion kring gränsfall, eftersom dessa inte bara är 'analysproblem' utan illustrerar 

hur språket faktiskt fungerar" (ibid.). För att möta problemet med tolkningsutrymmet i den 

ideationella grammatiken har jag valt att utgå från en kombination av dessa två 

förhållningssätt. Jag kommer alltså lyfta fram och diskutera gränsfall för enstaka processer 

och betrakta dessa ur de tre tillgängliga perspektiven (ovanifrån, underifrån och från sidan). 

Därefter tillämpar jag konsekvent samma tolkning på liknande efterföljande processer i 

materialet, vilket redovisas i föregående avsnitt 5.3.1 Tolkningsram för processer och 

satskomplex.  

 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag redovisa resultatet från min analys. Kapitlet är uppdelat i tre delar. 

Den första delen behandlar hur materialet konstruerar boxningen som verksamhet. Här 

kommer jag redogöra för artiklarnas gemensamma drag och förklara hur de bidrar till att 
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konstruera den professionella boxningen. Den andra delen behandlar hur materialet 

konstruerar de två händelserna gentemot varandra. Här kommer jag redogöra för materialets 

särskiljande drag och visa hur de två händelserna realiseras inom två separata kontexter trots 

många påfallande likheter mellan artiklarna. Den tredje och avslutande delen består av en 

sammanfattning och slutsats där jag sätter mina observationer i ett tydligare perspektiv 

gentemot mina frågeställningar. På grund av att resultatredovisningen ligger nära 

sammankopplad med analysen kommer de att presenteras parallellt för att sedan bli 

sammanfattade i kapitlets tredje och avslutande del. 

I resultatredovisningen kommer jag att exemplifiera mina observationer med citat från min 

analys. För att göra det tydligt vilka citat, satser och processer som kommer från vilka artiklar 

har jag kodat processerna med en förkortning konstruerad av boxarens efternamn, 

publikationens namn och processnummer. Ett citat ur Aftonbladets artikel om Badou Jack 

kommer alltså kodas (JA:1). Vidare så är processen, förstadeltagare och andradeltagare 

konsekvent markerade i texten, där förstadeltagaren står i fetstil, andradeltagaren i kursiv 

och processen markerad med understrykning. I en del satskomplex förekommer första- eller 

andradeltagaren implicit i och med att de utgör en fortsättning på tidigare satser, och vid dessa 

tillfällen har jag markerat deltagaren med en parentes, t.ex. (implicit Laurén). Som jag 

förklarade i metodavsnittet så kommer jag även poängtera i analysen huruvida en sats, process 

eller deltagare förekommer i artikeltexten eller i anföranden. Artikeltexten står här för de 

beskrivande delarna av artikeln som utgår från Aftonbladets skribent, medan anföranden står 

för de citat som artiklarna innehåller. 

6.1 Verksamhetens gemensamma drag 

Den första delen av min analys består av en redogörelse av grundläggande drag och 

gemensamma konstruktioner som förekommer mer eller mindre konsekvent genom hela 

materialet. I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram och exemplifiera de viktigaste 

likheterna i texterna gällande dels hur olika händelser och händelseförlopp konstrueras och 

dels vilka deltagare som konsekvent realiseras som centrala.  

De gemensamma dragen i de fyra artiklarna samverkar för att måla upp bilden av en högst 

individualiserad och starkt prestations- och statusinriktad verksamhet. Det är också en 

verksamhet med den svenske vinnaren i fokus där det slutgiltiga resultatet är den viktigaste 

bedriften. På en övergripande nivå kan vi se detta genom tre framträdande likheter i materialet 

vilka bidrar till att kontextualisera boxningen som en individualistisk verksamhet.  
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Den första likheten är att artiklarna visar på drag som är väldigt lika i sin uppbyggnad, 

struktur och gällande vilka perspektiv som realiseras som centrala. Materialet har en övervikt 

av materiella processer, vilket signifierar en verksamhet med aktiva handlingar och 

händelseförlopp i fokus. Det har även ett starkt jämförande element som genom relationella 

värden och attribut relevantgör vem som är "bäst" i absoluta termer. Slutligen syns den 

individualistiska verksamheten också i förekomsten av verbala anföranden innehållandes 

mentala tankar och känslor kring den beskrivna händelsen.  

Den andra likheten är att Badou Jack respektive Mikaela Laurén (eller helt enkelt den 

vinnande svenska boxaren) är den viktigaste och mest centrala deltagaren i samtliga artiklar. 

Detta syns bland annat på att boxaren är den deltagare som oftast realiseras som 

förstadeltagare och även genom att boxaren är den enda deltagaren som får talutrymme i 

texten.  

Den tredje likheten är tre återkommande deltagare som konsekvent konstrueras som centrala, 

nämligen boxarens motståndare, WBC-titeln (världsmästartiteln) som boxaren har vunnit, och 

själva matchen som utkämpades mellan boxaren och motståndaren. Gemensamt för dessa 

deltagare är att WBC-titeln realiseras som boxarens slutgiltiga resultat och följaktligen att 

vinsten av WBC-titeln är mer central än vinsten över motståndaren, vilken snarare realiseras 

som ett underordnat delresultat och måttstock för boxarens förmåga. Matchen realiseras dels 

som en avgränsning för sportens utövande och dels som en referent för sportutövningen som 

helhet.   

Jag kommer börja med att ge en övergripande presentation av verksamhetens 

processfördelning och förklara hur denna fungerar för att konstruera en individualistisk 

verksamhet i 6.1.1. Därefter kommer en presentation av boxaren som deltagare i 6.1.2. 

Slutligen presenteras de övriga centrala gemensamma deltagarna utifrån deras relation till 

boxaren i 6.1.3.  

6.1.1 Verksamheten genom processer 

I det här avsnittet ska jag redovisa ett övergripande resultat som går att se i vilka processtyper 

och –betydelser som realiseras i materialet. Jag kommer först gå igenom hur 

processfördelningen ser ut för de fyra artiklarna och förklara vilken övergripande verksamhet 

som blir synlig genom dessa konstruktioner. Se tabell JA-1, JE-1, LA-1 och LE-1 för en 

komplett processfördelning för respektive artikel.  
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De fyra artiklarna realiserar händelser, egenskaper och perspektiv på ett väldigt liknande sätt. 

Samtliga processtyper; materiella, relationella, mentala och verbala; förekommer i alla fyra 

artiklar. Fördelningen mellan de olika processtyperna är också påfallande lika; materiella 

processer utgör mer än hälften av processerna i samtliga artiklar och relationella, mentala och 

verbala processer delar nära likvärdigt på det återstående utrymmet.  

Den höga andelen materiella processer påvisar att det främst är aktiva handlinger före, under, 

och efter matchtillfället som är det mest centrala inom verksamheten. Händelseförloppet och 

händelsen som helhet konstrueras materiellt, där huvuddeltagaren, boxaren, oftast får stå i 

aktörsposition och andradeltagarna motståndaren och WBC-titeln realiseras som mål för 

boxarens handlingar. Också redogörelser för händelser utanför matchtillfället, till exempel 

boxarens tidigare historia, realiseras genom att beskriva vad boxaren har gjort, gör och 

kommer göra. I anföranden tillåts boxaren reflektera över sina handlingar inför och under 

matchen, och många gånger realiseras boxarens mentala processer med materiella processer 

som fenomen i anförd sats. Boxaren konstrueras i artiklarna som verksamhetens viktigaste 

deltagaren, och det är alltså främst boxarens handlingar som är centrala inom den.  

De resterande processtyperna fyller också distinkta funktioner som konstruerar den 

professionella boxningen som en individualistisk verksamhet. Gemensamt för alla fyra 

artiklar är förekomsten av attributiva och identifierande relationella processer som beskriver 

deltagare med positiva värden och attribut. Verksamheten realiseras alltså genom flera starkt 

jämförande processer där det är särskilt relevant vem och vad som anses "bäst", "störst" och 

"starkast".  

Gällande de verbala processerna så är det enbart boxaren som huvuddeltagare som kommer 

till tals i materialet. Detta sker främst genom anföranden markerade med talstreck där 

processen förekommer i slutet av anförandet, t.ex. "säger Laurén". Det är också inom dessa 

anföranden som de mentala processerna realiseras. Där relevantgörs främst boxarens tankar 

och känslor gällande händelseförloppet under matchen, samt hur det känns att ha vunnit 

WBC-titeln. Boxaren som upplevare ges alltså utrymme att reflektera över den individuella 

insatsen och vinstens personliga betydelse för deltagaren, vilket vidare stärker vinstens 

betydelse inom kontexten av en individualistiskt och resultatsfokuserad verksamhet.  

6.1.2 Världsmästaren – Verksamhetens viktigaste deltagare 

Gemensamt för materialet är att boxaren är huvuddeltagare i samtliga artiklar. Detta går 

främst att se i hur boxaren primärt realiseras som förstadeltagare, men också i vilka 
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egenskaper som boxaren tillskrivs och hur mycket utrymme boxaren får att redovisa sitt 

perspektiv genom anföranden i texten. Boxaren är den enda deltagaren som tillåts komma till 

tals i texten, och därigenom relevantgörs också boxarens tankar och känslor kring händelsen 

som centrala för konstruktionen av verksamheten. Jag kommer först att gå igenom 

gemensamma drag för hur boxarens konstrueras i artikeltexten, för att sedan presentera 

gemensamma drag i hur boxaren tillåts konstruera sig själv genom anföranden. Slutligen 

kommer jag att ge en kort kommentar gällande vilka referenter som boxaren får i texten, och 

förklara hur detta kan påverka konstruktionen av boxaren inom verksamheten. Se tabellerna 

JA-2, JE-2, LA-2 och LE-2 för samtliga processer där boxaren förekommer i respektive 

artikel. 

Artikeltexten 

Boxaren är oftast realiserad som aktör i materiella processer både i artikeltexten och i 

anföranden. Detta signifierar en verksamhet där boxarens handlingar realiseras som de 

viktigaste inom kontexten för verksamheten. Artiklarna placerar boxaren som aktör dels i 

artiklarnas sammanfattning av händelsen, och dels i beskrivningen av matchförloppet. 

Händelsens sammanfattning konstrueras konsekvent av att boxaren, med aktiva handlingar, 

tillförskaffar sig WBC-titeln genom att besegra motståndaren. Denna konstruktion 

förekommer i samtliga rubriker och tre efterföljande ingresser, vilket direkt presenterar 

verksamhetens gemensamma deltagare och sätter dem i relation till varandra. Detta går att se i 

t.ex. (JA:1-4) och (LE:1-3):  

(JA:1) Svenske Badou Jack blev världsmästare (JA:2) (implicit Badou Jack) Slog 

amerikanske mästaren Dirrell på poäng 

(JA:3) Sverige fick en ny världsmästare i proffsboxning tidigt i morse. (JA:4) Badou Jack vann 

sensationellt över amerikanske mästaren Anthony Dirrell på poäng efter tolv välboxade ronder i 

Chicago. 

(LE:1) Lauréns succé - tog världsmästarbältet 

(LE:2) Mikaela Laurén tog i kväll hem världsmästartiteln i lätt mellanvikt på proffsgalan i 

Västerås. (LE:3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes i en tio ronder 

lång fajt 

Nästa viktiga konstruktion är att matchens händelseförlopp också realiseras med boxaren som 

aktör. Detta presenterar de handlingar som boxaren har utfört under matchen i mer detalj, och 

förstärker boxaren som textens huvuddeltagare, vilket syns tydligast i exemplen (JA:17-18), 

och (LE:30-32): 
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(JA:17) Jack behärskade matchen från rond ett (JA:18) då han försvarade sig skickligt mot 

amerikanens försök att vinna på en snabb knockout. 

(LE:30) Laurén behöll farten (LE:31) medan amerikanskan Lopes blev allt mer stillastående, 

(LE:32) och svenskan fick in flera fina träffar. 

I samtliga artiklar sammankopplas boxaren med ett antal positiva värden och attribut, där 

boxarens nya ägandeskap av världsmästartiteln realiseras som särskilt viktig. Dessa 

egenskaper är konstruerade på något olika sätt för Laurén och Jack, men de fyller liknande 

funktioner i texterna: att identifiera boxaren med världsmästartiteln. Tittar vi på Jacks och 

Lauréns två artiklar var för sig så har de dock varsina relationella konstruktioner som belyser 

just detta. I Jacks artiklar används relationella processer i artikeltexten för att beskriva WBC-

titeln, vilket syns i (JA:8) nedan. 

(JA:8) WBC-titeln i super mellanvikt är en riktigt stor titel.   

I Lauréns artiklar finns ingen motsvarande beskrivning av titeln, men Laurén konstrueras 

istället som ägare av världsmästartiteln i artikeltexten, vilket syns i (LA:4) nedan: 

(LA:4) – hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt. 

Den relationella konstruktionen av att vara världsmästare återfinns i Jacks artiklar istället i 

anföranden, t.ex. (JE:19) nedan: 

(JE:18) Jag hade en tuff inledning på min karriär, (JE:19) men nu är jag världsmästare, […] 

Oavsett utformning är detta identifierade realiserat som centralt för verksamheten, vilket 

samtidigt signifierar verksamhetens som starkt jämförande och status- och 

prestationsfokuserad.  

Anföranden 

Boxaren är, med några få undantag, den enda deltagaren som realiseras som talare och 

upplevare i verbala och mentala processer. Texternas anföranden är alla hämtade från 

boxaren, och dessa anföranden ger boxaren utrymme att berätta om sin uppfattning av, 

känslor kring och handlingar under matchen. Boxaren får även möjligheten att presentera och 

kommentera ämnen och deltagare som artiklarna konstruerar som relevanta. Det är främst två 

återkommande processbetydelser som återfinns i nästan hela materialet vilka båda bidrar till 

att förstärka händelsen och händelseförloppet som särskilt relevant ur boxarens individuella 

perspektiv. Dessa består främst av mentala och materiella processer som uttrycker känslor och 

handlingar inför och under matchen.  
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Gällande händelseförloppet så uttrycks de främst med materiella processer, där vissa 

realiseras genom anförda satser i mentala processer. Detta går att se i t.ex. (LE:27-29) där 

(LE:28) är mental och (LE:29) är materiell i anförd sats: 

(LE:27) – Jag fick henne och vackla (LE:28) och (implicit jag) trodde (LE:29) att jag skulle få 

ner henne i backen. 

Förutom händelseförloppet under matchen relevantgörs också delvis händelseförloppet för 

boxarens individuella resa fram till denna punkt, samt vad vinsten betyder för individiden. 

Detta går att se i t.ex. (LA:17-19) där (LA:17-18) är mentala och (LA:19) är materiell: 

(LA:17) – Det känns otroligt, helt fantastiskt. (LA:18) Det är verkligen en dröm som har blivit 

sann. (LA:19) Det är det här jag tränat så hårt för 

Konstruktionerna i (LA:17) och (LA:19) ovan har direkta motsvarigheter i samtliga artiklar. 

Dessa fungerar för att förstärka kontexten av boxning som en individualiserad verksamhet 

med boxaren i fokus, där den individuella prestationen har resulterat i framgång och vinsten 

av världsmästartiteln realiseras som boxarens huvudsakliga resultat. 

Som tidigare nämnt är det enbart Jack respektive Laurén som har anföranden och därigenom 

kommer till tals i artiklarna. Vid några tillfällen i Jacks artiklar så realiseras dock andra 

deltagare som talare, dels i (JA:31 & 36) och dels i (JE:23): 

(JA:31) – De höll på och skällde som hundar mot mig på invägningen 

(JA:36) Och mest skällde Anthonys bror Andre 

(JE:22) Matchen gick hela vägen till tolv ronder, (JE:23) trots Direll sagt (JE:24) att han skulle 

avsluta matchen redan i den första eller andra ronden. 

Utifrån konstruktionen av dessa satser kan vi dock se att de bara realiseras som talare utifrån 

Jacks perspektiv och i relation till Jack som huvuddeltagare. Processerna (JA:31) och (JA:36) 

behandlar en grupp som försökte störa Jack före matchen, och (JE:23) förekommer i en 

mening vars huvudämne är Jacks framgångsrika insats i matchen gentemot motståndarens 

misslyckande. Att andra personer delvis realiseras som talare påverkar alltså inte att Jacks är 

det enda perspektivet som lyfts fram. 

Referenter 

Det finns tydliga likheter i vilka referenter som används för att hänvisa till boxaren i de fyra 

artiklarna. I artikeltexten används främst boxarens hela för- och efternamn eller enbart 

efternamn, med några enstaka tillfällen där enbart förnamnet används. Detta går att koppla 

direkt till Koivulas förklaring av hur användandet av den mer formella efternamnsreferenten 
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kan legitimera och ge "vuxen" status till idrottens utövare (1999 s.42). Detta kan fungera för 

att påvisa boxarens individuella status inom verksamheten.  

Boxarna refereras även till med könsbestämmande pronomen, t.ex. hon/honom, och i tre av 

artiklarna används också deras nationsidentitet som referent vid minst ett tillfälle, som vi kan 

se i t.ex. (JA:1) och (LA:16): 

(JA:1) Svenske Badou Jack blev världsmästare  

(LA:16) … den 38-åriga svenskan, från Stockholm, är världsmästare … 

Den vanligaste referenten är dock självreferenten "Jag" som förekommer i anföranden från 

boxaren. Detta styrker boxarens position som textens huvuddeltagare i och med att boxaren 

konstrueras med väldigt stort utrymme att presentera sig själv, händelsen och vinsten ur sitt 

eget perspektiv.  

Boxarens konstruktion som del av verksamheten 

Sammantaget målar detta bilden av en högst individualiserad verksamhet. Boxarens 

perspektiv är utgångspunkten för konstruktionen och kontextualiseringen av hela 

verksamheten. Artiklarnas fokus ligger på boxarens handlingar, tankar och nuvarande status. 

Alla andra deltagare, händelseförlopp och omständigheter presenteras och konstrueras just 

utifrån deras relation till boxaren och boxarens vinst. Vilka deltagare, händelseförlopp och 

omständigheter dessa är presenteras i nästa avsnitt. 

6.1.3 Motståndaren, WBC-titeln och matchen 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel så är det tre övriga deltagare som förekommer i 

samtliga artiklar, nämligen motståndaren (Aleksandra Magdziak Lopes för Laurén och 

Anthony Dirrell för Jack), WBC-titeln (världsmästartiteln i lätt mellanvikt respektive 

mellanvikt) och själva matchen som har utkämpats av boxarna. I detta avsnitt kommer jag gå 

igenom dessa deltagare och förklara vilka roller och funktioner de fyller inom kontexten för 

verksamheten. 

Motståndaren 

Den första gemensamma deltagaren är motståndaren som boxaren mött i matchen. Se 

tabellerna JA-3, JE-3, LA-3 och LE-3 för samtliga processer där motståndaren förekommer i 

respektive artikel.  

Motståndaren behandlas något olika de fyra texterna (vilket jag kommer förklara i mer detalj i 

6.2 Särskiljande drag). Men det är särskilt en funktion som motståndaren fyller i samtliga 
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texter, nämligen den deltagare som boxaren besegrat för att vinna WBC-titeln.  Därigenom 

fyller motståndaren också funktionen av måttstock som boxarens bedrifter sätts emot inom 

verksamheten. Det nyss beskrivna händelseförloppet, boxaren besegrar motståndaren, 

realiseras främst i materiella processer med boxaren som aktör och motståndaren som mål, 

vilket går att se i t.ex. (LE:3):  

(LE:3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes i en tio ronder lång fajt 

Men vid ett tillfälle packas besegrandet ihop i en ideationell grammatisk metafor och 

realiseras som omständighet i en relationell process (LA:16): 

(LA:16) Det betyder att den 38-åriga svenskan, från Stockholm, är världsmästare efter 

poängseger mot amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes. 

Oavsett grammatisk utformning så realiseras alltså motståndaren konsekvent som någon 

boxaren besegrat, vilket innebär att besegrandet i sig utgör en central del i boxarens resultat.  

WBC-titeln 

Den andra gemensamma deltagaren är WBC-titeln, den världsmästartitel som boxaren vunnit. 

Se tabellerna JA-4, JE-4, LA-4 och LE-4 för samtliga processer där WBC-titeln förekommer i 

respektive artikel. WBC-titeln kan på många sätt uppfattas som mer central än motståndaren, 

och detta trots att en vinst över motståndaren är vad som krävs för att vinna titeln. Detta syns 

främst i att boxarens införskaffande av titeln oftast realiseras som matchens huvudsakliga 

resultat, medan vinsten mot motståndaren blir ett resultat i andra hand. Se t.ex. (LA:16) ovan 

eller (JE:3-4) nedan: 

(JE:3) Natten mot lördag svensk tid tog Badou Jack hem WBC-titeln i supermellanvikt (JE:4) 

efter att (implicit Badou Jack) besegrat Antony Dirrel. 

Det syns också i hur WBC-titeln dels konstrueras som något boxaren både tar, blir, har och är. 

WBC-titeln realiseras konsekvent i samtliga artiklar som någonting boxaren tar, och med 

referenten världsmästare realiseras det som något boxaren blir och därefter är. Att 'boxaren 

tar titeln' realiseras redan i huvudrubriken i tre av artiklarna vilket utgör den 

dispositionsmässigt viktigaste sammanfattningen av händelsen som artiklarna beskriver. Det 

efterföljande resultatet, att "boxaren är världsmästare' realiseras också som värde i 

relationella processer med boxaren som identifierad, även om detta sker på lite olika sätt, 

vilket jag gick igenom i föregående avsnitt.  

WBC-titeln konstrueras alltså dels som det slutgiltiga resultat som boxaren har uppnått i 

egenskap av idrottare, men den står också för en egenskap som blir tätt ansluten till boxaren 
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som individ. Sammanfattningsvis blir alltså detta värde den individuella boxarens största 

bedrift, och därmed också det viktigaste i kontexten. Detta bidrar ytterligare till att konstruera 

boxningen som en individualiserad verksamhet med boxaren/vinnaren i centrum.  

Matchen 

Den tredje gemensamma deltagaren är själva matchen som har utkämpats mellan boxaren och 

motståndaren. Se tabellerna JA-5, JE-5, LA-5 och LE-5 för samtliga processer där matchen 

förekommer i respektive artikel.  

Inom verksamheten är matchen realiserad dels som den primära tidsmässiga avgränsningen 

inom vilken sporten utövas, och dels som referent för sportutövandet som helhet. Matchen 

som tidsavgränsning är något som går att se i materialet genom att den är den deltagare som 

de flesta händelseförlopp centreras kring. Detta ofta i form av omständighet som ger uttryck 

för när något skedde, vilket går att se i t.ex. och (JE:8) och (LE:38). 

(JE:8) Inför matchen var stämningen mellan boxarna het. 

(LE:38) I vinnartalet efter matchen hyllade Laurén Frida Wallberg, 

Matchen som referent för sportutövning går också att se vid tillfällen där den realiseras som 

mål i materiella processer och står för någonting som boxaren eller motståndaren behärskar 

(JA:17), avslutar (JE:23) eller utkämpar (LE:34). 

(JA:17) Jack behärskade matchen från rond ett 

(JE:23) trots Direll sagt (JE:24) att han skulle avsluta matchen redan i den första eller andra 

ronden. 

(LE:34) Tio fulla ronder hade utkämpats 

Om boxaren är verksamhetens viktigaste deltagare, motståndaren är boxarens huvudsakliga 

måttstock och WBC-titeln är verksamhetens huvudsakliga resultat så är matchen det som 

omgärdar och möjliggör hela idrottens utövande. 

6.2 Särskiljande drag – Två kontexter inom samma verksamhet 

Som det förra avsnittet visade så finns det flera gemensamma drag i de fyra artiklarna. Men 

texterna innehåller även flera subtila skillnader i hur Laurén, Jack och deras bedrifter 

konstrueras som del av verksamheten. Analysen har visat att Jack och Jacks vinst konstrueras 

som en historiskt viktig idrottshändelse i en större verksamhetskontext, samt som en 

avgörande framgång i Jacks pågående karriär. Detta sker bland annat genom ett fokus på 

Jacks tidigare, pågående och framtida karriär samt genom ett jämförande element gentemot 
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historiska figurer inom boxningen. Lauréns vinst verkar å andra sidan vara konstruerad som 

en mer personligt viktig händelse där världsmästartiteln är hennes slutgiltiga topp. Detta sker 

bland annat genom att artiklarna lägger vikt vid händelsens interna dramatik och Lauréns 

översvallande känslor. Dessa separata kontexter går delvis att se i hur de gemensamma 

deltagarna behandlas, men också i vilka ytterligare deltagare som relevantgörs och 

förekommer i Jacks respektive Lauréns artiklar. Det finns också tydliga skillnader i hur de två 

boxarna tillåts konstruera sig själva i och med deras anföranden i de olika texterna.  

I det här avsnittet kommer jag att förklara hur Jack respektive Lauréns artiklar bygger upp de 

två boxarna och deras bedrifter inom dessa kontexter. Detta bland annat i relation till de 

gemensamma deltagarna men även i relation till övriga deltagare som bara förekommer i 

respektive artikelpar. Jag kommer först gå igenom boxaren och där förklara det som särskiljer 

konstruktionen av Badou Jack och Mikaela Laurén som respektive händelses huvuddeltagare. 

Därefter kommer jag gå igenom hur motståndaren, WBC-titeln och matchen för att visa på 

särskiljande drag i konstruktionen av de gemensamma deltagarna. Till slut kommer jag att 

presentera och behandla de övriga deltagarna som relevantgörs i Jacks respektive Lauréns 

artiklar.  

6.2.1 Boxaren – Badou Jack och Mikaela Laurén  

I denna del kommer jag att gå igenom Badou Jacks och Mikaela Lauréns artiklar i 

Aftonbladet och Expressen i mer detalj. Syftet med denna del är att redogöra för särskiljande 

drag som förekommer i en eller båda av Jacks respektive Lauréns artiklar utan motsvarighet i 

det övriga materialet. 

Min analys har visat flera skillnader i Badou Jacks artiklar som bidrar till att konstruera Jack 

och Jacks vinst som viktig i dels en karriärmässig och dels en historisk kontext. Min analys 

har också visat flera skillnader i Lauréns artiklar som bidrar till att konstruera Laurén och 

Lauréns vinst inom kontexten av en personlig framgång. Dessa kontexter syns både i hur de 

gemensamma deltagarna hanteras, men också genom vilka övriga deltagare som förekommer 

i texterna. Vid vissa tillfällen överlappar de övriga deltagarna med de gemensamma, och 

därför kommer vissa deltagare presenteras där deras påverkan i händelsen blir som mest 

påtaglig.   

Badou Jack – Bakgrund, karriär och framtid 

Den mest framträdande skillnaden i hur Jack konstrueras gentemot Laurén är hur flera satser 

och processer i Jacks texter används för att beskriva hans tidigare, nuvarande och framtida 
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karriär. Dessa redogörelser är oftast realiserade med materiella processer, och beskriver alltså 

vad Jack gjort, gör och ska göra. Jacks karriär behandlas både i artikeltexten och i anföranden 

från Jack. I Aftonbladet får detta särskilt stort utrymme där de beskriver både hans tidigare 

karriär ur ett historiskt perspektiv, vilket syns i t.ex. (JA:37-39), och även hans framtida 

karriär i anslutning till vinsten (JA:47-49). Detta får också en intressant kommentarer i ett 

anförande från Jack(JA:50-54):  

(JA:36) Och mest skällde Anthonys bror Andre (JA:37) som Badou Jack sparrade mot 

(JA:38) när han upptäcktes av superstjärnan Floyd Mayweather Jr (JA:39) och (implicit han) 

hamnade i Mr Moneys Las Vegasstall.  

(JA:46) Nu kan Badou se fram mot en riktigt skön framtid i proffsringen. (JA:47) Med det tunga 

WBC-bältet siktar han in sig på en titelmatch mot George Groves (JA:48) (implicit George 

Groves) som anses vara bäst i världen i viktklassen. (JA:49) En match som kommer att ge 

Badou Jack en mångmiljoninkomst. 

(JA:50) – Vi drog in 1,8 miljoner kronor för den här matchen. (JA:51) Nästa match kommer att 

ge många gånger mer. (JA:52) Men nu ska det först bli lite semester, (JA:53) konstaterar Badou 

Jack (implicit Badou Jack) som vet att det blåser hårt på toppen:  

I Expressen tillägnas också ett antal processer till att beskriva Jacks tidigare karriär, vilket 

syns i t.ex. (JE:39-40): 

(JE:39) Sedan Jack förlorade redan i första ronden mot Derek Edwards för ett år sedan (JE:40) 

har han Jack nu vunnit tre raka matcher. 

Jacks karriär realiseras alltså främst som ett händelseförlopp med materiella processer där 

Jack står som antingen aktör eller mål. I Aftonbladets artikel är (JA:46) också (JA:50) särskilt 

intressanta, då dessa är de enda mentala processerna som realiseras som del av artikeltexten. 

Resterande mentala processer i materialet förekommer enbart som del av anföranden, men här 

låter man alltså artikeltexten placera Jack i upplevarpositionen utifrån hans karriär och 

framtid. Detta kan tolkas uttrycka en förståelse och/eller tidigare kunskap ifrån 

avsändarpositionen, vilket ytterligare kommunicerar vikten av Jacks vinst.  

Mikaela Laurén – Personlig och slutgiltig framgång 

En framträdande skillnad i hur Laurén konstrueras gentemot Jack är hur hon realiseras i 

relation till deltagaren WBC-titeln (se Tabell LA-2 och LE-2). Laurén verkar ha en något mer 

passiv relation till sitt världsmästerskap än Jack. Detta sker genom att artikeltextens 

relationella realiserande av denna relation konstruerar ett mer statiskt tillstånd för Laurén efter 

vinsten. Som jag påpekade i 6.1.2 Motståndaren, WBC-titeln och Matchen så beskrivs Laurén 
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som ägare av världsmästartiteln med relationella processer i artikeltexten. Detta syns i t.ex. 

(LA:4) och (LE:4).  

(LA:2) (implicit Det var) Stor dramatik i tio tuffa ronder. (LA:3) Mikaela Laurén var starkast 

(LA:4) – hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt. 

(LE:3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes i en tio ronder lång fajt 

(LE:4) och WBC-titeln är hennes. 

I exemplen ovan finns några intressanta processer att studera närmare. Processerna (LA:2-4) 

utgör ingressen i Aftonbladets artikel, och är den enda ingressen som realiseras med 

relationella processer. Här står alltså Laurén som identifierad med värden som händelsens 

viktigaste sammanfattning, vilket kan tolkas som att hennes nya status realiseras som 

viktigare än handlingarna som utförts för att uppnå den.  

Som tidigare påpekat i 6.1.2 Världsmästaren – Verksamhetens viktigaste deltagare så saknas 

både självidentifikationen/-konstruktionen som världsmästare i Lauréns anföranden. 

Ytterligare en konstruktion som saknas är att världsmästare inte realiseras som någonting 

Laurén blir eller har blivit. Detta är något som gör (LE:7-9) särskilt intressant: 

(LE:7) Efter tio fulla ronder och ett blödande öra kan Mikaela Laurén titulera sig 

världsmästare i lätt mellanvikt. (LE:8) Laurén har två bälten sedan tidigare, (LE:9) men 

kvällens seger över amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes innebär (implicit Lauren 

har) en prestigefylld WBC-titel. 

Process (LE:7) blir intressant i och med att detta är en verbal process som uttrycker att Laurén 

nu har möjligheten att kalla sig själv världsmästare. Här konstrueras alltså både hennes 

blivande och självidentifierande i en och samma process i tredjeperson i artikeltexten. 

Processerna (LE:8-9) är också intressanta, då dessa är de enda som närmar sig både Jacks 

konstruktion av hans tidigare karriär och de relationella beskrivningarna av WBC-titeln. 

Däremot realiseras denna enstaka karriärsrelaterade detalj enbart som attribut i en relationell 

process, och beskrivningen av WBC-titeln ingår i nominalgruppen som står som attribut i den 

efterföljande relationella processen. Dessa processer uttrycker visserligen framgång i Lauréns 

boxningskarriär, men det realiseras enbart som egenskaper i Lauréns personliga kontext till 

skillnad från något som Laurén själv har gjort.  

Boxarnas anföranden och självkonstruktion 

En annan viktig skillnad återfinns i Lauréns respektive Jacks anföranden. Lauréns anföranden 

består i mycket högre utsträckning av redogörelser för hur hon känner inför och blivit 

påverkad av matchen. Hennes anföranden är dessutom konstruerade på ett sätt som verkar 



34 

 

mer talspråkligt och upprepande emfatiskt än Jacks.  Detta blir särskilt tydligt i Aftonbladets 

artikel (LA:23-30), men förekommer också i Expressen (LE:10-14).   

(LA:23) – Om jag ska vara ärlig har jag varit ett nervrak, (LA:24) jag har brutit ihop fyra 

gånger i dag, (LA:25) (implicit Jag har) brustit ut i tårar. (LA:26) Jag har varit otroligt mycket 

mer nervös. (LA:27) Jag kunde absolut inte sova igår, (LA:28) (implicit Jag) vaknade flera 

gånger i natt. (LA:29) Jag vaknade tidigt i morse (LA:30) och (implicit Jag) har inte kunnat 

sova på hela dagen. 

(LE:10) – Det känns fantastiskt (LE:11) att jag har tagit hem det VM-bälte (LE:12) jag har 

tränat så hårt för (LE:13) och (implicit jag) längtat efter (LE:14) och (implicit jag) drömt om,  

I anförandet från Aftonbladet tillägnas två mentala (LA:23 & 26) samt fyra materiella 

processer (LA:24-25 & 27-28) åt Lauréns nervositet före matchen. I exemplet från Expressen 

används tre mentala (LE:11 & 13-14) och två materiella (LE:11-12) åt att uttrycka Lauréns 

många känslor inför vinsten. Lauréns konstrueras alltså i båda artiklarna med översvallande 

känslor uttryckta med talspråkligt och emfatiskt upprepande satser, vilket understryker hur 

viktig matchen och vinsten har varit för henne för ett personligt och emotionellt plan.  

Jacks anföranden konstrueras å andra sidan som betydligt mer sakliga, och hans känslor kring 

matchen är mer mer fokuserade kring kringliggande faktorer samt händelseförloppet under 

matchen. Jämför t.ex. följande exempel från Jacks artikel i Expressen (JE:14-17 & 33) med 

exemplen från Laurén ovan: 

(JE:14) Jag [visste] (JE:15) att ingen kunde råna mig, (JE:16) jag tycker (JE:17) att jag vann 

rättvist. 

(JE:33) – Jag visste (34) att jag hade honom innan matchen 

Jacks mentala processer realiseras nästan helt genom anförda satser i form av materiella 

processer, och följaktligen blir Jack i större utsträckning en aktiv deltagare i händelsen även 

på det mentala planet. Ovanstående exempel visar även på ytterligare en egenskap som enbart 

återfinns i Jacks anföranden: ett konfrontativt och jämförande element där han sätter sig själv 

och sin förmåga i relation till motståndaren. Ett liknande anförande återfinns också i 

Aftonbladets artikel (JA:19-22): 

(JA:19) – Han trodde (JA:20) att han skulle stoppa mig i rond ett eller två, (JA:21) men jag har 

mött boxare som slår hårdare än han gör (JA:22) och (implicit jag) var bra förberedd.   

Slutligen tillägnas också en stor del av Lauréns anföranden, och följaktligen artikeln, till en 

övrig deltagare som saknar motsvarighet i Jacks texter: Frida Wallberg (som behandlas 
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närmare under 6.2.5 Övriga deltagare). Detta genom att Laurén tillägnar matchen till Frida 

Wallberg, och motiverar detta genom att konstruera henne som en personlig förebild. 

Sammantaget reflekteras alltså de två boxarnas skiljda kontexter även i de anföranden som 

utgör stora delar av deras artiklar. Lauréns vinst konstrueras som en personlig och slutgiltig 

framgång, medan Jacks konstrueras som ett steg på vägen i en pågående karriär. 

6.2.2 Motståndaren – Anthony Direll och Aleksandra Magdziak Lopez 

Som jag tidigare nämnt så realiseras motståndaren på ett något annorlunda sätt i Jacks artiklar 

gentemot Lauréns, men också inkonsekvent i Jacks. Se tabell JA-3, JE-3, LA-3 och LE-3 för 

att se samtliga processer där motståndarna förekommer.  

Den mest påtagliga skillnaden motståndarna är att Dirrells insats i matchen konstrueras som 

mindre viktigt, dels för händelsen i stort och dels för händelseförloppet under matchen. 

Lauréns motståndare, Lopez, realiseras däremot med större handlingskraft i texten. Detta 

skapar ett mer dramatiskt händelseförlopp vilket bidrar till att förstora Lauréns vinst i en 

personlig kontext. Sammantaget målar hantering av motståndarna upp en bild av Jack som en 

boxare i full kontroll över situationen, medan Laurén realiseras i en mer utsatt position. Detta 

blir särskilt påtagligt i följande jämförelse mellan (JA:17-18) och (LA:7-10): 

(JA:17) Jack behärskade matchen från rond ett (JA:18) då han försvarade sig skickligt mot 

amerikanens försök att vinna på en snabb knockout. 

(LA:7) Aleksandra Magdziak Lopes inledde VM-fajten bäst, (LA:8) hon fick ett överläge mot 

Mikaela Laurén. (LA:9) Men svenskan kom in i matchen (LA:10) och (implicit svenskan) 

jobbade bra med vänsterkroken, följt av en rak höger. 

Då Jack är textens huvuddeltagare blir det naturligt att han realiseras i aktörspositionen i 

processerna (JA:17-18). Men konstruktionen innebär samtidigt att motståndarens aktiva 

handlingar under matchen förminskas till att vara närmast obetydliga. I exemplet från Laurén 

är det istället inledningsvis motståndaren som hamnar i aktörspositionen i (LA:7-8) för att 

sedan överlåta den till Laurén i (LA:9-10). I Lauréns aritkel beskrivs alltså ett mer dramatiskt 

händelseförlopp där motståndaren konstrueras som ett större hinder vilket Laurén har 

överkommit för att nå vinsten. I och med att motståndaren blir ett större hinder för Laurén blir 

också vinsten större för Laurén sett ur den personliga kontexten. Vidare så realiseras också 

vissa av Lauréns insatser under matchen som något förminskande gentemot Jacks, och detta 

genom att påpeka ett av Lauréns misslyckanden (LA:11-13): 
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(LA:11) I rond sju fick hon in flera riktigt bra träffar, (LA:12) men (implicit hon) lyckades 

aldrig knocka amerikanskan. 

Om vi jämför detta med  (JA:17-18) ovan kan vi alltså se att Jack lyckas undvika en 

knockout, medan Laurén istället misslyckas utföra en knockout. Lauréns relativa brist på 

kontroll gör sig också särskilt tydlig i redogörandet för en skada hon fick under matchen, 

vilket beskrivs i (LE:16-18) och även får kommentar i ett efterföljande anförande (LE:19-24)  

(LE:16) Amerikanskan Lopes började matchen starkast. (LE:17) Laurén såg frustrerad ut 

(LE:18) och (implicit Laurén) började blöda från vänster öra i slutet av fjärde ronden. 

(LE:19) – Jag har jätteont i örat, (LE:20) det sprack upp på något vis. (LE:21) Men det är så 

mycket adrenalin, (LE:22) det enda som påverkade mig var när läkarna kom upp, (LE:23) jag 

var livrädd (LE:24) att de skulle stoppa matchen 

När det gäller skadan som Laurén råkade ut för så realiseras både hon och skadan fortfarande 

ur perspektivet av Laurén som huvuddeltagare. Trots att vi kan tolka skadan som orsakad av 

motståndaren konstrueras dessa händelser dels med Laurén och dels med Lauréns öra som 

implicita aktörer. I anförandet introduceras en till övrig deltagare, läkarna, (LE:22) som 

Laurén uttrycker kunde stoppa hennes chanser till att avsluta och vinna matchen. Här har vi 

alltså ytterligare konstruktioner som realiserar Laurén med begränsad kontroll över 

matchförloppet. 

Det finns ytterligare en särskiljande aspekt i Jacks artikel i Expressen där Dirrell får lite mer 

utrymme i texten. De avslutande paragraferna (JE:43-47) behandlar nämligen motståndarens 

tidigare karriär inom boxningen och beskrivs likt Jacks karriär främst med materiella 

processer samt en relationell (JE:46): 

(JE:43) Direll vann titeln i augusti (JE:44) efter att (implicit Direll) ha besegrat veteranen Saiko 

Bika. (JE:45) Direll har tidigare kämpat mot blodcancer (JE:46) och (implicit Direll) har varit 

frånvarande från boxningen i drygt 20 månader. 

(JE:47) Han har också brutit ett ben och sin handled i en motorcykelolycka. 

Här återkommer alltså karriärsaspekten i texten, men denna gång med motståndaren som 

förstadeltagare.  

För att sammanfatta den gemensamma deltagaren motståndaren och dess särskiljande drag så 

kan vi konstatera att Lauréns motståndare konstrueras med större handlingsförmåga än Jacks 

motståndare. Detta tillsammans med skadan och läkarna leder samtidigt till att Laurén inte 

realiseras med samma nivå av kontroll över händelseförloppet som Jack. Lauréns motståndare 

realiseras med viss kontroll över matchen, medan Jacks motståndare bara realiseras som mål 
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för Jacks kontroll. Sett ur perspektivet av Lauréns vinst som viktig i en personlig kontext kan 

denna konstruktion fungera för att dramatisera händelseförloppet, och därmed skapa en större 

utmaning för Laurén att överkomma inom loppet av berättelsen. Sett ur perspektivet av Jacks 

vinst som viktig ur en historisk och karriärmässig kontext så konstrueras hans styrka och 

kontroll på ett sätt som kan tolkas som ett lovande karaktärsdrag inför framtida matcher. 

Vidare så relevantgörs även motståndarens karriär i Jacks artiklar, vilket stärker 

karriärsaspekten som särskilt viktig inom herrboxningen. 

6.2.3 WBC-titeln 

Konstruktionen av WBC-titeln, samt dess relation till de två boxarna, visar på en del 

särskiljande drag som spelar in i Jacks historiska och karriärmässiga samt Lauréns personliga 

kontext. För att se samtliga processer där WBC-titeln förekommer, se tabell JA-4, JE-4, LA-4 

och LE-4. 

Jag har redan redovisat en del skillnader i hur WBC-titeln konstrueras, dels i 6.1.2 

Världsmästaren – verksamhetens viktigaste deltagare och dels i Lauréns avsnitt i 6.2.1 

Boxaren – Badou Jack och Mikaela Laurén, och har därför inget att tillägga gällande WBC-

titeln i Lauréns artiklar. Däremot är det en skillnad i Jacks artiklar som behöver poängteras 

ytterligare ur ett särskiljande perspektiv. Den mest påtagliga skillnaden i hur WBC-titeln 

konstrueras i Jacks artiklar är dels att den realiseras som bärare/identifierad av positiva 

värden/attribut, och dels att den placeras inom en historisk kontext. Detta går att se i följande 

exempel (JA:8-10): 

 (JA:8) WBC-titeln i super mellanvikt är en riktigt stor titel. (JA:9) (Implicit WBC-titeln är) 

Den största en svensk haft (JA:10) sen Ingemar Johansson blev tungviktsmästare 1959.  

Titelns betydelse beskrivs alltså som "störst" och dess värde förstärks ytterligare genom att 

presentera den ur sin egen historiska kontext. Vi kan t.ex. se i (JA:10) ovan hur en annan 

svensk boxare, Ingemar Johansson, blev världsmästare förut (se 6.2.4 Övriga deltagare 

nedan). I Expressens artikel relevantgörs också Direll (och Dirells motståndares) ägandeskap 

av titeln i materiella processer (JE:43-44): 

(JE:43) Direll vann titeln i augusti (JE:44) efter att (implicit Direll) ha besegrat veteranen Saiko 

Bika. 

Syftet med dessa konstruktioner går att förstå ur perspektivet av att Jacks vinst är historiskt 

signifikant. Genom att påpeka storheten i titeln konstrueras också Jack och Jacks vinst som 

större i kontexten av verksamheten.  
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6.2.4 Matchen 

Deltagaren matchen konstrueras förhållandevis lika mellan de två boxarna. Den konstrueras 

relativt konsekvent antingen med en tidsbestämmande funktion eller som referent för 

idrottsutövningen. I Jacks artiklar är det dock några tillfällen där matchen får ytterligare en 

funktion som spelar in i den historiska och karriärmässiga kontexten. Detta genom att hänvisa 

till tidigare och framtida matcher inom den professionella boxningen som både relaterar till 

Jack själv men också till andra professionella boxare. Detta går att se i t.ex. (JA:42) nedan: 

(40) – Nu åker jag hem till Las Vegas (41) för (implicit jag) att tacka Floyd (42) och (implicit 

jag) stötta honom inför hans match mot Manny Pacquiao nästa lördag. 

Denna ytterligare funktion bidrar till att kontextualisera Jack och Jacks vinst inom en historisk 

och karriärmässig kontext genom att belysa boxningen som en aktiv och pågående 

verksamhet. 

6.2.4 Övriga deltagare 

Utöver de gemensamma och övriga deltagare som har presenterats och analyserats hittills så 

förekommer en del ytterligare deltagare som är unika för de två boxarnas respektive artiklar. I 

detta avsnitt ska jag presentera dessa och förklara hur de bidrar till att särskilja Jack och 

Laurén till två separata kontexter inom samma verksamhet. Jag kommer först gå igenom de 

övriga deltagarna som förekommer i Jacks artiklar, vilka består av Andra boxare, Jacks team, 

Dirells team och Sverige och bidrar till att realisera Jacks vinst inom en historisk och 

karriärmässig kontext. Jag kommer därefter gå igenom de övriga deltagarna som förekommer 

i Lauréns texter, vilka består av Frida Wallberg och Domarna och bidrar till att realisera 

Lauréns vinst inom en personlig kontext.  

Övriga deltagare Badou Jack 

I Jacks artiklar förekommer ett antal deltagare som saknar motsvarighet i Lauréns artiklar. En 

av dessa deltagare, som jag har valt att kalla för Andra boxare, behandlade jag kort i 6.2.3 

WBC-titeln ovan. Denna deltagare består av andra boxare som på ett eller annat sätt 

konstrueras som viktiga i Jacks texter (se tabell JA-6 och JE-6). Den första, Ingemar 

Johansson, kunde vi se i (JA:10) ovan där han konstrueras som en viktig figur inom den 

svenska boxningens historia.  I ett efterföljande anförande (JA:11-15) får Jack dessutom 

utrymme att positionera sig själv gentemot andra svenska boxare, och introducerar där George 

Scott som en ytterligare referent i denna deltagare (JA:12): 
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(JA:11) – Det känns skönt (JA:12) men vi har haft många andra bra boxare, som George Scott 

till exempel. (JA:13) Jag tävlar inte med dem om att bli bäste svensk. (JA:14) Jag ska vara bäst i 

världen (JA:15) och nu har jag det tyngsta bältet man kan ha i boxningen.  

Ännu en boxare, George Groves, presenteras som Jacks framtida motståndare och identifieras 

som bäst i världen senare i samma artikel (JA:47-48).  

(JA:47) Med det tunga WBC-bältet siktar han in sig på en titelmatch mot George Groves 

(JA:48) (implicit George Groves) som anses vara den bäste i världen i viktklassen. 

I en artikel som behandlar Jacks nya titel som bäst i världen förekommer alltså flera andra 

boxare som identifieras med liknande värden. I Expressen är andra boxare något mindre 

framträdande, men förekommer vid två tillfällen i artikelns redogörelse för Jacks och 

motståndarens tidigare karriärer (JE:39 & 42) 

(JE:39) Sedan Jack förlorade redan i första ronden mot Derek Edwards för ett år sedan 

(JE:43) Direll vann titeln i augusti (JE:44) efter att (implicit Direll) ha besegrat veteranen Saiko 

Bika. 

Sammantaget bidrar detta till att skapa en bild av en verksamhet med en rik historia, där Jack 

är en av många stora aktörer. Därmed representerar vinsten också Jacks inträde i denna rika 

historiska kontext. 

Nära anslutet till deltagaren andra boxare förekommer också två ytterligare deltagare som 

utgörs av personer i anslutning till Jacks respektive motståndarens boxningsteam. Jag har valt 

att kalla dessa för "Jacks team" respektive "Dirells team". Dessa deltagare förekommer i 

större utsträckning i Aftonbladets artikel, men är också representerade i Expressens (se tabell 

JA-7 och JE-7). Dirells team realiseras som förstadeltagare utifrån att de försökte störa Jack 

innan matchen (JA:29 & JE:9) 

(JA:29) Inför matchen använde motståndarens stall mycket trash talk (JA:30) för att störa 

Badou. 

 (JE:9) Dirells team använde mycket trashtalk (JE:10) för att få Badou att tappa fokus. 

Vidare förekommer Jacks team i ett antal processer tätt relaterade till Jacks karriär, bland 

annat med och kring referenterna Floyd Mayweather Jr (JA:38 & JE:39), Mr Moneys Las 

Vegasstall (JA:39) och Vi (JA:50): 

(JA:38) när han upptäcktes av superstjärnan Floyd Mayweather Jr (JA:39) och (implicit han) 

hamnade i Mr Moneys Las Vegasstall. 

(JA:50) – Vi drog in 1,8 miljoner kronor för den här matchen. 
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(JE:36) Badou Jack är baserad i Las Vegas (JAE37) och (implicit Badou Jack) boxas i 

superstjärnan Floyd Mayweather Jr:s team. 

Handlingarna som utförs av dessa deltagare bidrar inte i sig till Jacks kontextuella 

positionering i en historiskt viktig kontext. Men att de realiseras i anslutning till matchen 

konstruerar en mer befolkad bild av den professionella herrboxningen. Jack ingår alltså i en 

stor välbefolkad verksamhet där han gör karriär tillsammans med andra aktörer. 

Slutligen så är det en ytterligare viktig deltagare som enbart förekommer i Jacks artiklar, 

nämligen Sverige (Se tabell JA-9 och JE-7). Första satsen i de två artiklarnas ingresser 

realiserar Sverige som mottagare av en ny världsmästare (JA:3 & JE:2): 

(JA:3) Sverige fick en ny världsmästare i proffsboxning tidigt i morse. 

(JE:2) Sverige har fått en ny världsmästare. 

Därmed realiseras också Jacks vinst inte bara som en personlig bedrift, utan även en vinst för 

Sverige som spelare på den professionella boxningsarenan. Detta taget tillsammans med att 

Jack jämförs med andra boxare i den svenska historien gör alltså att hans vinst även blir 

historiskt viktig för Sverige. 

Övriga deltagare – Mikaela Laurén 

Några övriga deltagare som bara förekommer i Lauréns artiklar har behandlats tidigare i detta 

avsnitt. Det är dock två deltagare som behöver behandlas separat i denna del, vilka är Frida 

Wallberg (se tabell LA-6 och LE-6) och Domarna (se tabell (LA-7 LE-6).  

Som jag förklarade ovan så förekommer Frida Wallberg i texten eftersom Laurén tillägnar 

vinsten åt henne i vinnartalet efter matchen. Wallbergs deltagande i artiklarna skulle 

eventuellt kunna tolkas på ett liknande sätt som deltagaren Andra boxare bidrog till den 

historiska kontexten i Jacks artiklar. Men det finns några viktiga skillnader i hur Wallberg 

konstrueras som gör att hon inte kan fylla den funktionen. För det första så konstrueras hon 

inte inom kontexten av en viktig historisk figur inom verksamheten. Hennes deltagande är 

istället beroende av tre faktorer: den första är att Laurén tillägnar matchen till henne, den 

andra är att hon har råkat ut för en hjärnblödning under en boxningsmatch, och den tredje att 

hon är en stor förebild för Laurén. Istället för att Frida Wallberg konstrueras utefter sina egna 

meriter och framgångar under hennes boxningskarriär så definieras hon alltså utifrån sin roll 

som förebild till Laurén, vilket snarare spelar in i Lauréns personliga kontext än något annat. 

Den andra övriga deltagaren, domarna, är också särskilt intressant gällande just Lauréns 

relation till vinsten. Detta eftersom de konstrueras som ytterligare en deltagare som tar 
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kontroll över matchen från Laurén. Både Badou Jack och Mikaela Laurén vann sina WBC-

titlar efter domarbeslut på poäng. I Lauréns artiklar blir detta tydligt genom att domarna 

realiseras som ansvariga i beslutet, vilket syns i (LA:14-15) och (LE:35-36). 

(LA:14) Poängen räknades (LA:15) och domarna utsåg Laurén till vinnare. 

(LE:35) Och domarna var överens. (LE:36) WBC-titeln gick till Laurén. 

I Jacks artiklar är denna detalj enbart realiserad i en omständighet i Aftonbladet (JA:4) och 

helt utelämnad i Expressen. Domarna som beslutsfattare förekommer inte i någon av Jacks 

artiklar. 

(JA:4) Badou Jack vann sensationellt över amerikanske mästaren Anthony Dirrell på poäng 

efter tolv välboxade ronder i Chicago. 

I slutändan är det alltså utomstående aktörer som givit Laurén hennes vinst och hennes 

världsmästartitel. Här realiseras alltså Lauréns framgång ur ett externt bekräftande av hennes 

insats snarare än genom hennes egen handlingsförmåga. Detta förstärker bilden av Lauréns 

vinst som personlig. Titeln är något som Laurén har fått för att hon gjort något bra, medan 

Jack har tagit något genom egen handlingskraft och därmed gett Sverige en världsmästare. 

6.3 Sammanfattning & Slutsats 

I detta avslutande avsnitt ska jag sammanfatta resultaten av min analys och sätta dem i direkt 

relation till två av mina övergripande frågeställningar. Den första frågeställningen gick ut på 

att undersöka hur professionell boxning konstrueras som verksamhet i svensk kvällspress, och 

denna fråga kommer att sammanfattas först. Min andra frågeställning gick ut på att identifiera 

eventuella särskiljande drag mellan de verksamheter som konstrueras för dam- respektive 

herrboxare och deras bedrifter, och denna frågeställning kommer att behandlas därefter. Den 

tredje övergripande frågeställningen var huruvida herrboxning konstrueras som norm 

gentemot damboxningen, och på vilket/vilka sätt det i så fall sker. Min analys har dock inte 

gett några konkreta och kvantifierbara resultat på denna fråga, och därför kommer den att 

behandlas ur ett spekulativt perspektiv i diskussionkapitlet i slutet av uppsatsen.  

 

6.3.1 Professionell boxning – en individualistisk verskamhet 

Frågeställning: Hur konstruerar svensk kvällspress professionell boxning som verksamhet i 

samband med vinsten av en världsmästartitel? 
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De gemensamma dragen som förekommer i de fyra artiklarna målar upp boxningen som en 

högst individualiserad och prestations- och statusinriktad verksamhet, där den vinnande 

boxaren är den viktigaste deltagaren och boxarens fysiska handlingar är de mest centrala. 

Artiklarna behandlar Jacks och Lauréns vinster av sina respektive världsmästartitlar enbart 

utifrån deras perspektiv som vinnare, och Jack och Laurén blir därigenom naturliga 

huvuddeltagare i respektive artikelpar. Detta syns särskilt väl i att de utgör deltagaren som 

oftast placeras i aktörsposition i materiella processer. Det syns även i att det bara är Jack och 

Laurén som får komma till tals och därigenom får möjligheten redogöra för sina tankar och 

känslor om händelsen. Det syns även i att nästan hela materialet består av processbetydelser 

med syfte att sätta händelsens deltagare i direkt relation till de vinnande boxarna. Slutligen så 

blir den individualistiska aspekten särskilt synlig i hur matchresultatet, WBC-titeln, blir direkt 

sammankopplad med boxaren som individ. 

Analysen har visat på särskilt tre deltagare som är centrala inom den gällande verksamheten. 

Den första är motståndaren, vilken fungerar som måttstock för boxarens färdigheter och 

förmågor inom sporten. Den andra är WBC-titeln, vilken dels fungerar som sportens 

slutgiltiga och övergripande resultat, men som också blir tätt sammankopplad med boxarens 

identitet. Den tredje deltagaren är matchen, som dels fungerar som en tidsbestämmande 

omständighet men som också står för referent för idrottsutövningen som helhet.   

6.3.2 Dam- och herrboxning – Skiljda kontexter inom gemensam verksamhet 

Frågeställning: Hur konstrueras den manliga respektive kvinnliga världsmästaren och deras 

bedrifter? 

Analysen har visat att den manliga och kvinnliga boxaren konstrueras inom två skiljda 

kontexter. Badou Jacks vinst realiseras som viktig inom en historisk och karriärsmässig 

kontext. Detta syns dels på hur Jack sätts i relation till de gemensamma deltagarna, men också 

på vilka övriga deltagare som förekommer i hans artikelpar. Jacks perspektiv på matchen är 

starkt vinklat mot hans individuella bedrifter, och han realiseras genomgående som en aktör 

med stor kontroll över händelseförloppet i sporten. Jacks artiklar lägger också större emfas på 

Jacks bakgrund och tidigare karriär inom boxningen, förklarar att han nu blivit världsmästare, 

och relevantgör vad denna titel betyder för hans framtida karriär – alltså vad han gjort, vad 

han gjorde och vad han ska göra. Vidare så sätts Jacks vinst i direkt relation till andra boxares 

handlingar och bedrifter, så väl samtida som historiska, och båda artiklarna poängterar att 

Jacks vinst av världsmästartiteln ger Sverige en världsmästare. Sammantaget blir alltså Jacks 

vinst något som dels har karaktären av ett steg på vägen mot en lovande karriär och framtid, 
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och dels som en betydelsefull händelse inom en rik, aktiv välbefolkad verksamhet där vinsten 

får ett högre värde än hans personliga framgång.  

Lauréns vinst realiseras å andra sidan som viktig ur ett personligt perspektiv, och som hennes 

slutgiltiga resultat inom sportutövningen. Detta syns dels på hur Laurén sätts i relation till de 

gemensamma deltagarna, men också på vilka övriga deltagare som förekommer i hennes 

artikelpar. Lauréns perspektiv på matchen är vinklat mot de hinder och svårigheter hon 

överkommit för att uppnå vinsten, och hon realiseras delvis som aktör men också delvis som 

mottagare och mål för handlingar av så väl motståndaren som utomstående deltagare. 

Händelseförloppet under Lauréns match dramatiseras genom skiftande aktörspositioner och 

genom att relevantgöra Lauréns översvallande känslor i form av talspråkliga och emfatiskt 

upprepande anföranden. Artiklarna ger också stort utrymme för Laurén att relatera sin bedrift 

till sin egen personliga förebild. Sammantaget har Lauréns artikelpar karaktären av personlig 

framgångssaga där Laurén följt i fotspåren av en förebild, överkommer en rad svårigheter och 

hinder och slutligen belönas med förverkligandet av en personlig dröm.  

 

7. Diskussion 

Min analys har visat på likheter och skillnader i hur den manliga och kvinnliga 

världsmästaren konstrueras. Den har visat att boxningen genom gemensamma drag 

konstrueras som en högst individualistisk och prestations- och statusinriktad verksamhet. Den 

har också visat att Jack och Laurén realiseras inom denna verksamhet i en historiskt och 

karriärmässigt viktig respektive en personligt viktig kontext. Svaret på frågan huruvida 

herrboxningen konstrueras som norm i materialet är däremot inte särskilt enkel att svara på, 

och därför har jag valt att behandla denna frågeställning ur ett spekulativt perspektiv i det här 

avsnittet istället för att redovisa det tillsammans med mina slutsatser i föregående kapitel. För 

att göra detta kommer jag att jämföra mitt analysresultat med språkliga konstruktioner och 

stereotypiska drag som identifierats i mitt forskningsunderlag för att se om det går att dra 

några tydliga paralleller från dessa till mitt material.  

Frågeställning: Konstrueras herrboxningen som norm gentemot damboxningen, och i så fall 

på vilket/vilka sätt? 

Tidigare forskning har identifierat flera språkliga konstruktioner som förekommer i media 

vilka bidrar till att manifestera mäns sport och idrottsutövande som norm gentemot kvinnors 

sport och idrottsutövande. Dessa konstruktioner består dels av lexikogrammatiska drag 
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gällande hur olika medier väljer att benämna kvinnliga idrottsutövare och dels av 

representationer av kvinnor utifrån privata snarare än resultatmässiga aspekter. Inga av dessa 

konstruktioner har några direkta paralleller till hur dam- respektive herrboxningen konstrueras 

i mitt material. Men sett ur det ideationella perspektivet finns det flera drag som kan tolkas 

konstruera herrboxningen som norm gentemot damboxningen; detta främst genom att Jack 

realiseras med mer kontroll över händelsen och att hans vinst realiseras som större och mer 

betydelsefull än Lauréns. Det är alltså inte främst en fråga om att Lauréns sportutövande 

underordnas genom innehållet i sitt artikelpar, utan snarare genom vad som saknas i 

jämförelse med den motsvarande händelsen inom herrboxningen.  

För enkelhetens skull har jag valt att dela in den tidigare forskningens normerande språkliga 

drag i tre kategorier som jag kallar referentanvändning, kvinnlighetsfokus och underordnande 

representationer.  Jag kommer nu att gå igenom dessa kategorier en och en och förklara vad 

de består av och hur de relaterar till mitt material och analysresultat.  

Kategorin referentanvändning handlar om vilka referenter som används för att hänvisa till 

idrottsutövaren i texten. I avhandlingen Gender in sports  presenterar Nathalie Koivula en 

studie i hur kvinnor representeras i idrottsrapportering mellan 1995-1996 och 1998 (1999 

s.48-50). Hon förklarar att kvinnor hänvisas till dels med könsbestämmande pronomen och 

dels med enbart förnamn i betydligt högre utsträckning än män, vilket hon menar ger männen 

förhållandevis högre status och därmed underodnar kvinnor inom den idrottsliga 

verksamheten. I mitt material finns det inga tecken på att referentanvändningen skulle vara 

inkonsekvent mellan de två boxarna; de hänvisas till primärt med efternamn, några enstaka 

könsbestämmande pronomen och några enstaka nationalitetsidentifierande referenter i 

samtliga artiklar. Min analys har alltså visat på en jämställd referentanvändning gentemot de 

två boxarna där båda behandlas utefter den så kallade "vuxna status" som Koivula menar att 

formell referentanvändning signifierar (1999 s.42). Denna aspekt bidrar alltså inte till att 

normera herrboxningen gentemot damboxningen. 

Kategorin kvinnlighetsfokus handlar om samhälleliga uppfattningar om hur 'riktiga kvinnor' 

dels är och dels hur de bör vara. Olofsson redogör i sin avhandling Har kvinnorna en 

sportslig chans? (1989) för hur kvinnor under början av 1900-talet inte ansågs vara fysiskt 

lämpade för hård träning, men inte heller mentalt lämpade för tävlingsinriktad idrottsutövning 

(1989 s.62-66). Tolvhed visar hur kvinnans underordnade position inom idrott utifrån denna 

tradition tog sig till uttryck i sin avhandling Nationen på spel (2008) där hon undersökt 

populärpressens representation av kvinnliga OS-idrottare under perioden 1948-1972. Hon 
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förklarar att kvinnor oftast representerades utifrån könade stereotyper där fokuset låg mer på 

kvinnornas utseende och privatliv än deras idrottsliga framgångar, och även att kvinnors 

idrottsutövande framställdes "som en aktivitet vid sidan av det 'riktiga' kvinnolivet" (2008 

s.43). Detta bland annat genom relevantgörandet av idrottskvinnans familj, make och barn 

som ska påvisa att det är en 'riktig' kvinna trots hennes aktivitet inom en maskulint betingad 

verksamhet (ibid.). I mitt material finns det inte några tecken på att kön vare sig relevantgörs 

eller ens påpekas i förhållande till boxarnas idrottsliga framgångar. Inte heller relevantgörs 

någon av boxarnas privatliv utöver det som är direkt relaterat till professionell boxning och 

matchen i fråga. Både Badou Jack och Mikaela Laurén framhålls som professionella boxare i 

första hand, och händelsen behandlas helt utifrån verksamhetens viktigaste resultat. Vinsten i 

sig konstrueras också som en stor framgång uppnådd genom hårt arbete vilken dessutom har 

blivit tätt sammankopplad med deras identiteter. Utifrån dessa aspekter går det alltså inte 

heller hävda att herrboxningen konstrueras som norm gentemot damboxningen.  

Den sista kategorin, underordnade konstruktioner består av språkliga konstruktioner som 

underordnar kvinnors aktivitet och handlande gentemot mäns aktivitet och handlande. 

Koivula förklarar i sin avhandling att en skillnad i hur manliga och kvinnliga idrottare 

framställs är att män oftare beskrivs med hårdare och starkare attribut och än kvinnor. Män 

beskrivs alltså med ord som t.ex. "aggresiv", "stark", "dominant" och " mäktig", medan 

kvinnor oftare beskrivs genom sin svaghet, så som t.ex. "trött", "obeslutsam", 

"okoncentrerad", "ömtålig", och att när kvinnor beskrivs med starka attribut så är det 

kvalificerat med kön, t.ex. "stark tjej" (Koivula 1999 s.42). Till denna kategori har jag också 

valt att inkludera det Tolvhed ville påvisa med att kvinnor representerades utifrån stereotypt 

kvinnliga drag, nämligen att dessa konstruktioner bidrar till att trivialisera och därmed 

underordna kvinnors idrott (2008 s.43). Sett ur de konkreta ordval och exempel som 

presenteras i samband med dessa fynd inom forskningen finns det ingenting i mitt material 

som kan tänkas utgöra normerande eller underordnande drag i respektive boxares artikelpar. 

Både Jack och Laurén realiseras med positiva attribut och värden utan att dessa kvalificeras, 

och de realiseras båda som aktörer med handlingskraft inom situationen. Däremot går det att 

se vissa drag som delvis konstruerar herrboxningen som norm gentemot damboxningen när de 

underliggande uppfattningarna bakom den tidigare forskningens fynd betraktas ur det 

ideationella perspektivet. Jack blir inte lexikogrammatiskt realiserad som mer dominant, stark 

eller mäktig än Laurén, men han realiseras ändå med betydligt större kontroll över händelsen 

än vad Laurén gör. Laurén realiseras inte lexikogrammatiskt som svag eller ömtålig (hon 
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realiseras tvärt om som "starkast"), men hon realiseras däremot som en deltagare med 

betydligt mindre kontroll över händelseförloppet än Jack. Hon konstrueras vidare i sina 

anföranden genom att förknippa sig själv med känslor som nervositet och rädsla. Det är inte 

heller fråga om att Lauréns idrottsutövande eller vinst blir trivialiserat som insignifikant inom 

boxningen; hon får sin vinst och sin världsmästartitel och den realiseras som välförtjänt även 

om den i slutändan givits till henne i viss mån. Det som däremot förekommer är att Jacks vinst 

realiseras som betydligt större i jämförelse; den är viktig historiskt, karriärmässigt och 

realiseras som en vinst för Sverige med Jack som representant för nationen medan Lauréns 

vinst realiseras som viktigast för henne själv. Den möjliga tolkningen som går att göra i mitt 

analysresultat är alltså att damboxningen inte huvudsakligen konstrueras som underordnad 

utifrån innehållet i artikeln, utan snarare utifrån vad som saknas jämfört med den motsvarande 

händelsen inom herrboxningen.  

Från det som Olofsson kallar "könsåtskillnadsperioden" i början på 1900-talet (Olofsson 1989 

s.76) genom det som hon kallar "integrationsfasen" som påbörjades under 1970-talet (1989 

s.77) har kvinnor i allt större utsträckning fått tillgång till idrott och allt mer accepterats som 

idrottsutövare. Olofsson menar att denna utveckling skett på grund av utvecklingar i samhället 

snarare än genom riktade åtgärder från idrottsförbunden (1989 s.79). Och kanske är det så 

idag att könsbestämmande, utseendemässig och stereotyp trivialisering av kvinnors idrottande 

som Tolvhed (2008) och Koivula (1999) påvisade inte accepteras på samma sätt i dagens 

samhällsklimat. Det kan också vara så att boxningen som verksamhet, vilken konstrueras 

utifrån ett högst individualistiskt perspektiv, naturligt lägger större fokus på individens 

förmåga när en utövare uppnår dess viktigaste resultat. Trots detta går det ändå att urskilja 

vissa normerande drag som konstruerar mäns boxning som överordnad gentemot kvinnors 

boxning, och detta utan att kvinnors boxning nödvändigtvis förminskas. Pihl Skoog (2011) 

har i sin redogörelse över maskulinitet inom boxningen  under tidigt 1900-tal identifierat ett 

antal karaktärsdrag som präglar sporten och dess utövare. Några av dessa drag finns också 

representerade i mitt material. Pihl Skoog förklarar bland annat att självförtroende, samt 

självkontroll i form av att stå ut med fysisk smärta, var viktiga karaktärsegenskaper för 

boxningen på 30-talet (2011 s.105). Här kan vi t.ex. se Jack förkroppsliga självförtroendet 

genom sina självkonstruktioner som "bäst i världen", men också att Laurén representerar 

självkontroll i och med att hon står ut med smärtan av ett sprucket öra under matchen. Pihl 

Skoog påpekar även att boxningen som verksamhet var präglad av individualistiska ideal 

under denna tidsperiod (2011 s.111). Detta stämmer även i mitt material i och med att Jack 
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respektive Laurén båda realiseras som artiklarnas otvivelaktiva huvuddeltagare. Laurén blir 

alltså realiserad som en legitim utövare av sporten; hon realiseras med karaktärsegenskaper 

som förknippats med boxningen sedan 30-talet och blir direkt identifierad med sina 

framgångar i en individualistisk kontext. De möjligtvis underordnande konstruktionerna 

återfinns därför i att dessa framgångar inte framställs som lika stora i jämförelse med Jacks 

motsvarande framgång inom herrboxningen. 
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Bilaga 1 

Svenske Badou Jack blev världsmästare  

Slog amerikanske mästaren Dirrell på poäng 

 

Sverige fick en ny världsmästare i proffsboxning tidigt i morse. 

Badou Jack vann sensationellt över amerikanske mästaren Anthony Dirrell på poäng 

efter tolv välboxade ronder i Chicago. 

– En fantastisk känsla. Jag har jobbat hela mitt liv för detta, säger Badou Jack till 

Sportbladet. 

WBC-titeln i super mellanvikt är en riktigt stor titel. Den största en svensk haft sen Ingemar 

Johansson blev tungviktsmästare 1959. 

– Det känns skönt men vi har haft många andra bra boxare, som George Scott till exempel. 

Jag tävlar inte med dem om att bli bäste svensk. Jag ska vara bäst i världen och nu har jag det 

tyngsta bältet man kan ha i boxningen. WBC:s, säger Badou. 

Jack behärskade matchen från rond ett då han försvarade sig skickligt mot amerikanens försök 

att vinna på en snabb knockout. 

– Han trodde att han skulle stoppa mig i rond ett eller två, men jag har mött boxare som slår 

hårdare än han gör och var bra förberedd. Jag tog min tid och bröt ned honom med mina 

kroppsslag. 

– Det kändes bra hela tiden även om jag inte gjorde en hundraprocentig match. Jag kan 

mycket bättre, lovar Badou Jack. 

”Betedde sig som idioter” 

Inför matchen använde motståndarens stall mycket trash talk för att störa Badou. 

– De höll på och skällde som hundar mot mig på invägningen och betedde sig som idioter. 

Tyvärr är det så i boxningen. Mycket skitsnack, men det är inget som påverkar mig 

överhuvudtaget. 

”Hem och tacka Floyd” 

Skällandet syftade på Anthony Dirrells smeknamn The Dog, Hunden. Och mest skällde 

Anthonys bror Andre som Badou Jack sparrade mot när han upptäcktes av superstjärnan 

Floyd Mayweather Jr och hamnade i Mr Moneys Las Vegasstall. 

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/75358?service=embedded&statsAutoStart=false&showrelated=true
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/75358?service=embedded&statsAutoStart=false&showrelated=true
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– Nu åker jag hem till Las Vegas för att tacka Floyd och stötta honom inför hans match mot 

Manny Pacquiao nästa lördag. Utan Floyd hade jag aldrig fått den här chansen. Jag hade 

mycket problem med managers och annat innan Floyd tog in mig i sitt stall. 

”Helt annan grej att försvara” 

Nu kan Badou se fram mot en riktigt skön framtid i proffsringen. Med det tunga WBC-bältet 

siktar han in sig på en titelmatch mot George Groves som anses vara den bäste i världen i 

viktklassen. En match som kommer att ge Badou Jack en mångmiljoninkomst. 

– Vi drog in 1,8 miljoner kronor för den här matchen. Nästa match kommer att ge många 

gånger mer. Men nu ska det först bli lite semester, konstaterar Badou Jack som vet att det 

blåser hårt på toppen: 

– Det är en grej att vinna titeln, en helt annan att försvara den. Men jag ska göra det. 
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Bilaga 2 

Laurén världsmästare – tog hem WBC-

bältet 

Västerås/STockholm. Stor dramatik i tio tuffa ronder. 

Mikaela Laurén var starkast – hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt. 

– Jag vill tillägna den här fajten åt Frida Wallberg, säger Mikaela Laurén, 38. 

Aleksandra Magdziak Lopes inledde VM-fajten bäst, hon fick ett överläge mot Mikaela 

Laurén. Men svenskan kom in i matchen och jobbade bra med vänsterkroken, följt av en rak 

höger. 

I rond sju fick hon in flera riktigt bra träffar, men lyckades aldrig knocka amerikanskan. 

Boxarna gick totalt tio ronder. 

”Brutit ihop fyra gånger i dag” 

Poängen räknades och domarna utsåg Laurén till vinnare. Det betyder att den 38-åriga 

svenskan, från Stockholm, är världsmästare efter poängseger mot amerikanskan Aleksandra 

Magdziak Lopes. 

– Det känns otroligt, helt fantastiskt. Det är verkligen en dröm som har blivit sann. Det är det 

här jag tränat så hårt för och velat ha hela tiden. En dröm som är sann, säger Laurén till 

Sportbladet. 

– Om jag ska vara ärlig har jag varit ett nervrak, jag har brutit ihop fyra gånger i dag, brustit 

ut i tårar. Jag har varit otroligt mycket mer nervös. Jag kunde absolut inte sova igår, vaknade 

flera gånger i natt. Jag vaknade tidigt i morse och har inte kunnat sova på hela dagen. 

Tillägnar vinsten till Frida Wallberg 

– Jag ville visa svenska folket att det går att boxa, att det händer folket att det går att boxa 

utan en olycka. Att jag tänker på henne och att svenska folket tänker på henne. Hon har 

verkligen varit en förebild, för att hon kämpar. Hon är en otroligt stor person, inte bara som 

boxare utan även som människa. Hon kämpar vidare, hon ger inte upp. Jag vet att hon har det 

oerhört tufft just nu, men hon kämpar vidare. 
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Bilaga 3 

Badou Jack tog hem världsmästartitel i natt  

Publicerad 25 apr 2015 07:58 

Sverige har fått en ny världsmästare. 

Natten mot lördag svensk tid tog Badou Jack hem WBC-titeln i supermellanvikt efter 

att besegrat Antony Dirrel. 

– Det är underbart. Det här har jag kämpat på i 14 år nu. Äntligen, säger han till SVT 

Sport. 

Inför matchen var stämningen mellan boxarna het. Dirells team använde mycket trashtalk för 

att få Badou att tappa fokus. 

– Jag var i fantastisk form och trodde på mig själv. Allt snack spelar ingen roll. Jag visst att 

ingen kunde råna mig, jag tycker att jag vann rättvist. Jag hade en tuff inledning på min 

karriär, men nu är jag världsmästare, säger han. 

WBC-titeln i supermellanvikt är en av de största en boxare kan vinna. Matchen gick hela 

vägen till tolv ronder, trots Direll sagt att han skulle avsluta matchen redan i den första eller 

andra ronden. 

– De sa att han inte ville att jag skulle springa hit och dit, men det var han som sprang. Det var 

jag som ville fajtas. Han ville inte vara med, kändes det som, säger Jack. 

– Jag visste att jag hade honom innan matchen, fortsätter han. 

Badou Jack är baserad i Las Vegas och boxas i superstjärnan Floyd Mayweather Jr:s team. 

Vunnit tre raka matcher 

Sedan Jack förlorade redan i första ronden mot Derek Edwards för ett år sedan har han Jack 

nu vunnit tre raka matcher. 

Och i natt besegrade han alltså Anthony Direll för att bli ny WBC-mästare i supermellanvikt. 

Direll vann titeln i augusti efter att ha besegrat veteranen Saiko Bika. Direll har tidigare 

kämpat mot blodcancer och har varit frånvarande från boxningen i drygt 20 månader. 

Han har också brutit ett ben och sin handled i en motorcykelolycka. 
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Bilaga 4 

Lauréns succé - tog världsmästarbältet 

Publicerad 08 nov 2014 23:20 

Mikaela Laurén tog i kväll hem världsmästartiteln i lätt mellanvikt på proffsgalan i 

Västerås. Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes i en tio ronder 

lång fajt och WBC-titeln är hennes. 

– Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg, säger Laurén till SportExpressen.se. 

Efter tio fulla ronder och ett blödande öra kan Mikaela Laurén titulera sig världsmästare i lätt 

mellanvikt. Laurén har två bälten sedan tidigare, men kvällens seger över amerikanskan 

Aleksandra Magdziak Lopes innebär en prestigefylld WBC-titel. 

– Det känns fantastiskt att jag har tagit hem det VM-bälte jag har tränat så hårt för och längtat 

efter och drömt om, säger Laurén till SportExpressen.se. 

Amerikanskan Lopes började matchen starkast. Laurén såg frustrerad ut och började blöda 

från vänster öra i slutet av fjärde ronden. 

– Jag har jätteont i örat, det sprack upp på något vis. Men det är så mycket adrenalin, det enda 

som påverkade mig var när läkarna kom upp, jag var livrädd att de skulle stoppa matchen, 

berättar Laurén. 

Men Laurén bet i. 

– Jag fick henne och vackla och trodde att jag skulle få ner henne i backen. 

"Tillägnar den till Frida Wallberg" 

Laurén behöll farten medan amerikanskan Lopes blev allt mer stillastående, och svenskan fick 

in flera fina träffar. 

Tio fulla ronder hade utkämpats och redan innan domslutet sträckte Laurén händerna i luften. 

Och domarna var överens. WBC-titeln gick till Laurén. 

I vinnartalet efter matchen hyllade Laurén Frida Wallberg, som fick en hjärnblödning i 

samband med en titelmatch förra året. 

– Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg som har visat vägen. Hon är verkligen en stor 

förebild för mig som människa, att hon verkligen har kämpat vidare, säger Laurén till 

SportExpressen.se. 
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Tabeller – Badou Jack, Aftonbladet 
 

Tabell.JA-1 Processfördelning – Badou Jack, Aftonbladet. 

 Antal Andel I anföranden Andel 

Materiella 30 52.63 % 15 50 % 

Verbala 7 12.28 % 3 42.86 % 

Mentala 6 10.53 % 4 66.67 % 

Relationella 
Varav: 
- Attributiva 
- Identifierande 
- Existensiella 

14 
 
11 
3 
- 

24.56 % 10 
 
7 
2 
- 

71.43 % 

Totalt 57 100 % 32 56.14 % 

 
Tabell: JA-2. Deltagare 1 - Badou Jack. Totalt: 37 (I anföranden: 22) 

Aktör – Totalt: 17 (9) Mål/mottagare/utvidgning – 4 (2) 

(1) Svenske Badou Jack blev världsmästare  
(2) (implicit Badou Jack) Slog amerikanske mästaren Dirrell  
(4) Badou Jack vann sensationellt över  
- (6) Jag har jobbat hela mitt liv för detta 
- (13) Jag tävlar inte med dem 
(17) Jack behärskade matchen 
(18) då han försvarade sig skickligt mot… 
- (21) men jag har mött boxare… 
- (23) Jag tog min tid 
- (24) och (implicit jag) bröt ned honom… 
- (26) även om jag inte gjorde en … match 
(37) som Badou Jack sparrade mot 
(39) och (implicit han) hamnade i Mr Moneys ... 
- (40) – Nu åker jag hem till Las Vegas  
- (42) (implicit) och stötta honom 
(47) … siktar han in sig på en titelmatch  
- (57) Men jag ska göra det. 

- (20) att han skulle stoppa mig i rond ett eller två, 
(30) för att störa Badou. 
- (34) Mycket skitsnack … är inget som påverkar mig ... 
(38) när han upptäcktes av … Floyd …  

Bärare / Identifierad – 6 (6) Attribut / värde 

- (14) Jag ska vara bäst i världen  
- (15) och nu har jag det tyngsta bältet … 
- (22) och (implicit jag) var bra förberedd. 
- (27) Jag kan mycket bättre 
- (43) Utan Floyd hade jag aldrig fått … chansen. 
- (44) Jag hade mycket problem … 

- 

Talare – 5 (2) mottagare/talmål/utsaga/anförd sats - 1 

(7) säger Badou Jack till Sportbladet. 
- (16) WBC:s, säger Badou. 
(28) lovar Badou Jack. 
- (41) (implicit) för att tacka Floyd  
(53) konstaterar Badou Jack. 
 

- (31) – De höll på och skällde som hundar mot mig på 
invägningen 

Upplevare – 5 (3) Fenomen -  

- (5) – (Implicit) En fantastisk känsla. 
- (11) – (Implicit) Det känns skönt 
- (25) – (Implicit) Det kändes bra hela tiden 
(46) Nu kan Badou se fram mot en riktigt skön framtid i 
proffsringen. 
(54) (implicit Badou Jack) som vet att det blåser… 

- 
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Tabell JA-3. Deltagare 2 – Motståndaren (Anthony Direll). Totalt: 7 (I anföranden:3) 

Aktör – 1 (1) Mål – 4 (1) 

- (20) att han skulle stoppa … (2) (implicit Badou Jack) Slog amerikanske mästaren Dirrell 
på poäng  
(4) Badou Jack vann sensationellt över amerikanske 
mästaren Anthony Dirrell … 
(18) då han försvarade sig skickligt mot amerikanens försök 
att vinna … 
- (24) och (implicit jag) bröt ned honom … 

Bärare / Identifierad Attribut / värde - 1 

- (35) Skällandet syftade på Anthony Dirrells smeknamn The 
Dog, Hunden. 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare – 1 (1) Fenomen 

- (19) – Han trodde  - 

 
Tabell: JA-4. Deltagare 3 – WBC-Titeln. Totalt: 8 (I anföranden: 4) 

Aktör Mål - 2 

-  (1) Svenske Badou Jack blev världsmästare  
(10) sen Ingemar Johansson blev tungviktsmästare 1959. 
 

Bärare / Identifierad - 2 Attribut / värde  - 3 (3) 

(8) WBC-titeln i super mellanvikt är en riktigt stor titel.  
(9) (Implicit WBC-titeln är) Den största en svensk haft 

- (15) och nu har jag det tyngsta bältet man kan ha i 
boxningen.  
- (55) – Det är en grej att vinna titeln, 
- (56) (implicit Det är) en helt annan att försvara den 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats – 1 (1) 

-  - (17) WBC:s, säger Badou. 

Upplevare Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet 

(3) Sverige fick en ny världsmästare i proffsboxning tidigt i morse. 

 
Tabell: JA-5. Deltagare 4 – Matchen. Totalt: 2 (Omständigheter: 3) 

Aktör Mål - 2 

-  (17) Jack behärskade matchen från rond ett 
(26) även om jag inte gjorde en hundraprocentig match. 

Bärare / Identifierad  Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet - 3 

(4) Badou Jack vann sensationellt över amerikanske mästaren Anthony Dirrell på poäng efter tolv välboxade ronder i 
Chicago. 
(20) att han skulle stoppa mig i rond ett eller två, 
(29) Inför matchen använde motståndarens stall mycket trash talk 
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Tabell: JA-6. Deltagare 5 – Andra boxare. Totalt: 6 (I anföranden:3) 

Aktör - 1 Mål – 3 (2) 

(10) sen Ingemar Johansson blev tungviktsmästare 1959. - (13) Jag tävlar inte med dem om att bli bäste svensk. 
- (21) men jag har mött boxare som slår hårdare än han gör 
(47) Med det tunga WBC-bältet siktar han in sig på en 
titelmatch mot George Groves 

Bärare / Identifierad Attribut / värde – 1 (1) 

(48) (implicit George Groves) som anses vara den bäste i 
världen i viktklassen. 

- (12) men vi har haft många andra bra boxare, som George 
Scott till exempel. 
 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

 
Tabell: JA-7 Deltagare 6 – Dirrells team. Totalt: 6 (I anföranden 2) 

Aktör – 3 (1) Mål - 1 

(29) … använde motståndarens stall … trash talk  
(30) (implicit) för att störa Badou. 
- (32) och (implicit de) betedde sig som idioter. 
 

 (37) som Badou Jack sparrade mot (implicit) 

Bärare / Identifierad Attribut / värde 

- - 

Talare – 2 (1) mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- (31) – De … skällde som hundar mot mig 
(36) Och mest skällde Anthonys bror Andre 

- 

Upplevare Fenomen 

- - 

 
Tabell: JA-8 Deltagare 7 –Jacks team. Totalt: 6 (I anföranden: 4) 

Aktör - 1 Mål - 2 

(38) när han upptäcktes av superstjärnan Floyd 
Mayweather Jr 
(50) – Vi drog in 1,8 miljoner kronor … 
- (45) innan Floyd tog in mig i sitt stall. 

 (39) och (implicit han) hamnade i Mr Moneys Las 
Vegasstall. 
- (42) och stötta honom inför hans match … 

Bärare / Identifierad Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- -(41) för att tacka Floyd 

Upplevare Fenomen 

- - 

 
Tabell: JA-9. Deltagare 8 – Sverige Totalt: 2 (I anföranden: 1) 

Aktör  Mål - 1 

-  (3) Sverige fick en ny världsmästare i proffsboxning tidigt i 
morse. 

Bärare / Identifierad – 1 (1) Attribut / värde 

(12) men vi har haft många andra bra boxare - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 
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Tabeller – Badou Jack, Expressen: 

Tabell: JE-1. Processfördelning – Badou Jack, Expressen 

 Antal Andel I anföranden Andel 

Materiella 25 53.19 % 7 28.0 % 

Verbala 6 12.77 % 2 33.33 % 

Mentala 9 19.15 % 9 100 % 

Relationella 
Varav: 
- Attributiva 
- Identifierande 
- Existensiella 

7 
 
6 
1 
- 

14.89 % 3 
 
2 
1 
- 

42.86 % 

Totalt 47 100 % 21 44.68 % 

 
Tabell: JE-2. Deltagare 1 – Badou Jack. Totalt: 30 (I anföranden: 15) 

Aktör – 13 (4) Mål – 2 (1) 

(1) Badou Jack tog hem världsmästartitel i natt 
(3) … tog Badou Jack hem WBC-titeln … 
(4) efter att (implicit Badou Jack) besegrat Antony Dirrel. 
- (6) Det här har jag kämpat på i 14 år nu. 
- (17) att jag vann rättvist. 
- (27) att jag skulle springa hit och dit, 
- (34) att jag hade honom innan matchen, 
(37) och (implicit Badou Jack) boxas i superstjärnan Floyd 
Mayweather Jr:s team. 
(38) (Implicit Jack) Vunnit tre raka matcher 
(39) Sedan Jack förlorade … mot Derek Edwards.. 
(40) har han Jack nu vunnit tre raka matcher.  
(41) … besegrade han alltså Anthony Direll 
(42) (implicit) för att bli ny WBC-mästare i supermellanvikt. 

(10) för att få Badou att tappa fokus. 
- (15) att ingen kunde råna mig, 
 

Bärare / Identifierad – 4 (3) Attribut / värde 

- (10) – Jag var i fantastisk form 
- (18) Jag hade en tuff inledning på min karriär, 
- (19) men nu är jag världsmästare, 
(36) Badou Jack är baserad i Las Vegas 

- 

Talare – 4  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

(7) Äntligen, säger han till SVT Sport. 
(20) säger han. 
(32) säger Jack. 
(35) fortsätter han. 

- 

Upplevare – 7 (7) Fenomen 

- (5) – (implicit) Det är underbart. 
- (11) och (implicit jag) trodde på mig själv. 
- (13) Jag [visste] … 
- (15) jag tycker … 
- (29) Det var jag som ville fajtas. 
- (31) (implicit) kändes det som, 
- (33) – Jag visste 

- 
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Tabell: JE-3. Deltagare 2 – Motståndaren (Anthony Direll). Totalt: 13 (I anföranden: 4) 

Aktör – 6 (1) Mål – 3 (1) 

(24) att han skulle avsluta matchen … 
- (28) men det var han som sprang. 
(43) Direll vann titeln i augusti  
(44) efter att (implicit Direll) ha besegrat veteranen Saiko 
Bika.  
(45) Direll har tidigare kämpat mot blodcancer 
(46) Han har också brutit ett ben och sin handled i en 
motorcykelolycka. 

(4) efter att (implicit Badou Jack) besegrat Antony Dirrel 
- (33) att jag hade honom innan matchen, 
(41) Och i natt besegrade han alltså Anthony Direll 

Bärare / Identifierad - 1 Attribut / värde - 

(45) och (implicit Direll) har varit frånvarande...  - 

Talare - 1 mottagare/talmål/utsaga/anförd sats - 

(23) trots Direll sagt  - 

Upplevare – 2 (2) Fenomen - 

- (26) att han inte ville  
- (30) Han ville inte vara med, 

- 

 
Tabell: JE-4. Deltagare 3 – WBC-titeln. Totalt: 6 (I omständighet: 1)  

Aktör Mål - 4 

- (1) Badou Jack tog hem världsmästartitel i natt 
(3) Natten mot lördag svensk tid tog Badou Jack hem WBC-
titeln i supermellanvikt   
(42) för att bli ny WBC-mästare i supermellanvikt. 
(43) Direll vann titeln i augusti 

Bärare / Identifierad - 1 Attribut / värde - 1 

(21) WBC-titeln i supermellanvikt är en av de största en 
boxare kan vinna. 

(19) men nu är jag världsmästare,  

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

  

Upplevare Fenomen 

  

Övrigt, omständighet: 

(2) Sverige har fått en ny världsmästare. 

 
Tabell: JE-5. Deltagare 4 – Matchen- Totalt: 3 (I omständighet: 2) 

Aktör - 1 Mål - 2 

(22) Matchen gick hela vägen till tolv ronder, (24) att han skulle avsluta matchen … 
(40) har han Jack nu vunnit tre raka matcher. 

Bärare / Identifierad Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet: 2 

(8) Inför matchen var stämningen mellan boxarna het. 
(33) att jag hade honom innan matchen, 
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Tabell: JE-6. Deltagare 5 – Andra boxare. Totalt: 2 

Aktör Mål - 2 

- (39) … Jack förlorade … mot Derek Edwards …  
(44) efter att (implicit Direll) ha besegrat veteranen Saiko 
Bika. 

Bärare / Identifierad Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

 
Tabell: JE-7. Deltagare 6 – Övrigt. Totalt: 5 (I anföranden: 1) 

Aktör – 2 (1) Mål - 1 

(9) Dirells team använde mycket trashtalk  
- (12) Allt snack spelar ingen roll. 

(2) Sverige har fått en ny världsmästare. 

Bärare / Identifierad – 1 Attribut / värde 

(8) Inför matchen var stämningen mellan boxarna het. - 

Talare – 1 mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- (24) – De sa  - 

Upplevare Fenomen 

- - 
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Tabeller – Mikaela Laurén, Aftonbladet 

Tabell: JA-1 Processfördelning i Mikaela Laurén, Aftonbladet. 

 Antal Andel I anföranden Andel 

Materiella 24 55.81 % 11 44.0 % 

Verbala 6 13.95 % - - 

Mentala 6 13.95 % 6 100 % 

Relationella 
Varav: 
- Attributiva 
- Identifierande 
- Existensiella 

7 
 
5 
1 
1 

16.28 % 
 
1 
 
1 

2 28.57 % 

Totalt 43 100 % 19 44.19 % 

 
Tabell: JA-2. Deltagare 1 – Mikaela Laurén. Totalt: 29 (I anförande:17) 

Aktör – Totalt: 14 (Anförande: 9) Mål - 2 

(1) Laurén världsmästare – tog hem WBC-bältet 
- (5) – Jag vill tillägna den här fajten … 
(9) Men svenskan kom in i matchen  
(10) och (implicit svenskan) jobbade bra med 
vänsterkroken, följt av en rak höger.  
(11) I rond sju fick hon in flera riktigt bra träffar, 
(12) men (implicit hon) lyckades aldrig knocka 
amerikanskan. 
- (19) Det är det här jag tränat så hårt för 
- (24) jag har brutit ihop fyra gånger i dag,  
- (25) (implicit Jag har) brustit ut i tårar. 
- (27) Jag kunde absolut inte sova igår,  
- (28) (implicit Jag) vaknade flera gånger i natt. 
- (29) Jag vaknade tidigt i morse  
- (30) och (implicit Jag) har inte kunnat sova … 
(31) (Implicit) Tillägnar vinsten till Frida Wallberg 
- (32) – Jag ville visa svenska folket … 

(8) hon fick ett överläge mot Mikaela Laurén. 
(15) och domarna utsåg Laurén till vinnare 

Bärare / Identifierad - 3 Attribut / värde 

(3) Mikaela Laurén var starkast. 
(4) hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt. 
(16) … den 38-åriga svenskan, från Stockholm, är 
världsmästare … 

- 

Talare - 2 mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

(6) säger Mikaela Laurén, 38. 
(22) säger Laurén till Sportbladet. 

-- 

Upplevare – 8 (8) Fenomen 

- (17) – (implicit) Det känns otroligt, helt fantastiskt. 
- (18) (implicit) Det är verkligen en dröm ... 
- (20) och (implicit det här jag) velat ha hela tiden.  
- (21) (implicit) En dröm som är sann, 
- (23) – … har jag varit ett nervrak, 
- (26) Jag har varit otroligt mycket mer nervös. 
- (34) Att jag tänker på henne 
- (42) Jag vet  

- 
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Tabell: JA-3. Deltagare 2 – Motståndaren (Aleksandra Magdziak Lopes). Totalt: 3 (Omständighet: 1) 

Aktör - 2  Mål - 1 

(7) Aleksandra Magdziak Lopes inledde VM-fajten bäst, 
(8) hon fick ett överläge mot Mikaela Laurén. 

(12) men (implicit hon) lyckades aldrig knocka 
amerikanskan. 

Bärare / Identifierad Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet: 

(16) Det betyder att den 38-åriga svenskan, från Stockholm, är världsmästare efter poängseger mot amerikanskan 
Aleksandra Magdziak Lopes. 

 
Tabell: JA-4. Deltagare 3 – WBC-titeln. Totalt: 3 

Aktör Mål - 1 

- (1) Laurén världsmästare – tog hem WBC-bältet 
 

Bärare / Identifierad Attribut / värde - 2 

- (4) – hon är ny världsmästare i lätt mellanvikt 
(16) Det betyder att den 38-åriga svenskan, från 
Stockholm, är världsmästare … 
 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

 
Tabell: JA-5. Deltagare 4 – Matchen. Totalt: 3 (Omständighet: 3) 

Aktör Mål - 3 

-  (7) Aleksandra Magdziak Lopes inledde VM-fajten bäst, 
(9) Men svenskan kom in i matchen 
(13) Boxarna gick totalt tio ronder. 

Bärare / Identifierad Attribut / värde -  

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet: 3 

(2) (implicit Det var?) Stor dramatik i tio tuffa ronder 
(11) I rond sju fick hon in flera riktigt bra träffar, 
(5) – Jag vill tillägna den här fajten åt Frida Wallberg, 

 
Tabell: JA-6. Deltagare 5 – Frida Wallberg. Totalt: 11 (I anförande: 10) 

Aktör – 4 (4) Mål – 2 (1) 

- (37) för att hon kämpar. 
- (39) Hon kämpar vidare,  
- (40) hon ger inte upp. 
- (41) men hon kämpar vidare. 

(31) Tillägnar vinsten till Frida Wallberg 
- (5) – Jag vill tillägna den här fajten åt Frida Wallberg, 

Bärare / Identifierad – 3 (3) Attribut / värde 

- (36) Hon har verkligen varit en förebild, 
- (38) Hon är en otroligt stor person, inte bara som boxare 
utan även som människa. 
- (42) att hon har det oerhört tufft just nu 

- 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen – 2 (2) 

- - (34) Att jag tänker på henne 
- (35) och att svenska folket tänker på henne. 

 



63 

 

Tabell: JA-7. Deltagare 6 – Övrigt. Totalt: 2  

Aktör – 1 Mål – 1 

(15) och domarna utsåg Laurén till vinnare. (14) Poängen räknades  
 

Bärare / Identifierad – 3 (3) Attribut / värde 

- - 

Talare mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare Fenomen – 2 (2) 

- - 
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Tabeller – Mikaela Laurén, Expressen 

Tabell: JE-1. Processfördelning i Mikaela Laurén, Expressen. 

 Antal Andel I anföranden Andel 

Materiella 24 55.81 % 11 44.0 % 

Verbala 6 13.95 % - - 

Mentala 6 13.95 % 6 100 % 

Relationella 
Varav: 
- Attributiva 
- Identifierande 
- Existensiella 

7 
 
5 
1 
1 

16.28 % 
 
1 
 
1 

2 28.57 % 

Totalt 43 100 % 19 44.19 % 

 
Tabell: LE-2. Deltagare 1 – Mikaela Laurén. Totalt: 32 (I anföranden: 13) (Omständighet: 1) 

Aktör – 14 (6) Mål – 2 (1) 

(1) Lauréns succé - tog världsmästarbältet 
(2) Mikaela Laurén tog i kväll hem världsmästartiteln … 
(3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak 
Lopes … 
- (5) – Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg, 
- (11) att jag har tagit hem det VM-bälte  
- (12) (implicit VM-bälte) jag har tränat så hårt för 
(18) och (implicit Laurén) började blöda från vänster öra i 
slutet av fjärde ronden 
(26) Men Laurén bet i. 
- (27) – Jag fick henne och vackla 
- (29) att jag skulle få ner henne i backen. 
(30) Laurén behöll farten 
(32) och svenskan fick in flera fina träffar. 
(34) … redan innan domslutet sträckte Laurén händerna i 
luften. 
- (39) – Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg 

- (22) det enda som påverkade mig 
(36) WBC-titeln gick till Laurén. 
 

Bärare / Identifierad - 4 Attribut / värde 

(4) och WBC-titeln är hennes. 
(8) Laurén har två bälten sedan tidigare, 
(17) Laurén såg frustrerad ut 
(9) men kvällens seger över amerikanskan Aleksandra 
Magdziak Lopes innebär (Implicit Laurén har) en 
prestigefylld WBC-titel. 

- 

Talare - 6 mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

(6) säger Laurén till SportExpressen.se. 
(7) Efter tio fulla ronder och ett blödande öra kan Mikaela 
Laurén titulera sig världsmästare i lätt mellanvikt. 
(15) säger Laurén till SportExpressen.se. 
(25) berättar Laurén. 
(37) I vinnartalet efter matchen hyllade Laurén Frida 
Wallberg, 
(43) säger Laurén till SportExpressen.se. 

- 

Upplevare – 6 (6) Fenomen 

- (10) – (implicit) Det känns fantastiskt 
- (13) och (implicit jag) längtat efter  
- (14) och (implicit jag) drömt om, 
- (19) – Jag har jätteont i örat, 
- (23) jag var livrädd 
- (28) och (implicit jag) trodde 

- 

Övrigt, omständighet: 1 

(41) Hon är verkligen en stor förebild för mig som människa 
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Tabell: LE-3. Deltagare 2 – Motståndaren (Aleksandra Magdziak Lopes). Totalt: 5 (I anföranden:2) (I nominalgrupp: 1) 

Aktör - 2 Mål – 3 (2) 

(16) Amerikanskan Lopes började matchen starkast. 
(31) medan amerikanskan Lopes blev allt mer stillastående, 

(3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak 
Lopes i en tio ronder lång fajt 
- (27) – Jag fick henne och vackla 
- (29) att jag skulle få ner henne i backen. 
 

Bärare / Identifierad -  Attribut / värde 

- - 

Talare -  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare -  Fenomen 

- - 

Övrigt, nominalgrupp: 

(9) men kvällens seger över amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes innebär en prestigefylld WBC-titel. 

 
Tabell 4: LE-4. Deltagare 3 – WBC-titeln. Totalt: 10 (I anföranden: 4) (Omständighet: 1) 

Aktör - 1 Mål – 4 (2) 

(36) WBC-titeln gick till Laurén. (1) Lauréns succé - tog världsmästarbältet 
(2) Mikaela Laurén tog i kväll hem världsmästartiteln i lätt 
mellanvikt 
-(11) att jag har tagit hem det VM-bälte 
-(12) jag har tränat så hårt för (implicit VM-bälte) 

Bärare / Identifierad -  Attribut / värde - 2 

- (4) och WBC-titeln är hennes 
(9) men kvällens seger över amerikanskan Aleksandra 
Magdziak Lopes innebär en prestigefylld WBC-titel. 

Talare -  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats - 1 

- (7) … kan Mikaela Laurén titulera sig världsmästare i lätt 
mellanvikt. 

Upplevare -  Fenomen - 2 

- -(13) och (implicit jag) längtat efter (implicit VM-bälte) 
-(14) och (implicit jag) drömt om (implicit VM-bälte) 

Övrigt, omständighet: 

(39) (implicit Frida Wallberg) som fick en hjärnblödning i samband med en titelmatch förra året. 

 
Tabell: LE-5. Deltagare 4 – Matchen . Totalt: 4 (I anföranden: 1) (Omständighet: 4) 

Aktör -  Mål – 3 (1) 

- (16) Amerikanskan Lopes började matchen starkast. 
- (25) att de skulle stoppa matchen 
(34) Tio fulla ronder hade utkämpats 

Bärare / Identifierad - 1 Attribut / värde 

(9) men kvällens seger över amerikanskan Aleksandra 
Magdziak Lopes innebär en prestigefylld WBC-titel. 

- 

Talare -  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare -  Fenomen 

- - 

Övrigt, omständighet: 4 

(3) Laurén besegrade amerikanskan Aleksandra Magdziak Lopes i en tio ronder lång fajt 
(18) och (implicit Laurén) började blöda från vänster öra i slutet av fjärde ronden. 
(38) I vinnartalet efter matchen hyllade Laurén Frida Wallberg, 
 (7) Efter tio fulla ronder och ett blödande öra kan Mikaela Laurén titulera sig världsmästare i lätt mellanvikt. 
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Tabell: LE-6. Deltagare 5 – Frida Wallberg. Totalt: 7 (I anföranden: 4) 

Aktör – 2 (2) Mål – 4 (2) 

- (40) (implicit Frida Wallberg) som har visat vägen. 
- (42) att hon verkligen har kämpat vidare, 

- (5) – Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg, 
 (38) (implicit Frida Wallberg) som fick en hjärnblödning i 
samband med en titelmatch förra året. 
- (39) – Jag vill tillägna den här till Frida Wallberg 

Bärare / Identifierad – 1 (1) Attribut / värde 

- (41) Hon är verkligen en stor förebild för mig som 
människa, 

- 

Talare -  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- (37) I vinnartalet efter matchen hyllade Laurén Frida 
Wallberg, 

Upplevare -  Fenomen 

- - 

 
Tabell: LE-7. Deltagare 6 – Övrigt. Totalt: 6 (I anföranden: 4) 

Aktör – 3 (3) Mål – 1 

- (20) det (örat) sprack upp på något vis. 
- (22) det enda som påverkade mig var när läkarna kom 
upp 
- (25) att de (läkarna) skulle stoppa matchen, 
 

(18) och (implicit Laurén) började blöda från vänster öra i 
slutet av fjärde ronden. 

Bärare / Identifierad - 1 Attribut / värde 

(9) men kvällens seger över amerikanskan Aleksandra 
Magdziak Lopes innebär en prestigefylld WBC-titel. 

- 

Talare -  mottagare/talmål/utsaga/anförd sats 

- - 

Upplevare -  Fenomen – 1 (1) 

- - (19) – Jag har jätteont i örat, 

 
 

 

 


