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Abstract 

Titel: Varför heter det inte herrfotboll? – En jämförande studie om medieskildringen av 

manliga och kvinnliga fotbollsspelare 

Författare: Hanna Fix 

Handledare: Carina Guyard 

Syfte: Studien ämnar utforska på vilket sätt framställningen av herr- respektive damfotboll 

skiljer sig i dagstidningar. Särskild vikt läggs på att undersöka om herrfotbollen framställs 

som normen och damfotbollen som en avvikelse. 

Teori: De teorier som ligger till grund för den här studien är fyra till antalet. Den första, 

representation, förklarar hur allt runtomkring oss i själva verket är sociala konstruktioner. Den 

andra, könskonstruktion, reflekterar kring begreppen maskulinitet och femininitet samt dess 

inkluderade maktaspekt. Den tredje, stereotypisering, handlar om hur vissa människor riskerar 

reduceras genom medierade framställningar. Den fjärde och sista, könsstereotyper, diskuterar 

hur vissa beteenden, aktiviteter och attribut kan anknytas till ett specifikt kön.  

Metod: Undersökningen är baserad på en kombination av en kvantitativ samt kvalitativ 

metod. Den kvantitativa innehållsanalysen avser koda en större mängd material som i det här 

fallet består av tidningsartiklar. Den kvalitativa textanalysen fokuserar istället på en djupare 

analys av ett fåtal av dessa artiklar. 

Resultat: Den kvantitativa analysen visar på att herrfotbollen verkar anses som det normativa 

medan damfotbollen figurerar som det avvikande. Den kvalitativa analysen pekar i sin tur på 

ett mer nyanserat resultat där skillnaden i medieskildringen av manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare är betydligt svårare att urskönja. 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Termin: Höstterminen 2014 

Institution: Institutionen för kultur och lärande 
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1. Inledning 

Efter en snabb återblick på resultaten från de senaste stora mästerskapen i fotboll kan man 

konstatera att det svenska damlandslaget har nått betydligt fler framgångar än herrlandslaget. 

Trots detta räcker det att bläddra igenom en dagstidning eller slänga ett öga i tv-tablån för att 

inse att herrfotbollen får överlägset störst fokus i medierna. Att män generellt tar mer plats än 

kvinnor i mediernas idrottsrapportering indikerar flertalet studier på (Koivula 1999a; 

Lundquist Wannerberg 2011; Peters & Ellings 2014). Denna ojämna fördelning får därför 

anses vara odiskutabel.  

Det kan dessutom konstateras att kvinnors idrottande ofta framställs något 

könsmarkerat till skillnad från männens. Inom fotbollen är till exempel begrepp såsom 

damallsvenskan och damlandslaget frekvent förekommande i mediernas rapportering. Att 

herrarnas fotboll istället refereras med könsneutrala begrepp som allsvenskan och landslaget 

indikerar på en slags normbestämmelse vill jag påstå. Signifikant för detta är de aktuella 

debatterna kring könsdiskriminering under Fotbollsgalan. Fotbollsgalan är ett tv-sänt 

evenemang där fotbollsförbundet årligen delar ut priser till Sveriges mest framstående 

fotbollsspelare. Förra året belönades Anders Svensson med en bil då han spelat flest 

landskamper genom tiderna. Bredvid honom satt emellertid Therese Sjögran, som hade spelat 

ännu fler matcher än Svensson men blev dock utan både pris och omnämnande. Detta väckte i 

efterhand ramaskri på sociala medier. När galan gick av stapeln nästkommande år hade 

Sjögran uppnått 200 matcher i blågult, något som är en otrolig bedrift i 

landslagssammanhang. Konstigt nog blev hon inte belönad denna gång heller och ramaskriet 

var återigen ett faktum (Fotbollskanalen 2014). 

I skymundan av Sjögran-debatten har det i efterhand uppdagats ytterligare incidenter 

angående Fotbollsgalan. För det första menar många på att galan ligger felplacerad i tid för 

damfotbollsspelarna, vilket resulterar i att flera av dem inte kan närvara. Galan har istället 

planerats efter herrfotbollsspelarnas schema och innebär därmed att många av dem har 

möjlighet att komma. För det andra fick herrlandslaget i år marschera in till de främre borden 

på Globen, där galan hölls, till ljudet av pampig Star Wars-musik. Damlandslaget hade 

däremot fått gå in två timmar tidigare – tillsammans med resten av publiken – i väntan på 

herrarnas ankomst. För det tredje förekom även mycket felsägningar av kvinnliga 

fotbollsspelare, vilket i samband med omständigheterna får anses som mycket olyckliga 

misstag (SR P1 2014). 
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Detta exempel visar på att damfotbollen ständigt tenderar att hamna i periferin gentemot 

herrfotbollen, något som inte överensstämmer med den statistik som vittnar om att Sverige är 

ett jämställt land (The Global Gender Gap Report 2014). Kan det vara så att jämställdheten 

överlag har kommit långt, men desto kortare ifråga om sport och i synnerhet fotboll? Det blir i 

och med detta intressant att undersöka om och i så fall hur herrfotbollen beskrivs som det 

normativa i jämförelse med damfotbollen som i sådana fall figurerar som det avvikande. 

Genom denna textanalytiska studie vill jag därmed ta reda på om det finns några betydande 

skillnader i hur medier idag skildrar herr- respektive damfotboll. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Många undersökningar har som sagt redan understrukit den manliga dominansen inom 

sportsammanhang. Att männen syns mer i tv-sändningar och att det skrivs mer om dem i 

tidningar är ett faktum. Något som dock inte är lika uppmärksammat är hur idrottsmän och 

idrottskvinnor egentligen beskrivs i medierna. Följande undersökning har tillämpats för att 

belysa detta problem.  

Syftet med studien är närmare bestämt att utforska på vilket sätt framställningen av 

herr- respektive damfotboll skiljer sig i dagstidningar. Särskild vikt kommer läggas på att 

undersöka om herrfotbollen framställs som normen och damfotbollen som en avvikelse. För 

att ta reda detta ska jag besvara följande frågeställningar: 

 

Via kvantitativ innehållsanalys: 

 Hur frekvent används de könsmarkerande prefixen herr och dam som en manlig 

respektive kvinnlig bestämning i sammansättning med könsneutrala idrottstermer i 

artiklarna (till exempel herrfotboll och damfotboll)? Vad får detta för innebörd i fråga 

om norm och avvikelse? 

 Hur frekvent används specifika namnbegrepp (fullständigt namn, bara förnamn, bara 

efternamn, smeknamn) samt åldersbegrepp (man, pojke, kvinna, flicka) i artiklarna i 

fråga om herr- och damfotboll? Vad betyder detta för fotbollsspelarnas status? 

Via kvalitativ textanalys: 

 På vilket sätt (med avseende på ordval, förgivettaganden och inramning) beskrivs en 

manlig respektive kvinnlig fotbollsspelare i artiklarna? Bidrar ordvalen etcetera till att 

upphöja eller förminska den beskrivna fotbollsspelaren? 

 Hur framställer artiklarna en manlig respektive kvinnlig fotbollsspelare som aktör, det 

vill säga vilken maktposition tilldelas fotbollsspelaren genom sina handlingar? 
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3. Teori 

Det här kapitlet kommer inledas med en genomgång kring tidigare forskning om det aktuella 

ämnet. De efterföljande teorierna kommer vara uppdelade i fyra avsnitt där det första 

redogör för representation, det andra för könskonstruktion, det tredje för stereotypisering och 

det fjärde för könsstereotyper. Kapitlet avslutas sedan med en teorisammanfattning där de 

mest relevanta aspekterna från teorierna tas upp. 

3.1 Tidigare forskning 

Genusforskning inom idrott är ett väl upptrampat område och otaliga studier har gjorts med 

fokus på medieskildringen av både män och kvinnor. Området består av många olika grenar, 

där man bland annat kan finna forskning kring produktion, reception och påverkan. Denna 

studie kommer dock bidra till forskningsfältet i egenskap av dess textanalytiska anknytning 

och nedan följer en redogörelse för liknande undersökningar. 

Tre av studierna som jag har läst behandlar idrott rent generellt. Nathalie Koivula 

(1999a) utförde tidigt en undersökning kring idrott i medier och genomförde både kvantitativa 

och kvalitativa analyser på svenska sportsändningar i tv. Av resultatet kunde hon konstatera 

att kvinnor syntes betydligt mindre än män i sportsammanhang, de upptog endast 10 % av den 

totala sändningstiden. Hon kunde även urskilja att idrottskvinnor verkade trivialiseras något 

till skillnad från männen. De benämndes oftare som tjejer eller flickor och vanligt 

förekommande var också könsmarkerande begrepp såsom damidrott. I en mer samtida studie 

bestämde sig Pia Lundquist Wannerberg (2011) för att analysera sportartiklar ur ett 

genusperspektiv. Hon konstaterade likväl som Koivula att utrymmet som idrottskvinnor fick i 

medierna var betydligt mindre än när det gällde männen. I sina bildanalyser kunde hon ana att 

en högre sexualisering även verkade förekomma bland kvinnor. Den skrivna texten såg sedan 

ut att sammankoppla idrottskvinnor med faktorer som var irrelevanta för sporten såsom 

utseende, medan männen förknippades med styrka och muskler. Hon kunde i sin konklusion 

dock konstatera att texten överlag oftast var mindre sexistisk än bilderna. Ett par år senare 

utförde Susanna Hedenborg (2013) en studie med syfte att jämföra medieskildringen av 

atleterna under sommar-OS i London 2012. Genom analyser av svenska dagstidningar kom 

hon fram till att fördelningen av reportage om män och kvinnor verkade bli mer jämlikt under 

ett stort mästerskap som OS. Även sättet som idrottsmän och idrottskvinnor beskrevs på 

verkade bli mer jämlikt till skillnad från hur det såg ut under ”normala omständigheter”. Trots 
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detta var det ändå påtagligt att de manliga idrottarna uppmärksammades och hyllades till en 

högre grad än de kvinnliga. 

Ytterligare två studier som jag tagit del av handlade specifikt om fotboll. Helena A. 

Shugart (2003) utförde för en tid sedan en undersökning om det amerikanska 

damfotbollslandslaget. Med hjälp av tidigare forskning kunde hon konstatera att lagsporter 

såsom fotboll ofta förknippades med maskulinitet medan individuella sporter som 

konståkning och gymnastik sammankopplades med femininitet och innehöll även en högre 

objektifiering av idrottarna. I och med den ökande populariteten av damfotboll intresserade 

hon sig därför för att undersöka om denna objektifiering även förekom inom den kvinnliga 

lagidrotten. Genom analyser av både tidningar och tv-sändningar kunde hon påvisa att det 

fortfarande förekom just en objektifiering av dessa idrottare. Hon menade att medierna 

paketerade fotbollsspelarna som kommersiella produkter där fokus snarare låg på deras 

kvinnliga attribut än prestationer. Rens Peeters och Agnes Elling (2014) var även de 

intresserade av den ökande populariteten bland damfotboll och utförde nyligen en studie i 

Holland. Genom kvantitativa och kvalitativa analyser av dagstidningar kom de fram till att 

trots att mediebevakningen av damfotboll hade ökat kraftigt fanns det fortfarande tendenser 

för den trivialisering som tidigare studier visat på. Dock så var denna trivialisering inte lika 

framträdande längre utan hade istället övergått i en mer seriös rapportering. Trots detta 

verkade de manliga fotbollsspelarna fortfarande anses som de normativa idrottsutövarna 

vilket gav herrfotbollen en mer prestigefylld roll än damfotbollen. 

Som man kan se i ovanstående studier inkluderar textanalyserna nästintill alltid en 

kvantitativ aspekt, där det undersöks hur stor andel av mediebevakningen män respektive 

kvinnor får inom idrotten. Då det genomgående konkluderas att män får betydligt mer 

utrymme än kvinnor så valde jag att utesluta denna faktor från min textanalys. Frågan hur 

idrottsmän och idrottskvinnor porträtteras verkar dock inte visa på ett lika konsekvent resultat. 

Koivulas (1999a) studie visade på en högre trivialisering av damidrott och angav herridrotten 

som det universella. Peeters och Ellings (2014) nutida undersökning av den holländska 

fotbollen indikerade på en alltmer seriös ton i fråga om rapporterandet kring damfotboll, 

något som dock inte Shugart (2003) kom fram till i fråga om det amerikanska 

damfotbollslaget som istället objektifierades till en hög grad. Luckan som jag funnit i detta 

forskningsfält grundas alltså i den inkonsekvens kring hur fotbollsspelare porträtteras baserat 

på deras kön. Jag avser även att fokusera mer på hur fotbollsspelarna porträtteras och inte 

sporten som sådan. 
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3.2 Representation 

”Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, 

the world meaningfully, to other people” (Hall 1997/2013 s.1). Detta citat är en ansenlig 

förenkling av begreppet representation, som i själva verket är mycket komplext. Det stämmer 

dock att representation är en essentiell del i den process där mening skapas och utbyts mellan 

människor i en kultur. Och det stämmer även att representation involverar användningen av 

språk, tecken och bilder som i sin tur och står för något annat än sig självt. Men representation 

är långt ifrån den linjära process som citatet ovan ger skenet av. Frågan som istället är den 

väsentliga är hur representation kopplar samman mening och språk till kulturen. Detta kan ses 

ur flera olika perspektiv. Det dominerande sådana inom kulturstudier är det konstruktivistiska 

perspektivet, vilket jag i min studie genomgående kommer förhålla mig till. Konstruktivism 

innebär att mening skapas i och genom språket vilket bevisar att det inte finns någon fixerad, 

objektiv återspegling av verkligheten (Fagerström & Nilson 2008 s.30). 

Inte helt oväntat så är en gemensam kultur en förutsättning för att människor ska 

kunna förstå verkligheten på ett liknande sätt. För att det ska fungera krävs det att kulturen 

innehar gemensamma förståelser, vilka människorna tar hjälp av då de konstruerar den sociala 

värld de lever i. De gemensamma förståelserna kan sägas ligga på ett mentalt plan och 

fungerar därför som tysta överenskommelser om verkligheten. Språket ligger istället på ett 

verbalt eller visuellt plan som på något sätt måste uttryckas för att förstås. Man kan då säga att 

människors tysta överenskommelser måste översättas till ett gemensamt språk, vilket sedan 

möjliggör att deras gemensamma föreställningar samverkar med det skrivna ordet, ljud eller 

bilder. Representationen kan därav sägas vila på vissa kulturella koder som konstruerats i 

samhället; koder som är högst väsentliga för att ett tecken ska kunna förknippas med en 

specifik betydelse (Hall 1997/2013 s.4). 

 Representation kan även förstås utifrån diskurser, vilka har en betydande roll i 

kulturen. De kan benämnas som ett kluster av idéer, bilder och praktiker som visar på hur man 

talar om och förstår ett särskilt ämne eller social aktivitet i samhället. Diskurserna sätter också 

gränser för vad som kan sägas och göras i en viss kontext och har därför blivit viktiga termer i 

fråga om hur mening och representation anses vara organiserade i en kultur. Mer utförligt kan 

diskurserna sägas undersöka hur den mening som skapas samverkar med maktförhållanden 

och konstruktionen av identiteter samt hur dessa sedan definieras genom representationer 

(Hall 1997/2013 s.29). I varje kontext finns det fortsättningsvis en dominerande diskurs 

vilken privilegierar somlig mening framför annan. Diskurserna tillhandahåller därför en sådan 
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makt att marginaliserade grupper riskerar exkluderas till förmån för de dominerande i 

samhället. Viktigt att poängtera är dock att dessa diskurser inte är beständiga utan utsätts hela 

tiden för förtryck som gör att de kan förändras (van Zoonen 1994 s.39f). 

 Även medier har en mycket viktig roll i samhället när det kommer till representation. 

Människor möts varje dag av mediernas representationer och bildar sig då antingen en 

medveten eller omedveten uppfattning om sig själva och deras omgivning. Medierna kan 

beskrivas som centrala källor för information, kunskap och upplevelser och förser folk med 

presentationer av både fiktiva och verkliga förhållanden. I och med presentationernas 

värdemässiga föreställningar blir medierna också viktiga för hur människor utvecklas och 

uppfattar sig själva. Den inverkan som medierna har på samhället är därför ett huvudskäl till 

att man bör skaffa sig kunskap om just representation (Gripsrud 2002/2011 s.92). 

 Beroende på hur en representation konstrueras så kan den väcka både positiva och 

negativa reaktioner hos mottagaren. Mycket kretsar i och med detta kring identifikation, hur 

en person förhåller sig till en representation beror alltså på hur den känner sig knuten till – 

identifierar sig med – den aktuella konstruktionen. Centrala kategorier inom denna 

identifikationsprocess kan begränsas till etnicitet och kön (Gripsrud 2002/2011 s.29). Enligt 

mig är dock denna kategorisering för snäv. En människas identitet begränsas inte bara av 

etnicitet och kön, utan för många kanske även klass, sexualitet eller funktionshinder är nog så 

avgörande. Därför vill jag poängtera vikten av att alla kategorier bör finnas representerade i 

mediernas utbud. Om så inte är fallet riskerar, likt jag nämnde tidigare, marginaliserade 

grupper känna sig exkluderade i samhället. 

 

3.3 Könskonstruktion 

”Att vara man eller kvinna är alltså inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett 

tillstånd under aktiv konstruktion” (Connell 2009 s.18). Detta citat är en bra förhållningspunkt 

att starta upp resonemanget kring begreppen maskulinitet och femininitet kring. Genom citatet 

får man en förståelse för att hur en man eller kvinna ska vara inte verkar utgå från något 

cementerat faktum. Istället kan det sägas handla om en pågående förhandling som aldrig 

riktigt tar slut. Detta är något som i princip all samtida genusforskning indikerar på; kön är 

inte något som för alla är givet utan benämns istället som högst föränderligt. Kön är närmare 

bestämt en social och kulturell konstruktion vilket i sin tur medför att könstillhörighet inte är 

något man föds med utan något man formar sig efter under sin levnadstid (Fagerström & 

Nilson 2008 s.7). Då forskarna vill visa på att kön bör ses som en konstruktion tar de ofta 
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hjälp av termerna maskulinitet och femininitet vilka ersätter de mer fasta begreppen manlighet 

och kvinnlighet. Detta för att undvika att män och kvinnor ska förknippas med sådant som 

traditionellt har setts som typiskt för respektive kön. Konklusionen blir därför att de 

biologiska generna inte nödvändigtvis behöver ligga till grund för att män och kvinnor gillar 

olika saker eller beter sig på olika sätt. Istället handlar det om denna betydligt mer komplexa 

process som vi kan benämna könskonstruktion (ibid.).  

 Varje gång någon talar om en man eller en kvinna hänvisas det undermedvetet till ett 

jättelikt system av tolkningar, förutsättningar och anspelningar som har tillkommit under hela 

vår kulturs historia. Det gör att innebörden av begreppen är så mycket mer än bara biologiska 

kategorier utan spelar i själva verket en stor roll för samhällets uppbyggnad. Genusforskaren 

Yvonne Hirdman lanserade under 1980-talet begreppet genuskontrakt, som hon menade 

strukturerade relationen mellan män och kvinnor. Detta kontrakt innebar att mannen ansågs 

som norm eller ”standardmänniska”. Föreställningen av kvinnan menade hon skiljde sig från 

detta, kvinnan sågs istället som avvikande i den process som skilde henne åt från mannen. 

Kontraktet synliggjorde närmare bestämt upprätthållandet av det hierarkiska samhälle som 

männen och kvinnorna har skapat tillsammans. Det är dock männen som drar fördel av detta 

kontrakt då de trädde in i det på andra, mer fördelaktiga, villkor än kvinnorna (Fagerström & 

Nilson 2008 s.9).  

Detta hierarkiska samhälle, som i sin tur är präglat av diskurser, angränsar till 

maktbegreppet. Makt är nämligen något som är högst betydande i fråga om maskuliniteter och 

femininiteter och man kan konstatera att diskussioner kring kön egentligen blir helt 

betydelselösa utan maktdimensionen. En betydande tanke om makt som filosofen Michel 

Foucault lanserade är att se det som ett verb snarare än substantiv. Makt kan alltså inte 

innehas, utan måste utövas. Ingen äger makt, men alla kan utöva den eller agera utifrån en 

maktposition. Enligt Foucault kan makt inte heller existera på egen hand utan genererar hela 

tiden ett motstånd som gör det till en dynamisk process. Denna maktssyn som Foucault hade 

innebär att makt inte nödvändigtvis behöver förstås som en förtryckande, statisk företeelse. 

Istället kan den betraktas som något förhandlings- och förändringsbart – något som är under 

konstant omfördelning (Fagerström & Nilson 2008 s.12f). 

Ur genusperspektiv brukar makt benämnas som könsmaktsordning och kan betraktas 

som en organisatör för hela vårt samhälle. Just därför ämnar ofta genusforskning synliggöra 

de mönster som tillsammans utgör maktrelationen mellan män och kvinnor. En traditionsenlig 

genussyn kan sägas vara att pojkar när de är små uppmuntras till att bli starka, aktiva och 

initiativrika medan flickor gör bättre i att vara mindre framträdande (Fagerström & Nilson 
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2006 s.7f). Frågan om uppfostran av pojkar och flickor landar i sin tur i konstruktivism, då 

kön som sagt inte är något man är eller har utan något som konstrueras eller görs. Här vilar 

en förståelse i att pojkars och flickors uppfostran till olikhet skapar skillnader i just makt och 

därmed framkallas en hierarki i samhället med en rådande maktobalans mellan könen. 

Yvonne Hirdman menar att pojkar och flickor från början hålls isär i olika aktiviteter samt 

fysiska ”rum” och genom omvärldens signaler, bemötanden och förväntningar överordnas 

sedan det ena könet det andra. Därmed följer en större ”rätt” för det maktfulla könet att som 

vuxen tilldelas, inneha och bestämma över till exempel samhälleliga positioner. I vårt 

samhälle och i så gott som alla andra kulturer är det fortsättningsvis oftast det manliga könet 

som överordnas det kvinnliga (Edlund et al. 2007 s.40f). 

 

3.4 Stereotypisering 

Marginaliserade grupper som är uteslutna ur diskursena har länge krävt att blir (mer) 

representerade i medierna och brukar även ha starka invändningar mot hur deras framställning 

ser ut (Gripsrud 2002/2011 s.28). Medierna är som sagt en viktig del i mottagarnas 

identifikationsprocess och det uppstår ofta konflikter kring detta. Representationer av de 

grundläggande faktorerna kön, etnicitet, klass, sexualitet och funktionshinder blir oftast extra 

uppmärksammade. Detta då tillhörigheten till dessa faktorer är så pass fundamental i fråga om 

identitetsbildning. Representationen av de marginaliserade grupperna är även viktig då 

konstruktionen av endast en person från en sådan grupp i sin tur kan leda till att alla i gruppen 

uppfattas likadant som den enskilt framställda; en möjlig konsekvens av så kallad 

stereotypisering. (ibid.). 

 En viktig skillnad jag till att börja med bör poängtera när det kommer till stereotyper 

är den mellan typifiering och stereotypisering. Typifieringar är först och främst viktiga för att 

man ska kunna förstå världen. Genom att klassificera specifika objekt, personer eller 

händelser som finns i våra huvuden enligt en viss ordning, får vi en nödvändig förståelse av 

omvärlden. Därför måste saker vi stöter på i vår vardag passa in i någon typ av förutbestämt 

fack. Vi förstår alltså något specifikt beroende på dess typ. Att typifiera, eller med andra ord 

klassificera, blir därför essentiellt för vår meningsproduktion. För att saker ska vara begripliga 

måste vi därmed dela upp dem i kategorier. Vi känner till exempel till en människa utifrån 

dess roll som förälder, barn, arbetare, älskare, chef, pensionär, etcetera. Vi tilldelar därefter 

personen ett medlemskap hos olika grupper, beroende på klass, kön, ålder, nationalitet, ras, 

sexuell preferens och så vidare. Vi ordnar sedan honom eller henne i fråga om personlighet, är 
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personen glad, seriös, deprimerad, överaktiv, arg, etcetera? En typ är alltså en enkel, 

lättbegriplig och allmänt vedertagen karaktärisering hos en person, vars vissa drag är 

framhävda (Hall 1997/2013 s.247). 

En stereotyp fångar istället upp en enkel egenskap hos en person, som sedan 

reduceras genom att denna egenskap framstår som personens enda. Detta kan göras genom att 

man överdriver, förenklar eller fixerar egenskapen på ett mycket framträdande sätt. Som 

resultat reduceras personen till endast ett karaktärsdrag, vilket oftast är ett negativt sådant. 

Stereotyper används i stor mån för att exkludera enskilda människor eller grupper av 

människor i samhället och bidrar därför till en form av uteslutning. De innehåller närmare 

bestämt symboliska gränser för vad som räknas som normalt och inte i ett visst sammanhang 

(Fagerström & Nilson 2008 s.125; Hall 1997/2013 s.247). 

 Begreppet skillnad är fortsättningsvis en mycket viktig del när det kommer till 

stereotyper. Att stereotypisera är nämligen ett sätt att visa på skillnader mellan olika grupper i 

samhället. Detta genom processer som reducerar, essentialiserar och fixerar denna skillnad. 

När en konsument nås av en medietext så jämförs denna omedvetet med omkringliggande 

faktorer och därmed blottläggs olikheter gentemot konsumenten själv. Detta är vanligt då 

marginaliserade grupper framställs, de sätts i kontrast till de dominerande grupperna och 

diskurserna genom den fixerade skillnaden (Hall 1997/2013 s.219). Genom skillnaden riskerar 

därför marginaliserade grupper, i och med sitt avvikande, att hamna i så kallad symbolisk exil. 

Konstruerade skillnader får därför anses som högst avgörande för de normer och värderingar 

som skapas i ett samhälle. Enskilda människor eller grupper av människor som avviker från 

normen porträtteras på ett binärt sätt vilket gör att de ständigt förstås i relation till andra 

människor eller dess motsats, svart gentemot vit, man gentemot kvinna, etcetera. Skillnaden 

är alltså högst bidragande till hur processen som utgör vår meningsproduktion går till 

(Fagerström & Nilson 2008 s.125). 

 

3.5 Könsstereotyper 

Könsstereotyper består, likt andra sociala stereotyper, av övertygelser kring attributen som 

karaktäriserar medlemmar av en specifik könskategori. Människor dömer och uppfattar män 

samt kvinnor olika genom att bortse från skiljaktigheter inom könskategorierna och istället 

tolka skiljaktigheterna mellan dem. Stereotyper kan antingen vara personliga och därmed 

springa ur en specifik individs övertygelser, eller ömsesidiga och samstämmande vilket 

istället grundas i gemensamma övertygelser bland flera olika personer. Könsstereotyper kan 
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också sägas variera i styrka, vilket innebär att den grad som människor associerar en stereotyp 

med en social kategori är olika beroende på vilken könsstereotyp det handlar om (Koivula 

1999b s.3f). 

Innehållet i könsstereotyper skiftar mellan kulturer och sociala grupper och det är 

även under ständig förändring över tid. Men det finns trots allt några universella mönster som 

verkar förkomma mer än andra oberoende av just tiden och kulturen. Traditionella stereotyper 

av maskulinitet inkluderar därav aggression, bestämdhet, atletisk färdighet, tävlingsinriktning, 

självförtroende, mod, dominans, mental och fysisk tuffhet, risktagning, styrka samt 

undvikande av feminint och homosexuellt beteende. Traditionella stereotyper av femininitet 

inkluderar istället skönhet, empati, uttrycksfullhet, familjeorientering, passivitet, mjuk natur 

samt undvikande av maskulint beteende. De flesta individer rör sig genom livet utrustade med 

de könsspecifika karaktäriseringar som samhället avser passande för deras tilldelade kön. 

Trots detta skiljer sig individerna till vilken grad de anpassar sig efter vissa könsförväntningar 

(Koivula 1999b s.4). 

Könstypifiering handlar om övertygelser kring vad som är könspassande samt vilka 

stereotypa förväntningar som finns av maskulinitet och femininitet. Många aktiviteter, 

beteenden och objekt är nämligen genomsyrade av dessa könsstereotypa övertygelser som gör 

att de generellt blir tilldelade ett kön och undviks därmed av det andra. Dessa aktiviteter 

brukar kallas könstypiska (Koivula 1999b s.4). Baserat på sociala konstruktioner men också 

på vår syn angående biologi så finns det som tidigare nämnt stereotyper kring vad som är 

typiskt maskulint och typiskt feminint. På grund av detta får sporter ofta en stämpel av att 

vara könstypiska och brukar därför kategoriseras som maskulina eller feminina. En feminin 

sport indikerar många gånger en individuell idrott där kroppen ligger i fokus såsom 

konståkning, gymnastik och dans. Denna kategorisering grundar sig i en feminin stereotyp av 

att vara uttrycksfull, graciös och icke-aggressiv. I dessa sporter rör sig kroppen i ett estetiskt 

njutningsbart mönster i linje med feminitet och dess inkluderande skönhet. Maskulina sporter 

har generellt ansetts vara lagidrott, där man fysiskt ska försöka vinna över motståndaren med 

hjälp av kroppskontakt. Här räknas typiskt maskulina egenskaper in såsom aggression, 

effektivitet och kraft. Attityder som involveras i detta och som även dem associeras med det 

maskulina är tävlingsinriktning, disciplin och uthållighet (ibid. s.25f). 
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3.6 Teorisammanfattning 

Den första teorin, representation, innehöll en redogörelse kring konstruktivism. Den 

förklarade att representationer i själva verket är just konstruktioner och kan därmed aldrig bli 

objektiva återspeglingar av verkligheten. Representationerna kan istället sägas vara vinklade 

på det ena eller andra sättet vilket medför att en fullständig framställning inte är möjlig. 

Den andra teorin, könskonstruktion, skildrade maskulinitet samt femininitet och 

visade även på att begreppen man och kvinna inte kan ses som biologiska kategorier utan 

måste förstås som konstruerade utifrån både kulturella och sociala faktorer. Hur en person 

skaffar sig en könstillhörighet beror på hur den uppfostrats sedan barnsben. Betydande är 

även hur maktaspekten spelar in i mäns och kvinnors förhållande till varandra. 

Den tredje teorin, stereotypisering, visade på att det i medierna många gånger 

förekommer förenklade versioner av människor. De reduceras ofta till en egenskap och kan 

därmed placeras i ett fack som gör det lätt att skilja på olika grupper av människor i samhället. 

I slutändan resulterar detta i att vissa individer exkluderas från de dominerande diskurserna 

beroende på deras avvikelse från normen. 

 Den fjärde och sista teorin, könsstereotyper, pekade på att grova generaliseringar i 

fråga om mäns och kvinnors attityder, beteenden och attribut ofta görs. Det avspeglas sedan i 

synen på specifika sporter som könstypiska för antingen män eller kvinnor, vilket föranleder 

att ett visst kön till högre grad synonymiseras med en bestämd sport. 
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4. Metod och material 

Nedanstående kapitel kommer till att börja med redogöra för den kvantitativa 

innehållsanalysen samt kvalitativa textanalysen som metod. Efter det följer en förklaring 

kring hur urvalsprocessen gått till och varför just ett visst material har valts. Sedan kommer 

en beskrivning av metodutförandet att följa, både när det kommer till den kvantitativa samt 

kvalitativa processen. Avslutningsvis reflekteras det kring metodvalet och både dess positiva 

samt negativa sidor lyfts fram. 

4.1 Metodologisk översikt 

Den kvantitativa innehållsanalysen används framför allt då tillvägagångssättet består i att 

kvantifiera något, det vill säga räkna förekomsten av eller mäta vissa företeelser i en text. 

Metoden utgår oftast utifrån ett specifikt forskningssyfte vilket gör att man redan innan 

utförandet vet vad man ska leta efter samt hur detta ska gå till (Bergström & Boréus 

2000/2012 s.50). Analystekniken används för att en kvantitativ, systematisk och objektiv 

beskrivning av materialet eftersöks. Med kvantitativ innebär det som sagt att man letar efter 

en siffermässig beskrivning av materialet. Med systematisk menas det att generella regler 

måste utformas som analysen ska följa. Med objektiv gäller det till sist att forskarens 

inflytande så långt som möjligt bör undvikas (Østbye et al. 2004 s.213f). En kvantitativ 

innehållsanalys kan dels utföras genom en datorbaserad analys och dels genom en manuell 

analys, i den här studien kommer jag dock koda materialet manuellt. Det finns då flera olika 

varianter att utföra denna analys med, vissa betydligt mer komplicerade än andra. Viktigt för 

alla dessa är dock att man tydligt har satt ut specifika tolkningsregler, detta för att forskaren 

lätt ska kunna dubbelkolla det slutgiltiga resultatet och framför allt koda materialet på samma 

sätt vid olika tillfällen (Esaiasson et al. 2002/2012 s.206). Materialet ska även kunna kodas av 

en annan forskare och resultatet ska då återigen bli detsamma. Det bevisar att analysens 

reliabilitet är hög, vilket innebär att resultatet blir tillförlitligt och är därför en mycket viktig 

del i processen. Till sist bör det nämnas att då den kvantitativa analysen främst söker efter det 

manifesta, alltså det som uttrycks explicit i materialet, blir det extra passande att utföra en 

jämförande studie. Att jämföra är nämligen en av innehållsanalysens styrkor och passar även 

bra att applicera på specifikt tidningsartiklar (Bergström & Boréus 2000/2012 s.51).  

Den kvalitativa textanalysen används för att gå på djupet på ett mindre antal texter 

där forskaren vill få fram det viktigaste innehållet genom en noggrann läsning av textens 

delar, helhet och den kontext vari den ingår i. Vissa passager i en text anses vara viktigare än 
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andra och det går även att tänka sig att mycket av det relevanta innehållet ligger dolt under 

ytan vilket innebär att det endast kan lyftas fram genom en intensiv närläsning (Esaiasson et 

al. 2002/2012 s.210). Textanalysen handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor 

till den, men också om att sätta ihop texten på ett nytt sätt som ger både forskaren och 

studiens läsare en ökad förståelse (Østbye et al. 2004 s.71). Analysproceduren ligger inte 

långt ifrån de teorier, begrepp och perspektiv som i förväg studerats kring ämnet. Den 

kunskap som forskaren äntrar analysen med kommer därför hela tiden ge den en nödvändig 

riktning och förse forskaren med de redskap som behövs för en god förståelse av texterna. 

Beroende på om man utgår från ett förhandsdefinierat eller öppet förhållningssätt till 

materialet så ser vissa formella krav något annorlunda ut. Då min analys mer kommer 

anknytas till det öppna förhållningssättet, vilket innebär att undersökningen i hög grad styrs 

av innehållet i de aktuella texterna, så innebär det att en viss sorts krav ställs (något som 

beskrivs mer ingående i avsnittet om utförande). Det öppna förhållningssättet innebär dock att 

forskaren inte har några färdiga föreställningar om tänkbara svar. Styrkan kommer då ligga i 

det nyansrika svaret, att försöka reducera det genom sammanfattande kategorier skulle bara 

riskera att trivialisera resultatet snarare än att upplysa. Det är även mycket viktigt att de 

tolkningar som görs utförligt redovisas i den egna forskningstexten. Redovisningen sker 

därför noggrant genom sammanfattande referat, citat av nyckelpassager samt argumenterande 

slutsatser (Esaiasson et al. 2002/2012 s.224).  

 

4.2 Material och urval 

För den kvantitativa innehållsanalysen har jag gjort ett urval på en stor mängd 

tidningsartiklar. Hur urvalet går till handlar nämligen om hur man vill kunna generalisera, 

alltså vad man vill kunna säga utifrån sina resultat (Bergström & Boréus 2000/2012 s.54). Då 

denna studie inte på långa vägar är tillräckligt omfattande för att beskriva medieutbudet på 

särskilt bred nivå så har jag begränsat mig till just dagstidningar. Viktigt var dock att 

artiklarna på ett bra sätt speglade det samtida, svenska medielandskapet. Därför undersökte 

jag innehållet i artiklarna under så ”normala omständigheter” som möjligt. Det blev då av 

betydelse att göra ett urval baserat på en syntetisk vecka. En syntetisk vecka innebär närmare 

bestämt att man analyserar, som i detta fall tidningsartiklar, från syntetiskt skapade veckor 

och inte sammanhängande sådana. I det här fallet valde jag därmed artiklar från första 

måndagen i januari, andra tisdagen i februari, tredje onsdagen i mars och så vidare. Det här 

motverkar nämligen att ett ämne dominerar allt för mycket, till exempel ett stort mästerskap, 
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vilket det finns en risk för då man analyserar en sammanhängande period. Fortsättningsvis 

brukar ett par år av dessa syntetiska veckor ge en bra bild av tidningarnas innehåll och det är 

därför jag valt just det tidsintervallet för mitt urval. Valet av den syntetiska veckan beror på 

att det ger en god validitet till undersökningen, det vill säga att resultaten blir så närliggande 

det som ämnas studeras som möjligt och ger därmed en bra bild av de verkligt rådande 

förhållandena (Østbye et al. 2004 s.220). 

 Artiklarna har närmare bestämt valts inom perioden augusti 2012 till och med 

oktober 2014. De månader som valdes bort var juli 2013 samt juni och juli 2014, detta då 

stora mästerskap spelades under respektive perioder. Som tidigare forskning visat på 

(Hedenborg 2013) kan det under sådana mästerskap infinna sig en annan ton i förhållande till 

hur det ser ut under ”normala omständigheter”. Detta är inte något som går att bekräfta, men 

för att minimera risken för minskad validitet har jag valt bort dessa månader. Totalt har 2 

artiklar om herrfotboll och 2 artiklar om damfotboll valts ut från en specifik dag varje månad. 

Då spannet låg på 24 månader har därför 48 artiklar om herrfotboll och 48 artiklar om 

damfotboll, totalt 96 artiklar kodats. 

 Materialurvalet för den kvalitativa textanalysen har inte utförts med syfte att försöka 

finna större mönster i materialet, utan är snarare ett stickprov för hur en artikel kan vara 

skriven. Fokus har istället lagts på att de utvalda artiklarna är intressanta utifrån de aktuella 

frågeställningarna. Totalt har 2 artiklar om manliga fotbollsspelare och 2 artiklar om kvinnliga 

fotbollsspelare valts ut, jag bör även tillägga att dessa 4 artiklar var inkluderade i materialet 

som kodades. Med syfte att resultatet från den kvalitativa analysen ska vara så lättbegripligt 

som möjligt har jag försökt att finna gemensamma teman i artiklarna. Med andra ord har jag 

valt ut en artikel om en manlig fotbollsspelare och en artikel om en kvinnlig fotbollsspelare 

där det gemensamma temat är att fotbollsspelaren bestämmer sig för att byta klubb. På samma 

sätt har jag ytterligare valt en artikel om vardera kön där temat är att fotbollsspelaren är den 

stora stjärnan i sitt respektive lag. Min tanke med dessa teman är att en gemensam 

förhållningspunkt möjligtvis kan ge en tydligare bild av de skillnader och likheter som 

framkommit i resultatet. Förhoppningsvis blir det då trivsammare för läsaren att ta del av den 

slutgiltiga diskussionen. 
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4.3 Utförande 

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen utfördes med en metodik som gick ut på att räkna ord. 

Detta innebär att jag systematiskt gått igenom materialet för att söka reda på vissa 

förutbestämda begrepp. Begreppen är på ett eller annat sätt könsmarkerande och var och en av 

dem har en bakgrund för hur de skapar en distinktion mellan manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare. Följande begrepp har kodats: 

 Herr-/damspelare, herr-/damlag, herr-/damallsvenskan, herr-/damlandslag och herr-

/damfotboll: Dessa fem olika fotbollstermer med prefixen herr eller dam framför 

kodades. Även de fem termerna utan prefixen framför kodades. Detta då mäns 

idrottsutövande vanligtvis ses som det normala och allmängiltiga medan kvinnors 

presenteras som det avvikande (Jarlbo 2006 s.84f; Koivula 1999b s.41f). Om prefixet 

dam används till en högre grad än herr skulle detta i sådana fall bekräftas. 

 Förnamn och efternamn, förnamn, efternamn och smeknamn: Dessa olika varianter att 

benämna fotbollsspelarna med kodades likväl. Att benämna någon med bara förnamn 

eller smeknamn kan sägas marginalisera, trivialisera och underminera idrottsutövaren i 

fråga. Att benämnas med både för- och efternamn eller efternamn ger istället en 

auktoritet till idrottsutövaren som då blir fullvärdig i sin position som professionell 

atlet (Jarlbro 2006 s.85f; Koivula 1999b s.42). 

 Man, pojke, kille och grabb samt kvinna, dam, flicka och tjej: Ytterligare kodade 

begrepp är dessa i fråga om hur fotbollspelarna beskrevs i artiklarna. Att benämna en 

idrottsutövare för flicka eller pojke, trots dess vuxna ålder, bidrar till en förminskning 

av personen. Användningen av man eller kvinna innebär däremot motsatsen och får då 

antas som mer upphöjande (Koivula 1999b s.42). 

De delar som kodades i artiklarna var huvudrubrik, underrubrik, tidningssidans rubrik, 

ingress, bildtext och brödtext. Det bör även nämnas att jag till en början utförde en pilotstudie, 

vilket innebär att en liten del av materialet kodades. Då jag inte ansåg att något behövde 

korrigeras kunde resultatet från pilotstudien med fördel ingå i det övriga materialet. För att 

säkerställa att kodningen gått rätt till utfördes även en så kallad dubbelkodning, där samma 

kodningsprocedur utfördes igen fast med god tidsmarginal från det första tillfället. Detta för 

att säkerställa att resultatet blev korrekt samt att höja reliabiliteten, det vill säga för att bevisa 
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att kodningen kan lämnas över till andra forskare och fortfarande visa på samma resultat. 

Efter kodningen av materialet räknades frekvensen av begreppen fram, de noteringar som jag 

gjort under analysens gång adderades alltså samman. Detta kan tyckas vara ett väldigt simpelt 

tillvägagångssätt, men även mycket enkla resultatsammanställningar kan ge intressanta 

insikter (Bergström & Boréus 2000/2012 s.58).  

 

4.3.2 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen bedrevs inte som en fullständig diskursanalys, men lånade dock 

influenser från specifikt kritisk diskursanalys. I en diskursanalys brukar texten analyseras på 

olika nivåer. En av dessa nivåer är textuellt baserad och är den som min studie begränsade sig 

till. Analysens metodik delades sedan upp i två sektioner; kritisk lingvistik samt transitivitet.  

Den första delen av analysen angränsande alltså till den kritiska lingvistiken vilket 

innebär att ord och meningar studerades i sina kontexter så att maktförhållanden mellan 

aktörer och grupper i texten kan synliggöras. Detta syftar till att journalisterna alltid har ett val 

när det författar en artikel beroende på om den handlar om en manlig eller kvinnlig 

fotbollsspelare. De specifika ord och beskrivningar som väljs är nämligen av betydelse för 

den ideologi som (re)produceras (Roosvall 2005 s.84). Följande faktorer analyserades: 

 Inramning: Sättet som en person eller händelse ramas in och beskrivs på. 

 Ordval (Lexikalisering): Ord eller begrepp som kan tänkas ha valts på bekostnad av 

liknande synonymer. 

 Förgivettaganden (Presuppositioner): Sådant som tas för givet i artiklarna och som 

läsaren antas veta och hålla med om. 

Den andra delen av analysen handlade istället om transitivitet. Fokus lades då på vad männen 

och kvinnorna gör i sina aktörsroller som fotbollsspelare och hur deras handlingar presenteras 

(Roosvall 2005 s.84). Följande analyserades: 

 Aktion och reaktion: Den sociala aktören kan antingen agera på eget bevåg eller 

reagera på något annat. Detta påminner om den inom genusteorier ofta nämnda 

dikotomin aktiv man/passiv kvinna. Aktionen kan sedan vara transaktiv/icke-

transaktiv, vilket innebär att aktören har ett mål som någon eller några kommer 

påverkas av. Målmedvetenhet (transaktivitet) brukar därmed innebära en tydlig 

maktposition. Att vara målinriktad har dessutom traditionellt förknippats med 
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maskulinitet medan femininitet förknippats med ingivelse (intuition). Reaktionen kan å 

sin sida baseras på förnuft eller känsla (kognition eller emotion). Förnuftiga reaktioner 

anses vara bättre än emotionella och förknippas ofta med maskulinitet (Gemzöe 2010 

s.83f). Jag bör dock tillägga att det enligt mig är fullt möjligt att en aktion kan vara 

målinriktad samtidigt som den inbegriper förnuft eller känsla. Likaså kan en reaktion 

bestå av både målmedvetenhet samt förnuft eller känsla. Jag har därför tagit detta i 

beaktning under analysens gång. 

 

4.4 Metodreflektion 

Det finns självklart inte någon metod som är helt vattentät, alla har de både fördelar och 

nackdelar. Som forskare gäller det att använda de metoder som, antingen i kombination med 

varandra eller på egen hand, tillför mest nytta i behandlingen av materialet.  

 Den kvantitativa innehållsanalysen söker mestadels efter det manifesta i ett material, 

det uttalade snarare än det outtalade. Det outtalade kan däremot vara mycket viktigt och 

något man inte vill gå miste om. Detta är problematiskt då ett fenomen kanske inte uttalas på 

grund av att det i själva verket är så pass självklart. Även mycket manifest innehåll riskerar att 

försvinna under kodningens fortgång, vilket likväl är en nackdel (Bergström & Boréus 

2002/2012 s.81). Det är till exempel för mig svårt att på en sådan här begränsad tid ta reda på 

allt som är relevant för min studie. Därför faller alltså även mycket manifest innehåll bort. 

 När det kommer till den kvalitativa textanalysen går det inte att blunda för 

inflytandet som forskaren har på analysen, i synnerhet då man som jag både är intresserad och 

insatt i studiens ämne. Ytterligare en problematik ligger i att analysen ofta tenderar att bli 

väldigt objektstyrt vilket gör att resultatet riskerar bli vagt i förhållande till 

forskningsfrågorna. Det finns också en svårighet i att mitt öppna förhållningssätt till 

materialet kan leda till att jag frestas komma in på sidospår. Det finns då en risk att dessa i 

slutändan inte tillför något betydelsefullt i resultatet (Esaiasson et al. 2002/2012 s.217f). 

Vad innebär slutligen hopslagningen av dessa två metoder? För det första tillhör ju 

faktiskt kvantitativa och kvalitativa analyser två helt olika läger. Den kvantitativa metoden 

söker som sagt efter det manifesta och mer synbara svaren medan den kvalitativa försöker 

finna den latenta och underliggande meningen i en text (Hesmondhalgh 2006 s.121). Man kan 

dock hävda att dessa läger mer eller mindre kan hjälpa varandra, just då de söker efter olika 

aspekter i ett material. Den kvantitativa analysen kan till exempel genom sin empiri och 

förhoppningsvis relativt höga validitet bidra med en stabil grund som den kvalitativa analysen 
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kan luta sig mot i sina resonemang och reflektioner. På samma sätt kan den kvalitativa 

analysen genom sina mer ingående förklaringar av ett fenomen ge en bredare förståelse för 

den kvantitativa analysens resultat. Att utföra dessa två metoder bredvid varandra kan därför 

resultera i betydligt mer nyanserade svar än vad som hade varit fallet om de hade använts var 

för sig (ibid. s.154). 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer resultaten från de båda analyserna sammanställas. Det första 

avsnittet behandlar den kvantitativa analysens kodning och det kommer alltjämt föras en 

diskussion kring de aktuella resultaten. Det andra avsnittet handlar om den kvalitativa 

analysen och kommer med hjälp av en artikel i taget gå igenom de textuella faktorerna som 

analyserats. 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Könsmarkerande/neutrala begrepp 

Herrar Antal Procent Herrar Antal Procent 

Herrallvenskan 1 st 2 % Allvenskan 48 st 98 %  

Herrfotboll 0 st 0 % Fotboll 62 st 100 % 

Herrlag 0 st 0 % Lag 67 st 100 % 

Herrlandslag 0 st  0 % Landslag 18 st 100 % 

Herrspelare 0 st 0 % Spelare 82 st 100 % 

 

Damer Antal Procent Damer Antal Procent 

Damallsvenskan 26 st 50 % Allsvenskan 26 st 50 % 

Damfotboll 17 st 22 % Fotboll 61 st 78 % 

Damlag 9 st 12 % Lag 69 st 88 % 

Damlandslag 4 st 20 % Landslag 16 st 80 % 

Damspelare 2 st 3 % Spelare 65 st 97 % 

 

Herrar: Resultatet från artiklarna om herrfotboll visar på en extremt stor dominans av 

könsneutrala begrepp. Begreppen spelare, lag, fotboll och landslag förekom genomgående i 

artiklarna och inget könsmarkerande påträffades överhuvudtaget. Herrallvenskan syntes dock 

en enda gång, något som vid läsningstillfället kändes väldigt ovant och indikerar därför på den 

totala dominans av könsneutrala begrepp som uppenbarligen är standard inom herrfotbollen. 

 Damer: Resultatet från artiklarna om damfotboll visade istället på en mer utbredd 

fördelning av både könsmarkerande samt könsneutrala begrepp. Överlag verkar det dock som 

att de könsneutrala begreppen förekom till högre grad än de könsmarkerande. Detta kan 
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förklaras i att många av de könsmarkerande begreppen förekom i huvud- och underrubriker, 

som alltså kan sägas vara indikatorer på vad själva brödtexten handlar om. I brödtexten blev 

det sedan mer vanligt med användningen av könsneutrala begrepp, då det klargjorts att det var 

specifikt fotboll för kvinnor som var ämnet. Damallsvenskan var emellertid det begrepp som 

användes i lika stor grad som allsvenskan. Det får därför konstateras som det vanligaste och 

mest vedertagna könsmarkerande begreppet i artiklar om damfotboll.  

 Jämförelse: I en jämförelse av resultatet mellan herrfotbollen och damfotbollen blir 

det lätt att konstatera att det är herrfotbollen som verkar vara normen. Det är en tydlig skillnad 

mellan procenttalen för både de könsmarkerande och könsneutrala begreppen, men räknar 

man ihop antalet fotbollstermer är det mer likvärdigt mellan herrar och damer. Då majoriteten 

av artiklarna om damfotboll var kortare än herrartiklarna, vilket får anses som generellt 

gällande enligt tidigare forskning (Koivula 1999a; Lundquist Wannerberg 2011; Peters & 

Ellings 2014), går det att konstatera att samtliga begrepp inom damfotboll förekom till en 

större grad i förhållande till mängden text. Det kan tänkas att mycket av det som skrivs om 

damfotbollen inte är lika klart och förgivettaget som hos herrfotbollen, därför behövs mer 

begreppsliga termer som förklarar vad den aktuella artikeln i själva verket handlar om. 

Slutligen kan det i och med denna kodningssession konkluderas att herrfotboll ses som 

standard och normen, medan damfotboll i stället är av en mer avvikande art (jfr Jarlbro 2006 

s.84f). 

Namnbegrepp 

Herrar Antal Procent 

För- och efternamn 512 st 61 % 

Efternamn 196 st 24 % 

Förnamn 102 st 12 % 

Smeknamn 24 st 3 % 

 

Damer Antal Procent 

För- och efternamn 311 st 67 % 

Efternamn 110 st 24 % 

Förnamn 39 st 8 % 

Smeknamn 3 st 1 % 
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Herrar: I fråga om hur herrfotbollsspelarna benämns när det kommer till deras namn så är det 

dominerande sättet att göra så med både förnamn och efternamn. Därefter följer en hög 

frekvens av användandet av endast efternamn och sedan kommer förnamn samt smeknamn.  

Damer: Bland damfotbollsspelarna är det i stort sätt samma procentuella fördelning, 

det vill säga den dominerande namngivningen är den med både förnamn och efternamn. På 

samma sätt som herrfotbollen följer sedan efternamn, förnamn och smeknamn i nämnd 

ordning.  

Jämförelse: Jarlbro (2006 s.85f) menar att kvinnor inom idrottssektorn ofta benämns 

genom förnamn och smeknamn vilket i sådana fall riskerar att marginalisera, trivialisera och 

underminera dem i deras roll som idrottsutövare. Hon pekar också på att män istället benämns 

både med titel, för- och efternamn. Detta gör dem då fullvärdiga i egenskap av professionella 

idrottsutövare, vilket alltså inte överensstämmer med kvinnornas situation. I denna 

undersökning kan man dock se att detta inte verkar vara fallet när det kommer till 

namngivningen av manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare. Fördelningen är tämligen 

jämn mellan de båda könen, där kvinnorna faktiskt procentuellt sätt benämns mer med för- 

och efternamn medan männen oftare benämns med förnamn och smeknamn. Marginalerna är 

dock så pass små att jag inte kan skilja denna kodning åt mellan herr- och damfotbollen. Den 

genomgående användningen av spelarnas fullständiga namn eller efternamn, oavsett kön, ger 

däremot en känsla av professionalism. Med stöd i resultatet från kodningen får man därför 

anta att det i detta avseende inte förekommer någon trivialisering av vare sig de manliga eller 

kvinnliga fotbollsspelarna. 

Åldersbegrepp 

Herrar Antal Procent 

Man 10 st 76 % 

Pojke 1 st 8 % 

Kille 1 st 8 % 

Grabb 1 st 8 % 

 

 

 

 



25 

 

Damer Antal Procent 

Tjej 23 st 49 % 

Dam 11 st 23 % 

Flicka 10 st 22 % 

Kvinna 3 st 6 % 

 

Herrar: Resultatet angående användningen av åldersbegrepp på herrfotbollsspelarna visade 

en tydlig majoritet av begreppet man. De mer föryngrande begreppen pojke, kille och grabb 

förekom inte alls i lika stor utsträckning utan dök bara upp vid ett fåtal tillfällen, oftast då 

skribenten beskrev vissa ungdomssektioner med fotbollsspelare vilka i realiteten faktiskt är 

yngre till åldern. 

 Damer: Resultatet från damfotbollsartiklarna visade istället på en relativt hög 

användning av begreppet tjej. Ungefär hälften av gångerna en kvinnlig fotbollsspelare 

beskrevs så hamnade valet på just detta ord. Därefter kom begreppet dam, som förklaringsvis 

indikerar på en högre ålderskategori. Sedan följde flicka och minst antal benämningar hade till 

sist begreppet kvinna. Flera gånger förekom – i likhet med herrfotbollen – användningen av 

tjejer och flickor för just ungdomssektionen, men begreppen användes även till stor del vid 

beskrivningar av vuxna, professionella, fotbollsspelande kvinnor.  

 Jämförelse: Det som skilde herr- och damfotbollen åt var den mer frekventa 

användningen av föryngrande begrepp bland kvinnorna än hos männen. Tjej och flicka 

användes betydligt mer än kille, pojke och grabb. I och med detta kan det konstateras att 

beskrivningen av kvinnorna kan ses som underminerande och nedlåtande. Genom 

användningen av dessa begrepp förminskas nämligen personens roll i egenskap av 

professionell idrottsutövare och därmed sänks även dess auktoritet. Med grund i 

kodningsresultaten går det därför att konstatera att en högre reducering verkar förekomma 

bland damfotbollen i motsatts till herrfotbollen. Bland de manliga fotbollsspelarna förekom 

det som sagt knappt alls några föryngrande begrepp, något som ger dem status som vuxna 

elitidrottare samt legitimerar dess (sportsliga) överordnande (jfr Koivula 1999b s.42). 
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5.2 Kvalitativ textanalys 

Ur Sydsvenskan: ”Nu har Molins kul med fotbollen igen”  

Artikeln handlar om den förre Malmö-spelaren Guillermo 

Molins som har lämnat sin senaste klubb Anderlecht i Bryssel 

till förmån för den spanska klubben Real Betis i Sevilla. Hans 

familj har flyttat med honom till den nya staden och i artikeln 

reflekterar Molins om hur han trivs i Spanien men också om 

den anknytning som han länge kommer känna till Malmö. 

 Kritisk lingvistik: Angående inramningen av 

Molins är det först och främst väldigt tydligt att han 

genomgående benämns vid sitt smeknamn Gische. Roosvall 

(2005 s.85) menar att användningen av smeknamn implicerar 

ett informellt eller intimt sammanhang och detta kan då förstås som att den omnämnda 

personen trivialiseras (jfr Jarlbro 2006 s.85f). Det intressanta är att journalisten väljer att 

skriva Gische med citattecken vid varje tillfälle det nämns i artikeln. Genom denna ständiga 

användning av citattecken kan journalisten därför sägas ta avstånd från risken att trivialisera 

Molins. Ytterligare en intressant beskrivning av Molins lyder; ”Gische behöver inte tänka på 

att skydda kroppen mot kyla. Han funderar på att pynta den”. Detta väckte min 

uppmärksamhet då det antydde på utseende, något som egentligen är irrelevant för sporten 

och vanligen förknippas med femininitet (ibid. s.94). Senare i artikeln får man förklaringen att 

”pynta kroppen” innebär att Molins vill tatuera den, något som han också kommenterar. ”Jag 

vet inte än vad jag vill tatuera. Den finaste tatueringen har jag på bröstet, det är min sons 

namn”. Det här indikerar på att Molins anknyts till privatsfären som pappa snarare än den 

offentliga sfären som fotbollsspelare. Detta innebär att fokus förflyttas från Molins roll som 

professionell idrottare och något som även är vanligare ifråga om femininitet (Gemzöe 2010 

s.77; Koivula 1999b s.4). Molins son omtalas ännu en gång lite längre fram i artikeln. ”Sonen 

Thiago har redan börjat sparka på den runda leksaken som är pappas arbetsredskap”. Det här 

citatet saknar en bakgrundsförklaring utan dyker istället upp utan vidare. Att det 

överhuvudtaget nämns att sonen ”redan har börjat sparkat på en boll” tycker jag tydligt 

bevisar att det manliga könet är normen när det gäller fotboll (Jarlbro 2006 s.84f). Om sonen 

hade varit intresserad av exempelvis musik eller konst hade det med största sannolikhet inte 

omnämnts lika självklart som fotbollsintresset gjorde. 
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”Nu har Molins kul med fotbollen igen”, lyder artikelns rubrik. Här slås i alla fall jag av 

ordvalet som verkar ha hamnat på kul. Att Molins har kul med fotbollen låter som att han 

reduceras till en pojke som tycker det är roligt att spela fotboll. ”Men i Spanien leker 

fotbollslivet igen” är ytterligare ett citat som visar på en lättsam karaktär med avseende på 

ordet leker. Trots att jag är väl medveten om att citatens innebörd i själva verket pekar på att 

Molins har fått tillbaka flytet i sin fotbollskarriär så indikerar de ändå på en trivialisering av 

Molins som professionell fotbollsspelare. Det är ju faktiskt hans arbete det handlar om, inte 

någon form av lek. Ännu ett citat angående Molins fotbollsspelande väckte min 

uppmärksamhet; ”[h]an är utlånad till Real Betis, den spanska ligasjuan som har en 

köpoption”. Det blir här slående att Molins inte behandlas som en individ med egen vilja i 

utan snarare som en ägodel. Detta i och med att han är utlånad till en klubb med en 

köpoption, han reduceras snarare till en ekonomisk faktor. Det kan jämföras med Roosvall 

(2005 s.85) som menar att kvinnor ibland kan beskrivas som ägodelar till män, fast här är 

Molins istället en ägodel till klubben. Jag vill återigen ta upp följande citat: ”I Spanien leker 

fotbollslivet igen”. Det relevanta den här gången är begreppet fotbollsliv. I och med det anser 

jag att journalisten avser Molins offentliga liv som fotbollsspelare. Det kan med andra ord 

vara ett avståndstagande från privatsfären som istället bara ordet liv hade åsyftat. Detta 

bevisar att Molins i och med detta förknippas med sin offentliga sfär vilket är vanligt 

förekommande när det gäller män (Gemzöe 2010 s.77; Koivula 1999b s.43). 

Vid ett tillfälle i artikeln förklarar Molins hur han känner för Spanien. ”Att vara här 

är en dröm. Jag spelade mot Atlético Madrid, det är såna matcher alla vill spela”. Citatet kan 

sägas ta förgivet att läsaren har bra koll på fotbollsvärlden. Atlético Madrid är nämligen ett av 

de absolut bästa klubblagen och därav menar Molins att en match mot dem skulle vara 

storslagen, något som däremot inte förklaras i artikeln. Artikeln börjar även med en 

diskussion om tatueringar som jag diskuterat tidigare; ”Gische behöver inte tänka på att 

skydda huden mot kyla. Han funderar på att pynta den. ’Känner någon till en bra 

tatueringsstudio i Sevilla?’, twittrar Gische. – Jag vet inte vad jag vill tatuera. Den finaste 

tatueringen har jag på bröstet, det är min sons namn”. Som jag nämnde tidigare anses 

utseende som irrelevant för sport och förekommer oftast i beskrivningen av kvinnor. Det kan 

göra att läsaren förundras över denna redogörelse för Molins tatueringsintresse. Är man dock 

insatt i fotboll vet man att det idag är väldigt vanligt att framför allt fotbollsspelande män är 

påtagligt tatuerade. Det är alltså något som journalisten antar att läsaren vet, annars vore detta 

rent av suspekt att nämna i en artikel om fotboll. 
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Transitivitet: Vid flera tillfällen påminns man om att Molins verkar ha haft en dålig tillvaro i 

sitt förra lag Anderlecht, medan livet i Sevilla rullar på bättre. Detta bevisar citatet: ”Tiden 

efter flytten från Malmö blev tung för Guillermo Molins. Ute i kylan i Anderlecht och 

dessutom skadedrabbad. Men i Spanien leker fotbollslivet igen”. Så gör även följande citat: 

”Guillermo Molins har lämnat Anderlecht frysbox i Bryssel för värmen i Sevilla. Den förre 

MFF:aren trivs med livet som utlånat fotbollsproffs”. Som läsare får man dock aldrig veta om 

det är Molins själv som har agerat i och med sitt klubbyte. Med tanke på tidigare nämnda ord 

såsom utlånad är det snarare frågan om att någon annan, det vill säga klubben, har agerat åt 

honom. Det gör att klubben verkar ha haft ett tydligt mål med flytten som Molins inte kunnat 

påverka, vilket innebär mindre makt ifråga (jfr Roosvall 2005 s.87). Dock så påverkas hans 

fru och barn, ”[f]amiljen packade flyttväskorna och flyttade till Sevilla”. I och med att hans 

familj gör en sådan drastisk förändring i sitt liv verkar Molins trots allt utöva någon slags 

makt. Vidare kan klubbens aktion baseras på professionalism, det handlar närmare bestämt 

om pengar för deras del. Det gör att klubben i sin tur innehar en stark maktposition. Molins 

nämner däremot vid flera tillfällen att han tycker flytten är lyckad med avseende på en bättre 

gemenskap och ett bättre välmående. ”Men här i Betis är folk mer öppna och hjälpsamma. För 

mig är både det som sker på planen och stämningen i omklädningsrummet viktigt”. Därmed 

förknippas Molins med känslomässiga värden, något som vanligen synonymiseras med 

feminitet (Gemzöe 2010 s.83f). 

 

Ur Kvällsposten: ”Spelet bakom värvningen” 

 

Artikeln handlar om fotbollsspelaren Josefine Öqvist som efter graviditet och mammaledighet 

är tillbaka i elitfotbollen. För att få vara nära sin familj; sin man och dotter, nobbar hon 
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mästarklubben Tyresö till förmån för Kristianstad. Öqvist hoppas på att komma tillbaka till 

den forna toppformen och anses av Kristianstads tränare som en mycket viktig kugge för 

lagets anfallsspel. 

Kritisk lingvistik: Inramningen av Öqvist och hennes dotter Stella är en intressant 

faktor i den här artikeln. ”Tillsammans med Redhawksbacken Stefan Lassen bor Stella och 

Josefine i Malmö med pendlingsavstånd till Kristianstad”. Här är det tydligt att den manliga 

personen presenteras med både titel, förnamn och efternamn medan de kvinnliga personerna 

presenteras med enbart förnamnen. Dessutom konnoterar upplägget av meningen att ”Josefin 

och Stella” är ägodelar till Lassen, något som ger den manliga karaktären en större auktoritet 

och han ses därmed som ett överhuvud i familjen. Faktum är att detta är vanligt 

förekommande, kvinnor presenteras nämligen ofta med sin relation till män (Roosvall 2005 

s.85). Vidare är Öqvist egen förklaring till varför hon valde Kristianstad intressant. ”Eftersom 

Stefan spelar i Malmö, vi har Stella och två hundar så hade det inte varit optimalt för mig att 

flytta så långt och vara tvungen att flänga runt”. För det första är det självklart förståeligt att 

Öqvist pekar på problematiken i att tacka ja till ett fotbollslag i Stockholm då hela familjen 

bor nere i Malmö. En intressant iakttagelse är dock att hon främst nämner sin makes 

idrottande i Malmö som en huvudsaklig anledning till detta. Det kan därför sägas att Öqvist 

som kvinnlig fotbollsspelare är den som måste anpassa sig efter familjen medan hennes make 

inte kan tänka sig att byta till ett Stockholmslag. Det grundar sig i Koivulas (1999b s.42) 

konstaterande att män oftast placeras som överordnad (inom idrotten). Det kommer därför inte 

på fråga att Öqvist borde välja att gå till Tyresö samtidigt som hennes make och barn följer 

med. Öqvist fortsätter sedan sitt resonemang kring flytten. ”Bor jag med Stefan och min 

familj så kommer jag att prestera bättre. Funkar det socialt så funkar det bättre på planen”. En 

anledning till att journalisten valt att ta med detta kan vara att Öqvist uttrycker sig på ett 

familjeorienterat sätt. Hon lägger stor vikt vid sin sociala omgivning för att spelet ska 

optimeras, något som kan påstås vara en traditionellt feminin stereotyp (ibid. s.4). 

När det kommer till specifika ordval är det tydligt att Tyresö framställs som ett 

betydligt bättre lag än Kristianstad. Detta gör journalisten läsaren väl medveten om då 

begrepp som svenska mästarna, regerande mästarna och mästarlaget används om Tyresö. 

Kristianstad blir dock helt utan liknande benämningar, vilket ytterligare tydliggör att Tyresö 

rent fotbollsmässigt hade varit det bästa alternativet för Öqvist. Det är även märkbart att 

Öqvist av journalisten anses som en mycket bra idrottare och kan därmed vid flera tillfällen 

sägas höja upp henne som fotbollsspelare. Bevis för detta finner vi till exempel i 

beskrivningar som ”[…]anfallsstjärnan som har både VM- och OS-meriter”, ”[m]ed Öqvist i 
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laget är anfallsformationen komplett” och Kristianstads tränare beskriver det som att ”[o]m 

man tittar på de lag som slagits i toppen de senaste åren så har de gjort mer än 50 mål per 

säsong. Jag hoppas Jossan kan hjälpa oss att komma upp i de siffrorna”. Öqvist blir med andra 

ord anmärkningsvärt rosad för sina fotbollsprestationer i den här artikeln, vilket motsäger sig 

Jarlbro tes (2006 s.94) om att idrottskvinnor oftast förknippas med sådant som är irrelevant 

för sport, det vill säga utseende snarare än prestation. Så är alltså inte fallet för Öqvist. 

Något som verkar förgivettas är läsarens allmänna sportkunnande. Det beskrivs som 

sagt att ”[t]illsammans med Redhawks-backen Stefan Lassen bor Stella och Josefine i Malmö 

med pendlingsavstånd till Kristianstad”. Sedan nämns det inget mer om Öqvist make Lassen. 

Är man insatt vet man dock att Malmö Redhawks är ett hockeylag i Sveriges näst bästa liga 

för män, nämligen hockeyallsvenskan. Detta är av betydelse då det faktum att Lassen spelar 

på en hög nivå förståeligt nog gör det svårt för Öqvist att flytta. Han hade ju nämligen lika 

gärna kunnat spela i ett betydligt sämre lag på amatörnivå vilket i sådana fall hade gett helt 

andra förutsättningar. På samma sätt skrivs det inte heller något om att det lag som Öqvist nu 

ska gå till spelar i allsvenskan, Sveriges högsta fotbollsliga för kvinnor. Möjligtvis kan man 

som läsare se att detta står tryckt högst upp på tidningssidan, men att allsvenskan inte en 

endaste gång nämns i brödtexten visar alltså på ett förgivettagande att man som läsare borde 

känna till dessa fakta. 

Transitivitet: I den här artikeln utför Öqvist en aktion, hon gör närmare bestämt ett 

val utefter de förutsättningar som för tillfället finns. Det blir även tydligt att Öqvist har total 

auktoritet i fråga om sitt val. ”[…]Kristianstad lyckades konkurrera ut mästarlaget Tyresö och 

locka till sig anfallsstjärnan som har både VM- och OS-meriter”. Att Kristianstad lyckades 

locka till sig Öqvist innebär alltså att hon eftersöks i flera lag, men valde tillslut Kristianstad. 

”Att skriva på för mästarna var trots allt inte helt uteslutet. Hon funderade, men tackade nej 

till Tyresö[…]”. Öqvist aktion består av att hon tackar nej till Tyresö för att istället gå till 

Kristianstad. Trots att hon då utövar makt i den mån att hon följer ett tydligt uppsatt mål så 

görs ju detta i syfte att påverka så få som möjligt, förutom Tyresö som förvisso är en stor 

klubb med möjlighet och resurser att värva andra bra spelare. Det hela handlar faktiskt om att 

Öqvist väljer att gå till ett på pappret sämre lag för att hennes familj inte ska tvingas flytta. 

Valet grundar sig alltså i känslomässiga värden då Öqvist vill vara nära sin familj och inte 

heller påverka denna. Detta gör att hon förknippas med feminitet då aktionen snarare handlar 

om just känslomässiga värden och inte professionella och själviska sådana. Därmed blir 

maktfaktorn inte lika hög som den skulle varit om hon valde att gå till Tyresö (jfr Gemzöe 

2010 s.83f). 
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Ur Göteborgs-Posten: ”Zuperhösten fortsätter” 

Artikeln handlar om det franska laget Paris Saint Germains 

avancemang till åttondelsfinal i Champions League. Sveriges 

landslagsspelare Zlatan Ibrahimovic är en stor profil i PSG 

och får bra betyg för sin insats i deras senaste match mot 

Dynamo Kiev. Matchen slutade i vinst med 2-0 till 

fransmännen varav Ibrahimovic stod för en assist.  

Kritisk lingvistik: I den här artikeln är det synbart 

att inramningen av Ibrahimovic ofta sätter honom i framkant 

av laget. ”Zlatan och hans Paris SG” och ”Zlatan och hans 

lagkamrater” är till exempel två citat som visar på hur 

Ibrahimovic av journalisten verkar placeras som en av de 

främsta spelarna i PSG. I titeln kan vi läsa att ”Zuperhösten fortsätter”, en omgjord variant av 

super integrerat med Ibrahimovic förnamn. Denna omskrivning kan man ibland se att 

journalister använder då de vill visa på en framgångsrik idrottare som utfört en prestation 

utöver det vanliga. ”PSG vidare i Champions League – Zlatan bakom första målet”. Även här 

lyfts Ibrahimovic över sina medspelare, laget är vidare i turneringen men lika viktigt är alltså 

att Ibrahimovic själv har varit med och bidragit till vinsten. Intressant är även, som man bland 

annat kan läsa i ovanstående citat, att Ibrahimovic ofta benämns med sitt förnamn. Då han 

med avseende på tidigare resonemang inte verkar trivialiseras i artikeln vill jag därför påstå 

att användningen av förnamnet kan härledas till hans enorma stjärnstatus. När en idrottare, 

eller annan offentlig person, har blivit så pass stor och väl igenkänd kan det tänkas att ett 

fullständigt namn snarare blir överflödigt. Ibrahimovic har i och med detta möjligtvis nått en 

punkt där han blivit ”Zlatan med hela svenska folket” och behöver då inte några mer utförliga 

förklaringar (jfr Jarlbro 2006 s.85). 

Enligt Bernstein och Blain (2002 s.5) kommenteras manliga idrottares prestationer 

oftare med ett mer euforiskt språk än när det kommer till kvinnor. Tittar man på ordvalen 

kring Ibrahimovic prestationer finner man anknytning till detta. ”Matchen mot Dynamo Kiev 

var Zlatans första sedan showen mot England på Friends Arena[…]”. Att välja ordet show 

istället för match får stå för den skicklighet som journalisten uppenbarligen tycker 

Ibrahimovic innehar. Det anspelar på att han är en artist som visar upp sina individuella 

färdigheter snarare än att vara en del av ett samarbetande kollektiv. ”Hans konstmål som 

betydde 4-2 till Sverige har sedan dess visats på tv- och datorskärmar världen över[…]”. Att 
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kalla prestationen för konstmål kan även det konnoteras som något mycket bra. Ibrahimovic 

kan i och med detta sägas bjuda på en show där han bland annat gör ett konstmål, något som 

får honom att låta som en mycket framträdande karaktär. Längre in i artikeln kan man även 

finna andra, upphöjande beskrivningar kring hans prestationer i den senaste matchen mot 

Dynamo Kiev. ”Zlatan på kanten levererade nämligen en passning med sådan kirurgisk 

precision att Ezequiel Lavezzi ’bara’ behövde kippa bollen[…]”. Att en passning slås med 

kirurgisk precision får även det anses som en mycket god benämning av en bra passning. Den 

är så pass utmärkt att hans lagkamrat Lavezzi ”bara” behöver peta in bollen, den bästa 

prestationen i det här fallet vill journalisten alltså att Ibrahimovic ska stå för. 

Hela denna artikel handlar om turneringen Champions League. Det förekommer 

dock inga förklaringar kring detta utan läsaren antas känna till den – ett förgivettagande med 

andra ord. Champions League är nämligen den kanske mest anrika turneringen bland 

klubblagsfotbollen. De deltagande lagen består av de främsta lagen från de bästa klubbarna i 

Europa, i ett gruppspel gör dessa sedan upp om vilka som tar sig vidare till slutspel och tillslut 

kommer ett lag alltså stå som slutgiltig segrare. I det här fallet slog PSG ut Dynamo Kiev och 

avancerade därför till åttondelsfinal. Allt detta antar journalisten med andra ord att läsaren ska 

känna till, om fallet inte är så kan det istället bli svårt att förstå den fullständiga kontexten i 

artikeln. 

Transitivitet: ”Ändå lanserade Dynamos lagledning före matchen en taktik som gick 

ut på att skära av Ibrahimovic från spelet genom att försöka isolera honom från 

lagkamraterna. Något som förstås visade sig vara tämligen meningslöst med tanke på Zlatans 

skicklighet och hans förmåga att på egen hand skapa farliga situationer, något som bland 

annat passningen till 1-0 målet var ett fint exempel på”. Det här citatet pekar på att 

Ibrahimovic utförde en, eller rent av flera, aktioner. Många av dem gjorde han på egen hand, 

som sedan i just det här fallet resulterade i att motståndarlaget påverkades genom ett 

baklängesmål. Ibrahimovic får därmed anses utöva en stark makt som aktör. Dock finns det 

inget tydligt uttalande om att han har ett specifikt mål med sin aktion. Det skulle i sådana fall 

vara att laget avancerade till åttondelsfinal i Champions League, något som alltså 

undermedvetet kan tänkas vara hans mål med tanke på de imponerande prestationer han gör 

som så småningom leder till vinsten som tar laget vidare i turneringen. Vidare är Ibrahimovic 

agerande tydligt baserat på professionalitet och förnuft. Det medverkar överhuvudtaget inte 

några känslomässiga faktorer vilket gör att han tydligt anknyts till den position av makt som 

förknippas med maskulinitet (Gemzöe 2010 s.83f; Roosvall 2005 s.87). 
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Ur Dagens Nyheter: ”Nu jagar Lotta Schelin målrekordet” 

Artikeln handlar om den just nu mest kända 

fotbollsspelaren i Sveriges landslag; Lotta Schelin. Mot 

sin väg till VM mötte Sverige Bosnien-Herzegovina i 

kvalet, en match som bara skulle vinnas. Sverige lyckades 

planenligt slå sina konkurrenter med 3-0, mycket tack 

vare Schelin som gjorde 2 av de 3 målen. I och med dessa 

mål börjar Schelin även närma sig det gamla målrekoret i 

landslaget som för närvarande ligger på 72 mål. 

 Kritisk lingvistik: När det kommer till 

inramningen av Schelin är det vid flertalet tillfällen 

tydligt att hon refereras till en viss manlig fotbollsspelare. 

”I andra halvlek var det åter Sjögran som stod för 

förarbetet när Schelin på Zlatanmanér klackskarvade in slutresultatet”. Det här citatet är ett 

bevis för att Schelin av skribenten tycks behöva jämföras med Ibrahimovic då hon gjort ett 

mycket snyggt mål. Det kan tänkas att hon alltså inte är tillräcklig i sin roll som 

fotbollsspelare för att själv kunna rosas för sitt mål, utan händelsen måste stödjas i hennes 

landslagskollega från herrlaget. Detta visar alltså på den underminering av damfotbollsspelare 

som tidigare nämnts då de helt enkelt inte blir fullvärdiga i sin position som professionella 

fotbollsspelare (Koivula 1999b s.42). ”Lotta Schelin har redan avgörandet i tankarna, men 

någon tröja a la Zlatan för att fira ett eventuellt målrekord tänker hon inte förbereda”. Det här 

citatet visar även det att journalisten inte tycker Schelin räcker till i sin roll som 

fotbollsspelare, utan istället måste Ibrahimovic lyftas fram som för att peka på att det rekord 

hon håller på att slå är en mycket anmärkningsvärd prestation. Ytterligare ett citat var 

intressant när det kommer till hur Schelin och hennes lagkamrat Sjögran beskrevs. ”Den 

bosniska målvakten var på nytt hjälpsam när Therese Sjögran sköt en hård frispark på mål och 

Lotta Schelin dundrade in returen i krysset”. För det första tycker jag att spelarnas prestationer 

förminskas då det förklaras att den bosniska målvakten var hjälpsam, det vill säga gjorde en 

avgörande miss. Däremot motsäger sig det att Sjögran slår en hård frispark och Schelin 

dundrar in returen, som istället kan förknippas med maskulinitet och dess inkluderande styrka 

vilket därmed upphöjer deras prestationer (jfr Koivula 1999b s.4). 

När det kommer till vissa ordval används vid flera tillfällen begreppet måldrottning. 

Det är tydligt att det är fråga om en form av könsmarkering, med tanke på ordvalet drottning, 
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men trots detta är det en respektfull och upphöjande benämning av Schelin vill jag påstå. Det 

kan därför konstateras att könsmarkering inom idrott inte alltid behöver anses som 

underminerande för kvinnor (jfr Jarlbro 2006 s.84f; Koivula 1999b s.41f). Det hade till 

exempel varit mer uppseendeväckande om Schelin istället hade benämnts som målkung. Då 

hade hon, precis som i det tidigare nämnda fallet med Ibrahimovic, blivit jämförd med 

herrfotbollen för att få ett tillräckligt erkännande som kvinnlig fotbollsspelare. I det här fallet 

anser jag alltså måldrottning som en viktig och nödvändig könsmarkering. 

Ifråga om förgivettaganden vill jag återigen uppmärksamma att Ibrahimovic verkar 

förekomma som ständig referens i denna artikel. Det förklaras dock inte varför han gör så. 

Det är snarare något som journalisten tar för givet att läsaren borde känna till. Ibrahimovic är 

nämligen motsvarigheten till Schelin i herrarnas landslag. Med motsvarighet menar jag att han 

har samma position som Schelin; toppforward. Han är även Sveriges stora fixstjärna, något 

som även det stämmer överens med Schelins läge. Att dessa alltså genomgående kontrasteras 

i artikeln handlar om dess likheter, något som inte journalisten förmår förklara då denne helt 

enkelt tar för givet att det är något som bör kännas till. 

Transitivitet: Det är tydligt att Schelin utför en aktion i denna artikel. ”Nu jagar 

Lotta Schelin målrekordet”, lyder rubriken och det blir då också känt att Schelin har ett mål 

med sitt agerande. ”Därmed gick hon upp på samma antal landslagsmål som Lena Videkull 

och förbundskapten Pia Sundhage. Nu är det bara ett mål kvar till Hanna Ljungbergs rekord 

med 72 mål”. Detta visar på att Schelins aktion uppenbarligen kommer påverka någon direkt. 

Hanna Ljungberg, en före detta mycket framgångsrik fotbollsspelare, innehar alltså det gamla 

målrekordet och det är därmed hon som kommer påverkas av Schelins kommande målrekord. 

För många idrottare är det nämligen ett hårt slag att försvinna från historieböckerna i 

situationer som denna. Fortsättningsvis agerar Schelin enbart på professionella och själviska 

faktorer, hon har ett tydligt uppsatt mål som hon vill uppnå och som sedan direkt kommer 

påverka någon annan, det handlar alltså inte om känslomässiga faktorer utan om en framgång 

i hennes arbete. Därmed får Schelins aktion benämnas som starkt förknippad med maskulina 

faktorer och hon utövar även en stark makt genom sitt agerande (jfr Roosvall 2005 s.87). Det 

finns inte något som kan ändra på detta, utan endast hon har möjlighet att styra hur utgången 

ska bli i fråga om denna aktion. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat- och analysdel diskuteras i relation till den 

teoretiska ramen. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt varav det första behandlar de två 

frågeställningarna som besvarades med den kvantitativa analysen medan det andra avsnittet 

reflekterar kring de två frågeställningarna som anknöts till den kvalitativa analysen. 

6.1 Frågeställning 1 och 2 

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen är baserat på kodning av 96 stycken 

artiklar. Denna mängd är inte tillräckligt stor för en omfattande generalisering av 

medieskildringen. Begränsar man sig till dagstidningar kan kodningen däremot antas vara 

tillräcklig för att visa på mönster som sedan kan jämföras mot aktuella teorier. Svaren blir då 

så pass pålitliga att det går att uttrycka sig med någorlunda säkerhet kring svaren på 

frågeställningarna. 

Den första frågeställningen tog upp könsmarkering. Med hjälp av denna ville jag 

närmare bestämt ta reda på hur frekvent prefixen herr och dam användes i anslutning till 

neutrala idrottstermer. Det intressanta var därefter att undersöka vad detta innebar ifråga om 

norm och avvikelse för herr- respektive damfotbollen. Denna frågeställning kan 

fortsättningsvis anses ha fått ett relativt klart svar. Det var nämligen väldigt tydligt att 

könsmarkering knappt förekom överhuvudtaget i artiklar om herrfotboll. Bland damartiklarna 

var det istället mycket vanligare och framför allt framstod begreppet damallsvenskan som det 

mest vedertagna med en lika hög frekvens som allsvenskan. Det kan därför konkluderas att 

herrfotboll ses som det allmängiltiga och normala medan damfotboll räknas som avvikande 

(Jarlbro 2006 s.84f; Koivula 1999b s.41f). Ur ett feministiskt perspektiv kan detta förstås som 

synonymt med hela kulturvärlden. Det är nämligen mycket vanligt att något riktar sig direkt 

till kvinnor i kulturen och de kan därför påstås ha ett eget ”område”. Detta kan exempelvis 

förklaras genom magasin som enbart riktar sig till kvinnor, filmer för kvinnor, böcker med 

kvinnor som huvudsaklig målgrupp, etcetera. I motsats till detta är det svårt att peka på 

liknande områden för män. Feminister menar att då samhällets ideal och normer är maskulint 

präglade så behövs just denna speciella könsmarkering för kvinnor. Därför är sådant som vid 

första anblick ses som könsneutralt ofta tänkt ur männens perspektiv vilket alltså resulterar i 

en stereotypisering (Hall 1997/2013 s.341). I linje med detta är det även viktigt att poängtera 

att majoriteten av all genusforskning som gjorts är om femininitet. Det har medfört att många 

teorier och slutsatser har dragits kring det kvinnliga könet och det blir därför lättare att 
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diskutera ämnet. Maskulinitetsforskning har däremot inte alls blivit lika utbredd och därmed 

finns inte särskilt mycket att grunda sina reflektioner kring detta i. Att det har forskats mycket 

kring det kvinnliga könet gör därför att tillhörigheten till detta blir tydlig. För männen blir det 

dock mer problematiskt i fråga om könstillhörighet, faktum är att de faktiskt brukar benämnas 

som könslösa (Fagerström & Nilsson 2008 s.18). Ovanstående punkter går alltså att integrera i 

svaret på den första frågeställningen; för kvinnor krävs det oftast någon form av 

könsmarkering medan det för män ses som överflödigt, särskilt uppenbart blir detta när det 

kommer till sport och i synnerhet fotboll. 

 Den andra frågeställningen inriktade sig på frekvensen av både olika sätt att nämna 

fotbollsspelarna vid namn samt olika sätt att beskriva dem ifråga om ålder. Intressant var 

därmed att ta reda på vad detta betydde för fotbollspelarnas status. Denna frågeställning 

visade även den på tydliga svar. När det kommer till namnbegrepp har det sedan tidigare 

konstaterats att användningen av för- och efternamn samt efternamn ger en hög status till den 

omnämnda personen. Användningen av förnamn eller smeknamn blir istället trivialiserande 

och underminderande och får ses som nedlåtande. Att det är vanligare att benämna kvinnor 

med förnamn och smeknamn är därför något som bidrar till att marginalisera dem. 

Användningen av efternamn eller för- och efternamn, ibland ihop med en titel, är vanligare 

hos män och legitimerar då deras överordning gentemot kvinnorna (Jarlbro 2006 s.85f; 

Koivula 1999b s.42). Med stöd i kodningsresultatet kan man dock konstatera att detta inte 

gäller de dagstidningar som undersöktes i denna studie. Omnämnandet vid namn var 

jämnfördelat i fråga om de manliga och kvinnliga fotbollsspelarna. Det kan därför sägas att 

båda könen upprätthåller en hög status i sin position som professionella fotbollsspelare och 

riskerar inte trivialiseras. När det sedan handlar om benämningen av åldersbegrepp, såsom 

man eller kille och kvinna eller tjej blev resultatet mer överensstämmande med de tidigare 

teorierna. Koivula (1999b s.42) menar att det till en högre grad används uttryck som män 

istället för pojkar eller killar. För kvinnor dominerar istället begreppen flickor eller tjejer. 

Alltså gavs herrfotbollsspelarna i det här fallet en högre auktoritet medan damfotbollsspelarna 

trivialiserades. Det kan även konstateras att det synliggörs en tydlig skillnad mellan 

benämningen av de båda könen. Denna skillnad är fortsättningsvis uppbyggd på motsatspar, 

eller dikotomier. Att kvinnor oftare benämns som tjejer medan män undslipper att bli kallade 

pojkar eller liknande leder i sin tur vidare till en slags uteslutning av kvinnan som en 

elitidrottare. Genom att tjejer sätts i kontrast till män fixeras därför denna skillnad och det blir 

därmed tydligt att kvinnorna reduceras i motsats till de upphöjda männen (jfr Fagerström & 

Nilson 2008 s.125; Hall 1997/2013 s.219). Det handlar därför om en slags stereotypisering 
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som genom denna fixerade skillnad placerar kvinnorna i ett slags symboliskt utanförskap 

inom fotbollen. 

 

6.2 Frågeställning 3 och 4 

Resultatet från den kvalitativa analysen är baserat på närläsning av 4 stycken artiklar. Därmed 

är det helt uteslutet att försöka generalisera svaren. Resultatet får snarare ses som ett stickprov 

som bevisar hur en artikel kan vara skriven med avseende på de anslutna frågeställningarna. 

 Den tredje frågeställningen hade för avsikt att undersöka det textuella innehållet i 

artiklarna. Genom analys av inramning, ordval och förgivettaganden ville jag undersöka på 

vilket sätt dessa bidrog till att upphöja eller förminska de aktuella fotbollsspelarna. Svaret på 

denna frågeställning blev betydligt mer nyanserat än resultatet från den kvantitativa analysen. 

Det bidrar i sin tur till en samstämmighet med de varierande resultaten som den tidigare 

forskningen visade på i sina kvalitativa analyser (Hedenborg 2013; Peeters & Ellings 2014; 

Shugart 2003). I inramningen av fotbollsspelarna visade det sig svårt att urskilja några 

markanta skillnader. Intressant var däremot att både Ibrahimovic och Molins benämndes med 

sitt förnamn respektive smeknamn, något som inte överensstämde med Öqvist och Schelin 

som istället benämndes med sina fullständiga namn eller efternamn. Då namngivningen av de 

manliga fotbollsspelarna inte uppfattades som trivialiserande kan detta alltså sätta sig emot 

den tes om att benämning med förnamn och smeknamn är underminerande (jfr Jarlbro 2006 

s.85f). Josefine Öqvist framställdes som en viktig fotbollsspelare för sitt nya lag, hon anknöts 

dock klart till sin privatsfär då anledningen till hennes val av Kristianstad framför Tyresö var 

att inte påverka dotterns och makens tillvaro. Lotta Schelin lyftes även hon fram som en 

mycket bra spelare, men vid några tillfällen refererades hennes prestationer till 

landslagskollegan Zlatan Ibrahimovic. Detta tycker jag kan hänvisas till den könmaktsordning 

som visar på männens överordnad gentemot kvinnor men också på att just fotboll är en sport 

som anses könstypisk för män (Edlund et al. 2007 s.40f; Koivula 1999b s.25f). När det 

kommer till vikten av den sociala omgivningen verkade både Guillermos Molins och Josefine 

Öqvist värdesätta detta. Öqvist flyttar ju som sagt ned till Malmö för att familjen inte ska 

behöva göra någon drastisk förändring. Molins familj flyttar istället med honom till Spanien, 

men han visar även stor tillgivenhet till sin son och menar att gemenskapen i laget är minst 

lika viktigt som spelet. Detta bevisar att både Öqvist och Molins uppskattar sitt sociala 

umgänge och förknippas även med typiskt feminina stereotyper såsom familjeorientering och 

empati (Koivula 1999b s.4). Tittar man sedan på specifika ordval lyftes spelarna 
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genomgående fram genom sina kvaliteter. Ibrahimovic var kanske den som tydligast 

upphöjdes i fråga om ordvalen. Han verkade nästintill själv bära lagets ansvar på sina axlar 

och slog bland annat en passning med kirurgisk precision, gjorde ett vackert konstmål samt 

bjöd på en rejäl show. Även Schelin blev, trots referenserna till Ibrahimovic, upphöjd som 

fotbollsspelare och benämndes exempelvis ofta som måldrottning. Öqvist ansågs också som 

en mycket bra idrottare och det var uppenbart att hon skulle ta platsen som den pådrivande 

spelaren i sin nya klubb. Det var faktiskt Molins som var den som i och med ordvalen 

förminskades mest. Han var utlånad till ett lag och blev därmed en ägodel, vidare så hade han 

kul med fotbollen och livet lekte; ord som möjligtvis kan konnoteras trivialiserande. De 

förgivettaganden som förekom visade sig inte skilja sig åt beroende på om de förekom i en 

artikel om herr- eller damfotboll. Samtliga artiklar innehöll någon form av förgivettagande i 

form av att man som läsare borde vara insatt i sporten rent generellt. Till exempel så antogs 

man veta vad Champions League är, vilken fotbollsliga Kristianstad spelar i, att Malmö 

Redhawks är ett lag i hockeyallsvenskan, att tatueringar är vanligt bland fotbollsspelare samt 

att Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin är varandras motsvarighet i respektive landslag. 

Sammanfattat kan man som sagt beskriva det textuella innehållet som mycket varierat. 

Möjligtvis går det att konkludera att Zlatan Ibrahimovic var den fotbollsspelare som 

upphöjdes till störst grad. Även Lotta Schelin gjordes så medan jag kan tycka att Josefine 

Öqvist och framför allt Guillermo Molins verkade förminskas något i fråga om sina 

beskrivningar. Det går i och med denna frågeställning därför inte att göra någon tydlig 

distinktion baserat på om fotbollsspelaren är en man eller kvinna. 

 Den fjärde frågeställningen tog upp hur artiklarna framställde fotbollspelarna som 

aktörer. Jag ville närmare bestämt ta reda på vilken maktposition de tilldelades genom sina 

handlingar. Även svaret på denna frågeställning visade sig bli av det något varierande slaget. 

Samtliga spelare utförde först och främst någon form av aktioner. Minst tydlig sådan får dock 

Molins stå för, där snarare klubben hade den största auktoriteten. Men att Molins gick med på 

klubbytet samtidigt som han familj var tvungen att flytta visar ändå på en makt, en makt som 

dock grundas i känslomässiga värden och blir därför feminint präglad (jfr Roosvall 2005 

s.87). Öqvist hade istället ett tydligt mål med sitt val av klubb, detta mål baserades på att 

hennes familj inte skulle behöva flytta och hennes maktposition förminskades därför. Även 

här är det känslomässiga värden som spelar in i aktionen. Att maktaspekten i de här två fallen 

inte är statisk utan snarare av dynamisk karaktär går att härledas till Foucaults tidigare 

nämnda maktsyn (Fagerström & Nilson 2008 s.12f). Han menade närmare bestämt att makten 

är en föränderlig process som utövas av olika aktörer ur olika positioner, något som alltså 



39 

 

ovanstående resonemang om Guillermo Molins och Josefine Öqvist visar på. Schelin och 

Ibrahimovic var däremot de som utövade störst makt vill jag påstå. Båda hade de mål uppsatta 

som de på egen hand ville uppnå. Det var vidare förnuft och professionalitet som styrde detta 

vilket indikerar på maskulinitet (Gemzöe 2010 s.83f). Det är dock tydligast att Schelin i med 

sitt målrekord direkt kommer påverka någon annan. Det får därför konkluderas att Schelin 

som kvinnlig fotbollsspelare är den som tilldelas den mest framstående maktpositionen av 

dessa fyra fotbollsspelare. Sammantaget går det alltså att i och med denna frågeställning inte 

göra någon tydligt distinktion mellan de manliga och kvinnliga fotbollsspelarna. Gemensamt 

för resultatet från den kvalitativa analysen kan istället sägas peka på att Zlatan Ibrahimovic 

och Lotta Schelin är de som med avseende både på textuella faktorer samt maktfaktorer 

upphöjs till störst grad. Att det handlar om den mest framstående manliga respektive 

kvinnliga fotbollsspelaren i Sverige är en möjlig förklaring till detta. Det är något som dock 

bara går att reflektera kring med tanke på analysens kvalitativa aspekt. Man kan slutligen 

bestämt säga att den kvalitativa analysen gav intressanta nyanser till den kvantitativa 

analysen, något som jag ser som mycket givande. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

I den här studien var syftet att jämföra medieskildringen av herr- och damfotbollsspelare. Då 

mycket forskning redan utförts kring hur mycket plats män respektive kvinnor får i 

sportsammanhang (Koivula 1999a; Lundquist Wannerberg 2011; Peters & Ellings 2014) så 

valdes denna aspekt bort. Den huvudsakliga frågan blev därför hur rapporteringen ser ut. 

Både en kvantitativ samt kvalitativ analys utfördes.  

Den kvantitativa innehållsanalysen bestod av en metodik att räkna ord. Resultatet 

visade tillslut på en skillnad mellan herr- och damfotboll i vissa avseenden. Ifråga om 

könsmarkering (herrfotboll, damfotboll, etcetera) så förekom detta till mycket stor grad bland 

kvinnor men knappt alls bland männen. Herrfotbollen bevisades då vara normen och 

damfotbollen det avvikande. Även användningen av åldersbegrepp (man, kille, kvinna, tjej, 

etcetera) visade på en skillnad. En högre grad av föryngrande begrepp såsom flicka och tjej 

användes för kvinnorna. Männen benämndes istället oftare som män. Detta visar på en 

trivialisering av damfotbollsspelarna som därmed inte uppnår samma status som de manliga 

spelarna. I fråga om namngivning fanns det dock ingen nämnvärd skillnad. Både herr- och 

damfotbollsspelarna benämndes växelvis med fullständigt namn, förnamn, efternamn och 

smeknamn vilket innebär en jämställdhet i fråga. 

Den kvalitativa textanalysen var en närläsning av ett mindre antal artiklar. Genom 

dels en kritisk lingvistisk analys och dels en transitivitetsanalys så undersöktes både textuella 

aspekter samt maktaspekter. Det kan sägas att det inte gick att tyda några klara skillnader 

mellan män och kvinnor, utan oftast behandlades dessa likvärdigt. Rent aktörsmässigt 

tilldelades även fotbollsspelarna maktpositioner oavsett om det var manliga eller kvinnliga. 

Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin upphöjdes till störst grad medan Guillermo Molins och 

Josefine Öqvist förminskades något. Skillnad baserad på kön var alltså i det här fallet inte 

urskiljbart. 

Sammanfattningsvis blir svaret på om det är skillnad i medieskildringen av herr- och 

damfotboll både ja och nej. Vissa aspekter är mer tydliga än andra i fråga om skillnader (till 

exempel könsmarkering och åldersbegrepp) medan andra faktorer inte tyder på någon 

skillnad (till exempel namngivning, maktposition och beskrivningar). Det kan dock 

konstateras att representationen inte är jämställd mellan könen. Att det överhuvudtaget finns 

skiljaktigheter, som i det här fallet gynnar de manliga fotbollsspelarna, får ses som 

utvecklingsbart. Att resultatet från den här studien inte visar på en lika markant skillnad i 

rapportering som viss tidigare forskning (Koivula 1999a) får dock ses som ett steg i en mer 
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jämlik riktning. Det är nämligen inte meningen att en sport som idag är till för alla ska 

synonymiseras med en specifik grupp av människor. 

Framtida forskning som förslagsvis kan bidra till detta textanalytiska forskningsfält 

skulle kunna anknyta till intersektionalitet. Denna studie behandlar enbart genusaspekten i sin 

textanalys, men genom att integrera andra faktorer såsom etnicitet, klass, sexualitet och 

funktionshinder kan ett rikare resultat frambringas. Det är idag nämligen svårt att se en tydlig 

skiljelinje mellan dessa faktorer ifråga om hur de representeras. Hur en person av ett specifikt 

kön porträtteras kan lika väl bero på samtliga av dessa andra faktorer. Istället för att ses som 

enskilda aspekter kan de benämnas som en sammanstrålning där varje liten komponent spelar 

roll för hur den fullständiga framställningen konstrueras. Därav skulle intersektionaliteten 

vara mycket intressant att undersöka. 
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