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Vår studie analyserar en av Aftonbladets skribenters, Simon Banks, krönikor under fotbolls-

VM för herrar 2018 samt fotbolls-VM för damer 2019. Fotbolls-VM är det sportevent som 

lockar flest åskådare världen över, och damernas VM under sommaren 2019 slog även sitt 

eget tittarrekord både i Sverige och världen över. Denna studie görs utifrån genusteori och 

hegemonisk teori, som är en del av ideologiteori. Vi vill undersöka de eventuella skillnader 

som uppstår i rapporteringen under dessa mästerskap. Tidigare forskning visar tydliga 

skillnader i rapporteringen mellan damer och herrar inom sport, inte bara mängden av 

rapporteringar utan även innehållet, där framställningen av kvinnor fokuserar mer på deras 

attribut gällande deras kön snarare än deras attribut som professionella idrottare. Tidigare 

forskning visar också att det råder en manlig hegemoni i hur man framställer de olika könen 

när de vinner och förlorar. Som metod i studien används en kritisk diskursanalys (CDA), 

varpå Anabela Carvalhos (2008, s. 167–171) analysmodell användes.  

 

Resultatet visade att det, i förhållande till tidigare forskning, inte fanns några märkbara 

skillnader baserat på genus. Fokuset i rapporteringen om båda lagens spelare baserades på 

deras prestationer snarare än kön. Dock fann vi, med hjälp av analysverktygen, en del ordval 

som påvisade att en viss manlig hegemoni råder när det rapporterades från herrarnas 

respektive damernas matcher. Något som också är i linje med den tidigare forskningen om att 

det råder en manlig hegemoni inom idrott.  
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This study is based upon four columns written by Simon Bank from the Swedish newspaper 

Aftonbladet. The columns are about four games from both the men's football world cup that 

took part in 2018 and the women's football world cup that took part in 2019. There are two 

columns for each team. The FIFA World Cup is the sporting event that attracted most viewers 

around the world and the FIFA Women’s World Cup broke its record in 2019 in terms of 

viewers. The study will be done with critical discourse analysis (CDA) with Anabela 

Carvalho's (2008, p. 167-171) step by step-model as a tool. Our result will then be discussed 

with theories of gender studies and hegemony taken into account.  

 

Previous studies in these areas have shown that it is more common for women to have texts 

written about them were their looks and personal life is the main focus instead of their athletic 

performances and achievements. Studies in hegemony have shown that there is a male 

hegemony in texts about sports. Both in the amount being reported but also how both genders 

are represented when either losing of winning a game.  

 

Our result shows that there are no significant differences between how the writer is reporting 

about either of the teams. They are both being viewed based on their performances as athletes 

and not about their attributes related to their gender. In our analysis we found that there were 

some linguistic choices that showed a presence of male hegemony in the columns about the 

male and female games. Something that is shown in previous studies about the presence of 

male hegemony in sports. 

Keywords: football, soccer, fifa, men’s world cup, women’s world cup, gender studies, hegemony, 

critical discourse analysis 
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1. Inledning 

 

Fotboll är världens största sport sett till antalet utövare och tittare. Huffington Post listade år 

2018 de mest sedda sportevent i modern tid där tre av tio event var diverse fotbollsturneringar 

(Shazi, 2018, 21 februari). Dessa var herrarnas världsmästerskap, UEFA Champions league 

(för herrar) och Confederations cup (Kontinentala mästerskapen). Utöver den märkbara skara 

av människor som följer fotbollen världen över är det även värt att poängtera 

överrepresentationen av herrarnas fotboll, i förhållande till damfotbollen. Damfotbollen har 

länge stått i skuggan av herrfotbollen, både sett i tittarsiffror och även gällande den 

ekonomiska faktorn. Något som var, och är fortfarande, en stor debatt inom fotbollen. Det är 

dock inte denna skillnad vi ämnar att undersöka i vår studie. 

 

Utöver tittarsiffrorna är det även mängden av rapporteringar som skiljer mellan herrar och 

damer inom fotboll. Överlag rapporteras det mer om herrar än damer inom sportjournalistiken 

(Kian, Fink & Hardin, 2011, s. 4). Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ kritisk 

diskursanalys kartlägga de skillnader som uppstått i krönikor skrivna, av journalisten Simon 

Bank, under respektive mästerskapsperioder för damer och herrar. Vi kommer inte att 

undersöka mängden av artiklar, utan studien kommer analysera innehållet av dessa utvalda 

krönikor Detta för att undersöka vilka attribut som framhävs och om det således sker någon 

typ av marginalisering till dennes kön, eller diverse normer gällande kön. Detta ämnar vi att 

göra med användningen av en kritisk diskursanalys. Studiens huvudsakliga mål är att med 

hjälp av metoden undersöka om manliga och kvinnliga atleter i Sveriges fotbollslandslag 

framställs olika beroende på deras kön under respektive världsmästerskap, för att sedan 

jämföra dessa resultat gentemot tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk. Detta för att 

undersöka om det råder en manlig hegemoni där män är dominerande inom svensk 

landslagsfotboll sett till hur det rapporteras om de båda könen.  

 

Trots de något mörka siffrorna så har damfotbollen fått ett uppsving. Världsmästerskapet 

2019 sågs av 1,2 miljarder (Johansson, 2019, 18 oktober) vilket är rekord för damernas 

världsmästerskap. Stora klubbar så som Real Madrid har även startat ett damlag under 2019 

(Avebäck, 2019, 22 juli). Det kan alltså sägas att damfotbollen börjar komma ikapp 

herrfotbollen.   
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2. Bakgrund  

 

2.1 Fotbolls-VM 

 

Fotbolls-VM arrangeras vart fjärde år av det internationella fotbollsförbundet FIFA. Det 

första mästerskapet arrangerades år 1930 i Uruguay där även värdnationen stod som vinnare 

(Svenska fotbollsförbundet, u.å.1). Sverige har haft äran att arrangera världsmästerskapet för 

herrar en gång, 1958, där Sverige förlorade finalen mot Brasilien (Svenska fotbollsförbundet, 

u.å.1). VM för herrar har arrangerats totalt 21 gånger sedan 1930 varpå damerna endast haft 8 

mästerskap med start 1991, där USA vann. VM för damer har även det arrangerats i Sverige 

år 1995. Herrarnas mästerskapsslutspel spelades mellan 32 lag från hela världen. Damernas 

mästerskap spelas med 8 lag färre, totalt 24 olika lag där USA stod som vinnare igen 2019 

efter deras guld år 2015 (Svenska fotbollsförbundet, u.å 2). I juni 2018 startade herrarnas 

turnering i Ryssland där, efter en månad, Frankrike slutligen stod som vinnare (Svenska 

fotbollsförbundet, u.å.1). Detta VM hade totalt ca 3,5 miljarder tittare världen över, vilket 

betyder att halva jordens befolkning någon gång tittade på mästerskapet (Shazi, 2018). 

Damernas VM hade även de höga tittarsiffror som gick upp till 1,2 miljarder tittare, vilket var 

rekord på damsidan, varpå 2 miljoner svenskar såg svenska damlandslaget spela semifinalen 

mot Nederländerna (Frick, 2019, 8 juli). 

 

2.2 Fotbollen i Sverige 

 

Fotboll är Sveriges mest populära sport i förhållande till antal utövare (Riksidrottsförbundet, 

2018). Fotboll är även den sporten som har flest tittare världen över, som exempel är just 

herrarnas världsmästerskap det mest sedda sportevenemanget på TV med 3,5 miljarder tittare 

(Shazi, 2018, 21 februari). I och med den stora popularitet som finns för fotboll i Sverige 

finner vi det relevant att undersöka hur krönikor skrivna av en svensk journalist, på en av 

Sveriges främsta sporttidningar, framställer herr- och damlandslagen vid respektive 

världsmästerskap. Riksidrottsförbundets visar i sin statistik att fotboll är den sporten med flest 

aktiva utövare i Sverige hos män och den aktiviteten med näst flest deltagare hos kvinnor 

(Riksidrottsförbundet, 2018). Närmare en halv miljon utövare tränar fotboll kontinuerligt och 

fotbollen är på en klar förstaplats med 12 % av arrangerade tävlings- och träningsevenemang 

per år (Riksidrottsförbundet, 2018). 
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2.3 Sportjournalistikens historia 

Ulf Wallin beskriver i sin bok Sporten i spalterna att sportjournalistiken blev i sin begynnelse 

styvmoderligt behandlad av redaktörer. Sport sågs då på som något irrelevant och inte värt att 

rapportera om (Wallin, 1998, s. 14–15). Redan på tidigt 1800-tal började det dyka upp, främst 

små notiser, om idrottsrelaterade evenemang i New Yorks olika tidningar. Det skulle dröja till 

senare delen av 1800-talet innan Sverige började få kontinuerlig rapportering om idrott och då 

var den oftast med lokal fokus (Wallin, 1998, s. 12–13). Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning har några av de äldsta sportrelaterade artiklarna i Sverige och dessa kretsar 

nästan uteslutande kring idrottsevenemang i Göteborg med omnejd. Arbetarrörelsen hade i sin 

begynnelse en fientlig inställning till idrott och i tidningen Arbetet beskrevs idrott som något 

välbärgade människor sysslade med då de inte arbetade (ibid). 

 Dagens Nyheter kan sägas ha varit den första etablerade rikspressen som kontinuerligt 

började rapportera dagligen om sport år 1920, något som också tros ha varit ett bra drag för 

tidningens framgång. Expressen hade en ambition när de startade 1944 att satsa mycket på 

sport och 20 år senare var det nordens största dagstidning, en framgång som till stor del kan 

tillskrivas deras sportredaktion och hur sportens dagliga intriger tycktes samla massorna 

(Wallin, 1998, s. 14–15). Sport i tidningarna är utan tvekan en bidragande framgångsfaktor 

för de som vågade satsa på detta i ett tidigt skede och som exempel kan nämnas att både 

Expressen, Dagens Nyheter och Göteborgsposten slog sina tidigare upplagerekord när de 

rapporterade om Ingemar Johanssons titelvinst i tungvikt mot Floyd Paterson (Wallin, 1998, 

s. 16).  

Peter Dahlén (2008, s. 71) skriver i sin bok Sport och medier att det var i slutet av 1800-talet 

som sportartiklar började vända sig mer mot allmänheten och inte bara den invigda 

idrottsrörelsen. De texter som fanns var till en början i kronologiskt korrekta matchreferat. 

Det var först efter 1950 som sportjournalistiken kom att bli mer av den karaktär vi känner 

igen idag. Sportreportrar som anställdes förr hade förvisso kunskapen kring det de skrev om, 

men saknade den stilistik som utbildade journalister besitter, men efter 1950 började även 

sportartiklar att bli mer läsarvänliga med intresseväckande ingresser och brödtexter som kom 

alltmer att innehålla citat från utövare och tränare (Wallin, s 11–16). Denna utveckling har 

fortsatt in i modern tid då sportjournalister dels har fått en högre status, större fokus ligger på 

att beskriva de upplevelsekvalitéer som finns i samband med ett sportevenemang och texterna 
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som författas har oftare en kritisk och granskande hållning gentemot lag och utövare än förr 

(ibid).   

Utvecklingen gick hand i hand med det ökade utbudet av sport som visades på tv, vilket i sin 

tur gav efterfrågan för mer sport i skriven form (Dahlen, 2008, s. 99). År 2000 började 

Aftonbladet med sin dagliga sportbilaga som på senare tid blivit som sin egen tidning, 

Sportbladet. Aftonbladets beslut att starta en egen del av tidningen enbart för sport följdes upp 

av Expressen som i sin tur gjorde likadant. Således blev det omöjligt att konkurrera med 

Aftonbladet, om läsare av det manliga könet, om man inte hade sin egen sportbilaga (ibid). 

 

2.4 Sportjournalistiskt språk 

 

Språket som används inom sportjournalistik, i dess olika former, kan anses som mindre 

formell och informerande än vanlig journalistik. Inom sportjournalistik är en av de stora 

ståndpunkterna formens informativa texter som till exempel resultat och målgörare (Dahlén, 

2008, s. 84). Genomslaget av sportjournalistiken som en daglig del av 

informationsförmedlingen var möjlig, till stor del tack vare, genom innehållets känslomässiga 

aspekter. Sättet sportjournalister målade upp nyheter inom sport och skrev sina artiklar med 

dramaturgiska kurvor för att förmedla information var mer likt populärkultur snarare än 

journalistik (2008, s. 84–85).  

 

Sportbevakning och rapporterande i TV har i sin tur utvecklat sportjournalistiken till att inte 

bara rapportera vad som händer i till exempel matcher utan även bidragit till 

förhandsrapportering om matcher och event (Dahlén, 2008, s. 84). Genom TV kunde 

människor se själva vad som hände och behövde inte således läsa om resultatet i tidningen 

efteråt. Därav behövde sportjournalistiken utvecklas med nya vinklar än att enbart återge 

information som till exempel resultat för läsarna, utan snarare skriva om vad som inte visas i 

TV (ibid). “Olympiska spel och VM i fotboll är de - per definition medieförmedlade - 

händelser som vid sidan av krig och katastrofer skapar störst intresse bland människor på vår 

planet…” (Dahlén, 2008. s. 17). 

 

Sportjournalistik har historiskt sett haft ett lägre anseende än “vanlig” journalistik då 

rapporteringen har ansetts vara “mjukare” med tanke på dess koppling till underhållning 

(Enbom & Carlsson, 2015, s. 207). Sportjournalistiken har således blivit en del av 
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nöjesindustrin snarare än nyhetsindustrin då de kan dra en större publik än deras mer 

“allvarligare” syskon.  

 

2.5 Aftonbladet och Sportbladet 

Aftonbladet startades år 1830 av Lars Johan Hierta, som en förlängning av hans 

framgångsrika arbete med Riksdagstidningen (Jacobsson, 2002, s. 77–78). Innehållet var till 

en början fokuserat på politik och kultur (ibid). Idag ägs Aftonbladet av den norska koncernen 

Schibstedt som år 1996 köpte upp 49,9 % av tidningens aktier från LO (Aftonbladet, u.å) och 

2009 köpte de upp ytterligare 41 % av aktierna från LO (Klepke, 2009, 15 juni). Tidningen 

har idag en räckvidd på 3 850 000 miljoner dagligen (Schibstedt, u.å).  

 

År 2000 var Aftonbladet den första tidningen i Sverige att lansera en daglig sporttidning. 

Sportbladet hade sin premiär när den gamla sportredaktionen bröts loss från huvudnumret och 

blev en separat tidning som ges ut med sitt skära papper kostnadsfritt när läsaren köper 

Aftonbladet (Salomonsson, 2000, 7 maj).  

 

2.6 Simon Bank 

 

Simon Bank är en sportjournalist och krönikör som arbetat på Sportbladet sedan 1998 då han 

fick ett vikariat på Aftonbladets dåvarande sportredaktion som senare ledde till ett 

långtidsvikariat (Wikström, 2011, 14 januari). Simon Bank är inte utbildad journalist utan han 

berättar själv att han studerade film i Stockholm år 1998 innan han blev anställd på 

Sportbladet (ibid). 

 

Simon Bank är en intressant sportjournalist med en något okonventionell bakgrund, med 

tanke på att han inte har en utbildning inom journalistik, vars krönikor gällande dam-och 

herrlandslagen blir relevanta att analysera då han sagt följande i en krönika från 2017: 

 

“...om kvinnor inte får samma möjligheter att utöva idrott, om kvinnor tjänar 

mindre, värderas lägre, om sportredaktionerna blint prioriterar mäns idrottande, 

om det ständigt sitter sköna grabbar och pratar om andra sköna grabbar i extra 

sköna grabbsoffor, om så mycket av det vi gör signalerar att idrottens kvinnor är 
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som idrottens män fast liiite mindre värda (och med tuttar) …så kommer väldigt 

lite någonsin att förändras i grunden.” (Bank, 2018, 6 april). 

 

Med detta sagt kan ett argument göras att Simon Bank är medveten om hur rapporteringen, 

både kvantitativt och kvalitativt, kan påverka synen på atleterna. Bank lyfter här den politiska 

frågan angående skillnader i lönerna mellan män och kvinnor, och är själv medveten i rollen 

som sportjournalist att rapporteringen inte bör skicka signaler som säger att män prioriteras 

över kvinnor eller att kvinnor blir marginaliserade till sitt kön. 
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3. Syfte och frågeställning 

 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka om 

rapporteringen mellan världsmästerskapen skiljer sig beroende på om det rapporteras från 

damernas eller herrarnas världsmästerskap. Vi har valt att studera Simon Banks krönikor i 

Aftonbladet. Detta för att Aftonbladet når en stor publik genom sina tidningar och sin hemsida 

(Schibstedt, u.å). Valet av att enbart analysera på Simon Banks krönikor motiverar vi med att 

han under samtliga matcher som det rapporterats om har varit på plats och därför haft 

möjligheten att kunna återge en så objektiv bild av matcherna som möjligt. Vi har valt att 

fokusera på just en sportjournalist för att kunna få en samlad bild och därefter kunna avgöra 

om det är någon skillnad i denna rapportering.  

Tidigare forskning pekar på att skillnader har funnits mellan rapporteringen av dam- och 

herridrott, men att det har blivit bättre. Det finns dock ingen undersökning i Sverige som 

kvalitativt undersökt fotbollstexter under ett världsmästerskap på det sätt vi ämnar göra. Det 

är den forskningslucka som vi ämnar fylla med studien. Enligt Riksidrottsförbundet (2018) är 

fotboll den största sporten i Sverige och damernas matcher nådde en miljonpublik (Frick, 

2019, 8 juli). Även herrarnas matcher sågs av en miljonpublik i Sverige (Naess, 2018, 19 juli). 

Därför är det intressant att undersöka just fotbolls-VM som en både folklig och populär sport, 

för att se om rapporteringen mellan de båda landslagen är skiljer sig åt beroende på kön. Vi 

finner det också intressant att analysera just Simon Banks krönikor gällande dam-och 

herrlandslagen vid respektive mästerskapsperioder då han är medveten om hur rapporteringen 

kan se ut och påstått själv att det måste ske en förändring (Bank, 2018, 6 april). 

 

3.2 Problemformulering 

 

Inom sportjournalistiken har det historiskt sett, som presenterat i tidigare forskning, funnits 

markanta skillnader i rapporteringen mellan damer och herrar. Dels att herrar fått mer plats i 

nyhetsrapportering samt att rapportering kring damer fokuserat på det utomsportsliga. Studien 

vi presenterar ämnar undersöka dessa skillnader mellan damer och herrar inom svensk 

landslagsfotboll under mästerskapsperioder.  
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3.3 Frågeställningar 

1. Vilka, eventuella, diskursiva skillnader uppstår i Simon Banks krönikor gällande dam-och 

herrlandslaget i fotboll? 

2.   Vilka eventuella skillnader gällande attribut beroende på kön framkommer i Simon Banks 

krönikor gällande dam-och herrlandslaget i fotboll och hur framställs dessa eventuella 

skillnader? 

3.     Hur framställs respektive lag i sina respektive matcher? 
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4. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning inom sportjournalistik har centrerat sig på tre olika teorier (Enbom & 

Carlsson, 2015, s. 208–209). Dessa tre analyserar innehållet, representationen i media och hur 

identiteter skapas genom medialisering via sport. Fokuset på detta har legat på hur normer 

representerats och framför allt undersökningar gällande framställning av stereotyper inom 

sport. Forskningen gällande stereotypa framställningar vill besvara frågan varför man 

framställer innehållet på ett stereotypiskt sätt, men även vilka konsekvenser sådan 

rapportering kan innebära rent socialt (2015, s. 209). 

 

Vid sökningen av tidigare forskning märkte vi att det, i Sverige, inte gjorts någon liknande 

studie på en sådan nivå som kan kallas forskning. Värt att tillägga är att vi fann ett flertal 

kandidatuppsatser som gjort liknande studier på lokaltidningar och kvantitativa studier, men 

ingen studie som tittat närmare på efterföljande världsmästerskap på herr- och damsidan i 

fotboll och analyserat krönikor kvalitativt för att hitta eventuella skillnader i rapporteringen 

mellan damer och herrar. Den tidigare forskning som gjorts som vi presenterar i detta kapitel 

är i stor utsträckning från andra länder, och deras forskning kring dessa länders egna landslag. 

En del av den tidigare forskning behandlar även frågan om genusforskning kopplad till idrott, 

något som är relevant för studien för att peka ut i vilken omfattning som frågan om kön har 

behandlats rent vetenskapligt inom idrottens ramar.   

 

4.1 Kvinnor och män inom sportjournalistiken  

 

Tidigare kvantitativa studier visar på att det i mindre utsträckning rapporteras om kvinnor 

inom sportjournalistiken (Kian, 2007, s. 3). Kians forskning fokuserar på att hitta skillnader i 

rapporteringen kring damer och herrar inom tennis, vilket han gör genom att analysera 

tidningars sportbilagor. Kian beskriver att innehållsanalyser av tidningars rapportering och tv-

sändningars rapportering kring sport skiljer sig drastiskt mellan damer och herrar till herrarnas 

fördel. Rapporteringen kring kvinnor i sport, säger Kian, fokuserar framför allt på att visa upp 

kvinnor som sexobjekt och inte atleter. Forskningen visar att rapporteringen kring sport 

fokuserar på att framhäva sport som något maskulint och för endast herrar. De faktorer som 

Kian använde sig av i sin innehållsanalys var atletiska styrkor, psykologiska styrkor, 
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familjeroll, utseende, humor, privatliv, atletiska svagheter, sexualitet och klädsel (2007, s. 8). 

Rent kvantitativt fann Kian (2007, s.9) att 41% av de utvalda artiklarna fokuserade på 

herrarnas turnering, 26% på damernas och 27% på båda turneringarna. Kians (2007, s.10) 

resultat visade att utseende, familjeroller och privatliv var tre faktorer som det skrevs om mer 

när det skrevs om damerna. Den största skillnaden för när det skrevs om männen var deras 

atletiska förmåga. Kians slutsats var att damernas atletiska förmågor minskades i artiklarna 

för att framhäva andra faktorer. Kian (2007, s. 15) skriver att forskningen visade att det 

fortfarande förekommer traditionsenliga stereotyper om de båda könen vilket resulterar i att 

sportjournalistiken fortsatt håller vid maskulin hegemoni. 

 

Utöver detta visar Janet Fink (2015) att det förekommer andra skillnader än de tidigare 

nämnda i rapporteringen kring dam- och herr idrottare. Detta i form av framställningen av 

framgången inom sport på diverse sidor. På herrsidan är det större sannolikhet att deras 

framgångar framställs på grund av hårt arbete och talang och på damsidan kan det i sin tur 

baseras på tur (2015, s. 334). Även förluster framställs olika beroende på kön. Förluster inom 

herrsport framställs på så sätt att jobbiga förutsättningar och motståndarnas höga nivå är 

anledningarna till förlusterna (2015, s.334). För kvinnor menar Fink (2015, s. 334) på att när 

man rapporterar om damers förluster beror det på bristande talang, för lite koncentration och 

att de inte är tillräckligt bestämda i sitt spel. Fink (2015, s. 332) menar att skillnader i 

rapporteringen mellan damer och herrar inom sport är eventuellt skadliga då de visar en 

bristande förmåga hos damer och att det stärker stereotyper gällande kön genom media. 

 

Tidigare kvantitativ forskning har också tittat på hur det mediala utrymmet är fördelat mellan 

män och kvinnor och då specifikt fotboll under mästerskapsperioder. Även här är kvinnor 

underrepresenterade jämfört med män. Både sett till utrymme och uppmärksamhet. Det 

saknas dock forskning som kvalitativt undersöker hur rapporteringen av damlandslaget 

respektive herrlandslaget ser ut, i förhållande till varandra. Det är här vi ämnar göra ett 

nedslag och fylla en forskningslucka. 

 

4.2 Engelsk rapportering kring VM 2015 

 

Forskarna Kate Petty och Stacey Pope (2019) färdigställde 2018 sin analys av framställning 

och mediebevakningen av det engelska damlandslaget under världsmästerskapen 2015. 

Författarna förklarar hur damfotboll, och även andra sporter på damsidan, har varit, och är 
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fortfarande, underrepresenterade i nyhetsrapportering men att det är på god väg mot rätt 

riktning och jämställdhet inom media (2019, s. 499–500). Petty och Pope (2019, s. 491) 

analyserade år 2015 fem olika engelska dagstidningar under mästerskapets gång för att kunna 

genomföra sin kvalitativa analys. Totalt från dessa fem tidningar valdes 181 artiklar ut för att 

genomföra analysen. Författarna hänvisar till tidigare forskning gällande framställning av 

kvinnor i sport och att kvinnor då, historiskt sett, blivit framställda utifrån deras könsroller 

och inte som atleter. Samtidigt påpekar Petty och Pope att kvinnor som utövar “sporter som 

passar kvinnor” har ett större fokus på sig som atleter (2019, s. 489). Petty och Popes (2019, s. 

499–500) studie visar att engelsk nyhetsrapportering gällande fotboll har visat en förändring i 

sin rapportering och att den blivit mer lik den som görs gällande rapportering för herrfotboll. 

De talar även om att rapporteringen gått ifrån 1900-talets rapportering kring kvinnor inom 

sport, som mestadels tidigare handlat om utseende, har förändrats och att rapporteringen 

kretsar mer kring prestationer av lag och/eller spelare. Författarnas slutsats är att 

rapporteringen kring damernas VM faktiskt i grund och botten handlade om sporten i sig och 

inte attribut gällande spelarna som kvinnor.  
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5. Teoretiskt ramverk 

 

5.1 Genusteori 

Forskare menar på att genusforskning betyder olika saker. På så vis har termen genus fått 

olika betydelser. Det kan handla om till exempel könsroller eller det kan handla om 

jämställdhet. Linda Fagerström och Maria Nilsson (2008, s.7) ger beskrivningen att kön är 

något biologiskt och genus som något socialt. Fagerström och Nilsson (2008, s.8) beskriver 

genus som en kritiserad term just på grund av det faktum att det finns blandade meningar 

gällande vad genusforskningen är för något. Femininitet och maskulinitet är grunden för 

begreppet genus och hur föreställningarna om de båda bildas (Fagerström & Nilsson, 2008, s. 

8). Fagerström och Nilsson beskriver hur genusforskning utan hänsyn till maktdimensionen 

blir irrelevant och att om man i sin forskning inte ser till maktdimensionen, att forskningen på 

så sätt inte kan kallas för genusforskning (2008, s.12).  

 

Genus inom idrotten 

Helena Tolvhed undersöker i sin bok På Damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk 

idrott 1920–1990 hur idrotten som arena behandlar och har behandlat frågan om kön som 

identitet. Som tidigare påpekat i tidigare forskning är det en sorts norm inom idrott som gör 

sig bättre förknippad med normativt manliga attribut (2015, s. 36–44). Beskrivningar som 

svettig, stark och smärttålig är något som är mer förknippat med den normativa bilden av en 

man, tillämpar man dessa på en kvinna riskerar detta att rubba idealbilden av en kvinna som 

bräcklig, känslig och försiktig. Dessa tillskrivningar är inte bara problematiska i sig, utifrån 

ett generaliserande perspektiv, utan de gör även så att den normativa bilden av manlighet blir 

enklare att förknippa med en god idrottare, då de inte riskerar att förstöra bilden av 

idealmannen utan snarare upphöja honom som atlet.  

 

Tolvhed (2015, s. 246–247) lyfter bland annat exemplet med Caster Semenya, en 

framgångsrik löperska från Sydafrika, som på grund av sina fina resultat och skarpt 

uppåtgående utvecklingskurva fick bli objekt för en medial debatt om hon verkligen var 

kvinna. Argumenten utöver de rent sportsliga framgångar riktade sig även mot hennes 

utseende, då kritikerna ansåg att hon hade ett “manligt” utseende med sin vältränade kropp. 

Det hela kulminerade i att Semenya fick genomgå ett par tester för att fastställa att hon inte 

hade fuskat med sitt kön, allt i rättvisans namn för att hennes kvinnliga medtävlanden inte 
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skulle behöva tävla mot män. Tolvhed (ibid) menar på att detta är en sorts indikation om att 

frågan om kön inom idrott inte ses som något binärt utan snarare något orubbligt där män och 

kvinnor enbart kan se ut på ett visst sätt. 

 

Frågan om kön inom idrott är något som blivit relativt lite behandlat enligt Tolvhed (2015, s. 

239) då de olika feministiska vågor som löpt genom samhället snarare har fokuserat på 

områden som politik, juridik, utbildning och makt. Detta kan förklaras, menar Tolvhed (ibid), 

med att idrott har setts som något oviktigt i kontrast till andra frågor och att man utgått från att 

idrotten enbart är en sorts lekfull fritidssyssla. Detta i sig är problematiskt då det inom få 

samhällssektorer finns en så tydlig könsuppdelning som inom idrotten, samtidigt som det är 

en väl konsumerad del av populärkulturen och således en maktfaktor (ibid).  

 

5.2 Hegemoni 

 

Hegemoni är något som förklarar hur en samhällsklass styr över andra klasser enligt 

italienaren Anotonio Gramsci (Kian, Fink & Hardin, 2011, s. 4). Gramscis förklaring på 

begreppet hegemoni har frekvent använts i forskning om samhällsklasser, politik, feminism, 

medieforskning med mera (ibid). 

 

Inom västerländsk kultur är män förknippade med adjektiv som aktiva, aggressiva och 

spontana, medan kvinnor förknippas med adjektiv som svaga, passiva och mottagliga. 

Underförstått är de manliga attributen något som förknippas som bättre för sport (Creedon, 

1994, s. 28–29). Creedon tar som ett exempel löparen Florence Griffith Joyner som under 

smeknamnet FloJo fick stor uppmärksamhet för hennes utseende och utstyrsel, trots att hon 

hade stora sportsliga framgångar (1994, s. 30). Detta tema är återkommande i 

sportrapportering enligt Creedon, då fysiska attribut gör att mäns förmågor oftast blir mer 

uppmärksammade till skillnad från kvinnornas.  

 

“Hegemonisk maskulinitet - för att understryka pluraliteten - hegemoniska 

maskuliniteter ska enligt Connell alltså förstås som kulturella och samhälleliga 

praxisformer som legitimerar patriarkaliska könsmaktsordningar, vilket gör vissa 

män privilegierade och i stånd att framgångsrikt dominera och underordna 

kvinnor och andra män” (Lykke, 2009. s.122.) 

 



 

18 
 

I boken Sport: Rhetoric and Gender skriver författarna, av kapitlet Language, gender and 

sport: A review of the Research literature, Segrave, McDowell och King III (2009, s. 31) att 

organiserad sport är, och har länge varit, en plattform för att styrka manliga privilegier. 

Sporter är, enligt dem, ett fenomen som kontinuerligt arbetar för manlig hegemoni, och har 

gjort detta över en lång tid. De menar på att sporter bidragit till att höja män och sänka 

kvinnor. Segrave, McDowell och King III (2009, s. 32) menar att damsport över en längre tid 

marginaliserats i och med dess framställning av kvinnor i media, att kvinnor framställs som 

feminina människor snarare än atleter. Den undersökning författarna gjort innehåller delvis en 

del som de kallar för könsmarkering. Detta innebär att i lång utsträckning har herrsporten 

enbart markerats som “sport” och damsporten som “damsport”. Med detta menar Segrave, 

McDowell och King III (ibid) att kvinnliga atleter blir minimerade till sitt kön snarare än till 

de atleter de faktiskt är. Således skapas en bild av att herrsport är normen och damsporten är 

“the other” (Segrave, McDowell och King III, 2009, s. 32). 

 

5.3 Kritisk diskursanalys (CDA) 

 

Kritisk diskursanalys är något som, enligt Anders Hansen och David Machin (2013, s.115), 

blivit allt mer populärt inom medieforskning de senaste åren. Detta på grund av dess 

analysverktyg som lämpar sig väl vid analyser av texter, för att kunna analysera till exempel 

underliggande budskap och framställning (ibid). Att använda sig av kritisk diskursanalys 

(CDA) kan således, genom en närmare analys av bland annat språkval, ge en närmare bild av 

vad som faktiskt förmedlas och vilket mål sändaren har med sitt budskap (ibid). Hansen och 

Machin (2013, s. 116) beskriver vidare att betydelser i texter som inte är självklara kan föras 

in i ljuset via analysverktygen som används i samband med en kritisk diskursanalys. På så vis 

kan värderingar och åsikter tydliggöras som inte är självklara vid en första läsning av en text. 

En central fråga vid forskning som tillämpar CDA är frågan om makt (2013, s. 119). Vilka 

aspekter av samhället kan, via text, legitimeras, vilka intressen lyfts fram och så vidare.  

 

För att enklare förstå en kritisk diskursanalys är det bra att förklara begreppet diskurs. Diskurs 

är en sorts sammanhängande helhet av uttryck och begrepp (Nationalencyklopedin, u.å). I 

textsammanhang, som i denna studie, blir således diskurs en sorts förlängning av hur 

skribenten till det analyserade materialet tolkar sin omvärld. Det är med hjälp av språket som 

skribenten sen medvetet eller omedvetet försöker påverka människor i sin omgivning med 
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texten (Bergström & Boréus, 2012, s. 150–151). Men en diskursanalys kan inte enbart göras 

på en text rätt upp och ner, för att kunna uttyda en diskurs krävs att den som analyserar finner 

i vilket sammanhang texten är skriven och vad dess tema är. Bergström och Boréus (2012) ger 

som exempel “Sammanhanget skulle kunna vara svensk sportjournalistik på 2000-talet, temat 

exempelvis fotboll. Diskursens manifestationer skulle kunna vara reportage och artiklar på 

tidningarnas sportsidor…” (s. 154). Detta är ett exempel som passar väl in på vår studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

20 
 

6. Metod 

 

6.1 Kvalitativ ansats 

 

En kvalitativ analys skiljer sig ifrån en kvantitativ i fler avseenden, men det kanske mest 

utmärkande är att den kvalitativa analysen granskar meningen med en text. Den data som 

samlas in är i regel mindre i mängd än vad en kvantitativ analys, men den data som inhämtas 

för en kvalitativ analys kräver en djupare läsning för att ge ett bra resultat (Esaiasson, Gilljam, 

Towns & Wängnerud, 2017, s. 211–213). Vi ämnar undersöka eventuella skillnader i 

rapportering mellan det svenska dam- och herrlandslaget i fotboll under deras respektive 

världsmästerskap. Det är genom just en kvalitativ analys som vi kan ta reda på detta.  

 

Kvalitativ analys som begrepp innehåller en del olika utförandemetoder. Då syftet är att 

undersöka på den eventuella skillnaden i framställningen, kommer vi främst vända oss till att 

se hur skribenten/skribenterna har utformat sina texter och vad innehållet i dessa säger om 

synen på respektive landslag. För att göra denna typ av kvalitativ analys, kommer vi använda 

oss av metoden kritisk diskursanalys (CDA) som finns presenterad i nästa avsnitt.  

 

6.2 Anabela Carvalhos steg-för-steg-modell. 

 

Anabela Carvalho påtalar (2008, s. 163) att bredden på en kritisk diskursanalys är något 

problematisk. Hon grundar detta på, och hänvisar till, en formulering av Teun van Dijk. 

 

“The fundamental problem … is how to put constraints on such a “contextual” or 

“situational” study. Indeed, how do we know or decide where to begin and where 

to stop such an analysis, since obviously it may begin with details of the 

interaction, the properties of speakers or of settings, but may stretch to such vast 

societal “contexts” as contemporary capitalism, neoliberalism, globalization, 

patriarchy, postmodernism, and so on. That is, if contextual analysis should be 

relevant, it is crucial not only to define possible contexts, but especially to limit 

them.” (Carvalho, 2008, s. 163) 
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Därför har Anabela Carvalho tagit fram en sorts modell för hur kritisk diskursanalys bör 

utformas och begränsas. Hon talar om hur tidsramen för en diskursanalys oftast blir som en 

sorts snapshot av ett litet tidsspann och således är det svårt att ge legitimitet till analyser av 

ämnen som spänner sig över en längre tid. Som exempel lyfter hon George W. Bushs tal om 

kriget mot terrorism. Det har gjorts kritiska diskursanalyser på det specifika talet och dess 

effekter på samhället vid den tiden, men det saknas forskning på hur detta tal kan ha påverkat 

samhällsdiskursen över de årtionden som gått efteråt.  

 

För att kunna göra mer utförliga analyser har därför Anabela Carvalho (2008, s. 167–171) 

tagit fram ett ramverk att utgå ifrån när en gör en analys.  

· Layout och struktur - Vad valet av tid och/eller utformning av en artikel säga om 

avsändarens budskap. 

· Objekt - Infallsvinkeln som avsändaren väljer att framställa objektet eller en händelsen. 

· Aktörer - Vilka aktörer som väljs att lyfta fram i texten och hur dessa framställs. 

· Språk, grammatik & retorik - Vad avsändarens val av språklig utformning, grammatik 

och retorik säger om texten. 

· Diskursiv strategi - Hur avsändaren väljer att framställa ämnet. 

· Ideologisk ståndpunkt - Vilken ideologisk ståndpunkt avsändaren ger uttryck för. 

 

Avgränsning av Carvalhos modell 

Då några av de krönikor vi valt att analysera kommer från webben blir det irrelevant att 

undersöka layout & struktur då dessa artiklar förekommer i ett löpande flöde. Det finns alltså 

ingen vits att analysera deras placering på webbsidan då denna är konstant föränderlig och 

krönikornas layout är bara en löpande text. Vi väljer även att fokusera på just språket i 

krönikorna, vilket gör att användningen av bilder i artiklarna inte intresserar oss. Därför har vi 

valt att plocka ut detta steg ur Carvalhos modell. Vi har även valt att inte analysera någon 

ideologisk ståndpunkt då samtliga texter är en krönika variant av ett matchreferat. Det gör att 
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texterna blir för informativa för att kunna bena ut någon sorts ideologisk ståndpunkt i 

texterna.  

6.3 Datainsamling 

Mästerskapsperioderna, som vi valt att hämta krönikorna från, spelades med ett års 

mellanrum. Fotbolls VM i Ryssland spelades mellan den 14 juni och den 15 juli, 2018, medan 

VM i Frankrike spelades mellan den 7 juni och den 7 juli, 2019. I och med detta sökte vi 

artiklar via databasen Retreiver mellan respektive tidsomfång med sökorden: fotboll, landslag 

och VM. Genom dessa sökningar fick vi fram relevanta texter gällande mästerskapen, och i 

synnerhet landslagen. Vid denna sökning fann vi att Aftonbladet var den tidning som fick flest 

träffar under respektive mästerskapsperiod. Under VM 2018 hade de 45 träffar på dessa 

sökord. Vid VM 2019 användes samma sökord varpå Aftonbladet hade 29 träffar. Av dessa 

valdes 2 texter ut från vardera VM. Valet på krönikor föll på vardera lags krönikor gällande 

en vinst och en förlust i slutspelet. Detta för att kunna hitta ett så likt sammanhang som 

möjligt. Utöver detta gjordes valet att analysera en specifik journalists, Simon Banks, texter 

för att få en så likartad rapportering som möjligt.  

Vi anser därför att det blir relevant att analysera just Simon Banks krönikor i Aftonbladet då 

tidningen han skriver för hade flest artiklar under den utvalda perioden och även för att han 

var på plats och rapporterade från samtliga matcher. Det är även intressant att undersöka just 

Simon Bank då han har en okonventionell bakgrund som journalist och för hans tidigare 

uttalanden om problemen som finns i rapporteringen om kvinnor inom idrott (Bank, 2018, 6 

april).  
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7. Analys 

 

7.1 Krönikor damlandslaget 

 

7.1.1 Objekt 

 

Den första nyhetskrönikan, “Alle maximal, de gjorde det” relaterad till damlandslaget, är 

skriven av Simon Bank och handlar om Sveriges vinst över Tyskland i kvartsfinalen. Det är 

en sorts matchreferat där Bank ger sin syn på framgångsfaktorerna i matchen och hur den 

utspelade sig. 

 

Den andra krönikan, “Kan dröja länge innan nästa chans”, handlar om Sveriges semifinal mot 

Nederländerna. I denna ligger fokus på matchens oerhörda vikt och hur tung förlusten är för 

Sverige som fotbollsnation.  

 

Alle Maximal, de gjorde det! 

Banks krönika väljer att framställa matchen som ett stort berg som Sverige nu tagit sig över i 

sin jakt på VM-guld. Han talar om hur Sverige, inför matchen, haft jobbiga förutsättningar i 

uppvärmningen i form av i stekande sol och ett Tyskland som gått ut med en skrämmande 

heja-ramsa. Det är mycket fokus i inledning av krönikan på hur Sverige skulle ställas emot en 

omöjlig uppgift. Sverige målas upp som en “underdog” i matchen, mot Tyskland och dess 

historia och medaljer.  

 

Kan dröja länge innan nästa chans 

Krönikan väljer att framställa objektet i form av att händelseförloppet är bland det största som 

hänt svensk fotboll någonsin, och hur lång tid det kommer dröja innan något liknande sker. 

Parallellerna dras mellan svenska damlandslagets match mot Nederländerna, semifinalen, i 

VM 2019, med Sveriges final mot Brasilien 1958 och finalmatchen 2003. Med detta sätter 

Bank tonen av att denna match är oerhört viktig och hur tungt nederlaget, i form av en förlust, 

kom att bli. 
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7.1.2 Aktörer 

 

Alle maximal, de gjorde det 

Texten innehåller primärt två aktörer, Sveriges och Tysklands landslag. Även om lagen är 

enheter innehållandes ett flertal spelare på vardera sida så är just landslagen som helhet den 

viktigaste aktören genom texten. De båda lagen beskrivs olika där Tyskland får rollen som en 

tuff motståndare för Sverige, med många meriter och duktiga spelare i sitt lag. I kontrast till 

detta beskrivs Sverige som en hårt arbetande underdog som ändå lyckas komma igenom 

matchen med en vinst. Detta gör Bank troligen för att bygga ett spännande narrativ i texten 

och för att ytterligare stärka mirakelkänslan när Sverige sedan har vunnit matchen. 

 

I svenska landslaget finns underaktörer i form av spelare så som Kosovare Asllani, Stina 

Blackstenius, Fridolina Rolfö, Sofia Jakobsson, Magdalena Eriksson, Hanna Glas, Linda 

Sembrandt, Caroline Seger och förbundskapten Peter Gerhardsson. En stor del av lagets 

spelare är alltså omnämnda i texten, men nästan uteslutande i sekvenser där Bank återberättar 

sekvenser från matchen. Ingen av spelarna tillskrivs några adjektiv för att beskriva deras 

insatser, varken bra eller dåliga.  

 

Det tyska landslagets underaktörer är spelarna Dzsenifer Marozsán, Alexandra Popp, Lea 

Schüller, Lina Magull, Almuth Schult, Sara Däbritz, Marina Hegering och förbundskaptenen 

Martina Voss Tecklenburg. Likt det svenska landslagets underaktörer förekommer de när 

Bank återberättar sekvenser på planen, men till skillnad från Sverige så tillskrivs de ett flertal 

gånger med tidigare meriter och positiva adjektiv. Oftast är dessa tillskrivningar kopplade till 

tidigare meriter och adjektiven är uteslutande positiva. Detta gör Bank troligtvis för att hålla 

narrativet levande och fortsatt förklara Sverige som underdogs. 

Kan dröja länge innan nästa chans 

De aktörer som det talas mest om i texten är de båda ländernas respektive landslag, det vill 

säga Sverige och Nederländerna. För att sätta matchens aktörer i ett perspektiv jämför Bank 

med tidigare världsmästerskapsfinaler där Sverige varit med och där de under kortare perioder 

har lett matchen, för att sedan förlora. I anslutning till dessa anekdoter används även andra 
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aktörer så som Nils Liedholm, Hanna Ljungberg, Vavá och Maren Meinerts. Samtliga av 

dessa nämns enbart med namn och har ingen större betydelse för texten mer än att sätta 

matchen i ett sammanhang.  

 

Bank skriver även om andra stornationer i fotboll så som USA, Frankrike och England för att 

skapa en bild av att Sverige nu är med och spelar mot den absoluta eliten, något som de också 

är medvetna om. Vidare nämns inte dessa aktörer något mer.  

 

I det svenska landslaget så nämner Bank spelarna Caroline Seger, Kosovare Asllani, Stina 

Blackstenius, Elin Rubensson, Hanna Glas, Nathalie Björn, Magdalena Eriksson, Nilla 

Fischer och förbundskaptenen Peter Gerhardsson. Ingen av dessa har någon större roll än den 

andra i texten utan de blir alla en del av huvudaktören svenska landslaget. Spelarna och Peter 

Gerhardsson omnämns i stycken där strategi och enskilda sekvenser av matchen beskrivs, 

mest för att ge en klarare bild av vad som skett på planen och för att beskriva matchen.  

 

I det nederländska landslaget nämns spelarna Viv Miedema, Lineth Beerenstyn, Lieke 

Martens, Van den Sanden, Dar van Veenenda och Jackie Groenen. Även dessa omnämns bara 

i sekvenser av matchen för att tydligare förklara händelseförloppet.  

 

Det är alltså tydligt att de två huvudsakliga aktörerna i matchen är de båda lagen som enheter. 

och med ett större fokus på Sverige just för att det är där som skribentens sympatier ligger. De 

sekundära aktörerna används bara som redskap för att återge matchen på ett så bra sätt som 

möjligt. Bank beskriver vissa av de sekundära aktörerna med referens till deras tidigare 

meriter och inspirationskällor, detta för att göra det enklare för mottagaren att förstå hur bra 

spelaren är eller för att bygga ett bättre narrativ i texten.  

 

7.1.3 Språk och grammatik 

 

Alle Maximal, de gjorde det 

Inledningsvis börjar Bank med att beskriva hur tuffa förutsättningar Sverige hade redan i 

uppvärmningen. Han använder ett målande språk med uttryck som “Rennes kokade torrt”, 

“...blöta handdukar runt halsar…” och “Tyskland fick värma upp i skuggan, Sverige i den 

obarmhärtiga solen.” Han väljer även att peka ut de olika lagens färger på kläderna för att 
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ytterligare förstärka hur hettan är till Sveriges nackdel när Tyskland spelar i vitt och Sverige i 

mörka reservställ.  

 

Han skriver vidare att Tyskland i ett tidigt skede av matchen “maktdemonstrerade”. Detta 

genom att beskriva hur de använder sig av tekniskt avancerade fotbollstermer och hur dessa 

kretsade kring ”dynamon” Lina Magull. Just ordvalet att beskriva Magull som en dynamo 

insinuerar att hon är en energisk och farlig spelare, vilket också målar en bild av hur farligt 

Tysklands lag är att möta. Han beskriver Sveriges första målchans som en “otrolig 

djupledspassning” till en “perfekt löpande Sofia Jakobsson”, men inte ens detta gav något mål 

- något som Bank argumenterar är “...chanser man måste ta mot Tyskland”. Han använder sig 

sedan av uttrycket att “det small”, alltså att Tysklands vändning kommer snabbt och plötsligt, 

och att Tyskland genom två svenska misstag lyckades göra ett mål, någonting som för 

Tyskland räcker. Han avslutar detta stycke med den retoriska frågan “En gång till?” för att 

insinuera en sorts uppgivenhet om att Sverige nog inte kan slå Tyskland och att historien 

därför upprepar sig.  

 

Bank pratar sedan om hur lagets plan B var briljant, trots att “Gerhardssons elva” nu stod 

inför en större utmaning när de inte längre behövde bestiga en kulle utan ett berg. Men det 

plan B, som är en sorts teknisk anfallsteknik, som förlitar sig på att Jakobsson och 

Blackstenius ska “...springsprida skräck i den tyska backlinjen”. Just ordvalet springsprida är 

ett märkligt ordval då det inte är ett ord som existerar. Ordvalet får ses som en metafor för att 

Jakobsson och Blackstenius genom sina löpningar vill få den tyska backlinjen i obalans och 

således öppna upp för chansen att kvittera.  

 

Bank använder sig genomgående av diverse olika metaforer och sportsliga uttryck i texten.   

Att Sverige var piskade till något menar Bank på att de var tvungna till någonting, det fanns 

inga andra alternativ, vilket i detta fall var att Sverige var tvungna att genomföra en viss 

matchplan för att ha någon sorts chans mot Tyskland. Att Sofia Jakobsson exploderade kan, 

för gemene man, ses ett relativt märkligt uttryck. Vad Bank menar med metaforen är att Sofia 

Jakobsson växlade upp sitt spel något enormt, något som förändrade matchbilden. 
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Bank skriver på ett sätt som att Sverige stod inför en omöjlig uppgift som de klarade av tack 

vare dessa “monstruösa” insatser från vissa spelare. I texten trycks det även på att Sverige inte 

spelade som individuella spelare utan som ett lag. 

  

“Elva spelare, ett lag, en samling fotbollsarbetare som byggde en pyramid av svett 

och kramp. Steg för steg, närkamp för närkamp.” (Simon Bank, 2019, 29 juni) 

 

Enligt Bank stod Sverige inför ett Tyskland, som kom dit med sin anrika historia i fotbollen 

med alla sina medaljer, som närmast kan förklaras som en gigant inom fotbollen. Men genom 

de enorma individuella prestationerna och genomförandet som lag lyckades Sverige slå ett 

Tyskland, som en modern tappning på David och Goliat. 

 

Kan dröja länge innan nästa chans 

Bank inleder denna text med att metaforiskt beskriva hur Sverige vinst över Tyskland var en 

bragd att de “...tog sig över ett tyskt berg…” medan förlusten mot Nederländerna var en vinst 

inom räckhåll men att de istället “...kroknade på en orange kulle…”. Bank argumenterar för 

att nederlaget är oerhört tungt med de retoriska frågorna om det jobbigaste är att de missat 

chansen på en VM-final eller om möjligheten att detta var den enda chansen på en VM-final 

på länge.  

 

När Bank inleder första stycket med att förklara hur det varken skrivits i historieböcker eller 

tatuerats in på folks underarmar att Sverige under två tillfällen varit världsmästare under en 

period i två VM-finaler, målar han bilden av signifikansen att vinna ett mästerskap för att det 

verkligen ska göra ett starkt avtryck. Dessa tio minuter är förvisso mer än vad många länder 

har fått på både dam- och herrsidan menar Bank, men att de också kräver att man går hela 

vägen för att drömmen om ett VM-guld faktiskt ska bli verklighet. Han beskriver sedan 

matchen i Lyon som en lejonkula, alltså en omgivning där Sverige inte är trygga alls och där 

de nederländska spelarna är lejoninnorna. Han påtalar hur fotbolls-VM för damer har växt 

under mästerskapet för att ytterligare ge vikt till matchen och hur vi nu är så nära att göra 

avtryck på fotbollshistorien med en vinst i matchen. 

 

Temat om hur viktig matchen är fortsätter in i nästa stycke när Bank menar på att en 

semifinalplats kommer bli allt svårare att skaffa sig i framtiden. Han jämför Sverige i med 
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stornationer som USA, England och Frankrike och hur Sverige är underlägsna dessa, något 

som han också menar på var underförstått för Caroline Seger som lagkapten och Peter 

Gerhardsson som förbundskapten. Nederländerna fick inleda matchen med ett mindre 

bollinnehav än väntat enligt Bank. Detta tillsammans med att Sverige enligt Bank spelade ett 

kontrollerat och klokt spel ger sken av att matchen kan gå i en positiv riktning. Det är enligt 

Bank inte en bra match, men en kontrollerad match.  

 

Bank skriver att i det stora hela i matchbilden såg det lovande ut. Caroline Seger “gav bort 

boll lite för ofta”, vilket han syftar på att hon kan ha tappat bollinnehav till motståndarna eller 

slagit felpassningar som har brutits av motståndare. Viv Miedema “skrämdes” vilket Bank 

kan ha syftat på att hon kom till lägen, pressade högt på Sveriges backlinje eller att hon då och 

då blev ett hot framåt för Nederländerna för att skapa målchanser. Vid Banks beskrivningar av 

matchbilden och individuella spelares prestationer använder han sig regelbundet av diverse 

metaforer och liknelser. Kosovare Asllani kallas i texten för “90% maratonlöpare och 10% 

geni” vilket han således kan syfta på att hon sprang något enormt mycket i matchen, då hon 

jämförs som maratonlöpare, och att de resterande procenten menas på att hon sprang på ett 

smart sätt. Liknelsen säger dock inte mycket om hennes förmåga som fotbollsspelare. Det 

sägs inte om det är bra för matchen att hon spelade på det viset, utan snarare bara att hon 

gjorde det. Vidare skriver Bank att när Rubensson klev av, på grund av skada, så tippade 

balansen över till motståndarna. “Balansen” är i detta fall övertaget i matchen, vilket kan syfta 

på Rubenssons vikt i det svenska laget, att hon var den bärande spelaren för Sverige i 

matchen. Bank skriver i nästa skede om att den nederländske spelaren Van den Sanden blev 

inbytt och “vräkte på med sin fullbodsfart”. Detta kan tolkas som en liknelse till fullblod i 

hästsport som trav, som då är de snabbaste hästarna, eller en metafor som använts för att 

understryka att Van den Sanden har någon sorts fulländad fart i sig.  

Siste styckets rubrik lyder “besatt av Cruyff”. Här förklarar Bank kopplingen mellan 

matchens enda målskytt, Jackie Groenen, och nederländske legendaren Johan Cruyff. Denna 

koppling förklarar Bank genom att Groenen spelar med samma nummer som den forne 

spelaren använde sig av, och att hon helt enkelt är besatt av Cruyff. Några vidare liknelser 

sker inte mellan de båda, men det är en intressant anekdot att dra med tanke på vikten av 

målet som Groenen gjorde och att det således kändes relevant för Bank att dra parallellen till 

en herrspelares nummer. 
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7.1.4 Diskursiv strategi 

 

Alle maximal, de gjorde det 

Banks diskursiva strategi i denna krönika är att höja Tyskland till att vara ett oerhört starkt 

fotbollslag och att det således är en oerhört svår match att vinna. Genom att påtala tidigare 

meriter och tekniska förmågor som de tyska spelarna besitter, skapar han en förståelse hos 

läsaren om hur bra spelarna faktiskt är. Detsamma gäller för Sverige fast åt andra hållet. 

Genom att vara sparsam med personliga glorifieringar av svenskarna och deras insatser i 

matchen styrks ytterligare bilden av ett Sverige som kämpar mot ett par riktiga giganter. 

Därför blir Bank också förvånad i slutet när Sverige lyckats vinna matchen och menar på att 

kämparglöd och lagkänsla är ett ess som Sverige har och att de nu kan gå hela vägen till ett 

VM-guld om de lyckats med denna bragd.  

 

Anledningen att Bank valt att framställa de båda lagen på detta sätt stämmer överens med den 

tidigare forskningen som gjorts om att sportjournalistik är mjukare och mer underhållande än 

den vanliga journalistiken (Dahlén, 2008). Krönikans diskursiva strategi är som tidigare 

nämnt ett försök att skapa en sorts David & Goliath-historia som ska fånga läsarens intresse.  

 

Kan dröja länge innan nästa chans 

Banks diskursiva strategi i krönikan var att ge en bild av hur sällan Sverige i 

landslagssammanhang har chansen att gå och vinna guld. Han frågar sig själv vilket som är 

värst, att de var så nära den här gången eller att det kommer dröja en lång tid innan nästa 

chans kommer. Han skriver om hur Sverige tog sig över det tyska berget bara för att stanna 

upp på “den orangea kullen”. Enligt Bank har liknande chanser funnits innan. 1958 var 

Sverige världsmästare i 5 minuter, 2003 var Sverige världsmästare i 10 minuter. Bank trycker 

på det faktum att Sverige inte är en stornation inom fotbollen. Det här är inga chanser som 

dyker upp varje mästerskap, och Sverige är inte favorittippade som till exempel Frankrike, 

USA eller Tyskland. Han trycker snarare på att det kommer bli svårare för Sverige att få 

sådana här chanser igen. Banks krönika är en text med undertonen av så nära men så långt 

borta. Eller som han själv skriver i Håkan Hellström maner; två steg från paradise. Detta kan 

bero på den generationsväxling som svenska damlandslaget står inför. Lagkaptenen Caroline 
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Seger kommer med största sannolikhet inte spela något mer världsmästerskap, Nilla Fischer 

ska sluta i landslaget där hon så länge varit ryggraden och målvakten Hedvig Lindahl gjorde 

sitt sista mästerskap. Bank lyckas skriva en melankolisk krönika om framtiden trots det 

faktum att Sverige faktiskt ska spela bronsmatch några dagar senare, en aning girigt kan man 

tycka. Men som sagt innan, så nära men så långt borta. 

 

 

7.2 Krönikor herrlandslaget 

 

7.2.1 Objekt 

 

Tack för resan 

I denna krönika så framställer Bank objektet, alltså Sveriges kvartsfinal mot England, som en 

match som varit osannolik att herrlandslaget ens skulle ha tagit sig till. Bank beskriver det 

som att Sverige har vänt på alla sannolikhetskalkyler för att nu stå och möta ett starkt 

England.  

 

Sverige har blivit något som är omöjligt att inte vara stolt över 

Objektet som framställs i Banks krönika är Sveriges åttondelsfinal mot Schweiz, och hur 

vinsten i matchen har gjort Sverige till något som är omöjligt att inte vara stolt över. Krönikan 

målar upp en nationell stolthet över det svenska herrlandslaget, hur landslaget kan ena “ett 

land som håller på att gå sönder”.  

 

7.2.2 Aktörer 

 

Tack för resan 

Likt damernas krönikor är det även här tydligt att de primära aktörerna i texten är de båda 

ländernas landslag som helhet. England får en förhöjd roll som ett svårt landslag och ett 

metaforiskt kistlock för Sverige att lyfta. Det är tydligt att Bank här vill skapa ett narrativ om 

Sverige som osannolik utmanare som tagit sig genom hårda utmaningar och nu står inför ännu 

en svår uppgift. 
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I Sveriges landslag är underaktörerna Robin Olsen, Ola Toivonen, Marcus Berg, Emil Krafth, 

Ludwig Augustinsson, Viktor Claesson, Andreas Granqvist, Emil Forsberg, Sebastian 

Larsson, Albin Ekdal, Victor Nilsson-Lindelöf och förbundskaptenen Janne Andersson. Dessa 

underaktörer förekommer till störst del när Bank beskriver händelser på planen, och i ett fall 

när han skriver om den bakgrund som Olsen, Toivonen och Andersson kommer ifrån. 

Samtliga av dessa sätts i kontrast till en engelsk spelare/tränare och dennes större framgångar, 

men som en positiv jämförelse om att de svenska spelarna och tränaren är mer medvetna om 

vad slit och hårt arbete innebär. Detta för att ytterligare bygga på Banks narrativ om ett 

Sverige i underläge, men som har stark kämparvilja.  

 

I ett stycke berättas det även om Robin Olsen och hur han tack vare sina insatser i VM fått 

kontrakt med en bättre fotbollsklubb trots hans förlust i matchen och att han då kan glädja sig 

åt något. Även Andreas Granqvist omnämns och hur han metaforiskt byggt sig en egen staty i 

straffområdet, som en liknelse för att han har gjort avtryck på sin backposition under 

mästerskapet. Båda dessa exempel som Bank lyfter fram är en sorts homage till dessa 

underaktörer och att förlusten inte enbart kom med något negativt. Ett sorts sätt att dämpa 

smärtan både för de enskilda spelarna och för det svenska landslaget att de trots förlust har 

gjort avtryck i mästerskapet.  

 

I Englands landslag förekommer underaktörerna Ashley Young, Harry Kane, Jordan 

Henderson, Dele Alli, Raheem Sterling, Kyle Walker, Harry Maguire och förbundskaptenen 

Gareth Southgate. De förekommer mest under stycken där Bank beskriver vad som händer på 

planen och vissa av spelarna blir även referenser i den ovan nämnda jämförelsen mellan 

svenska och engelska spelare/tränare och hur engelska spelare inte har vandrat samma tuffa 

bana som de svenska. De tillskrivs också fina meriter i samband med detta för att visa på 

deras kompetens. Utöver detta är det inga flera adjektiv eller liknande som tillskrivs någon 

engelsk spelare, utan den största delen av beskrivningen som England som ett bättre lag i 

matchen kommer när Bank pratar om dem som ett kistlock som Sverige behöver lyfta på.  

 

Utöver lagen och dess spelare förekommer även ett par andra underaktörer som är fristående 

från de båda. Bank nämner holländare, italienare, mexikaner och tyskar, för att beskriva 

svenska landslagets väg mot matchen mot England. Det svenska VM-laget från 1994 

omnämns också och då i en jämförelse till låten “När vi gräver guld i USA” när han beskrev 

dom som ett landslag som åkte och kämpade för alla dom som trott. Detta gör han för att 
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koppla an till det nuvarande landslaget i krönikan och att de gått in i sitt VM utan att någon 

egentligen hade trott att det gick så bra som det skulle. Dessa sekundära aktörer fyller alltså 

inget annat syfte än att bära textens narrativ framåt.  

  

Sverige har blivit något som är omöjligt att inte vara stolt över 

De primära aktörerna i denna text är båda landslagen som enheter. Bank har till skillnad från 

Englandsmatchen förhållandevis neutral inställning till om vilket landslag av dessa två som är 

bäst, men trycker mycket på att Sverige gör jobbet och att det är tack vare detta och inga 

mirakel som de går vinnande ur matchen.  

 

I Sveriges landslag förekommer underaktörerna Ola Toivonen, Andreas Granqvist, Gustav 

Svensson, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Robin Olsen, Emil Forsberg, Victor 

Nilsson-Lindelöf, Isaac Kiese Thelin, Martin Olsson och förbundskaptenen Janne Andersson. 

Dessa förekommer uteslutande i beskrivningar av händelser i matchen, med undantag för 

Toivonen som blir gratulerad på födelsedagen och att Granqvist går som en pensionär. De 

senare två nämnda exemplen fyller inget särskilt syfte i texten. Vissa av spelarna får även 

vissa insatser hyllade, medan andra poängterar Bank när de gjort något sämre.  

 

I Schweiz landslag är underaktörerna Granit Xhaka, Haris Seferovic och Manuel Akanji. 

Dessa omnämns enbart i ett par situationer som beskrivs från matchen och Bank tillskriver 

dem inga särskilda egenskaper eller meriter.  

 

7.2.3 Språk och grammatik 

 

Tack för resan 

Simon Banks språk i krönikans inledning ger en bild om ett Sverige som redan vunnit i detta 

VM på att de besegrat svåra lag tidigare. Det ger en bild av att Sverige inte ska vara besvikna 

över sin förlust utan att, som rubriken antyder, de tagit oss på en magisk resa där vi fått 

uppleva stora framgångar emot alla odds. Genom att jämföra de engelska och svenska 

spelarnas tidiga presentationer så som: 

 

“När Harry Kane gjorde flest mål av alla i hela världen satt Ola Toivonen längst ut 

på bänken i ett uselt Toulouse.” (Bank, 2018, 7 juli) 
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Skapar Bank bilden av ett Sverige som inte har samma individuella prestationsförmåga sett 

till varje enskild spelare, och att det skulle bli en tuff utmaning för Sverige ur det avseendet. 

Vidare poängterar han dock att det svenska landslaget under mästerskapet har “...fajtats och 

kämpat sig hela vägen hit…” och att de “...har vält alla sannolikhetskalkyler”. Med betoning 

på just laget. Han skriver sedan att de nu mötte England “...fot mot fot, panna mot panna.” En 

sorts beskrivning om att de bjöd upp till kamp mot England, även om de gick förlorande ur 

matchen. 

 

Inledning av matchen beskriver Bank som att det inte känns bra, men inte heller farligt eller 

otäckt. Det blir en beskrivning av en match där Sverige inte själva var särskilt hotfulla 

offensivt, men där det inte heller verkade vara någon uppsida för England. Ett neutralt 

utgångsläge helt enkelt. Vidare i texten beskriver Bank rent taktikmässigt om hur Sverige 

lyckades, med offensiva spelare som Ola Toivonen och Marcus Berg, stänga av löpvägar för 

mittfältaren Jordan Henderson. England som spelade från kanterna enligt Bank, försökte 

överbelasta in mot mitten men där fanns det inga luckor för utdelning. En inledning av 

matchen som var händelselös, men som Bank uppfattar som bra.  

 

Ännu en gång beskriver Bank matchen som händelselös och att den inte innehöll någon 

teknisk kvalité. Han gör detta genom att beskriva händelser som att: 

 

“Kyle Walker och Dele Alli slog bort enkla passningar, Emil Kraft tog hand om 

uppspel men slog dem mot kropp istället för mot yta, så att Sverige fick svårt att 

etablera anfallsspel.” (Bank, 2018, 7 juli) 

 

Vändningen i matchen kommer tydligt när Bank skriver “Sedan kom Harry. Fel Harry.”. Det 

är efter cirka trettio minuter in i matchen som England får en hörna och det svenska landslaget 

väljer att markera stjärnspelaren Harry Kane vid inslaget, något som ska visa sig ödesdigert då 

Harry Maguire kunde bli fri och slå in ett mål. Det blir en återkoppling till underrubriken att 

det var fel Harry som kom, då allt fokus hade legat på just Harry Kane i situationen, och att 

Sverige således hade valt fel Harry att markera.  

 

Bank ställer då två retoriska frågor “Gick det att fajtas och kämpa sig härifrån? Kunde de lyfta 

på ett kistlock till?”, en återkoppling till tidigare i texten då Bank konstaterat att det var just 
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genom att fajtas, kämpa och att lyfta på kistlock som tagit Sverige hit. Just liknelsen med att 

lyfta på kistlock är en sorts metafor till att Sverige sedan tidigare varit uträknad, alltså döda, 

men trots det hade kommit tillbaka och vunnit, det vill säga vakna ur sin kista. Bank 

konstaterar efter de retoriska frågorna att de verkligen försökte med detta ännu en gång. Han 

konstaterar detta genom att beskriva olika matchsituationer där Sverige spelade upp sig en 

aning, och att de vid ett läge blev stoppade av en “drömräddning” från Jordan Pickford. Just 

ordet drömräddning insinuerar att läget var väldigt bra för Sverige, men att Pickford gjort en 

insats som en bara kan drömma om i en situation som denna. Efter denna händelse konstaterar 

Bank att det inte längre gick att vinna, trots att de fajtades och kämpade.  

 

Bank kopplar sedan ihop landslaget med den gamla poplåten av gruppen GES “När vi gräver 

guld i USA”. I texten sjunger de om “alla de som trott”, en metafor för att de under det 

mästerskapet år 1994 hade tron på att Sverige kunde gå långt. Den här gången hade dock 

landslaget åkt och “...spelade för ett land som väl egentligen inte vågat tro på någonting alls.” 

Han använder sig av lexikala val som att beskriva landslaget som “Ett kollektiv lojala 

fotbollsarbetare…” som “...välte logiken över ända, tog alla kamper som kom deras väg och 

blev någonstans på vägen alldeles fenomenala förebilder, en ritning för svensk fotboll att 

bygga vidare på.” Det ger en bild av svenska landslaget som en väldigt vardaglig underdog, 

men som ändå lyckades åstadkomma något som ingen förväntade sig av dem. Bank går vidare 

med att nämna hur Robin Olsen efter matchen troligtvis skulle få spela i en finare klubb än 

den han spelade i vid VM:s start och hur Andreas Granqvist byggde en egen staty nere i 

straffområdet, som en metafor till att hans defensiva arbete nu kom att förevigas efter 

mästerskapet. Det går därför inte att anklaga eller anmärka på Sverige. Han ursäktar spelarna 

Marcus Berg och Emil Forsberg för att de inte gjort vad som förväntats av dom i matchen, 

med hänvisning till tidigare meriter och att de varit bra på andra områden i matchen. Han 

frågar sig också om man kan anklaga Sebastian Larsson, Emil Kraft och Albin Ekdal för att 

de är just sig själva och om man kan anklaga Janne Andersson för bytena i andra halvlek. Här 

svarar Bank kanske på frågan, men att någon sådan förebråelse inte var till någon nytta längre. 

 

Matchens slutskede beskrivs mycket kort i en situation där Dele Alli smugit sig bakom Emil 

Krafth och skjutit en boll som gått igenom Robin Olsens händer och in i mål. Bank går sedan 

vidare och argumenterar för att en inte ska döma landslaget för deras sista match mot England 

utan att det vore mer ärligt att döma dem utifrån vad de gjort med de förutsättningar de hade 

till en början. Förutsättningar som Bank beskriver som att:  
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“För två år sedan stirrade svensk fotboll rakt in i en vargavinter” (Bank, 2018, 7 

juli) 

 

En metafor för att de gick en tuff framtid till mötes. Nu står de dock och applåderar med 

semesterfirande fans i Ryssland, som fått sin tro tillbaka tack vare landslagets insatser i 

mästerskapet.  

 

En känsla av ovisshet kommer till Bank efter matchen, men att den oron inte är något han 

tänker bry sig om idag. Han beskriver fotboll som “...något att samlas runt, om att ha  

 något gemensam att tro på, att ta sig förbi sina egna begränsningar.” Här sätter Bank 

fotbollen i ett större perspektiv än bara sporten och hur vi som samhälle kan enas kring den. 

Bank avslutar krönikan med att beskriva landslaget som “Ett gäng kamrater som varit ute på 

en fantastisk resa till drömmarnas gräns.” Ytterligare en koppling till landslaget som 

underdogs som lyckats åstadkomma något stort. Han tackar Andreas Granqvist, Victor 

Nilsson Lindelöf, Ola Toivonen och Janne Andersson, för att deras insatser har fått oss att 

uppleva en osannolik resa under fotbolls-VM och frågar sedan vart vi åker nästa gång. En 

fråga som antyder att Bank inte tror att det är sista gången Sverige får skörda stora 

framgångar inom herrfotbollen.  

 

Sverige har blivit något som är omöjligt att inte vara stolt över 

Banks krönika har genomgående ett språk som vill skapa en samhörighet. En sorts nationell 

stolthet över laget som tagit sig till kvartsfinal i VM. Bank börjar med att skriva “Magi och 

mirakel?” vilket i sin tur går att tolka som om Sverige gjort någonting som var totalt oväntat 

och helt häpnadsväckande i sin vinst mot Schweiz. Men han avslutar samma stycke med att 

Sverige inte gjorde mer än att bara göra sitt jobb. 

 

Det nästkommande stycket öppnas med en fråga till alla i fotbollsvärlden. Vad är skillnaden 

mellan Tyskland, Spanien och Sverige? Sverige spelar kvartsfinal, de gör inte de andra. 

Noterbart är att Bank valt de två föregående världsmästarna i fråga, Tyskland och Spanien, 

som anses vara stornationer inom fotbollen. Denna fråga ger bilden att Sverige är “bättre” än 

de två tidigare nämnda nationerna, trots att både nämnda nationer är tidigare världsmästare. 

Bank använder ett relativt lättsamt språk inledningsvis, vilket så sett inte är märkligt då det är 

en krönika. I samma stycke ges även en gliring från Bank till Sveriges politiker som vid 
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tidpunkten var i Almedalen. Bank skriver att istället för att debattera hur politikerna ska kunna 

ena landet ska de bara titta på Janne Andersson, Sveriges förbundskapten. Banks sätt att 

skriva ger en bild av att Sverige är bättre än två av de största nationerna inom fotboll och att 

fotbollen skapar en nationell identitet som invånarna kan sluta upp bakom i detta land som 

“håller på att gå sönder”. Krönikan har en tydlig röd tråd och ämne, just det faktum att 

svenskar ska vara stolta över herrlandslaget och hur de kan ena landet på en front. 

 

“Tjenare där ute i fotbollsvärlden, lite frågesport från ett St:Petersburg-party så 

här på kvällskvisten: 

Hur ser man skillnad på när lag som Tyskland eller Spanien spelar fotboll och när 

Sverige gör det?  

Svar: Sverige spelar i VM. 

Och hallå där i Almedalen, ni som håller på att debattera om hur ni ska bära er åt 

för att lyckas ena det här landet som “håller på att gå sönder”. Har ni plats för ett 

seminarium till, i så fall kan ni ägna det åt att slå på en riktigt stor tv-apparat och 

titta på när Janne Anderssons landslag spelar fotboll.” (Bank, 2018, 3 juli) 

 

Bank skriver gång på gång hur man som svensk ska vara stolt över det här herrlandslaget. Han 

skriver åtskilliga gånger hur “vi” gör saker tillsammans för att få det att fungera. “Vi” gör si 

och “vi” gör så tillsammans. Bank skapar en känsla av att alla som bor i landet står bakom 

laget, han skapar en identitet bakom laget och, som sagt, hur bra det går när vi gör det och hur 

stolt man ska vara. Och inte minst hur mycket landslaget förtjänar att det går så bra. Efter 

detta går Bank in på själva matchen istället, hur Sverige gick tillväga för att vinna med 1–0 

mot Schweiz. Något som han själv kallar för en “uppvisning i organisationsperfektion.” 

 

Bank målar upp en bild av ett perfekt fungerande försvarsspel från alla spelare, och hur 

Schweiz inte kom någonstans i sitt spel. De svenska spelarna hjälpte varandra i spelet, från 

backlinje till anfallare. Bank väljer att hänvisa till väldigt många spelares insatser i texten, 

framför allt hur de spelade mot andra och hur bra de gjorde det tillsammans. Återigen en 

hänvisning till hur det fungerade “tillsammans”. Bank väljer att påpeka att de inte har 

världsstjärnor i laget och de kvalitéer i spelet som medföljer då, men att detta inte var något 

problem. För varför skulle det vara ett problem att de inte fanns där om de vann ändå. En 

konstant som finns i texten redan från första stycket, varför ska Sverige förhålla sig till “de 

bästa” nationernas tillvägagångssätt när det fungerar och de vinner. Banks skriver att Sverige 
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spelar något ålderdomligt och kallar de svenska spelarna “hedervärda” som nu gått och blivit 

ett av världens åtta bästa lag. Ordval som återigen påpekar hur de svenska spelarna förtjänar 

respekt och förtjänar att vara stolt över.  

 

I nästa stycke kommer Bank in i situationen som resulterade i det enda målet i matchen. Emil 

Forsbergs 1–0 mål. Bank skriver att Sverige bara fortsatte spela som de planerat sen innan och 

att målet var exakt det som Sverige förtjänade. Bank gör även en intressant anekdot med 

målet: 

 

“Det är med mål som med små barn; ens egna är alltid väldigt vackra.” (Bank, 

2018, 3 juli) 

 

Bank gör en familjär koppling till Emil Forsberg, och laget i sig, med sina ordval. Som om 

Emil Forsberg på något sätt är hans, eller läsarens, son.  

Bank avslutar med att skriva om Albin Ekdal, hur Bank själv var rädd för hans förmåga att 

spela hela mästerskapet, och hur han är Sveriges egen enmansarmé. Bank trycker på hur 

viktig han är för laget, viktigare än backar eller någon annan. Det är en av de få gångerna i 

krönikan som Bank inte trycker på att svenska herrlandslaget är ett kollektiv, utan fokuserar 

på enskilda spelare. 

 

7.2.4 Diskursiv strategi 

 

Tack för resan 

I krönikan har Simon Bank en tydlig diskursiv strategi där han beskriver landslaget som en 

grupp underdogs som lyckats med svåra uppgifter och nu har tagit sig långt in i mästerskapet 

tack vare hårt arbete, snarare än individuella prestationer. De spelar ett rätt händelselöst spel 

mot England inledningsvis, vilket är bra enligt Bank. Anledningen att han nämner detta är att 

England är ett bra lag, vilket kunde lett till en jobbigare inledning på matchen än att den bara 

var händelselös.  

 

Genom att berätta om enskilda situationer i matchen förstärker Bank ytterligare bilden av hur 

Sverige kämpar mot ett starkt England, som också har turen med sig när Sverige väl får 

chansen. Han pratar inte ner några särskilda spelare utan förhåller sig neutral till de svenska 
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spelarnas insatser överlag i matchen. Han går så långt att han till och med anser det vara 

onödigt att klaga på vissa spelare efter matchen trots att de inte nått upp till önskad förmåga 

med motiveringen att det är onödigt nu när mästerskapet är över.  

 

Det är tydligt att Bank vill sätta en folklig bild av landslaget genom att kalla dem för 

“fotbollsarbetare” och “ett gäng kamrater”. Han kopplar även ihop fotbollen med Sverige som 

land och att nog ingen hade trott att mästerskapet skulle gått såhär bra, samt att det är 

irrelevant att prata om den svenska fotbollens framtid när matchen är över, då landslaget nu 

bevisat att fotboll är mer än bara en sport.  

 

Sverige har blivit något som är omöjligt att inte vara stolt över 

 

Simon Bank skriver denna krönika som en kärleksförklaring gentemot det svenska 

herrlandslaget. Att de gjort något mirakulöst, något helt oväntat genom att bara vara sig 

själva. Han målar upp laget som en symbol för Sverige och någonting som man ska vara stolt 

över. Herrlandslaget blev efter denna match, som Bank själv skriver, något som enat landet, 

ett gäng svenskar som vi tittare kunde sluta upp bakom. 

 

“Och hallå där i Almedalen, ni som håller på att debattera om hur ni ska bära er åt 

för att lyckas ena det här landet som “håller på att gå sönder”. Har ni plats för ett 

seminarium till, i så fall kan ni ägna det åt att slå på en riktigt stor tv-apparat och 

titta på när Janne Anderssons landslag spelar fotboll.” (Bank, 2018, 3 juli) 

 

Han lyfter fram enstaka spelares prestationer, deras laganda och exakt vad de gjorde för att 

vinna. Albin Ekdal beskrivs som en enmansarmé som är vital för laget, Janne Andersson 

nämns snabbt i förbifarten då det är “hans lag”. Spelares prestationer ses som något heroiska 

om man ser till kombinationen av presentation av deras bedrifter i matchen kopplat till 

krönikans inledning. Bank skriver själv att de bara gör sitt jobb, men ordvalen när han talar 

om prestationerna berättar något annat. 

 

“Han är en enmansarmé där ute, med sin närkampsfysik, sin intelligens och sina 

lagom mjuka fötter.” (Bank, 2018, 3 juli) 
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Bank skriver som om Sverige förtjänade denna vinst, genom allt sitt slit genom turneringen. 

Att de inte gömmer sig bakom några världsklasspelare eller finlir, snarare hårt jobb och att 

bara spela sin fotboll, genomföra sin matchplan som Janne Andersson arbetat fram. Bank 

lyfter inte fram några särskilda egenskaper hos Schweiz så sett, utan de spelare i Schweiz som 

nämns är de spelare som hade individuella kamper mot de svenska spelarna, som till exempel 

Granit Xhaka,och då hur de svenska spelarna vann dessa individuella kamper. Banks krönika 

pekar på ett välfungerande och hårt jobbande svenskt herrlandslag. 
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8.  Diskussion och slutsats 

 

8.1 Diskussion 

Vår studie vill identifiera och särskilja de eventuella skillnader som uppstår i rapporteringen 

kring dam-och herrlandslagen vid respektive världsmästerskap. För att kunna få fram 

resultatet i denna frågeställning behöver vi därmed ställa texterna mot varann och diskutera 

resultaten av analysen i förhållande med varandra.  

 

För att förenkla hänvisning till de utvalda krönikorna kommer vi att benämna dem som 

följande: 

 

Krönikor gällande damerna: 

Krönika 1: Alle maximal, de gjorde det! 

Krönika 2: Kan dröja innan nästa chans. 

 

Krönikor gällande herrarna: 

Krönika 3: Tack för resan 

Krönika 4: Sverige har blivit något som är omöjligt att inte vara stolt över. 

 

En stor del av vår tidigare forskning visar på att kvinnor inom fotboll, och även andra sporter 

har, historiskt sett, blivit framställda som kvinnor snarare än atleter. Detta är något som vi inte 

upplever i processen av att jämföra dessa krönikor. Spelare från både herr-och damlandslaget 

blir presenterade som spelare och de attribut som framhävs är attribut av en fotbollsspelare. 

Inga värderingar läggs i några faktorer gällande utseende, utan det är deras insatser på 

fotbollsplanen som framhävs. Kian (2007, s. 8) menar på att när det skrivs om kvinnliga 

atleter framhävs i regel privatliv, utseende och familjeroller mer än när det skrivs om manliga 

atleter. Vår analys pekar dock på att så inte är fallet i dessa krönikor. Kian (2007, s. 2) 

menade även på att en av de största skillnaderna som uppstår i rapporteringen mellan dam-och 

herr sporter är den atletiska förmågan av atleten i fråga. Här menar Kian (2007, s. 10) på att 

den atletiska förmågan är något som framställs mer frekvent i rapporteringen kring manliga 

idrottare. Även detta är något vi inte ser vid analysen av dessa 4 krönikor, då den atletiska 

förmågan hos de individuella spelarna framhävs på olika sätt. Albin Ekdal kallades för en 

“enmansarmé” (krönika 4) och Kosovare Asslani var “90% maratonlöpare och 10% geni” 
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(krönika 2). De atletiska förmågorna framställs på olika sätt, men de finns där för både herr-

och damspelarna. Med detta sagt säger vi inte att det inte uppkommer skillnader i dessa 

krönikor men vår analys visar även på skillnader från tidigare forskning.  

 

Fortsatt gällande eventuella skillnader i rapporteringen gällande genus så skriver Stacey och 

Pope (2019, s. 487–488) att det funnits stora skillnader i rapporteringen i förhållande till kön 

och normer i England. Samtidigt visar de i sin forskning att dessa skillnader håller på att 

raderas ut, ur den data de analyserade 2015. De talar om att rapporteringen kring 

damfotbollen har blivit mer lik rapporteringen kring herrfotbollen, där attributen som 

framhävs är mer lika varandra. Detta är något vi även märkt i Banks krönikor varpå, som sagt 

innan, att det inte är specifika attribut som framhävs beroende på kön. Krönikorna talar om 

lagen som helhet och diverse spelare rent individuellt, men då är det speglingar av vad de 

genomförde på planen. Inga personliga aspekter om spelare framgår förutom just de aspekter 

om dem som spelare. Stacey och Pope (2019, s. 499–500) påstår i deras studie att 

rapporteringen kring de båda sidorna av landslagsfotbollen har blivit mer och mer jämlik, rent 

innehållsmässigt, och även vi märker av detta i de krönikor vi analyserat.  

 

De attribut som Helena Tolvhed (2015, s. 36–44) framfört som ofta differentierar 

rapporteringen mellan dam - och herrlag är ord/attribut som enligt henne passar till manliga 

idrottare. Dessa skulle till exempel vara “svettig” eller “stark”. Några sådana framgår inte 

tydligt i texterna som någon skillnad. Inte på det sätt att det används på alla krönikorna, 

snarare på det sätt att de inte är där alls. De ord som förekommer för herrarna som kan liknas 

med dessa normer skulle i sådana fall vara “krigarbackar” eller “fotbollsgnuggare” medan de 

ord som förekommer för damerna som sticker ut är till exempel “lejoninnorna”. En något 

specifik skillnad som framgår, men en intressant sådan likväl. Hur kommer det sig att männen 

liknas med ord som är något könsneutrala medan damernas liknelser är bestämt kvinnliga?  

 

Segrave, McDowell och King III talar om att kvinnor inom sport blir marginaliserade genom 

medias benämning på deras utövande av diverse sporter, genom att tillskriva till exempel 

damernas fotboll som “damfotboll” och herrarnas som “fotboll” (2009, s. 32). Detta skulle, 

enligt Segrave, McDowell och King III (2009, s. 32), stärka hegemonin som finns. Några 

sådana skillnader finns dock inte i krönikorna, då båda lagen benämns som Sverige, kort och 

gott. På så sätt kan ett argument göras att Banks krönikor går emot hegemonin (i just denna 
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aspekt), de normer som finns i samhället, i sin rapportering men framför allt är det ett tecken 

på att båda landslagen är landslag som inte är beroende av några könsbestämmelser. 

 

I analysens första steg, att analysera hur objektet framställs, finns ingen större skillnad på hur 

Bank framställer krönikornas huvudobjekt - alltså matcherna. Samtliga beskrivs ha en 

signifikant betydelse för Sverige som fotbollsnation. Den enda skillnaden vi kan se här är vid 

krönika 2 & 3, nämligen de matcher där respektive landslag blev utslaget ur mästerskapet. I 

krönika 2 uttrycker Bank en stor oro för hur denna förlust kan komma påverka framtidens 

utsikter att få gå långt i ett fotbollsmästerskap för damer igen, medan herrarnas uttåg i krönika 

3 ursäktas med att förebråelser inte är till någon nytta och att detta bara skulle vara ett 

startskott på en ny resa i framtiden. Det är anmärkningsvärt då damerna förlorade i 

semifinalen, medan herrarna åkte ut i sin kvartsfinal. Alltså gick damernas landslag längre i 

sitt mästerskap, men det är ändå dom som riskerar gå en mörk framtid till mötes nu. Detta 

stämmer in med det den tidigare forskningen säger om att idrott i huvudsak är en arena för 

manlig hegemoni (Segrave, McDowell och King III, 2009, s. 31). 

 

Samtidigt gör Bank en intressant parallell mellan den nederländske spelaren Jackie Groenen 

och den forna nederländske spelaren Johan Cruijff. Jackie Groenen var den spelare som 

gjorde målet mot Sverige i semifinalen, ett väldigt viktigt mål då målet säkrade deras 

avancemang till VM-final. Bank skriver att med tanke på att Groenen är “besatt” av Cruijff 

bär hon samma nummer som han gjorde under sin storhetstid. Inga andra kopplingar görs här, 

inga kommentarer om Groenens förmåga som fotbollsspelare, om hon liknar honom i spelet 

vilket i sin tur hade kunnat tolkas som en komplimang, utan bara att hon gjorde mål och att 

hon är besatt av en avliden herrspelare. Vi ser inga sådana skildringar av Bank i några av 

krönikorna för herrarna så frågan kan ställas varför den blir relevant för Jackie Groenen i 

sammanhanget. 

 

Beskrivningen av krönikornas aktörer skiljer sig inte i det avseendet att kvinnor skulle 

tillskrivas andra attribut än män, och då särskilt attribut som inte är förknippade till deras 

atletiska förmåga. I både herrarnas och damernas krönikor beskrivs de som skickliga atleter, 

men också deras motståndare får en hög status i texterna när Bank tillskriver dem tidigare 

meriter. Här har vi alltså inte kunnat hitta några skillnader i analysen. Det vi kan finna som 

skiljer damernas och herrarnas krönikor åt är det som Fink (2015, s. 334) skriver om, 

nämligen att anledningen till deras vinster och förluster framställs olika. Herrarnas utträde ur 
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mästerskapet efter sin förlust mot England blir en liten händelse som Bank ursäktar med att 

förebråelser inte är nödvändiga i sammanhanget, sett till vad de åstadkommit. När damerna 

slogs ut mot Nederländerna beskrevs förlusten med ord som att de nu ska slicka sina sår och 

sträcka på sina ryggar, men han konstaterar också att Sverige nu inte kommer kunna bli 

världsmästare. Även denna gång är det anmärkningsvärt då damerna gått längre i sitt 

mästerskap än herrarna, men det är ändå på damsidan som Bank konstaterar att det inte 

kommer bli något VM-guld. Detsamma gäller hur Bank väljer att framställa respektive lags 

vinster. Damernas vinst förklaras som något Bank inte hade trott innan. I krönika 4 talas det 

inte i några negativa ordalag, utan Bank lyfter fram enskilda spelares bra prestationer och 

konstaterar att de nu är vidare i mästerskapet, helt utan någon antydan till förvåning.  

 

Bank har även en skillnad i hur han beskriver enskilda spelares insatser i de olika lagen. Det 

är mer frekventa positiva beskrivningar av herrarnas lag och svepande beskrivningar av när de 

begår misstag. I damernas krönikor går Bank mer in på detalj när en spelare gjort ett misstag 

och han väljer att ordagrant beskriva Sverige som “inte särskilt bra längre” i krönika 2. Han 

tillskriver dock damerna positiva attribut när de gjort bra saker, men mängden negativa inslag 

är mer frekvent förekommande i damernas krönikor. Ett exempel på detta är hans 

framställning av till exempel på Albin Ekdal och Hedvig Lindahl. Lindahl beskrivs som en 

bra målvakt, och Bank skriver att hon gör fina räddningar. Ekdal beskrivs som en 

enmansarmé, där Bank ger en lång utläggning om att Ekdal är bland de viktigaste kuggarna i 

det svenska maskineriet. Båda spelarna anses vara viktiga för laget, men ändå får Ekdal en 

lång beskrivning om varför han är viktig, till skillnad från Lindahl. När Bank skriver om 

motståndarnas lag och deras insatser är det med liknande beskrivningar på både dam- och 

herrsidan. Det är även samma tema på samtliga krönikor där lagen beskrivs som underdogs 

och motståndarna som bättre än Sverige i enskilda insatser.  

 

Om man tittar på texterna ur ett rent diskursanalytiskt perspektiv så behöver vi först 

konstatera i vilket sammanhang som texterna är skrivna och sedan om det finns ett 

bakomliggande budskap som kan avkodas i texternas budskap. Sammanhangen är identiska 

sett till att de handlar om en vinst och en förlust för båda lagen, samtliga i ett 

mästerskapssammanhang. Diskursen är även den detsamma i samtliga sammanhang, då alla är 

krönikor som också fungerar som en sorts matchreferat. Hittills är det alltså ingen skillnad på 

de olika krönikorna, vilket gör det intressant att undersöka om det bakomliggande budskapet i 

texterna skiljer sig.  
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Även om texterna är relativt fria nedsättande rapportering kring kvinnorna, så finns det små 

språkliga element som ändå skiljer sig. När herrlaget beskrivs som fotbollsgnuggare och 

fotbollsarbetare, tillskrivs damerna epitet med könsbeteckning så som lejoninnor. Damerna 

får även mer kritik för sin förlust i mästerskapet, medan herrarna får pardon och lovord om 

framtiden när de förlorat. Herrarnas vinst är också intressant att undersöka då Bank väljer att 

uppmana Sveriges politiker att titta på landslaget och inspireras till hur man kan bygga något 

som befolkningen tror på. Detta sker förvisso i koppling till Almedalen, med anspelan på en 

sorts nationell identitet är frånvarande i krönikorna om damerna.  

 

Som omnämnt i studiens bakgrund har Simon Bank en något okonventionell väg in i sin roll 

som sportjournalist, då han inte spelat fotboll på elitnivå eller har gått en journalistutbildning 

(Wikström, 2011). Han har även påpekat att synen och behandlingen av kvinnor inom sport 

behöver förändras (Simon Bank, 2018, 6 april). Sambandet mellan dessa två kan vara en 

förklaring till varför Banks krönikor från de båda mästerskapen går emot den manliga 

hegemoni som Sergrave, McDowll och King (2009, s. 32) har belyst i sin forskning där sport 

oftast har upphöjt män och nedvärderat kvinnor. Det gör även att de krönikor av Bank som vi 

analyserat är i linje med det som Petty och Pope (2019, s. 499–500) konstaterade i sin studie 

av Englands damlag 2015, nämligen att de diskursiva skillnader som funnits mellan hur man 

framställer dam- och herrlag är på väg att suddas ut. 

 

8.2 Slutsats 

 

Vi kan genom det material vi undersökt komma fram till att det inte råder någon 

diskriminering gentemot kvinnliga fotbollsspelare i det avseendet att det rapporteras om dem 

som kvinnor snarare än som atleter. I de krönikor vi undersökt förekommer det ingen 

rapportering om kvinnorna utifrån deras utseende eller några andra punkter som tidigare 

forskning visar är vanliga att det skrivs om när det handlar om kvinnor inom idrott. Det 

förekommer dock könsbestämmande begrepp om kvinnor för att beskriva dom i positiva 

ordalag, något som inte förekommer i krönikorna om herrlandslaget. Den diskurs vi kunnat 

finna i texterna är relativt lik i båda lagens fall, men det förekommer även mer kritik gentemot 

damernas insatser och enskilda prestationer, medan männens tillkortakommanden beskrevs 

mer svepande.  
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Tidigare forskning visar också på en tydlig manlig hegemoni gällande sport om hur man 

framställer män och kvinnor när de förlorar. Detta är tydligt i de två krönikor som beskriver 

lagens förluster, där Bank uttrycker en oro för svensk damfotbolls framtid och konstaterar att 

de inte kan vinna VM-guld. Männen som inte gick lika långt i mästerskapet som kvinnorna 

får dock lovord om framtiden och deras förlust är kantad av en stark optimism. Det finns även 

en skillnad mellan krönikorna där bägge lagen har vunnit. I krönikan om männens vinst 

uppmanar Bank Sveriges politiker att titta på landslaget för att se hur man skapar ett starkt 

lagbygge och hur det i sin tur skulle hjälpa politikerna i att svetsa samman Sverige. Bank 

skapar således en stark känsla av nationell identitet kopplat till herrarnas framgång. Någon 

liknande metafor eller koppling saknas i texten om damernas vinst.  

 

8.3 Förslag på vidare forskning 

 

Då bredden på denna studie är relativt begränsad hade ett förslag på vidare forskning varit att 

analysera flera krönikor, från flera tidningar, med flera matcher och krönikor skrivna av flera 

journalister. Det hade även varit intressant att vidare undersöka liknande krönikor från 

tidigare mästerskap längre bak i tiden och se om förändringen som visats i tidigare forskning 

också stämmer överens med hur det rapporteras om den svenska fotbollen. Ett annat förslag 

på vidare forskning vore att analysera enskilda personporträtt av spelare i artikelform, för att 

se om det är någon skillnad i hur män och kvinnor framställs här, något som var tanken från 

oss att göra till en början men där vi senare beslutade oss för att undersöka uteslutande det 

som sker “inne på planen” och inte vad som sker utanför.  
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