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Aim of thesis: 

 

Our essay is aiming towards an understanding of the Swedish media coverage of the Swedish 

men’s and women’s national football team. We want to reach a conclusion on whether or not 

the four largest sports editorials are treating the two national teams any different in their 

reporting, focusing on columns. Another ambition is to compare Swedish evening and 

morning papers, and to see if there is any difference in their reporting around the national 

teams. 

 

Theoretical framework: 

 

We have gathered various theoretical thesis - such as intersectionality, female and masculine 

attributes and hegemony, and have created a codebook to help us gather information around 

all the columns that we have coded.  

 

Method(s): 

 

Our codebook consists of 20 variables. We decided to code all columns written by the largest 

sports editorials in Sweden - Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Göteborgs-Posten. 

In total, it added up to 135 columns written by ten columnists. 81 columns were written in 

conjunction with the FIFA World Cup 2018 for men, and 54 in conjunction with the FIFA 

World Cup 2019 for women. 

 

Results:  

 

The results were interesting. For example, we found out that gender was mentioned in around 

50 percent of the columns regarding the World Cup for women, but only in 15 percent of the 

columns regarding the World Cup for men. 

 

Keywords: men’s football, women’s football, football, evening paper, morning paper, 

attribute, differences, opinion journalism, columns 

 

Nyckelord: herrfotboll, damfotboll, fotboll, kvällstidning, morgontidning, attribut, skillnader, 

opinionsjournalistik, krönikor 
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1. Inledning/problemformulering  
 

Sjunde juli 2018. Sorg i Ryssland. Dele Alli har precis nickat in 2-0 för England i 

kvartsfinalen mot Sverige i herrfotbolls-VM. Sverige åker ut – men med flaggan i topp. Ingen 

hade förväntat sig att Sverige skulle ha ett av världens åtta bästa herrlandslag i fotboll när 

detta mästerskap nått sitt slut. Det svenska herrlandslaget pryder alla svenska tidningar som 

hjältar. 

Tolfte november 2018. Fotbollsgalan i Stockholm där svenska fotbollsframgångar under året 

2018 ska premieras. Det svenska herrlandslaget har höjts till skyarna när de under året gått till 

kvartsfinal i fotbolls-VM i Ryssland. Det svenska damlandslaget håller på att kvala in till VM 

i Frankrike och Nilla Fischer tilldelas Diamantbollen för den damfotbollsspelare som utmärkt 

sig mest under året. När Fischer tilldelas sitt pris håller hon ett brandtal om jämställdhet. “Om 

jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, så skulle jag aldrig mer behöva oroa 

mig ekonomiskt igen, inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för 

livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig att spela fotboll, sluta aldrig att kämpa för 

jämställdhet och känn ingen tacksamhetsskuld, för vi är värda så mycket mer […] Och alla ni 

pojkar, killar och framför allt män: Det är morgon att komma in i matchen nu. För 

jämställdhet är något som gynnar oss alla, men det är något som vi måste göra tillsammans. 

Och helt ärligt: We have no more fucks to give” sa hon bland annat (svenskatal.se, 2018). 

Snabbspola några minuter framåt och Guldbollen ska tilldelas den svenska herrfotbollsspelare 

som utmärkt sig mest under samma år. Karl-Erik Nilsson, ordförande för Svenska 

Fotbollförbundet, äntrar scenen. Han inleder sin presentation av vinnaren med att referera till 

herrarnas kvartsfinal-plats i VM 2018 som det bästa det svenska landslaget presterat sen herr-

VM 1994 i USA. Den gången slutade det med en bronsmedalj. Det fanns bara ett litet 

problem. Det svenska landslaget har både ett herrlag och ett damlag. År 2003 vann det 

svenska damlandslaget ett VM-silver på samma ställe som herrlandslaget tagit brons nio år 

tidigare.  

Sjätte juli 2019. Ett år minus en dag sen herrlandslaget åkte ut mot England i VM i Ryssland. 

Det svenska damlandslaget ställs mot samma motstånd som herrarna fick se sig besegrade av 

– fast nu i en bronsmatch i VM i Frankrike. Denna gång slutar det 2-1 i svensk favör. Sverige 

har precis blivit det tredje bästa damlandslaget i världen och hyllas likt herrlandslaget under 

VM året in. 

Hur tog sig svenska krönikörer an dessa fotbollsmässiga bragdinsatser? Behandlades det 

svenska damlandslaget och herrlandslaget i fotboll på samma sätt inom svensk 

opinionsjournalistik efter sina framgångar? Eller finns det några tonskillnader i dessa 

lovsånger? Det ämnar vi att ta reda på i denna uppsats. 

Fotboll är och har länge varit en stor del av svensk medias sportbevakning. Tidningar lägger 

stora resurser på att bevaka landslagsfotboll, såväl dam- som herrfotboll. Herrlandslaget har 
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precis som herrfotbollen i stort fått större medial uppmärksamhet än damfotbollen, vilket 

Emil Odhe och Lukas Löfgren på Linnéuniversitetet (Löfgren., Odhe 2019) kunde påvisa i 

sitt examensarbete från våren 2019. De undersökte antalet artiklar som Aftonbladet och 

Expressen publicerade om damlandslaget under VM 2015 kontra herrlandslaget under VM 

2018, och fann då att det skrevs 780 artiklar om damlandslaget medan det skrevs hela 2025 

artiklar om herrlandslaget. Med tanke på ekonomi, deltagarantal och historia är den 

skillnaden inte så underlig, utan snarare logisk. I damernas VM-turnering i Frankrike 2019 

var prispengarna till den som vann 4 miljoner dollar. Jämför detta med de 38 miljoner dollar 

som vinnaren av herrarnas VM-turnering 2018 fick så kan man slå fast att en ekonomisk 

skillnad finns (FIFA, 2019). Även deltagarantalet skiljer sig mellan könen. År 2007 fanns det 

ungefär 265 miljoner aktiva fotbollsspelare runt om i världen. Av dessa var 90 % (239 

miljoner) av dem män och 10 % (26 miljoner) kvinnor (FIFA, 2007). Skillnaden är tydlig, 

framförallt gällande den ekonomiska biten. 

Det vi vill undersöka är dock inte i vilken utsträckning de olika landslagen bevakas, och inte 

heller vilka de ekonomiska skillnaderna är, utan snarare vilken ton som hålls i media - 

specifikt i krönikor. Ton är ett vagt begrepp, och vi är medvetna om att det kan svårt att 

kontextualisera. För att konkretisera begreppet så gott som möjligt så kommer vi använda oss 

av ett antal nyckelattribut i vår kodning. Det vi främst kommer att använda oss av för att 

definiera ton är van Zoonens (1995) teori om maskulina och feminina attribut. Denna teori 

kretsar kring attribut som anses vara manliga eller kvinnliga. Genom en innehållsanalys av 

krönikor från herr-VM i fotboll 2018 och dam-VM i fotboll 2019 vill vi med hjälp av dessa 

attribut och annan tidigare forskning komma fram till om skillnad i bevakning mellan 

landslagen finns. Vi vill sätta de olika fotbollslandslagens behandling i media under lupp för 

att undersöka den verkliga bilden. Finns det attribut som anses vara manliga eller kvinnliga 

inom svensk opinionsjournalistik på sportsidorna? Leder detta då till det svenska 

damlandslaget och herrlandslaget behandlas på olika sätt? Vår hypotes är att så är fallet och 

för att stärka detta har vi ett tungt kapital med tidigare forskning för att backa denna tes. 

Denna forskning kommer att presenteras utförligt i nästa kapitel. 

Skulle vår hypotes visa sig vara sann så skulle det innebära att några av de största kvälls- och 

morgontidningarna gör damfotbollen en björntjänst då det är först när man behandlar 

fenomen likvärdigt som man verkligen visar alla respekt. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

alla ska som spelar fotboll ska få beröm i alla sammanhang. Om man förtjänar beröm ska 

man få det oavsett om man är man eller kvinna. På samma sätt ska våra fotbollslandslag få 

kritik på samma sätt i media. Damlandslaget i fotboll är mer framgångsrikt än herrarnas dito. 

Totalt sett har damerna tagit tio medaljer i internationella sammanhang - herrarna har tagit 

sex, varav en efter 1958. Trots detta ligger damlandslaget fortfarande bakom herrlandslaget 

vad gäller medial uppmärksamhet. Hamnar det svenska damlandslaget även i skuggan av 

herrlandslaget i krönikor? 
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2. Tidigare forskning 
 

Det finns en diger forskningshistoria kring bevakningen av damidrott i USA som sträcker sig 

från slutet av 1980-talet till nutid, där en del forskning och jämförelser går hela vägen bak till 

början av 1970-talet. Bland annat skriver Daniels och Wartena i sin forskningsrapport från 

2011 att det funnits en avsaknad av respektfull bevakning av damidrott som främst fokuserar 

på deras idrottsliga kvalitéer sedan 1972, då lagen Title IX gick igenom och innebar att ingen 

längre fick uteslutas från deltagande i utbildningsprogram/aktivitet som får federalt stöd. När 

damidrott får mediautrymme är det inte på samma sätt som när herridrott får det. 

Bevakningen tenderar att skilja i ton, produktion och fokus, vilket resulterar i en negativ bild 

av damidrottare och damidrott (e.g., Angelini, 2008; Billings & Eastman, 2002, 2003; 

Daniels & LaVoi, 2012; Greer, Hardin, & Homan, 2009). 

 

2.1 Infantilisering av den kvinnliga idrottaren 

 

Ett exempel på att bevakningen kring dam- och herridrott skiljer sig åt hittade Daddario 

(1994) i sin studie av den amerikanska tv-kanalen CBS:s bevakning av vinter-OS 1992. Hon 

undersökte samtliga OS-grenar med kvinnligt deltagande genom att studera 30 timmars tv-

sändningar av både dam- och herrklasser och fann att kommentatorer/experter/programledare 

verkade beklaga sig mer över svaga manliga prestationer än över svaga kvinnliga 

prestationer. Dessutom fanns det en tendens till att analysera kvinnliga prestationer från en 

mindre allvarlig synvinkel. Som ett exempel på att kvinnliga idrottare sällan blev behandlade 

som vuxna deltagare refererar Daddario till att Bonnie Blair, guldmedaljören i skridsko, 

kallades ”USA:s lillasyster” under mästerskapet. Från detta kunde hon då dra slutsatsen att 

både producenter eller konsumenter av sportmedia tenderade till att ta damidrott mindre 

seriöst än herridrott.  

 

Daddarios slutsatser bekräftas av kollegorna Messner (1993) samt Wensing & Bruce (2003), 

som har kommit fram till att högpresterande damidrottare ofta benämns som ”tjejer” eller 

”unga kvinnor”, medan herridrottare sällan benämns som ”killar”. Ett modernt exempel på 

denna problematik fann J.S. Fink (2015) i tidningen Daily Mails bevakning av de brittiska 

curlinglandslagen i OS 2014. Damlandslaget knep bronset och benämndes som ”tjejer” i 

Daily Mails rubrik - “Curl power: Girls sweep their way to bronze…”. Dagen efter bärgade 

herrlandslaget silvret, men de benämndes inte som ”killar” i rubriken. Detta får stöd i Alina 

Bernsteins (2002: 402) avhandling. 

 

1892 spelades den första dokumenterade fotbollsmatchen mellan damer (FA 2019). 

Rapporteringen har sedan dess varit snedvriden, och kvinnor har inte porträtterats på samma 

villkor som herrar. Is it time for a Victory Lap: Changes in Media Coverage of Women in 

Sport (Bernstein, Alina, 2002) berör Bernstein många punkter från sent 1990-tal kring 

rapporteringen av kvinnliga atleter. Några kan tyckas vara petitesser, men de säger väldigt 

mycket om villkoren som rapporteringen sker på. Bernstein (2002: 420) skriver om hur 
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sportkommentatorernas skillnad på hur de pratar om kvinnliga och manliga atleter i 

sportsändningar. 

 

“Furthermore, according to them, whereas male athletes are ‘valorized, lionized, and put on 

cultural pedestals’ female athletes are infantilized by the sport commentators who refer to 

them as ‘girls’ or ‘young ladies’ whereas male athletes are ‘men’ or ‘young men’.”  

 

2.2 Män är efternamn, kvinnor är förnamn 

 

En annan aspekt som har problematiserats är att manliga idrottare oftast nämns med deras 

efternamn medan kvinnliga idrottare ofta benämns med deras förnamn. Detta har visat sig i 

studier av bevakning av tennis (Messner 1993), basket (Messner 1993) och gymnastik 

(Higgs, Weiller & Martin 2003, Weiller, Higgs, & Greanleaf 2004). Detta bidrar till kvinnliga 

idrottares låga status och cementerar negativa attityder kring damidrott (Messner 1993). 

Messner drar en liknelse med att en chef i många fall kan använda sig av förnamnet när hen 

pratar med en underordnad, men att den underordnade skulle behöva benämna chefen med 

efternamnet. På detta sätt drar han likhetstecken med kommentatorers behandling av män och 

kvinnor vid sändningar. Detta går att knyta an till resultaten om att damidrotten beskrivs på 

ett sådant sätt att konsumenten vid första anblick tyder beskrivningen som positiv, men 

innehåller ord, fraser och teman som förringar damidrottaren (Duncan & Hasbrook 1988, 

Eagleman 2013). 

 

2.3 Gynnas damidrotten av det utrymme den får? 

 

Med tanke på att bevakningen av damidrott stundtals innehåller de förminskande aspekterna 

vi nämnt ovan kan man argumentera för att det lilla utrymme som damidrotten får endast 

bidrar till att stärka den könsbaserade hierarkin som råder inom idrottsvärlden (Angelini, 

2008; Angelini, MacAuthor, & Billings, 2012). Skillnaderna i bevakningen trivialiserar 

kvinnliga idrottares prestationer och cementerar således könsroller, patriarkala strukturer och 

stärker tankegångar om att det är ”naturligt” att damidrotten ska ha lägre status än 

herridrotten (Greer et al., 2009; Tuchman, 1978). Många av faktorerna bakom detta är nu så 

ingrodda i bevakningen av damidrott att de flesta konsumenter inte märker och inte 

ifrågasätter dem. Samtidigt försvårar den generella avsaknaden av bevakning av damidrott 

dess möjlighet att bygga upp en stabil publik (Duncan & Messner 1998). Avsaknaden av 

exponering leder till att färre potentiella konsumenter av damidrott kan ta del av den på ett 

regelbundet sätt och då blir det svårare att locka till sig en “vardagspublik”, alltså inte bara en 

publik som är engagerad under stora mästerskap.  

 

Det finns tidigare forskning som visar på att idrottare tilldelas olika egenskaper i rapportering 

om dem beroende på vilken könsidentitet de har (Strömbäck 2014). Dessutom finns det en 

hel del forskning om mängden bevakning av damidrott kontra herridrott. I en rapport av 

Bowdy 2017 konstaterades det att herridrott utgör 90 procent av den idrott som sänds i 

amerikansk tv. I samma rapport redogjordes det för att damidrotten egentligen bara får 
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relativt mycket tv-tid under olympiska spel samt i sporter som enligt den här rapporten 

benämns “feminina”, vilka bland annat var gymnastik och konståkning. I sporter som basket, 

ishockey och fotboll saknas emellertid inspirerande berättande om kvinnliga utövare, enligt 

Bowdy.  

 

2.4 Finns intresset för damidrott? 

 

Intresset saknas dock inte, enligt Adams och Tuggle (2018), som gjort en mätning inom åtta 

stora sportmarknader. De tillfrågade, alltså personer som är intresserade av en stor sport, 

svarade i 84 procent av fallen att de är intresserade av damidrott. Därtill svarade 60 procent 

att de tror att damidrotten är på frammarsch och att personer som är 35 år eller yngre i regel 

är mer intresserade av damidrott än andra åldersgrupper. Detta går stick i stäv med den 

argumentation som beslutsfattare kring sportbevakning oftast använder sig av när de svarar 

på frågor om skillnaden i bevakning. Att det rapporteras mindre om damidrott brukar 

nämligen förklaras med att när sportmedieproducenter får frågan om detta brukar de svara 

något i stil med ”marknaden talar sitt tydliga språk, herridrott är vad publiken vill ha” (Cooky 

2013). Det här perspektivet fångar dock inte upp cirkeltänket kring 

bevakningsmängd/intresse. Ju större uppmärksamhet något får, desto större blir intresset 

samtidigt som ovanstående ”naturliga skillnader” mellan dam- och herridrott suddas ut 

(Entman, 1993; Gitlin, 1980, Greer 2007). Därmed har beslutsfattarna större makt än vad de 

vill erkänna (Cooky 2013, Kane 2013). 

 

2.5 Fotbollstjejer med blommor i hår  

 

“Fotbollstjejer med blommor i hår - en studie av hur damlandslaget i fotboll har gestaltats i 

Aftonbladet och Expressen under världsmästerskapen 1991-2011” är en c-uppsats skriven 

2012 av Kristopher Karlsson och Matilda Forsberg vid Södertörns högskola. Det är en 

kvantitativt driven uppsats där man undersökt 206 publicerade artiklar i Aftonbladet och 

Expressen under en 20-årsperiod, för att sedan gå vidare till en kvalitativ innehållsanalys där 

man undersöker 13 artiklar. Studien kom fram till att damlandslaget har fått mer utrymme i 

media under tidsperioden 1991-2011, men att ökningen varit ojämn under tid. Slutsatsen blev 

att sportredaktionerna på Expressen och Aftonbladet blivit bättre på att gestalta damfotbollen, 

men att det finns mycket arbete kvar att göra.  

 

2.6 Sport och Medier 

 

Peter Dahlén har skrivit boken Sport och Medier (2008). Boken handlar om den historiska 

utvecklingen inom relationen mellan journalistik och idrott. Ett av avsnitten i boken handlar 

om medierad sport och textmässig representation av kön. I detta avsnitt tar Dahlén fram 

undersökningar av bland annat Eva Queckfeldt och duon Vande Berg och Sarah Projansky.  
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Queckfeldt gjorde en studie som analyserar bilder av kvinnor på sportsidorna i två 

morgontidningar under tidsperioden 1948-1980. Enligt Dahlén utmärkte då främst dessa 

aspekter den mediala rapporteringen av kvinnor: 

 

● Marginalisering (kvinnor får mindre utrymme än män på sportsidorna) 

● Trivialisering (kvinnors idrottsliga prestationer ses som något alldagligt eller 

oviktigt) 

● Sexualisering (kvinnor utsätts för objektifiering och sexuella anspelningar) 

● Infantilisering (kvinnliga idrottare framställs på ett barnsligt sätt) 

 

Berg och Projansky genomförde en jämförelse över hur manliga och kvinnliga idrottare 

framställdes i professionella basketligor under säsongen 1996/1997 (Hoop Games: A 

narrative analysis of Television Coverage of Women’s and Men’s Professional Baksetball, 

2003). Studien visade att det fanns många likheter i sättet som kommentatorerna uttryckte sig 

om män respektive kvinnor. Berg och Projansky kom dock i sin studie fram till att det fanns 

vissa utmärkande skillnader. Författarna delade upp kommentatorernas sätt att beskriva 

spelare i sex olika grupper. Av dessa gjorde Berg och Projansky enligt Dahlén två kategorier 

med tre var av de sex grupperna. Den första kategorin innehåll likheter och var: 

 

● Idrottslig kompetens (inomidrottsligt kunnande) 

● Skadeskildringar (sättet som skador och skadesituationer benämns) 

● Egna initiativ (när idrottarna tar egna initiativ inom idrotten de utövar)  

 

Den andra kategorin rörde de grupper som främst utmärkte bevakning av kvinnliga 

basketspelare. Dessa var enligt Dahlén följande: 

 

● Disciplinering (kvinnor framställs som undergivna och deras prestationer ses som en 

följd av att de följt andras råd, ofta ska det vara män som gett råden) 

● Exiltillvaro (den idrott som utövas av män ses som den riktiga och kvinnors idrott 

existerar vid sidan om denna) 

● Hus -och hemanknytning (kvinnor skildras som omhändertagande partners och 

mödrar) 

 

2.7 Skillnader mellan morgon- och kvällspress  

 

Morgontidningar och kvällstidningar har olika inkomstkällor samt metoder för att få sålt sina 

tidningar. För morgontidningarna kommer fortsatt en stor del av intäkterna från annonser och 

prenumerationer, medan kvällstidningarna alltjämt har sitt främsta fokus på att sälja 

lösnummer (Sundqvist, 2006). Detta medför att det uppstår skillnader i rapporteringen, då 

morgontidningar har en fast kundkrets samtidigt som kvällstidningarna måste försöka locka 

nya kunder varje dag. Den ständiga jakten på kunder i konkurrens med andra kvällstidningar 

samt tv och radio gör att rapporteringen blir sensationsinriktad. Inom sensationsmaterialet 

ryms ämnen som kändisar, brott och dylikt. Det finns också ett behov av att rapportera om 
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nyheter före sina konkurrenter, vilket ibland kan göra att källkritiken blir lidande. I och med 

att morgontidningarna inte opererar under samma press kan de ofta gå mer in på djupet av 

eller analysera händelser (Hvitfelt, 2009). Å andra sidan upplever inte kvällspressen att de har 

samma demokratiuppdrag att informera medborgaren, och kan därför ta ut svängarna på ett 

annat sätt i sin nyhetsrapportering (Sundqvist, 2006). 
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3. Syfte 

Vi vill göra fördjupande forskning om hur krönikor kring damlandslaget kontra 

herrlandslaget ser ut i Sveriges fyra största trycka sportmedier. Detta på grund av att vi vill se 

om det finns några skillnader i krönikor mellan de två olika lagen - det vi vill komma åt är 

alltså skillnader i framställning. Det har redan gjorts forskning som visar på att herrlandslaget 

får större utrymme på sportsidorna än damlandslaget (Odhe., Löfgren, 2019). Detta säger 

såklart en del om vilken maktordning som gäller inom sportvärlden. Just denna situation är 

något vi också ämnar undersöka, men kommer inte att vara huvudfokus. Vår huvudindikator 

är istället på vilket sätt åsiktsbaserat material skiljer på män och kvinnor inom det svenska 

fotbollslandslaget. Här finns det en kunskapslucka inom svensk forskning som vi har för 

avsikt att fylla. Får vi fram skillnader är det forskning som blir intressant för alla som skriver, 

producerar och beställer krönikor om fotboll, eftersom det går att argumentera för att det inte 

borde vara några skillnader alls. Idealet som det uttalat strävas mot på de flesta 

sportredaktioner är att bevakningen av damidrott och herridrott ska vara jämlik. Mot den 

bakgrunden bör dessa redaktioner se det som problematiskt om det skulle vara påtagliga 

skillnader mellan bevakningen av de två landslagen i fotboll, som är de två mest bevakade 

lagen inom Sveriges mest populära sport. Genom undersökningen av de här två landslagen 

kan man därför dra vissa slutsatser om hur bevakningen ser ut inom fotbollen i stort och 

kanske även dra ett par slutsatser om hur bevakningen kring lagidrott i stort ser ut.  

Vi vill också jämföra morgontidningar och kvällstidningar för att se om det finns skillnader 

på den lite mindre nivån. Får vi fram skillnader på den mikronivån bör även det vara 

intressant information för redaktörer och reportrar, inte minst hos de fyra tidningar som vi 

kommer att jämföra. 

Vi har mest hittat engelskspråkig forskning som är relevant för vår uppsats. Det finns svensk 

forskning av Lukas Löfgren och Emil Odhe, Peter Dahlén och Kristopher Karlsson och 

Matilda Forsberg men de har inte rört skillnader i krönikor eller använt sig av begreppet ton. 

Med andra ord har vi en nationell svensk kunskapslucka som vi ska försöka fylla. Vi vill fylla 

denna lucka för att det är en aspekt som inte har tittats på tidigare. Genom att undersöka 

skillnader i ton mellan damlandslaget och herrlandslaget vill vi komplettera den tidigare 

forskningen. 

Denna uppsats kommer att en innehålla en jämförelse mellan krönikor om damlandslaget och 

herrlandslaget i fotboll. Jämförelsen görs för att ta reda på om tonen i krönikorna skiljer sig 

åt. Den kommer att genomföras i olika dimensioner med jämförelsen med herrlandslaget som 

första parameter för att sedan gå vidare i hur tonen i krönikorna skiljer sig mellan morgon-

och kvällstidningar. För att få täckning för att kunna undersöka detta kommer vi att använda 

oss av teorier och tidigare forskning. 
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3.1  Frågeställningar 

 

1. Hur skiljer sig tonen i krönikor mellan det svenska damlandslaget i fotboll under VM 

2019 i Frankrike och det svenska herrlandslaget i fotboll under VM 2018 i Ryssland?  

1.1 Hur skiljer sig tonen i krönikor mellan dam- och herrlandslaget i morgontidningar och 

kvällstidningar?  

2. Hur skiljer sig bevakningen i antalet skrivna krönikor mellan Sveriges fyra största 

trycka sportmedier? 
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4. Teori 

 

Resultatet av vår kvantitativa analys kommer att tolkas utifrån olika perspektiv för att 

välgrundade slutsatser ska kunna dras. Teorierna kommer också att användas för att förstå 

verkligheten och kunna identifiera bakomliggande aspekter. För att förstå vilka konsekvenser 

detta kan få för vårt ämne kommer teorierna att kopplas in även här. Då vi i denna uppsats 

lägger vårt fokus på skillnader i rapportering av kvinnligt och manligt idrottsutövande inom 

opinionsjournalistik kommer våra teorier att kretsa kring kön och makt.   

4.1 Maskulina och feminina attribut 

Begreppet genus – alltså vilket kön man tillhör – kan upplevas som något förutbestämt. 

Antingen föds en person till man eller så föds en person till kvinna. Detta blir inte minst 

tydligt i sportens värld. Med utgång från det essentiella perspektivet (Connell, 2009) kan man 

dra slutsatsen att det finns fysiska biologiska skillnader mellan kvinnor och män, och dessa 

tar sig i uttryck extra tydligt inom idrotten. Då män i många fall presterar bättre resultat än 

kvinnor inom elitidrotten har en uppdelning skett mellan könen i de allra flesta sporter. I ett 

fåtal sporter tävlar dock kvinnor och män mot varandra i samma klass, till exempel i 

hästsport, i snooker och i viss mån i segling. I dessa sporter har man valt att inte skilja könen 

åt då man bedömer att de fysiska skillnaderna mellan könen inte påverkar resultatet 

(rulesofsport.com, 2019). 

Detta är en förklaring till varför kvinnor och män allt som oftast inte tävlar mot varandra, 

men inte till att det skrivs betydligt mer om herridrott än damidrott. Trots de biologiska 

skillnaderna problematiserar van Zoonen (1995) genus som begrepp. Hon menar på att genus 

är en konstruktion uppbyggd av omständigheter, möjligheter och begränsningar, vilket inte är 

tillräckligt för att urskilja de patriarkala strukturer som finns i samhället. I stället bidrar synen 

på genus som norm till att stärka strukturen. 

van Zoonen argumenterar för att normer och ideal kring begreppet genus reproduceras och 

framställs i media på ett sätt som inte motsvarar hur verkligheten ser ut. Män är de som blir 

bevakade och får uttala sig media i de allra flesta fall, medan kvinnor generellt porträtteras 

med egenskaper som underlägsenhet, tillgänglighet och medgörlighet samt med en tro på att 

konsumtion är en väg till nå framgång och lycka i livet. Å andra sidan tilldelas män attribut 

som våldsamhet, överlägsenhet och maktfullhet. Dessa attribut går lätt att applicera på de 

flesta sporter, där aggressivitet, vinnarskalle och dominans anses vara enbart positiva 

företeelser. Då dessa attribut enligt van Zoonen inte framställs som feminina i media finns det 

en risk att sporter där attributen premieras tilldelas en mansnorm av media och samhället. 

1995 satte hon ihop en modell med attribut som anses vara maskulina/feminina: 
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Män/Kvinnor: (van Zoonens modell från 1995) 

● Overrepresentation/Underrepresentation  

● Work context/Family context 

● High-status positions/Low-status jobs 

● Authority/No authority 

● Power/No power 

● Individual/Related to others 

● Active/Passive 

● Rational/Emotional 

● Independent/Dependent 

● Resistant/Submissive 

● Resolute/Indecisive 

Denna tabell satte van Zoonen ihop genom att sammanställa Fejes (1992) och Gallaghers 

(1980) forskningsresultat.  

I sin rapport fick Gallagher fram resultat som påvisade att kvinnor 1980 var 

underrepresenterade i media i den industriella västvärlden, östra kommunistiska världen och i 

sydliga U-länder. Detta gällde såväl i antalet skribenter som i själva materialet. När de väl 

porträtterades så framställdes de i sin roll som familjemödrar och inte på sin arbetsplats, men 

när de väl porträtterades från sin arbetsplats så var det ifrån lågstatus-jobb där arbetaren 

saknar makt och auktoritet. Dessutom framställdes de ofta som bihang till män (söner, makar, 

chefer o.s.v.) (van Zoonen 1995:319-320). Tilläggas bör att detta är en forskningsrapport som 

är 40 år gammal, i Sverige råder numera numerär jämställdhet på redaktionerna (Djerf-Pierre 

2007:23) och den ovan nämnda uppdelningen av världen kan tyckas vara utdaterad. Dock är 

det historiskt intressanta resultat som ger en bild av hur världen har sett ut.  

1992 kom Fejes fram till att män och kvinnor framställs på de diametralt motsatta sätten, och 

genom att sammanställa Fejes och Gallaghers resultat kom van Zoonen fram till ovanstående 

tabell (van Zoonen 1995:320). 

Ett exempel på när män och kvinnor inom idrottsvärlden tilldelas olika attribut i praktiken 

skulle kunna vara tidigare nämnda Bowdys forskningsrapport från 2017, där sporters 

kvinnoklasser som tilldelats epitetet feminina – i detta fall gymnastik och konståkning – är de 

som får störst bevakning i amerikansk tv under OS. Detta samtidigt som damernas 

turneringar i basket, fotboll respektive ishockey – där så kallade maskulina attribut premieras 

– har en brist på inspirerande berättelser. 

4.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet handlar om olika former av förtryck utifrån skärningspunkter mellan 

maktrelationer (Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen, Lykke, 
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2015). Sammanfattat betyder detta att finns makthierarkier där olika sociala grupper har olika 

syn på en fråga beroende på erfarenheter och sociala tillhörigheter. Eftersom olika grupper 

har olika bakgrunder har de inte samma bild och når därför inte en brytningspunkt mellan de 

olika perspektiven. Det går alltså inte att se ett problem ifrån ett perspektiv eftersom alla inte 

i grund och botten inte har samma synsätt. Dessa maktrelationer kan handla om ras, kön och 

klass. I denna uppsats blir just relationer mellan kön mest relevant. 

Journalistikbranschen har i stora drag varit jämställd i Sverige sedan millenniumskiftet 

(Djerf-Pierre, Monika 2012 Journalisternas Sociala Bakgrund). Sportjournalistiken däremot 

är fortfarande en mansdominerad värld. Enligt uppsatsen Vem fyller sportsidorna? En studie 

av kvinnliga och manliga sportjournalisters produktion i Aftonbladet och Expressen 1995, 

2005 och 2010 (Nordström, Ulrica, 2011) är det huvudsakligen män som bevakar de idrotter 

som till största del syns i sportsidorna. Utifrån detta kan man applicera intersektionalitet på 

problemformuleringen då det finns olika maktordningar inom idrottens journalistiska värld. 

Då män rent krasst dominerar denna värld får de då tolkningsföreträde på både manlig och 

kvinnlig idrott. Enligt Djerf-Pierre kan representationen i journalistiken få demokratiska och 

samhälleliga konsekvenser. I graden en social grupp blir representerad inom pressen påverkar 

deras möjlighet att ha inflytande över materialet som produceras. I fallet svensk 

opinionsjournalistik i stort kommer Olof Svahn och Linus Dahlbäck i Män, ändå… En 

kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska morgontidningars 

opinionsjournalistik (2017) fram till att i den svenska morgonpressen skrivs 65 procent av 

materialet av män medan de resterande 35 procenten produceras av kvinnor. Om man kopplar 

detta till Djerf-Pierres problematisering kring att bristen av representation av olika sociala 

grupper leder till att en viss bild porträtteras i media kan vi se att kvinnor inte får påverka 

opinionsjournalistik i samma grad. Om vi sedan kopplar detta till att just sportjournalistiken 

redan är en mansdominerad del av journalistiken blir bilden än mer talande. Män blir de som 

sitter på makten inom både opinionsjournalistik och sportjournalistik medan kvinnor inte får 

komma till tals på samma sätt. Detta kan leda till en ojämn situation gällande krönikor på 

sportsidorna. 

4.3 Könsmärkning 

En av förgrundsfigurerna till denna teori är Rosabeth Moss Kanter (1993). Enligt Moss 

Kanter handlar könsmärkning om strukturer som begränsar människor utifrån kön. Detta kan 

innebära att människor av olika kön kan begränsas till vissa yrken, fritidssysslor eller 

positioner på arbetsplatser. Detta beror enligt Moss Kanter på strukturella samhällsordningar 

där det som generellt ses manligt har en högre rangordning. I och med dessa strukturer 

reproduceras rollerna på arbetsplatser där de manliga rollerna är åtråvärda. Ett område (genre, 

position eller ämne) som inte minst uppnår könsbalansen 60:40 anses vara könsmärkt (Moss 

Kanter, 1993).  

För fotbollsvärlden i stort kan detta innebära att fotbollen kan ses som ett könsmärkt yrke 

eller fritidssyssla. Rapporten 265 million playing football (FIFA, 2007) författades av FIFA, 

som är fotbollens världsorganisation. FIFA byggde sin rapport på att begära ut register från 
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sina 207 medlemsländer. Enligt rapporten var det som namnet antyder 265 miljoner 

människor som spelade fotboll under 2006. Detta utgjorde under denna tidsperiod 4 procent 

av den totala världspopulationen. Av dessa 265 miljoner människor var endast 26 miljoner 

kvinnor. Detta innebar då en ökning med 6 miljoner kvinnliga spelare från 2000 men påvisar 

ändå att fotbollen är långt ifrån könsbalansen 60:40. Antalet kvinnliga fotbollsspelare 

utgjorde då inte ens 10 procent av världens totala mängd fotbollsspelare. Konsekvenserna av 

detta kan bli att dessa könsroller reproduceras inom fotbollen då den är mansdominerad. Till 

exempel var det en iransk kvinna vid namn Sahar Koyhadari som brukade smuggla in sig 

själv på fotbollsläktare i Iran för att kunna se sitt favoritlag. Anledningen till att hon fick 

smyga in var att kvinnor i Iran inte varit tillåtna att gå på fotboll sedan 1979. Koyhadari blev 

arresterad och valde då att sätta eld på sig själv i protest. Koyhadari avled av sina skador 

(Asahara., Karlsson, 2019).    

4.4 Hegemoni  

Definitionen av hegemoni är makt som utövas genom en kombination av tvång och samtycke. 

Begreppet hegemoni är tätt sammankopplat med begreppet ideologi, då ideologin anses 

underlätta för den styrande eliten att behålla dess makt. Genom att hänvisa till ideologi kan de 

som sitter på makten ge underlag för sina idéer och i längden för sin makt. När den ideologin 

blir rådande inom en kultur kan därför eliten behålla makten genom att stora delar av 

befolkningen inom kulturen har samma ideologi (Loomba, 2008:41). Detta kan man koppla 

till att män i alla år har styrt fotbollen. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har enbart 

haft män som presidenter (FIFA.com, 2019). I en SVT-artikel som publicerades 2016 

konstaterades det också att det vid skrivande stund enbart var två av de 209 nationella 

fotbollsförbunden i världen som hade kvinnliga ordföranden (SVT, 2016). Enligt Marx och 

Engels är det de ideologier som gynnar de dominerande klassernas intressen som får den 

största spridningen i samhället (Loomba, 2008:37). Fotbollens styrelserum är knappast 

jämställda, vilket bevisas av ovanstående statistik samt Aftonbladets granskning från 2017 av 

antalet kvinnor i de herrallsvenska klubbarnas styrelser. Aftonbladet kom då fram till att den 

siffran var 16 procent (Käck, 2017). I och med att många män skulle tappa maktpositioner 

vid en mer jämställd fotbollskultur kan man därför med hjälp av hegemoni-teorin 

argumentera för att det inte är en jämställd ideologi som är den dominerande i 

fotbollsvärlden. Detta kan man även koppla till faktumet att bevakningen och ekonomin kring 

herr- och damfotboll skiljer sig markant. 

4.5 Dahlén och van Zoonen 

Kodboken är byggd på Peter Dahléns (2008) sammanställning av Berg/Projanskys samt 

Queckfeldts markörer om hur rapporteringen ser ut kring damidrottare (se 2.6) och van 

Zoonens sammanställning av Gallaghers och Fejes begrepp om hur kvinnor tilldelas vissa 

attribut och män andra attribut (se 5.1). Till detta har vi adderat ett par variabler på egen hand 

- dessa är medie, morgontidning eller kvällstidning, publiceringsdatum, damfotboll eller 

herrfotboll, rubrik, kön på journalist, huruvida kön nämns i krönikan, huruvida jämställdhet 

nämns i krönikan, inför match/efter match, efter vinst/förlust. Dessutom har vi valt att slå 
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ihop ett par markörer då vi bedömer att deras innebörd går in i varandra. Exempel på detta är 

Peter Dahléns “Disciplinering”, “Idrottslig kompetens” och van Zoonens “Individual/related 

to others”. 

Vissa markörer i vår kodbok behöver ingen närmre förklaring. Ett exempel på detta är ”kön 

på journalist” där vi helt enkelt markerar om det är en man eller en kvinna som skrivit 

krönikan. Andra kan vara svårare att förstå som läsare. Dessa markörer följer nedan: 

Nämns kön i krönikan? 

- Förklaring: När könet på idrottaren nämns. Kan dels vara om skribenten skriver ut 

prefixet “dam” eller “herr” framför fotboll, och dels om könet nämns på ett sätt som 

berättar att det är damfotboll eller herrfotboll. 

- Exempel: Simon Bank skriver i texten (Aftonbladet, 2019) “Det här var inte fotboll - 

det var matte”: “[...] det inte kan vara dåligt för sporten hemma i Thailand att deras 

kvinnor tagit sig till sitt andra raka VM-slutspel i fotboll.” 

Nämns jämställdhet? 

- Förklaring: Huruvida jämställdhet eller frågor kopplade till jämställdhet nämns i 

krönikan.  

- Exempel: Anna Friberg skriver i sin krönika “Handlar om så sjukt mycket mer än 

fotboll - sjukt” följande: “Men det handlar inte bara om fotboll, inte ens den här 

gången. Även om det, för en gångs skull, inte drogs en enda jämförelse med vad 

herrar gjort, får och förtjänar kontra kvinnor, så finns det alltid där någonstans i 

periferin. Kampen som Caroline Seger, och alla de andra spelarna, har gått och går. 

Att få ett erkännande, en bekräftelse på att de är lika mycket värda som manliga 

fotbollsspelare”. 

Trivialisering 

- Förklaring: Kvinnors/mäns idrottsliga prestationer ses som något alldagligt eller 

oviktigt.  

- Ett konkret exempel på detta fann vi i Tomas Petterssons text “Utdömda, kritiserade – 

hade aldrig gått utan er” då han skrev följande rad: “Jag gissar att 99 procent av alla 

tv-tittare som inte kom från Sverige eller Kanada gäspande bytte kanal efter sisådär 

sju minuters spel”. Detta tyder på att matchen inte betydde något för personer som 

inte håller på något av lagen. 

Sexualisering 

- Förklaring: Kvinnor/män utsätts för objektifiering och sexuella anspelningar.  

- Ett exempel på detta är raden “och när svettdropparna rullat klart över Andreas 

Granqvists skäggstubbiga ansikte skickade han in bollen i höger hörn och rusade rakt 

in i en galen gul vägg” från Simon Banks text “Jag har bara ett enda motargument”. 
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Infantilisering 

- Förklaring: Kvinnliga/manliga idrottare framställs på ett barnsligt sätt (tjejer/killar). 

- “Under åtta minuter fick Sverige Kosovare Asllani och Fridolina Rolfö skadade (båda 

grät)”, skriver Simon Bank i sin text “Sverige trivs bra i bronsåldern”, vilket utgör ett 

exempel på när vi har kodat svaret “ja” på variabeln “Infantilisering”. 

Egna initiativ 

- Förklaring: När idrottarna tar egna initiativ inom idrotten de utövar.  

- Exempel på detta finner vi i Tomas Petterssons text “Ingen imponerade mer än denna 

Kosovare Asllani” där han skriver “Sverige ägde allt spel, spelade med all det 

självförtroende och aggressivitet jag bara vågat drömma om. Caroline Seger vann 

bollar. Fridolina Rolfö bombade in inlägg. Elin Rubensson jagade runt överallt. 

Asllani & Magdalena Eriksson pumpade in hörnor”. 

Disciplinering 

- Förklaring: Kvinnor/män framställs som undergivna och deras prestationer ses som 

en följd av att de följt andras råd. Ofta ska det vara män som gett råden. Stärks av van 

Zoonens “Individual/related to others”, “Independent/Dependent” och Dahléns egen 

“Idrottslig kompetens”.  

- Exempel: “Det är heller inte förvånansvärt att Guidetti tar ett bedrövligt avslut i stället 

för att spela bollen i sidled till friläge (föregår målet). Han lever på adrenalin, men är 

inte tillräckligt kylig i sitt första inhopp i VM. Återigen kan inte spelaren lastas för att 

han gör det han är uttagen till att göra”, från Thomas Wilbachers text “Sämsta 

coachningen sen Olle Nordin 1990”. 

Exiltillvaro 

- Förklaring: Den idrott som utövas av män ses som den riktiga och kvinnors idrott 

existerar vid sidan om denna. Stärks av van Zoonens “High-status jobs/Low-status 

jobs”. Vice versa för män.  

- Exempel finns i Simon Banks text “Sverige trivs bra i bronsåldern”, där Bank drar 

paralleller med herrarnas VM-brons 1994. “Vi fick en VM-sommar till, ett sent 0–1-

mål i semifinalen igen, och en chans att bronskröna ett äventyr. Skillnaden mellan att 

låta en förtrollad turnering pysa ut eller explodera med en medalj om halsen. Man satt 

och funderade på om Henke Larsson och Kennet Andersson skulle hinna med att 

skicka in två mål till före paus”. 

Hus-och hemanknytning 

- Förklaring: Kvinnor skildras som omhändertagande partners och mödrar. Stärks av 

van Zoonens “work context/family context”. Vice versa för män.  
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- Ett konkret exempel på detta finner vi i Simon Banks text “Det är hemskt att tänka 

tanken”, där han skriver “Men nu är hon 36 år, hon pratar om två barn och en fru som 

får dra lasset där hemma, att det kostar väldigt mycket att vara hemifrån och att det 

inte är rimligt att lägga ner all den här tiden, allt den här energin, i fyra år till”. 

Authority/No authority - Power/No power 

- Förklaringar: Huruvida kvinnor eller män är i maktposition. Kopplas till 

hegemoni och den ojämställda fotbollsvärlden.  

- Ett exempel är raden “Om när våra motståndare rämnade. Utklassades. 

Jämnades med marken av Janne Andersson” från Noa Bachners text “Kan 

någon förklara hur man stoppar Sverige?”. 

Rational/Emotional (Rationell/emotionell) 

- Förklaringar: Sättet på vilket krönikören beskriver idrottarens agerande och 

känsloförlopp. Stärks av van Zoonens “resolute/indecisive”.  

- Exempel på en emotionell beskrivning finns i Noa Bachners text “Unika 

blågula tårar – då är det helt rimligt att tro” där han bland annat skriver “Vi har 

sett saker här som jag inte har sett hos speciellt många fotbollslag. Vi har sett 

att det är okej att man gråter när man har slagit ut Italien. Att man gråter när 

man förlorar mot Tyskland (...) Att man gråter precis när man vill med andra 

ord”.  

- Ett exempel på rationalitet finner vi i Philip Trollérs krönika “Snart får vi 

svaret - hur stort de kan drömma” - “"Men träningsmatcher är träningsmatcher 

och tävlingsmatcher är något annat", som Peter Gerhardsson sa häromdagen, 

apropå att Frankrike kört över Sydkorea i VM:s öppningsmatch. Samma lag 

som Sverige slog knappt innan avfärden till VM. Det har han naturligtvis rätt 

i”. 

Resistant/Submissive (Beständig-motståndskraftig/ödmjuk-underlägsen) 

- Förklaringar: Hur krönikören beskriver idrottsutövares inställning under 

tävlingsmoment.  

- Ett exempel på när idrottsutövare beskrivs som motståndskraftiga finns i 

Philip Trollérs text “Största framgången i svensk damfotbolls historia”. I den 

skriver han “Vi väntade oss en tysk anstormning efter det. Men det här 

svenska landslaget visade mot Kanada att de inte släpper till särskilt många 

chanser. Mot Tyskland bekräftade de det ytterligare en gång. De lät sig inte 

belägras.” 

- Ödmjukhet hos utövare kom fram i Mattias Balkanders text “För att vinna mer 

än respekt krävs en Forsberg i form”, där författaren skriver “Vår svenska 

”Granen” som ju antagit landsfaderlig storhet både på och utanför 

fotbollsplan, var noga med det under sin ”man of the match”-presskonferens i 

måndag kväll. (...) Andreas Granqvist är förutom en skicklig fotbollsspelare, 
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en sann svensk förebild och en bra person. De svenska spelarna fick efter 

slutsignal dessutom beröm för att ha tagit sig tid att gå runt och klappa om 

förtvivlade sydkoreanska spelare. Respekt. Sportmanskap. Medmänsklighet”.  

Av van Zoonens maskulina och feminina attribut valdes attributet “marginalisering” bort från 

analysschemat. Detta eftersom marginalisering sker systematiskt och inte märks tydligt i 

enskilda krönikor. Istället kommer denna aspekt att appliceras i vår analysdel när vi har en 

överblick över våra analysenheter. 
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5. Material och metod 
 

Vår idé är att ta fram ett antal parametrar med hjälp av tidigare forskning och teorier för att 

med så stor säkerhet som möjligt kunna avgöra vilka krönikor som faller in under vilken 

kategori. Vi kommer sedan att ta del av krönikor från både morgontidningar och 

kvällstidningar för att få in material. Metoden vi kommer att använda oss av är alltså 

kvantitativ eftersom vi kommer att behöva samla in mycket material för att vår forskning ska 

bli så representativ som möjligt. Efter att materialet samlats in kommer den tidigare 

forskningen och teorierna att appliceras på vårt material för att vi ska kunna dra slutsatser för 

att slutligen kunna besvara våra frågeställningar så tillfredsställande som möjligt. Vad gäller 

vårt material kommer vi att vända oss till de svenska tidningarna Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.   

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Det vi kommer att kvantifiera är hur många gånger olika sätt att benämna landslagsspelare 

tillskrivs manliga respektive kvinnliga utövare. Det är alltså en frekvens vi är ute efter. Syftet 

med detta är att vi med frekvensen uträknad ska kunna se på vilket sätt svensk 

opinionsjournalistik skiljer på herrlandslaget och damlandslaget i fotboll.  

 

Vi har för avsikt att kategorisera innehåll på detta sätt för att kunna hitta olika faktorer som 

skiljer på hur opinionsjournalistik bevakar damlandslaget och herrlandslaget. För att göra 

detta kommer vi att göra en kodbok för att bilda olika innehållskategorier. Vår kodbok 

kommer att byggas ihop med hjälp av tidigare forskning och teorier. Kodboken kommer 

sedan att föras in i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att 

kunna samla in material på ett överskådligt sätt. Med hjälp av SPSS kommer vi efter 

materialinsamling att se resultat som kommer att uttryckas i tabeller. Därifrån kommer vi att 

kunna analysera vårt material och dra slutsatser med hjälp av tidigare forskning och köns-och 

maktteorier.     

 

5.2 Markörer 

 

Den tidigare forskning som vi kommer att fokusera på till vår kodbok utgår till stor del från 

van Zoonen maskulina och feminina attribut (1995). van Zoonen kom fram till attribut som 

ofta förknippas med tävling och idrott ofta tillskrivs män och bevakningen därmed passar det 

manliga idrottsutövandet. Män tillskrivs attribut som våldsamhet, överlägsenhet och 

maktfullhet medan kvinnor istället beskrivs med egenskaper som underlägsenhet, 

tillgänglighet och medgörlighet samt med en tro på att konsumtion är en väg till nå framgång 

och lycka i livet (van Zoonen, 1995). I Sport och Medier (2008) av Peter Dahlén tar han upp 

Eva Queckfeldts och Vande Berg och Sarah Projanskys innehållsanalyser. Utifrån deras 

analyser går det också att använda sig av en rad markörer som karaktäriserar idrottslig 
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bevakning med fokus på kvinnor. Exempel på dessa är infantilisering, marginalisering och 

hus- och hemanknytning.  

 

De attribut och markörer som vi hämtat från tidigare forskning och teorier kommer att ses 

över för att hitta likheter och utmärkande faktorer. Dessa kommer sedan att användas för att 

göra kodboken som kommer som vi kommer att använda för att få fram vårt resultat. Vi 

jobbar alltså kumulativt när vi bygger vidare på tidigare forskning (Esaiasson et al., 2012). På 

så sätt har vi skaffat oss en överblick gällande tidigare teorier, tidigare empirisk kunskap, 

tidigare metoder och tidigare normativa diskussioner. Utifrån detta har vi kommit fram till att 

detta sätt att gå tillväga är det som bäst lämpar sig för vår innehållsanalys.  

 

5.3 Material 

 

Dessa tidningar ska vi undersöka:  

 

● Aftonbladet 

● Expressen 

● Dagens Nyheter 

● Göteborgs-Posten 

 

Aftonbladet är Sveriges mest lästa tidning, och når 3 479 000 människor årligen, både på 

webb och i print (TU, 2017). Detta är det starkaste argumentet för att undersöka Aftonbladet, 

men också för att de har en stor sportsida med ett 20-tal anställda sportkrönikörer.  

 

Expressen, inkluderat deras lokala filialer GT (Göteborg) och Kvällsposten (Malmö), är 

Sveriges näst största tidning med 2 306 000 individuella läsare varje dag (TU, 2017). 

Tidningen har, precis som Aftonbladet, en heltäckande sportsida och flera krönikörer på 

sportsidan.  

 

Dagens Nyheter är Sveriges mest lästa morgontidning. DN når 1 131 000 svenskar varje dag 

(TU, 2017), över hälften med print. Att ha med DN i denna undersökning anser vi vara 

viktigt, eftersom skillnaden mellan kvälls- och morgonpress kan utkristalliseras här.  

 

Utöver Dagens Nyheter har vi även valt att undersöka morgontidningen Göteborgs-Posten. 

GP är Sveriges sjätte största tidning – de når 558 000 människor varje dag (TU, 2017) och är 

Västsveriges största tidning. Det svenska damlandslaget i fotboll spelar sina hemmamatcher 

på Gamla Ullevi, och har sin hemvist i Göteborg. Detta har lett till att GP har haft en solid 

bevakning av damlandslaget under de senaste åren, och det har skrivits många krönikor. 

 

5.3.1 Tidsintervall 

 

Vi har valt att göra vår undersökning utifrån de krönikor som skrevs om dam- respektive 

herrlandslaget under damernas VM 2019 och herrarnas VM 2018. Detta eftersom VM utgör 
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den period på en fyraårscykel då landslagen bevakas överlägset mest. Herrarnas VM lockade 

enligt FIFA 3,5 miljarder tv-tittare (Independent UK, 2018) och damernas VM lockade enligt 

samma organisation 1,2 miljarder tv-tittare (FIFA, 2019).  

 

VM 2019 pågick under 7 juni-7 juli, och eftersom Sverige gick hela vägen till semifinal och 

bronsmatch spelade de under perioden 11 juni-6 juli. Våra fyra utvalda tidningar skrev totalt 

54 krönikor om damlandslaget under perioden 10 juni - 7 juli. Aftonbladet var flitigast och 

skrev flest krönikor – Expressen, DN och GP skrev ungefär lika många.  

 

Herrarnas VM pågick från 14 juni till 15 juli, och eftersom Sverige gick till kvartsfinal pågick 

deras turnering från 18 juni-7 juli. Om herrlandslagets VM-äventyr i Ryssland skrevs 81 

krönikor av dessa fyra tidningar. Återigen var det Aftonbladet som var flitigast, och 

Expressen, DN och GP skrev ungefär lika många. Denna tidsperiod är vald eftersom det 

under en VM-sommar skrivs många fler krönikor kring ett landslag än under resten av året.    

 

En aspekt som bör nämnas är att båda landslagen gjorde väldigt bra ifrån sig rent sportsligt. 

Damerna gjorde sitt bästa mästerskap sedan 2011 och knep en bronspeng. Herrarna tog sig 

till en kvartsfinal och gjorde därmed sitt bästa VM-slutspel sedan 1994. Damerna spelade 

totalt sju matcher och herrarna spelade fem matcher.  

 

I såväl damernas som herrarnas fall skrevs den första texten tolv dagar inför premiären och 

den sista texten dagen efter Sveriges uttåg. Vi har dock valt att rationalisera bort de texter 

som skrevs innan dagen före Sveriges premiär och dagen efter Sveriges uttåg. För att vara 

konsekventa har vi valt att plocka bort alla krönikor som skrevs i anslutning till VM, dvs. 

innan 10 juni (dam-VM) och 17 juni (herr-VM). 

 

Efter herrarnas match mot Tyskland 2018 blossade en debatt om rasism upp. Den svenska 

mittfältaren Jimmy Durmaz hade stått för ett stort misstag i slutet av matchen som ledde till 

Tysklands vinstmål. Efter slutsignalen trillade det in ett antal rasistiska påhopp på Durmaz 

sociala medier, och det skrevs ett tiotal krönikor till Durmaz försvar som följd. Vi har valt att 

bortse från dessa krönikor, eftersom textens huvudämne inte är fotboll. Det handlar snarare 

om en världssyn och en ideologi, vilket vi inte anser höra hemma i denna undersökning.  

 

5.3.2 Analysenheter  

 

Till population syftas den grupp av fenomen som vår undersökning vill uttala sig om 

(Esaiasson et al, 2012). I vår undersökning kommer denna grupp av fenomen utgöras av 

krönikor skrivna av redaktioner med egenproducerad opinionsjournalistik om det svenska 

damlandslaget och herrlandslaget i fotboll. För att kunna uttala oss om denna population 

valdes de fyra största tryckta sportmedierna ut. Krönikorna i dessa blir då våra analysenheter. 

Tanken med dessa analysenheter är att gruppen som undersöks ska kunna säga så mycket om 

den stora bilden som möjligt. Resultatet ska alltså bli generaliserbart. Då vi vill undersöka 

skillnader mellan morgontidningar och kvällstidningar kommer våra analysenheter att bestå 
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av krönikor från två redaktioner från respektive kategori. Där tar vi avstamp i Aftonbladet 

och Expressen (kvällstidningar) samt Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten 

(morgontidningar). Härifrån smalnar vi av vårt urval till egenproducerade krönikor under 

herr-VM 2018 i Ryssland och dam-VM 2019 i Frankrike. Efter andra processer som nämns 

under urval smalnar vi av analysenheterna till de krönikor som till största del handlar om 

fotboll under dessa mästerskap. Detta lämnar oss med ett urval på 54 krönikor om dam-VM 

och 81 om herr-VM. Det går att argumentera för att skillnaden i antalet skriva krönikor 

kommer att påverka resultatet men vi menar att detta är det bästa sättet att gå tillväga på. Vi 

vill spegla riktiga bilden och så här ser verkligheten ut.  

 

Totalt innebär detta då 135 krönikor från fyra olika redaktioner. Det totala antalet 

analysenheter ska kodas och analyseras för att svara på våra ursprungliga frågeställningar. 

 

5.4 Validitet  

 

Med uttrycket validitet menas att man översätter teori till operationalisering. Detta är ofta ett 

av de svåraste, men likväl viktigaste momenten i hela forskningsprocessen (Esaiasson et al. 

2012:57). Inom begreppet finns tre olika typer av definitioner:  

 

1) Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator.  

2) Frånvaro av systematiska fel. 

3) Att vi mäter det vi påstår att vi mäter.  

 

I Metodpraktikan har de valt att göra en indelning av dessa definitioner och ge dem begrepp. 

De två första definitionerna hamnar under begreppet “Begreppsvaliditet” och den tredje 

översätts till “Resultatvaliditet”. Resultatvaliditet kan börja diskuteras först när kodningen är 

avklarad, medan begreppsvaliditeten kan avhandlas redan när teori- och metoddelen är klar 

(Esaiasson et al. 2012:57).  

 

Men avgränsningarna tar inte slut där. Det finns även något som kallas intern validitet och 

extern validitet. Intern validitet handlar om huruvida man kan dra välgrundade slutsatser 

utifrån resultatet man har kommit fram till med hjälp av de analysenheter man har valt. 

Antingen genom beskrivande (Metodpraktikans exempel: graden av tolerans eller socialt 

kapital i olika samhällen) eller förklarande slutsatser (Metodpraktikans exempel: får man 

fram resultatet att “videovåldstittande leder till aggressivitet” måste man empiriskt bevisa att 

det inte är det motsatta förhållandet som gäller alternativt att sambandet orsakats av en tredje 

faktor). I vårt fall skulle en beskrivande slutsats kunna vara den historiskt bristfälliga 

rapporteringen i såväl kvantitet som kvalitet kring damfotboll jämfört med herrfotboll, medan 

en förklarande slutsats skulle kunna handla om ”mindre intresse för damfotbollen ger mindre 

bevakning vilket i sin tur ger sämre kvalitet”. Extern validitet handlar om huruvida man kan 

lyfta sina beskrivande och förklarande slutsatser till ett större urval och en större population 

eller rentav till en annan kontext (Esaiasson et. al. 2012:58). I vårt fall kan det vara huruvida 

vi kan applicera resultaten från den här mindre undersökningen av krönikor kring dam- och 
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herrlandslagen till bevakning av dam- och herrfotboll i stort, bevakningen av dam- och 

herridrott i stort och i slutändan bevakning av kvinnor och män i stort 

Vi anser att vi har byggt vår tes stark med hjälp av en stor mängd tidigare forskning och 

adderat ett starkt teoretiskt ramverk till det. Dahléns och van Zoonens begrepp och modeller 

kring kvinnliga idrottare/attribut är vedertagna och har hjälpt oss att sätta ihop en kodbok. 

Deras begrepp/modeller handlar dock inte specifikt om fotbollsspelare, särskilt inte van 

Zoonens, utan där har vi själva fått komma överens om en översättning av begreppen som 

passar vår studie och slagit ihop en del begrepp som vi tycker går in i varandra. På den 

punkten skulle man därför kunna kritisera vår begreppsvaliditet eftersom vi inte i alla 

förekommande fall har hållit oss till de ursprungliga begreppen, men vi har inte gått särskilt 

långt ifrån dessa heller. Detta eftersom vi egentligen inte har ändrat på begreppen, utan mer 

satt in dem i en fotbollsmässig kontext som går att applicera på vår studie. 

 

Definitionen av resultatvaliditet är att vi mäter det vi påstår att vi mäter. I vårt fall att vi de 

facto får fram de korrekta resultaten utifrån det mätinstrument vi har konstruerat med hjälp av 

tidigare forskning/metod/material/teori. Enligt Metodpraktikan (2012:63) är resultatvaliditet 

svaret på formeln begreppsvaliditet plus reliabilitet. Det är alltså två kriterier som måste 

uppfyllas för att uppnå god resultatvaliditet – dels måste begreppsvaliditeten vara god (inga 

systematiska fel), dels måste slumpmässiga och osystematiska fel lysa med sin frånvaro. Det 

sistnämnda kriteriet brukar kallas reliabilitet, och handlar helt enkelt om att inte slarva under 

kodningens gång. Nu är det så att systematiska fel är betydligt allvarligare än osystematiska, 

låg reliabilitet med enstaka fel kan ändå ge ett rättvisande resultat medan svag 

begreppsvaliditet som nämnt skadar hela studien (Esaiasson et. al. 2012:64). Trots detta är det 

givetvis en förutsättning för ett bra resultat att reliabiliteten är hög. Därför är det alltid bra att 

göra ett reliabilitetstest efter kodningen, för att på så sätt kunna rätta till eventuella 

osystematiska misstag. Det finns två sätt att genomföra dessa tester på. Det enkla och 

tidseffektiva sättet är att själv gå igenom en mindre del av materialet en gång till 

(Intrakodabilitet). Det klart bästa sättet är att låta någon utomstående genomföra 

datainsamlingen och sedan mäta skillnaden i resultatet (Interkodabilitet). Vid “enkla” 

kodningar ska det vara så nära hundra procent likadana svar som möjligt för att reliabiliteten 

ska vara hög. Vår kodning är dock lite svårare, den innehåller en del bedömningar, och därför 

kan procentandelen vara något lägre samtidigt som man ändå kan argumentera för att 

reliabiliteten är hög (Esaiasson et al. 2012:207-208).  

 

Med hänsyn till tidsaspekten fick vi nöja oss med intrakodabilitet. Däremot gjorde vi så att vi 

kodade delar av materialet som någon annan i gruppen hade kodat tidigare. På så sätt fick vi 

inslag av interkodabilitet i vårt reliabilitetstest. Vi började även med att koda 15 krönikor 

ihop för att få en gemensam förståelse för variablerna, samt att vi under hela kodningsarbetet 

satt tillsammans för att vara varandra till lags ifall några frågor skulle uppstå. 
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6. Resultat 

Totalt har vi undersökt 135 krönikor efter vår sållning. Artiklarna är tagna ur Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Flest krönikor hade Aftonbladet, som stod 

för ungefär 34 procent (46 krönikor) av alla kodade krönikor. Efter Aftonbladet följde 

Göteborgs-Posten med 23 procent (31 krönikor), Expressen med 22 procent (30 krönikor) 

och Dagens Nyheter med 21 procent (28 krönikor). Totalt skrevs det 76 krönikor i 

kvällstidningarna och 59 krönikor i morgontidningarna.  

Efter kodningens slut utförde vi både en bivariat och en trivariat analys på kodmaterialet. 

Efter att ha genomfört analyserna på vårt analysschema framkom en del intressanta resultat. 

Bland annat visade variabel fyra (damfotboll eller herrfotboll) att det skrevs 54 krönikor (40 

procent) om dam-VM 2019 och 81 krönikor (60 procent) om herr-VM 2018. Vidare visar 

vårt resultat bland annat att kön nämndes i nästan hälften av de kodade damkrönikorna och 

bara i 15 procent av herrkrönikorna, samt att fotbollen damlandslaget presterade sågs som en 

sport bredvid herrlandslagets i nästan en fjärdedel av krönikorna från dam-VM. 

6.1 Damfotboll eller herrfotboll 

Denna bivariata analys har sin utgångspunkt i variabeln “damfotboll eller herrfotboll” som 

beroende. Denna variabel korsanalyserades med övriga variabler i vårt analysschema som då 

blev oberoende. Tanken med denna analys är att besvara frågeställningen: “Hur skiljer sig 

tonen i krönikor mellan det svenska damlandslaget i fotboll under VM 2019 i Frankrike och 

det svenska herrlandslaget i fotboll under VM 2018 i Ryssland?”. 

Vi har valt att frånse från variabel tre (publiceringsdatum) och fem (rubrik) eftersom dessa till 

största del användes för att vi skulle kunna hålla koll på vilka krönikor vi kodat samt för att se 

till att vi inte råkade koda samma krönikor. Variabel ett (medier) och två (morgontidning 

eller kvällstidning) kommer att gå in under kapitel 6.2 som är en trivariat analys där 

skillnader mellan just morgontidning och kvällstidning tas upp. 

Tabell 1: Tabell över analyserade krönikor 

 

Typ Dam-VM Herr-VM Totalt 

Morgontidning 23 36 59 

Kvällstidning 31 45 76 

Krönikor 54 81 135 

Tabellkommentar: Siffror i antal. 
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6.1.1 Samlade variabler 

 

Tabell 2: Könsmarkörer uppdelat efter dam-och herr-VM. 

  

Variabel Totalt Dam-VM  Herr-VM  

Nämns kön? 28 48 15 

Nämns jämställdhet? 10 24 1 

Trivialisering 4 6 2 

Sexualisering 4 0 6 

Infantilisering 12 13 11 

Disciplinering 49 50 48 

Exiltillvaro 10 24 0 

Hus- och 

hemanknytning 

5 4 6 

Totalt antal 135 54 81 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Totalt kodades 135 krönikor varav 54 var skrivna under dam-VM 

och 81 under herr-VM. Två krönikor ansågs vara okodbara under variabeln ”disciplinering” och 

båda dessa skrevs under dam-VM. I övrigt var inga krönikor okodbara. I en och samma artikel kan 

fler än en könsmarkör förekomma, därför blir den totala procentsumman inte 100. 

Tabellen ovan visar en bivariat analys. Det uppkom några intressanta aspekter efter 

kodningens slut. Under variabeln “Nämns kön?” framkom det att under dam-VM nämndes 

kön i nästan hälften av krönikorna samtidigt som det endast nämndes i 15 procent av 

krönikorna under herr-VM. 

Under punkten jämställdhet fann vi att fenomenet nämndes i 24 procent av krönikorna under 

dam-VM och endast i en procent av krönikorna under herr-VM. Trivialisering var en jämn 

kategori där resultaten låg mellan sex till två procent för både herr- och dam-VM. Under 

sexualisering fann vi att herrarna utsattes för detta i sex procent av krönikorna under herr-VM 

medan det inte förekom en enda gång under dam-VM. 

Infantiliseringar av idrottare fann vi i totalt 12 procent av det totala antalet krönikor. Det var 

relativt jämt fördelat på kön då 13 procent av krönikorna var från dam-VM och elva procent 

från krönikor under herr-VM. Disciplineringar var något som förekom relativt ofta i 

krönikorna. Både krönikorna från dam- och herr-VM låg mellan 48-50 procent under denna 

variabel. Under variabeln exiltillvaro låg dam-VM högst med 24 procent mot herr-VMs noll 

procent. Hus- och hemanknytning låg även den jämt fördelat mellan herr- och dam-VM. 

Att tillägga är dock att herrlandslagets lagkapten, Andreas Granqvist, blev pappa under VM 

och en debatt om hans fortsatta medverkan väcktes. 

Av de totalt 135 kodade krönikorna var 54 skrivna under dam-VM och 81 under herr-VM. I 

procent motsvarar detta en könsbalans på 40/60 procent.  
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6.1.2 Kön på journalist 

Tabell 3: Tabell över hur många män respektive kvinnor som skrev krönikor under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018. 

Journalist Dam-VM Herr-VM Totalt 

Kvinna  6 0 2 

Man 94 100 98 

Summa 100 100 100 

Totalt antal 54 81 135 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Inga krönikor var okodbara.  

Vi har kodat totalt 135 krönikörer från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten. Tre krönikor totalt skrevs av kvinnor vilket motsvarade ungefär fyra 

procent av analysenheterna. Endast två kvinnor författade krönikor och de skrev alla sina 

krönikor under dam-VM 2019. 

6.1.3 Inför eller efter match 

Tabell 4: Tabell över hur många krönikor som skrevs inför eller efter match under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018. 

Variabel Dam-VM Herr-VM  Totalt 

Inför 44 54 50 

Efter 52 31 39 

Varken eller 4 15 10 

Summa 100 100 99 

Totalt antal 54 81 135 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade 

och inga bortfall uppkom. 

Av de 54 krönikorna som författades under dam-VM skrevs 24 inför en match, 28 efter en 

match och två i annat sammanhang. Efter-krönikorna från dam-VM stod för 52 procent av 

alla krönikor skrivna under dam-VM. Detta medan efter-krönikorna endast stod för 31 

procent av alla krönikor skrivna under herr-VM. Av krönikorna skrivna under herr-VM var 

istället en majoritet skrivna inför en match. 

Att notera är att damlandslaget spelade fler matcher än herrarna (sju respektive fem). 
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6.1.4 Vinst eller förlust 

Tabell 5: Tabell över hur många krönikor som skrevs efter vinst eller förlust under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018. 

Variabel Dam-VM  Herr-VM  Totalt 

Vinst 33 17 24 

Förlust 19 12 15 

Varken eller 48 70 61 

Summa 100 99 100 

Totalt antal 54 81 135 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. En majoritet av fallen går 

varken in under ”vinst” eller ”förlust”. Av dessa är en klar majoritet skrivna inför att en match ska 

spelas. 

33 procent av krönikorna skrivna under dam-VM författades efter att laget hade vunnit en 

match. Vad gäller herrarna var denna siffra 17 procent. Under dam-VM skrevs 19 procent av 

krönikorna efter en förlust medan 12 procent av krönikorna skrevs efter förlust under herr-

VM. 

Att notera är att damerna vann fler matcher än herrarna (fem respektive tre) medan lagen 

förlorade lika många (två vardera). 

6.1.5 Egna initiativ 

Tabell 6: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som initiativtagare under dam-VM 2019 

och herr-VM 2018. 

Variabel Totalt Dam-VM Herr-VM 

Initiativtagare 64 69 60 

Inte initiativtagare 27 17 33 

Varken eller 10 15 6 

Summa 101 101 99 

Totalt antal 135 54 81 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade 

och inga bortfall uppkom. 

Vi hittade initiativtagare i totalt 64 procent av alla 135 krönikor. Noterbart är att idrottarna 

under herr-VM har framställts som något mer passiva. En tredjedel av fallen jämfört med 

dam-VM:s 17 procent av fallen. 
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6.1.6 Makt eller ingen makt 

Tabell 7: Tabell över vilket kön som stod i maktposition i krönikorna under dam-VM 

2019 och herr-VM 2018. 

I maktposition Totalt Dam-VM Herr-VM 

Kvinnor 11 20 0 

Män 41 35 46 

Inget av könen 50 44 54 

Summa 101 99 100 

Totalt antal 135 54 81 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade 

och inga bortfall uppkom. 

Under herr-VM var inga kvinnor i maktposition. Däremot var män i maktposition i 35 

procent av krönikorna under dam-VM. Vanligast var att inget av könen stod i maktposition 

till det andra. 

6.1.7 Rationell eller emotionell 

Tabell 8: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som rationella eller emotionella under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018. 

Känslostatus Totalt Dam-VM Herr-VM 

Rationell 51 63 47 

Emotionell 41 31 43 

Framgår ej 8 6 10 

Summa 100 100 100 

Totalt antal 135 54 81 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade 

och inga bortfall uppkom.  

Totalt sett beskrevs idrottarna under dam-VM som mer rationella än idrottarna under herr-

VM. Damerna var rationella i 63 procent av krönikorna och emotionella i 31 procent medan 

siffrorna gällande herrarna var 47 procent rationella och 43 procent emotionella. 

6.1.8 Motstridig eller ödmjuk 

Tabell 9: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som motstridiga eller ödmjuka under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018. 

Inställning Totalt Dam-VM Herr-VM 

Motstridig 39 52 30 

Ödmjuk 46 31 56 

Framgår ej 16 17 15 

Summa 101 100 101 

Totalt antal 135 54 81 

Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade 

och inga bortfall uppkom. 
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Under punkten motstridig/ödmjuk benämndes idrottarna under dam-VM som mer motstridiga 

(52 procent av fallen) än herrarna. Herrarna däremot var ödmjuka i 56 procent av fallen. 

Att tillägga är dock att damerna var oddsfavoriter till att vinna fler av sina matcher än 

herrarna. 

6.2 Damfotboll eller herrfotboll i morgontidning eller kvällstidning 

Denna trivariata analys är utformad för att besvara frågeställningar: ”Hur skiljer sig tonen i 

krönikor mellan dam-och herrlandslaget i morgontidningar och kvällstidningar?” och ”Hur 

skiljer sig bevakningen i antalet skrivna krönikor mellan Sveriges fyra största trycka 

sportmedier?”. För att göra detta har vi byggt en analys med tre olika lager där “damfotboll 

eller herrfotboll” och “morgontidning eller kvällstidning” var överst medan de andra 

variablerna varit oberoende. Variablerna har korsanalyserats för att forma resultatet som 

följer nedan.  

Vi har valt att frånse från variabel tre (publiceringsdatum) och fem (rubrik) eftersom dessa till 

största del användes för att vi skulle kunna hålla koll på vilka krönikor vi kodat samt för att se 

till att vi inte råkade koda samma krönikor. Variabel två (morgontidning eller kvällstidning) 

slås ihop med variabel fyra (damfotboll eller herrfotboll) eftersom de inte säger något om 

detta resultat förrän de är satta i relation till varandra. 

6.2.1 Samlade variabler 

Tabell 10: Könsmarkörer uppdelat efter morgontidning eller kvällstidning. 

Variabel Morgontidning Kvällstidning 

Nämns kön? 22 17 

Nämns jämställdhet? 14 8 

Trivialisering 7 1 

Sexualisering 3 4 

Infantilisering 14 11 

Disciplinering 47 50 

Exiltillvaro 14 7 

Hus- och hemanknytning 8 3 

Totalt antal 59 76 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Totalt kodades 135 krönikor. Två krönikor ansågs vara okodbara 

under variabeln ”disciplinering” och båda dessa skrevs under dam-VM. I övrigt var inga krönikor 

okodbara. I en och samma artikel kan fler än en könsmarkör förekomma, därför blir den totala 

procentsumman inte 100. 

Morgontidning och kvällstidning skiljde sig en del i hur de beskrev idrottarna. 

Morgontidningar nämnde kön och jämställdhet i högre utsträckning av kvällstidningar. 

Samtidigt sexualiserade eller objektifierade och disciplinerade kvällstidningar utövarna i 

högre utsträckning än morgontidningar. 
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Överlag var morgontidningar mer benägna att tillskriva idrottarna tabellens fenomen. Den 

största skillnaden hittades under aspekten “exiltillvaro”. Detta användes i 14 procent av 

krönikorna skrivna i morgontidning gentemot sju procent av krönikorna skrivna i 

kvällstidning. 

Tabell 11: Könsmarkörer uppdelat efter dam-och herr-VM i morgontidning eller 

kvällstidning. 

Variabel Morgontidning 

Dam-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Kvällstidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Nämns kön? 57 14 42 16 

Nämns jämställdhet? 30 3 19 0 

Trivialisering 9 6 3 0 

Sexualisering 0 6 0 7 

Infantilisering 9 17 16 7 

Disciplinering 43 50 55 47 

Exiltillvaro 35 0 16 0 

Hus- och hemanknytning 4 11 3 2 

Totalt antal 23 36 31 45 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Totalt kodades 135 krönikor varav 59 var skrivna i 

morgontidning och 76 i kvällstidning. Två krönikor ansågs vara okodbara under variabeln 

”disciplinering” och båda dessa skrevs under dam-VM. I övrigt var inga krönikor okodbara. I en och 

samma artikel kan fler än en könsmarkör förekomma, därför blir den totala procentsumman inte 100. 

Kön nämndes i klart högst utsträckning under dam-VM i morgontidning. Kön nämndes även i 

en stor grad av kvällstidningar under dam-VM men ändå procentuellt mindre än i 

morgontidning. Jämställdhet nämndes även mer i morgontidning än i kvällstidning under 

både dam-VM och herr-VM. 

Under dam-VM använde sig morgontidning av trivialisering och exiltillvaro oftare än 

kvällstidning. Kvällstidning använde sig av infantilisering och disciplinering oftare under 

samma period. 

Vad gäller herr-VM var morgontidningar mer benägna att använda sig av trivialiseringar, 

infantiliseringar, disciplineringar och hus- och hemanknytningar. Under herr-VM använde sig 

kvällstidningar oftare av sexualiseringar eller objektifieringar samt nämnde kön oftare.  
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6.2.2 Medier 

Tabell 12: Tabell över vilka medier som producerade vad under dam-VM 2019 och 

herr-VM 2018. 

Medier Antal Antal krönikor 

under dam-VM 

Antal krönikor 

under herr-VM 

Aftonbladet 46 19 27 

Expressen 30 12 18 

Dagens Nyheter 28 11 17 

Göteborgs-Posten 31 12 19 

Totalt 135 54 81 

Tabellkommentar: Noterbart är att samtliga medier går in i spannet 39-41 procent till 59-61 procent 

vad gäller könsbalans i sina skrivna krönikor. 

Totalt skrev Aftonbladet flest artiklar. Totalt och både under dam-VM och herr-VM. I övrigt 

skrev de tre andra medierna nästan lika många krönikor som varandra under både dam-VM 

och herr-VM.  

6.2.3 Kön på journalist 

Tabell 13: Tabell över hur många män respektive kvinnor som skrev krönikor under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Journalist Dam-VM 

Morgontidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Kvinna (Antal) 0 3 0 0 

Man (Antal) 23 28 36 45 

Totalt (Antal) 23 31 36 45 

Kvinna (Procent) 0 10 0 0 

Man (Procent) 100 90 100 100 

Tabellkommentar: Inga krönikor var okodbara. 

Totalt skrev kvinnor tre krönikor allt som allt under dam-VM och herr-VM. Alla dessa tre 

skrevs under dam-VM och i kvällstidning. 
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6.2.4 Inför eller efter match 

Tabell 14: Tabell över hur många krönikor som skrevs inför eller efter match under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Sammanhang Morgontidning 

(Procent) 

Kvällstidning 

(Procent) 

Dam-VM Inför 15 20 

Dam-VM Efter 22 20 

Dam-VM 

Varken eller 

2 1 

Herr-VM Inför 37 29 

Herr-VM Efter 15 21 

Herr-VM 

Varken eller 

8 9 

Summa 99 100 

Totalt antal 59 76 

Tabellkommentar: Procent påverkas av avrundning. Av krönikorna är alla kodade och inga bortfall 

uppkom. 

37 procent av alla krönikor i morgontidning skrevs inför match under herr-VM. I 

kvällstidning utgjorde denna komponent 29 procent. Vad gäller dam-VM skrevs flest 

krönikor efter match i både morgontidning och kvällstidning. Även krönikor inför match 

under dam-VM skrevs flitigt i kvällstidning. 

Noterbart är fortfarande att damerna spelade fler matcher än herrarna. 
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6.2.5 Vinst eller förlust 

Tabell 15: Tabell över hur många krönikor som skrevs efter vinst eller förlust under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Sammanhang Morgontidning 

(Procent) 

Kvällstidning 

(Procent) 

Dam-VM Vinst 15 12 

Dam-VM 

Förlust 

7 8 

Dam-VM 

Varken eller 

17 21 

Herr-VM Vinst 10 11 

Herr-VM 

Förlust 

5 9 

Herr-VM 

Varken eller 

46 39 

Summa 100 100 

Totalt antal 59 76 

Tabellkommentar: Av de texter som varken skrevs efter vinst eller förlust var en klar majoritet skrivna 

inför att en match skulle spelas.  

Den komponent som utgjorde störst del krönikorna (förutom “varken eller”) skrivna i både 

morgontidning och kvällstidning var krönikor skrivna efter att damerna hade vunnit en 

match.  

Återigen förlorade båda lagen lika många matcher medan damerna vann fler.  
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6.2.6 Egna initiativ 

Tabell 16: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som initiativtagare under dam-VM 

2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Variabel Total Dam-VM 

Morgontidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Kvällstidning 

Initiativtagare 64 65 71 53 67 

Inte 

initiativtagare 

27 17 16 39 29 

Varken eller 10 17 13 8 4 

Summa 101 99 99 100 100 

Totalt antal 135 23 31 36 45 
Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning.  

Damerna beskrevs som initiativtagare oftare än herrarna i både morgontidning och 

kvällstidning. Kvällstidning beskrev generellt utövarna som initiativtagare oftare än 

morgontidning. Herrarna beskrevs oftare som passiva än damerna. Främst blev de benämnda 

som “inte initiativtagare” i morgontidning. 

6.2.7 Makt eller ingen makt 

Tabell 17: Tabell över vilket kön som stod i maktposition i krönikorna under dam-VM 

2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

I maktposition Total Dam-VM 

Morgontidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Kvällstidning 

Kvinna 8 22 19 0 0 

Man 41 26 42 31 58 

Inget av könen 50 52 39 69 42 

Summa 99 100 100 100 100 

Totalt antal 135 23 31 36 45 

Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. 

Oftast var inget av könen i maktposition till det andra könet. Män var dock i maktposition i 

en majoritet av krönikorna i kvällstidning under herr-VM. Män var även i maktposition oftare 

än kvinnor under dam-VM i både morgontidning och kvällstidning. I kvällstidning under 

dam-VM var män i maktposition oftare än kvinnor och oftare än att inget av könen var i 

maktposition. Kvinnor var aldrig i maktposition under herr-VM.  
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6.2.8 Rationell eller emotionell 

Tabell 18: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som rationella eller emotionella under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Känslostatus Total Dam-VM 

Morgontidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Kvällstidning 

Rationell 51 61 65 47 40 

Emotionell 41 30 32 42 51 

Framgår ej 8 9 3 11 9 

Summa 100 100 100 100 100 

Totalt antal 135 23 31 36 45 

Tabellkommentar: Siffror i procent.  

Damerna beskrevs som mer rationella än herrarna i både morgontidning och kvällstidning 

medan herrarna på båda ställen beskrevs som mer emotionella än damerna. Damerna ansågs 

vara mest rationella i kvällstidning och herrarna ansågs vara mest emotionella på samma 

plattform. 

6.2.9 Motstridig eller ödmjuk 

Tabell 19: Tabell över hur ofta utövare beskrevs som motstridiga eller ödmjuka under 

dam-VM 2019 och herr-VM 2018 i morgontidning eller kvällstidning. 

Inställning Total Dam-VM 

Morgontidning 

Dam-VM 

Kvällstidning 

Herr-VM 

Morgontidning 

Herr-VM 

Kvällstidning 

Motstridig 39 48 55 17 40 

Ödmjuk 46 30 32 67 50 

Framgår ej 16 22 13 16 10 

Summa 101 100 100 100 100 

Totalt antal 135 23 31 36 45 

Tabellkommentar: Siffror i procent. Procent påverkas av avrundning. 

Under dam-VM beskrevs utövarna generellt som mest motstridiga medan herrarna generellt 

var klart mer ödmjuka. Det ställe där motstridighet är som mest påtagligt är under dam-VM i 

kvällstidning. Där ödmjukhet lyser starkast är i morgontidning under herr-VM.    
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7. Analys 

I analysdelen har vi valt att plocka ut de variabler som vi tyckte var de allra mest intressanta 

och analysera dessa utifrån det teoretiska ramverk som vi har byggt upp. Detta på grund av 

att vår omfattande kodbok gav oss så pass många resultat att vi känner att vi inte kan 

analysera samtliga variabler på djupet. Dessutom är inte samtliga resultat lika relevanta. Vi 

har även valt att slå ihop frågeställning ett och två under svaren för frågeställning ett. 

7.1. Frågeställning 1: Hur skiljer sig tonen i krönikor mellan det svenska 

damlandslaget i fotboll under VM 2019 och det svenska herrlandslaget i 

fotboll under VM 2018? 

7.1.1 “Är det fotboll eller damfotboll?” 

Totalt skrevs 54 krönikor om Sveriges damlandslag i VM och bland dessa sattes prefixet 

“dam” framför fotboll hela 26 gånger, vilket ger en procentsats på 48 procent. Detta kan man 

jämföra med de 81 krönikor om Sveriges herrlandslag i VM 2018, då prefixet “herr” sattes 

framför fotboll i tolv av de texterna (15 procent). Att det är en så stor skillnad tyder på en 

exiltillvaro för damfotbollen, som ofta benämns som damfotboll medan herrfotboll i 85 

procent av fallen nämns utan prefix. Dessutom går det att tolka som en trivialisering av 

damfotbollen, i och med att krönikörers benägenhet att lägga till “dam” men inte “herr” 

framför fotboll cementerar upplevelsen av herrfotbollen som den huvudsakliga sporten 

fotboll.  

I 57 procent av de kodade dam-VM-krönikorna från morgontidningar nämndes prefixet 

“dam”. Bland kvällstidningar var den siffran 42 procent. Från herr-VM var den siffran 14 

procent bland morgontidningar och 16 procent bland kvällstidningar. 

7.1.2 Jämställdhet viktigare för damfotbollen än för herrfotbollen? 

I och med att fotbollsvärlden är ojämställd när det kommer till rapportering, ekonomi och i 

maktens korridorer blir jämställdhet inom fotbollen ett ämne som ofta tas upp vid bevakning 

av damfotboll, men väldigt sällan vid bevakning av herrfotboll. Detta syntes inte minst i vårt 

resultat, då jämställdhet nämndes eller togs upp i 24 procent av de krönikor vi kodat från 

dam-VM (13 av 54) men bara i lite mer än en procent (en av 81) i krönikorna från herr-VM. 

Anledningen till att det nämndes då var att den svenska mittbacken Andreas Granqvists fru 

födde barn under mästerskapet, vilket orsakade en debatt om huruvida han skulle åka hem till 

förlossningen eller inte. Denna debatt fördes dock framförallt på kultursidor, vilket faktumet 

att det bara skrevs en krönika om detta i de fyra tidningar vi kodat påvisar.  

Jämställdheten inom fotbollen, eller snarare bristen på den, är möjlig att koppla ihop med 

hegemoni som teori. Det är män som styr och kontrollerar fotbollen, och inom 

hegemoniteorin beskriver Engels och Marx att det är de som styr över ett område (i detta fall 

män som styr fotbollen) som bestämmer vilken ideologi som ska genomsyra området. GP var 

den tidning som nämnde/tog upp jämställdhet i en av sina krönikor från herrtidningen. I de 13 
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krönikor om dam-VM där jämställdhet togs upp var uppdelningen mellan morgon- och 

kvällstidningar 7:6. 

Om man ser på denna bild ur ett intersektionellt perspektiv går det att se att det är nästan 

uteslutande män som har författat krönikorna skrivna under dam-VM. Då män själva inte, av 

biologiska skäl, utövar damfotboll kan de ha en annan syn på idrotten. En man skulle kunna 

tycka att en viktig aspekt för en kvinna som spelar är att slå ett slag för jämställdhet medan 

kvinnan i själva verket kanske bara vill utöva sin idrott. Världens bästa damfotbollsspelare 

2019, Megan Rapinoe, var under VM 2019 en stark röst för damfotboll utåt. Hon hade bland 

annat en dispyt med USAs president Donald Trump via media och sociala medier. Under 

mästerskap blev hon en symbol för kampen om jämställdhet men i samband med att hon blev 

utsedd till världens bästa fotbollsspelare uttryckte hon en viss trötthet på denna roll. “Jag 

orkar inte med det längre, när de andra spelarna bara tröstar och det är allt. Herregud”, sa hon 

bland annat i en intervju med France Football enligt Aftonbladet (Brenning, 2019). Detta sa 

hon och syftade på att manliga fotbollsspelare sällan behöver uttala sig om politiska frågor 

såsom jämställdhet. Män som skriver om damfotboll kanske känner att större behov att 

damfotboll ska handla om jämställdhet än vad kvinnorna som utövar idrotten själva känner.  

7.1.3 FIFA World Cup kontra FIFA Women’s World Cup  

Resultatet för variabel 16 finner vi hos Daddario (1994). Under hennes undersökning kring 

CBS tv-sändningar kring vinter-OS 1992 fann hon att kommentatorerna beklagade sig mer 

över svaga manliga sportsliga insatser än över kvinnligas diton. Detta kan uppfattas, och 

gjorde av Daddario, som att den kvinnliga idrottens nederlag inte är något att riktigt bli 

upprörd över. När variabel 16 kodats klart kom vi fram till att under dam-VM 2019 hade 

kvinnornas idrott beskrivits som en exiltillvaro i nästan en fjärdedel av alla krönikor som 

skrivits. Under herrarnas VM 2018 hade den manliga sporten inte i någon krönika beskrivits 

som en sport existerande bredvid den kvinnliga. Detta kan kopplas till van Zoonens 

forskningsresultat från 1995. Hon fann då att när kvinnor porträtteras från sin arbetsplats så 

handlar det om lågstatus-jobb där kvinnan i förhållande till de styrande männen saknar makt 

och auktoritet, men framförallt fick de en tilldelad roll som bihang till män - vilket i 

fotbollens fall blir en exiltillvaro. 

I beskrivningen som damfotboll som en sport som existerar vid sidan om herrfotbollen var 

morgontidningarna Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter flitigast. Det stod för åtta av de 13 

fallen (61 procent) och kvällstidningarna stod för fem av fallen (39 procent).  

7.1.4 It’s a man’s football world 

I de 54 krönikorna från VM 2019 var kvinnor i maktposition i elva krönikor, män i 19 

krönikor och ingen i 24 krönikor. I de 81 krönikorna från VM 2018 var inte en kvinna i 

maktposition vid något tillfälle, medan män var det vid 37 tillfällen och ingen vid 44 

tillfällen. Detta går delvis att koppla till de attribut (Dahlén och van Zoonen) som kvinnor och 

män tilldelas, men framförallt till det faktum att män oftast är de som har ledande positioner 

inom fotbollen (hegemoni). Båda landslagen tränas av män (Peter Gerhardsson och Janne 
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Andersson) och de som styr i förbunden, såväl de nationella som de internationella, nästan 

uteslutande är män.  

I rapporteringen från VM 2019 kom detta fram i varierande grad mellan morgon- och 

kvällstidningar. I morgontidningarna var kvinnor i maktposition i 22 procent av fallen, män i 

26 procent och ingen i 52 procent, medan samma förhållande var 19:42:39 i 

kvällstidningarna. 

7.1.5 Kvinnor mer motstridiga än män? 

“Motstridig” är ett maskulint attribut och “ödmjuk” ett feminint sådant enligt van Zoonen. 

Faktum är dock att i den svenska bevakningen kring landslagen i VM 2018 och VM 2019 

råder helt motsatt förhållande. Anmärkningsvärt porträtterades utövarna i dam-VM som 

motstridiga i över hälften av fallen - i 52 procent av krönikorna - samtidigt som utövarna i 

herr-VM enkom porträtterades som motstridiga i 29 procent av fallen. Vänder man på myntet 

och kollar hur många gånger utövarna porträtterats som ödmjuka under de två mästerskapen 

är det återigen ett resultat som överraskar. Under dam-VM var procentsatsen 30 procent och 

under herr-VM var den 55 procent. Detta går emot tidigare forskning som vi har använt oss 

av, till exempel van Zoonen, Dahlén och Strömbäck, som har hävdat att idrottskvinnor och 

kvinnor i allmänhet tilldelas “feminina” attribut i kontrast till män. Mycket talar fortfarande 

för att deras resultat stämmer, men i vår forskning fann vi inte samma resultat.  

Ett annat intressant resultat är att utövarna, oavsett kön, beskrevs som motstridiga betydligt 

mer ofta än ödmjuka i kvällstidningarna, medan det motsatta förhållandet gällde i 

morgonpressen. Detta kan man koppla till Sundqvists (2006) resultat om att kvällspressens 

ständiga jakt på kunder leder till en sensationsinriktad rapportering, då en motstridig person 

är bättre lämpad för skarpa citat och rubriker än en ödmjuk person. 

7.1.6 Liten skillnad bland traditionella markörer 

Peter Dahlén har plockat ut trivialisering, sexualisering och infantilisering som fenomen som 

drabbar kvinnliga idrottare i rapporteringen om dem. Precis som i fallet motstridig/ödmjuk 

fick vi emellertid den diametrala motsatsen till den tidigare forskningen. Sexualisering fann 

vi endast i fem fall under de 135 krönikorna vi kodade - samtliga vid herr-VM 2018. 

Kvinnorna drabbades inte av sexualisering i text en enda gång, vilket får anses vara 

anmärkningsvärt. Av de fem sexualiseringarna fanns två i morgontidningar och tre i 

kvällstidningar 

 

Det var även övervägande män som infantiliserades i vårt kodmaterial. Under herr-VM 2018 

fann vi infantilisering i nio fall, medan vi under dam-VM 2019 fann tecken på infantilisering 

i sju fall. Procentuellt innebär det dock att damerna infantiliserades oftare, men skillnaden 

mellan könen var inte särskilt stor. Infantiliseringarna var jämnt uppdelade bland morgon- 

och kvällstidningarna, men morgontidningarna infantiliserade herrlandslaget oftare och 

kvällstidningarna infantiliserade damlandslaget oftare. 
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Samma sak kan man säga om antalet trivialiseringar i vårt kodmaterial. I krönikorna till dam-

VM hittades tre trivialiseringar, och i krönikorna till herr-VM hittades två trivialiseringar. 

Morgontidningarna stod för fyra av fem trivialiseringar, två under dam-VM och två under 

herr-VM. 

 

Med andra ord går det att konstatera att det i vårt specifika fall inte skiljde något nämnvärt 

mellan hur de två olika landslagen på punkterna trivialisering och infantilisering - men att 

män sexualiserades ett fåtal gånger och kvinnor inte alls.  

 

7.2 Frågeställning 2: Hur skiljer sig bevakningen i antalet skrivna krönikor 

mellan Sveriges fyra största trycka sportmedier? 

7.2.1 Kvällstidningarna går i bräschen för en jämställd utveckling? 

6o procent (81 av 135) av krönikorna vi har kodat skrevs i samband med herr-VM och 40 

procent (54 av 135) av krönikorna skrevs i samband med dam-VM. Den numerära övervikten 

för rapportering kring herridrott finner vi i vår tidigare forskning. Peter Dahléns (2008) 

begrepp “Marginalisering” handlar om att kvinnliga idrottare får mindre utrymme än 

manliga, vilket vi kunde se i det material som vi kodade. Bowdy (2017) fann att 90 procent 

av all tv-sänd idrott i USA var herridrott, vilket säger en del om den skillnad i 

rapporteringsmängd som finns mellan dam- och herridrott. En så pass stor skillnad i 

rapportering finner vi inte i vårt kodmaterial. Däremot ligger de svenska tidningarnas 

rapportering i krönikeform om damlandslagets VM kontra herrlandslagets VM på den gräns 

som utgör huruvida ett område är könsmärkt - det vill säga exakt 40:60 (Kanter, 1993). Vi 

kan vidare konstatera att kvällstidningarna hamnade på rätt sida strecket, med förhållandet 

41:59, medan morgontidningarna hamnade på fel sida, med förhållandet 39:61. Att 

kvällstidningarna skrev fler krönikor om dam-VM än morgontidningarna, såväl numerärt som 

procentuellt, är en intressant faktor. Det traditionella argumentet som sportproducenter har 

angett när de har kritiserats för den skeva könsbalansen i rapportering om sport har varit att 

damidrott inte säljer i samma utsträckning som herridrott gör (Cooky 2013). Därför är det 

anmärkningsvärt att det är kvällstidningar, som varje dag slåss om att få nya/bibehålla kunder 

i hög konkurrens, som valt att göra en större satsning på damernas VM. Kanske har de 

ledande personerna inom Aftonbladets och Expressens sportredaktioner insett att de kan 

påverka, vilket Cooky och Kane är inne på och man kan läsa om i den tidigare 

forskningsdelen. Entman, Gitlin och Greer är inne på att större uppmärksamhet för damidrott 

kommer att leda till att de skillnader i gemene mans inställning till damidrott/herridrott som 

årtionden av underrepresentationen av damidrott på sportsidorna har byggt upp kommer att 

minska. Detta eftersom större uppmärksamhet leder till större intresse. Kanske är det 

kvällstidningarna som kommer gå i bräschen för förändringen? 
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8. Slutdiskussion 

Damfotbollen tar nya kliv i sin utveckling för varje år som går. Mästerskapen har i stort sett 

alltid dragit storpublik, men nu börjar även vardagsfotbollen, den som spelas mellan klubblag 

och utgör lejonparten av alla matcher som spelas, att dra publik. I takt med att 

uppmärksamheten blir större har de allra största klubbarna i världen insett att damfotboll är 

något som drar folk, bringar inkomster till klubben och stärker dess varumärke. Ett axplock 

av de europeiska storklubbar på herrsidan som de senaste åren har startat/gjort en större 

satsning på damlag är Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, FC 

Barcelona och Malmö FF. I mars 2019 slogs det nytt publikrekord för en klubblagsmatch 

inom damfotbollen då Atletico Madrid tog emot FC Barcelona inför 60 739 åskådare på 

Wanda Metropolitano, och med stor sannolikhet är det ett rekord som inte kommer att stå sig 

särskilt länge. Samtidigt blir mästerskapen knappast mindre, och även om man alltid ska ta 

FIFA:s uppgifter med en stor nypa salt så bör inte deras rapporter om över en miljard tv-

tittare vara helt och hållet tagna ur luften. Den exponeringen gör damfotbollens VM till ett av 

de största idrottsevenemangen i världen. Har Sverige då ett lag som deltar och dessutom går 

hela vägen till semifinal och kniper en bronsmedalj så är det ur en nationellt stor 

sportredaktions synvinkel en “no brainer” att skicka dit reportrar och krönikörer som bevakar 

det svenska landslagets framfart. Minst lika naturligt som att skicka dit ett team under 

herrarnas VM.  

Men då är det dags för den stora frågan – har våra fotbollskrönikörer nått fram hela vägen till 

en jämlik bevakning av de två stora landslagen? Svaret är nej, men innan man som läsare 

känner sig allt för nedslagen över detta ska man komma ihåg att de är på god väg. I fallen 

trivialisering och infantilisering, som enligt Peter Dahlén är två fenomen som är så pass 

vanliga att han inkluderat dessa bland sina nyckelbegrepp om damidrottens bevakning, 

hittade vi mycket små skillnader. I fallet sexualisering så var det faktiskt bara herrlandslaget 

som drabbades – vilket man kan vrida och vända på huruvida det är bra eller dåligt. Det går 

säkert att argumentera för att det är ett tecken på att krönikörer tänker till ett extra varv innan 

de formulerar sig om damfotbollsspelare. Så vill vi inte ha det i slutändan, då måste målet 

vara att krönikören kan skriva lika avslappnat oavsett vilket kön som spelar, men fram till 

dess att vi har nått dit så kan detta steg vara en nödvändighet. Hellre en mer försiktig krönika 

än en som cementerar könsstereotyper.  

Ett annat klassiskt manligt/kvinnligt problemområde inom sportjournalistik och inom 

journalistik i stort är den om att män beskrivs som motstridiga och kraftfulla medan kvinnor 

beskrivs som ödmjuka. Även detta tänk kom på skam i vår undersökning, som visar att 

aktörerna kring damlandslaget beskrevs som motstridiga betydligt oftare än aktörerna kring 

herrlandslaget, som i stället porträtterades som ödmjuka fler gånger än damlandslaget. 

Kanske kan även detta vara ett fall av kompensation gentemot de könsstereotyper som 

tidigare cementerats, men precis som i föregående fall resonerar vi som så att den typen av 

porträttering kan vara nödvändig fram till dess att vi har en helt jämlik rapportering. 
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Ett resultat som kan anses vara problematiskt är det att jämställdhet nämns eller rörs vid 

relativt regelbundet bland krönikorna om dam-VM, men i ett av 81 fall från herr-VM. Att 

jämställdhet nämns så ofta i krönikor om damlandslaget är ett resultat av den enorma klyfta 

gällande ekonomi och makt som finns mellan damfotbollen och herrfotbollen, och i 

förlängningen av den patriarkala struktur som råder i världen. Visst är det bra att det tas upp 

då det är ett stort problem inom fotbollsvärlden som behöver belysas, men samtidigt är det 

som Simon Bank skriver i sin krönika “Ingenting avgörs här – det bara låter så”. I den skriver 

Bank följande “I kväll möter Sverige Kanada i en åttondelsfinal i VM, Peter Gerhardsson 

säger att han befinner sig i en bubbla och helst inte funderar på annat – men kvinnor som 

spelar fotboll måste alltid tänka på annat. Bubblor är inte för dem. De kan inte bara vara 

idrottare, de måste vara representanter, ambassadörer, politiker, debattörer. Zlatan 

Ibrahimovic var en politisk urkraft, en samhällsförändrare, en dörröppnare för 

hundratusentals svenskar som såg upp till honom. Men väldigt ofta fick han ju förmånen att 

bara vara fotbollsspelare också”. Just det sista är det som vi lägger extra fokus på. Medan 

herrfotbollsspelare kan vara fotbollsspelare och enbart få svara på frågor om fotboll, tvingas 

ofta damfotbollsspelare att prata jämställdhet och om sportens utveckling. På samma sätt är 

det med krönikorna – under herr-VM handlar i stort sett alla om enbart fotbollsrelaterade 

ämnen samtidigt som jämställdhet är betydligt mer på tapeten under dam-VM. Det går att 

diskutera vilken väg som är den rätta - kanske är det så att jämställdhet bör vara ett inslag 

även i rapporteringen om herrfotboll? Huvudsaken är att man i slutändan hittar en balans där 

detta tas upp i samma utsträckning oavsett vilket kön som spelar. 

Det som är extra intressant i vår undersökning är att morgontidningar generellt var extra 

ivriga att tillskriva idrottare de aspekter och indikatorer som vi plockat fram med hjälp av 

teorier och tidigare forskning. Då fenomenet morgontidning ses som en av de mer seriösa och 

korrekta formerna av journalistik vi har i Sverige känns det oroväckande att den inte förhåller 

sig bättre till sin roll som oberoende och saklig i kontrast till kvällstidning. 

Kvällstidningsjournalistik har ofta setts som sensationsinriktad och mer beroende av 

marknaden än just morgontidningsjournalistik. Vår undersökning visar att kvällstidningar 

förhöll var mer jämlik i sitt sätt att rapportera om dam-VM 2019 och herr-VM 2018 och 

därmed går längst fram i ledet för att få ett entydigt spår att rapportera om fotboll som en 

enande idrott istället för en fördelad på kön. Om marknaden tillåter detta bör prenumeranter 

kunna göra det samma.  

Vår kumulativa forskning visar att tiden inte stått still. Attribut som tidigare varit tillskrivna 

män eller kvinnor börjar på ett generellt plan att förflytta sig inåt inom idrottens värld. Tiden 

när kvinnor sågs som mödrar och omsorgsfulla fruar medan män sågs som motstridiga 

testosteronmonster kan snart vara förbi. I vissa fall ser vi att förändringar fortfarande krävs. 

Till exempel lever kvinnliga idrottsutövare ofta i en exiltillvaro till män samtidigt som de 

målas upp som representanter och ansikten utåt för politiska processer, såsom jämställdhet, 

medan män får vara lov att fokusera på sin idrott. Vår ansats blir därmed både abduktiv och 

induktiv. Vi väljer att fokusera på den abduktiva delen då just förändringarna måste få stå i 

centrum. Man kan stirra sig blind på skillnader eller kan man se vad som blivit bättre och 

glädjas med detta. Med detta sagt innebär inte det att Aftonbladet, Expressen, Dagens 
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Nyheter och Göteborgs-Posten bör stanna upp och slå sig för bröstet. Skillnader finns och det 

finns fortfarande barriärer att flytta.  

Vi anser att vår generaliserbarhet är god då vi valt ut de fyra största sportredaktioner inom 

tryckt press i Sverige. Dessa fyra har alla producerat egen opinionsjournalistik om både dam-

VM 2019 och herr-VM 2018 samt haft egna reportrar på plats. Vi har valt att koda alla deras 

krönikor från mästerskapen med start en dag före mästerskapens början och slut en dag efter 

Sveriges uttåg. Då vi valt att koda alla krönikor som skrevs under dessa perioder anser vi att 

vi har nått högsta möjliga generaliserbarhet gällande dessa mästerskap. Då mästerskap är den 

tid då det skrivs flest antal krönikor under en koncentrerad tidsperiod menar vi att denna 

period är talande för den större bilden. Vi har alltså kodat alla möjliga krönikor från de fyra 

största tryckta sportredaktionerna i Sverige under den period då det skrivs som allra mest 

krönikor om både det svenska damlandslaget och det svenska herrlandslaget i fotboll. Detta 

för att svara på om svensk opinionsjournalistik gjorde skillnad på de svenska 

fotbollslandslagen under sina respektive senaste mästerskap. På så sätt anser vi att vi har 

fångat att de komponenterna som krävs för att nå god generaliserbarhet. 

I och med att generaliserbarheten är god går det även att lyfta våra resultat och våra slutsatser 

till en större population. De svenska landslagen i fotboll är de mest medialt intressanta 

fotbollslagen i Sverige och några av de mest medialt intressanta lagen inom all svensk sport. 

Därför anser vi att vår forskning är möjlig att applicera på forskning om dam- och herridrott i 

allmänhet, och om dam- och herrfotboll i synnerhet. Våra resultat och slutsatser borde även 

vara intressanta för den som forskar om genus på ett bredare plan, eftersom vi har använt oss 

av van Zoonens modell som är generell för rapportering om kvinnor och män.  

Vi anser att vi har byggt upp en kodbok med hjälp av ett teoretiskt ramverk som gör att vi kan 

dra välgrundade slutsatser utifrån de resultat som vi har fått. Till exempel är jämställdhetens 

närvaro som fråga inom damfotbollen ett resultat av de stora ekonomiska och maktmässiga 

skillnaderna inom sporten. I en helt jämställd fotbollsvärld hade frågan inte varit lika mycket 

på tapeten och då hade det inte skrivits lika mycket om den.  

Nyckeln till vidare förändring tror vi är ett konsekvent tänk och en medvetenhet. De flesta 

redaktioner har så kallade “guidelines” där reglerna för deras sätt att skriva och rapportera 

finns. Om de indikatorer som vi plockat fram hade funnits med i dessa handböcker hade det 

förenklat arbetet för att medvetet jobba mot en värld där alla känner sig välkomna på 

sportsidorna och på fotbollsplanerna. Det måste vara acceptabelt att benämna fotboll utövat 

av kvinnor som damfotboll. Annars skulle det bli väldigt förvirrat i den mediala 

rapporteringen gällande vem som har stått för vilka idrottsliga prestationer. Det kan dock inte 

vara acceptabelt att benämna fotboll utövat av kvinnor som damfotboll om man inte också 

benämner fotboll utövat av män som herrfotboll. Fotboll spelas med en boll och en boll har 

inget bestämt kön. På samma sätt har idrott inget bestämt kön och bör behandlas på detta sätt. 
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8.1. Förslag på vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna innehållsanalys anser vi att det hade varit intressant att se 

analysen utifrån ett historiskt perspektiv. Vi kan påvisa att förändringar har skett sedan det att 

vår tidigare forskning publicerats. Dock går det inte att se huruvida situationen gällande 

skillnader mellan herrlandslaget och damlandslaget i fotboll förändrats inom svensk 

opinionsjournalistik över tid. För att kunna få en överblick över detta hade denna 

innehållsanalys behövts utföras på tidigare mästerskap och sedan sammanställas. 

Vårt resultat väcker också en rad mindre frågeställningar som kan agera som komplement till 

våra mer centrala frågeställningar. Vad beror skillnaderna vi kommit fram till på? Varför har 

vissa attribut som ansetts vara kopplat till ett visst kön nu slutat vara könsmärkt? Är det något 

som är kopplat till den enskilda journalisten eller har det med toppstyrning att göra? Detta 

skulle kunna ge grund åt vidare forskning inom ämnet. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Kriterier till kodbok 

V1 Medie  

- Förklaring: Aftonbladet, Expressen, DN och GP.  

- Variabler:  

- 1.Aftonbladet 

- 2. Expressen 

- 3. DN 

- 4. GP 

V2 Morgontidning eller kvällstidning? 

- Förklaring: Morgontidning = DN och GP. Kvällstidning = Aftonbladet och 

Expressen. 

- Variabler:  

- 1. Morgontidning  

- 2. Kvällstidning 

V3 Publiceringsdatum 

- Förklaring: Vilket datum som texten har publicerats. 

- Variabler: Datum i text. 

V4 Damfotboll eller herrfotboll 

- Variabler: 

- 1. Damfotboll 

- 2. Herrfotboll 

- 0. Okodbart 

V5 Rubrik 

- Variabler: Rubrik i text 

V6 Kön på journalist 

- Variabler:  

- 1. Kvinna  

- 2. Man 

- 0. Okodbart 
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V7 Nämns kön i krönikan? 

- Variabler:  

- 1. Ja  

- 2. Nej 

- 0. Okodbart 

V8 Nämns jämställdhet? 

- Variabler:  

- 1. Ja  

- 2. Nej 

- 0. Okodbart 

V9 I vilket sammanhang som krönikan är skriven (inför/efter match) 

- Variabler: 

- 1. Inför match 

- 2. Efter match  

- 3. Annat 

- 0. Okodbart 

V10 I vilket sammanhang som krönikan är skriven (vinst/förlust) 

- Variabler:  

- 1. Vinst 

- 2. Förlust  

- 3. Annat 

- 0. Okodbart  

- Tillägg: Då inget av lagen spelade oavgjort under sina respektive turneringar har vi 

valt att bortse från den variabeln. 

V11 Trivialisering 

- Förklaring: Kvinnors/mäns idrottsliga prestationer ses som något alldagligt eller 

oviktigt. 

- Variabler:  

- 1. Ja 

- 2. Nej  

- 0. Okodbart. 
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V12 Sexualisering 

- Förklaring: Kvinnor/män utsätts för objektifiering och sexuella anspelningar. 

- Variabler:  

- 1. Ja  

- 2. Nej  

- 0. Okodbart. 

V13 Infantilisering 

- Förklaring: Kvinnliga/manliga idrottare framställs på ett barnsligt sätt (tjejer/killar). 

- Variabler:  

- 1. Ja  

- 2. Nej  

- 0. Okodbart. 

V14 Egna initiativ 

- Förklaring: När idrottarna tar egna initiativ inom idrotten de utövar. 

- Variabler:  

- 1. Initiativtagare 

- 2. Idrottaren/idrottarna tar inte egna initiativ.  

- 0. Okodbart. 

V15 Disciplinering 

- Förklaring: Kvinnor/män framställs som undergivna och deras prestationer ses som 

en följd av att de följt andras råd. Ofta ska det vara män som gett råden. Stärks av van 

Zoonens “Individual/related to others”, “Independent/Dependent”  och Dahléns egen 

“Idrottslig kompetens”. 

- Variabler:  

- 1. Ja  

- 2. Nej  

- 0. Okodbart 

V16 Exiltillvaro 

- Förklaring: Den idrott som utövas av män ses som den riktiga och kvinnors idrott 

existerar vid sidan om denna. Stärks av van Zoonens “High-status jobs/Low-status 

jobs”. Vice versa för män. 

- Variabler:  

- 1. Ja 

- 2. Nej 

- 0. Okodbart. 
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V17 Hus-och hemanknytning 

- Förklaring: Kvinnor skildras som omhändertagande partners och mödrar. Stärks av 

van Zoonens “work context/family context”. Vice versa för män. 

- Variabler:  

- 1.Ja 

- 2. Nej  

- 0. Okodbart. 

Män/Kvinnor: (van Zoonens modell från 1995) 

V18 Authority/No authority - Power/No power 

- Förklaringar: Huruvida kvinnor eller män är i maktposition. Kopplas till 

hegemoni och den ojämställda fotbollsvärlden. 

- Variabler:  

- 1. Kvinnor i maktposition 

- 2. Män i maktposition 

- 3. Ingen i maktposition 

- 0. Okodbart  

V19 Rational/Emotional (Rationell/emotionell) 

- Förklaringar: Sättet på vilket krönikören beskriver idrottarens agerande och 

känsloförlopp. Stärks av van Zoonens “resolute/indecisive”.  

- Variabler: 

- 1. Rationell 

- 2. Emotionell 

- 0. Okodbart 

V20 Resistant/Submissive (Beständig-motståndskraftig/ödmjuk-underlägsen) 

- Förklaringar: Hur krönikören beskriver idrottsutövares inställning under 

tävlingsmoment.   

- Variabler:  

- 1. Motståndskraftig.  

- 2. Ödmjuk 

- 0. Okodbart 
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10.2 Bilaga 2: Alla kodade krönikor 

11 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WbJGGQ/vi-behover-se-mer-redan-i-

premiaren 

 

11 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/AdxAEx/simon-bank-madelen-janogys-

sverige  

 

13 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/kJKlmk/bank-kan-varken-forlora-eller-vinna 

 

16 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/JopKkP/bank-sverige-har-en-speciell-

relation-till-thailand 

 

16 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/jdwVMA/bank-det-har-var-inte-fotboll--det-

var-matte 

 

19 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/GG5G44/bank-som-vi-kommer-att-hata-dem 

 

20 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/6jV31O/bank-satsat-allt-han-ager-pa-en-

seger  

 

23 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/awaOxO/bank-fischers-brister-marks-lite-

oftare-an-forut 

 

24 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/BRzrGv/bank-ingenting-avgors-har--det-

bara-later-sa 

 

24 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/y3V8g2/bank-vi-kan-kalla-allt-det-har-for-

hedvig  

 

29 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/AdJqvM/bank-det-ar-dags-nu 

 

29 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WbJGGQ/vi-behover-se-mer-redan-i-premiaren
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WbJGGQ/vi-behover-se-mer-redan-i-premiaren
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https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/awaOxO/bank-fischers-brister-marks-lite-oftare-an-forut
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/BRzrGv/bank-ingenting-avgors-har--det-bara-later-sa
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/BRzrGv/bank-ingenting-avgors-har--det-bara-later-sa
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/y3V8g2/bank-vi-kan-kalla-allt-det-har-for-hedvig
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/y3V8g2/bank-vi-kan-kalla-allt-det-har-for-hedvig
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/AdJqvM/bank-det-ar-dags-nu
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https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/JoLqjj/bank-herregud-de-gjorde-det 

(pluslåst) 

 

1 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/naVnWx/bank-tron-pa-peter-gerhardsson-

har-tagit-sverige-hit 

 

3 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/opVQ7V/bank-en-orange-storm-kvar--de-

kan-inte-sluta-nu 

 

3 juli:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/4qxA5a/bank-kan-droja-lange-innan-nasta-

chans 

 

4 juli:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/70xOr4/bank-det-ar-hemskt-att-tanka-tanken 

 

6 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/EWKP3l/bank-sverige-trivs-bra-i-

bronsaldern 

 

Johanna Frändén: 

 

25 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/RRamor/franden-basta-laget-att-skicka-hem-

tyskorna 

 

4 juli:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/zGVjWv/franden-besvikelse-som-fa-kan-

unna-sig 

 

Krönikor om damlandslaget i fotboll från Expressen under perioden: 

 

Anna Friberg:  

30 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/anna-friberg/handlar-om-sa-mycket-mer-an-

fotboll-sjukt/ 

 

Tomas Pettersson: 

 

11 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ingen-imponerade-mer-an-

denna-kosovare-asllani/ 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/JoLqjj/bank-herregud-de-gjorde-det
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/naVnWx/bank-tron-pa-peter-gerhardsson-har-tagit-sverige-hit
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/naVnWx/bank-tron-pa-peter-gerhardsson-har-tagit-sverige-hit
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/opVQ7V/bank-en-orange-storm-kvar--de-kan-inte-sluta-nu
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/opVQ7V/bank-en-orange-storm-kvar--de-kan-inte-sluta-nu
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/4qxA5a/bank-kan-droja-lange-innan-nasta-chans
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/4qxA5a/bank-kan-droja-lange-innan-nasta-chans
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/70xOr4/bank-det-ar-hemskt-att-tanka-tanken
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/EWKP3l/bank-sverige-trivs-bra-i-bronsaldern
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/EWKP3l/bank-sverige-trivs-bra-i-bronsaldern
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/RRamor/franden-basta-laget-att-skicka-hem-tyskorna
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/RRamor/franden-basta-laget-att-skicka-hem-tyskorna
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/zGVjWv/franden-besvikelse-som-fa-kan-unna-sig
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/zGVjWv/franden-besvikelse-som-fa-kan-unna-sig
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/anna-friberg/handlar-om-sa-mycket-mer-an-fotboll-sjukt/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/anna-friberg/handlar-om-sa-mycket-mer-an-fotboll-sjukt/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ingen-imponerade-mer-an-denna-kosovare-asllani/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ingen-imponerade-mer-an-denna-kosovare-asllani/
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15 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/darfor-ska-madelen-janogy-bankas-igen/ 

 

20 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/sjalvklart-kunde-sverige-inte-

vinna-med-det-laget/ 

 

22 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/det-skulle-vara-ett-svidande-

bakslag/ 

24 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/utdomda-kritiserade-hade-aldrig-

gatt-utan-er/ 

 

29 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ett-hett-tips-varfor-inte-banka-

den-basta-i-kvall/ 

 

29 juni: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/lackrast-av-allt-ar-sattet-som-

man-gjorde-det-pa/ 

 

2 juli: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/vi-bryr-oss-inte-om-era-stjarnor-

vi-har-ett-geni/ 

 

4 juli: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/jag-vet-inte-om-svensk-fotboll-

kan-resa-sig-igen/ 

 

4 juli: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/inget-gjorde-mig-mer-bedrovad-

an-att-se-det/ 

 

6 juli: 

https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ar-en-sann-historia-om-en-

svensk-ikon/ 

 

Krönikor om damlandslaget i fotboll från DN under perioden (alla DNs artiklar är 

bakom betalvägg): 

 

Johan Esk: 

 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/darfor-ska-madelen-janogy-bankas-igen/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/sjalvklart-kunde-sverige-inte-vinna-med-det-laget/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/sjalvklart-kunde-sverige-inte-vinna-med-det-laget/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/det-skulle-vara-ett-svidande-bakslag/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/det-skulle-vara-ett-svidande-bakslag/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/utdomda-kritiserade-hade-aldrig-gatt-utan-er/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/utdomda-kritiserade-hade-aldrig-gatt-utan-er/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ett-hett-tips-varfor-inte-banka-den-basta-i-kvall/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ett-hett-tips-varfor-inte-banka-den-basta-i-kvall/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/lackrast-av-allt-ar-sattet-som-man-gjorde-det-pa/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/lackrast-av-allt-ar-sattet-som-man-gjorde-det-pa/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/vi-bryr-oss-inte-om-era-stjarnor-vi-har-ett-geni/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/vi-bryr-oss-inte-om-era-stjarnor-vi-har-ett-geni/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/jag-vet-inte-om-svensk-fotboll-kan-resa-sig-igen/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/jag-vet-inte-om-svensk-fotboll-kan-resa-sig-igen/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/inget-gjorde-mig-mer-bedrovad-an-att-se-det/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/inget-gjorde-mig-mer-bedrovad-an-att-se-det/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ar-en-sann-historia-om-en-svensk-ikon/
https://www.expressen.se/sport/kronikorer/tomas-pettersson/ar-en-sann-historia-om-en-svensk-ikon/
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10 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-damlandslaget-har-mest-att-forlora/ 

 

11 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-blixtar-och-dunder-och-magiska-madelen/ 

 

20 juni:  

https://www.dn.se/sport/johan-esk-peter-gerhardsson-geni-eller-galning/ 

 

25 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-seger-som-skapade-kanslor-hopp-och-tro/  

 

29 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-for-sista-striden-eller-skonaste-segern/ 

 

29 juni: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-nu-ska-detta-gang-av-hjaltar-ga-for-guld/ 

 

2 juli: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-for-sverige-att-gora-lalehs-lat-sann-och-ta-

over-varlden/ 

 

3 juli: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-trenden-talar-for-seger-och-vinst/ 

 

3 juli: https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-forlusten-var-bitter-och-tung-men-till-slut-

inte-orattvist/ 

 

6 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-utnyttja-det-unika-och-lat-flickor-trana-med-pojkar/ 

 

7 juli: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-stenhard-vinnarskalle-raddade-svenska-

bragdbronset/ 

 

Krönikor om damlandslaget i fotboll från GP under perioden (alla GPs artiklar är 

bakom betalvägg): 

 

Philip Trollér: 

 

11 juni: 

https://www.gp.se/sport/snart-f%C3%A5r-vi-svaret-hur-stort-de-kan-dr%C3%B6mma-

1.15551462 

 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-damlandslaget-har-mest-att-forlora/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-blixtar-och-dunder-och-magiska-madelen/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-peter-gerhardsson-geni-eller-galning/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-seger-som-skapade-kanslor-hopp-och-tro/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-for-sista-striden-eller-skonaste-segern/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-nu-ska-detta-gang-av-hjaltar-ga-for-guld/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-for-sverige-att-gora-lalehs-lat-sann-och-ta-over-varlden/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-for-sverige-att-gora-lalehs-lat-sann-och-ta-over-varlden/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-trenden-talar-for-seger-och-vinst/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-forlusten-var-bitter-och-tung-men-till-slut-inte-orattvist/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-forlusten-var-bitter-och-tung-men-till-slut-inte-orattvist/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-utnyttja-det-unika-och-lat-flickor-trana-med-pojkar/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-stenhard-vinnarskalle-raddade-svenska-bragdbronset/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-stenhard-vinnarskalle-raddade-svenska-bragdbronset/
https://www.gp.se/sport/snart-f%C3%A5r-vi-svaret-hur-stort-de-kan-dr%C3%B6mma-1.15551462
https://www.gp.se/sport/snart-f%C3%A5r-vi-svaret-hur-stort-de-kan-dr%C3%B6mma-1.15551462


59 
 

11 juni: 

https://www.gp.se/sport/en-23-%C3%A5rig-talang-kom-in-resten-%C3%A4r-historia-

1.15570066 

 

16 juni: 

https://www.gp.se/sport/de-%C3%A4r-d%C3%A4r-de-f%C3%B6rv%C3%A4ntades-

%C3%A4nd%C3%A5-k%C3%A4nner-jag-oro-1.15658337 

 

21 juni: 

https://www.gp.se/sport/efter-chock-och-magont-s%C3%A5-k%C3%A4nns-det-helt-okej-

1.15749181 

 

23 juni: 

https://www.gp.se/sport/en-match-som-avg%C3%B6r-allt-resten-%C3%A4r-bonus-

1.15770261 

 

25 juni: 

https://www.gp.se/sport/slutade-i-eufori-och-ett-tydligt-besked-sverige-%C3%A4r-att-

r%C3%A4kna-med-1.15790287 

 

29 juni: 

https://www.gp.se/sport/chansen-att-skr%C3%A4mma-bort-sp%C3%B6ket-har-aldrig-varit-

b%C3%A4ttre-1.15853459 

 

29 juni: 

https://www.gp.se/sport/st%C3%B6rsta-framg%C3%A5ngen-i-svensk-damfotbolls-historia-

1.15882711 

 

3 juli:  

https://www.gp.se/sport/efter-haveriet-han-fick-sverige-att-tro-p%C3%A5-guld-1.15948476 

 

4 juli: 

https://www.gp.se/sport/dr%C3%B6mmen-om-guld-%C3%A4r-i-kras-men-str%C3%A4ck-

p%C3%A5-er-sverige-1.15986010 

 

6 juli: 

https://www.gp.se/sport/en-match-som-inte-avg%C3%B6r-n%C3%A5got-men-som-betyder-

mycket-1.16058451 

 

6 juli:  

https://www.gp.se/sport/de-hade-redan-%C3%B6vertr%C3%A4ffat-allt-de-visade-att-de-

kunde-g%C3%B6ra-det-en-g%C3%A5ng-till-1.16078325 

 

Krönikor om herrlandslaget i fotboll från Aftonbladet under perioden: 

https://www.gp.se/sport/en-23-%C3%A5rig-talang-kom-in-resten-%C3%A4r-historia-1.15570066
https://www.gp.se/sport/en-23-%C3%A5rig-talang-kom-in-resten-%C3%A4r-historia-1.15570066
https://www.gp.se/sport/de-%C3%A4r-d%C3%A4r-de-f%C3%B6rv%C3%A4ntades-%C3%A4nd%C3%A5-k%C3%A4nner-jag-oro-1.15658337
https://www.gp.se/sport/de-%C3%A4r-d%C3%A4r-de-f%C3%B6rv%C3%A4ntades-%C3%A4nd%C3%A5-k%C3%A4nner-jag-oro-1.15658337
https://www.gp.se/sport/efter-chock-och-magont-s%C3%A5-k%C3%A4nns-det-helt-okej-1.15749181
https://www.gp.se/sport/efter-chock-och-magont-s%C3%A5-k%C3%A4nns-det-helt-okej-1.15749181
https://www.gp.se/sport/en-match-som-avg%C3%B6r-allt-resten-%C3%A4r-bonus-1.15770261
https://www.gp.se/sport/en-match-som-avg%C3%B6r-allt-resten-%C3%A4r-bonus-1.15770261
https://www.gp.se/sport/slutade-i-eufori-och-ett-tydligt-besked-sverige-%C3%A4r-att-r%C3%A4kna-med-1.15790287
https://www.gp.se/sport/slutade-i-eufori-och-ett-tydligt-besked-sverige-%C3%A4r-att-r%C3%A4kna-med-1.15790287
https://www.gp.se/sport/chansen-att-skr%C3%A4mma-bort-sp%C3%B6ket-har-aldrig-varit-b%C3%A4ttre-1.15853459
https://www.gp.se/sport/chansen-att-skr%C3%A4mma-bort-sp%C3%B6ket-har-aldrig-varit-b%C3%A4ttre-1.15853459
https://www.gp.se/sport/st%C3%B6rsta-framg%C3%A5ngen-i-svensk-damfotbolls-historia-1.15882711
https://www.gp.se/sport/st%C3%B6rsta-framg%C3%A5ngen-i-svensk-damfotbolls-historia-1.15882711
https://www.gp.se/sport/efter-haveriet-han-fick-sverige-att-tro-p%C3%A5-guld-1.15948476
https://www.gp.se/sport/dr%C3%B6mmen-om-guld-%C3%A4r-i-kras-men-str%C3%A4ck-p%C3%A5-er-sverige-1.15986010
https://www.gp.se/sport/dr%C3%B6mmen-om-guld-%C3%A4r-i-kras-men-str%C3%A4ck-p%C3%A5-er-sverige-1.15986010
https://www.gp.se/sport/en-match-som-inte-avg%C3%B6r-n%C3%A5got-men-som-betyder-mycket-1.16058451
https://www.gp.se/sport/en-match-som-inte-avg%C3%B6r-n%C3%A5got-men-som-betyder-mycket-1.16058451
https://www.gp.se/sport/de-hade-redan-%C3%B6vertr%C3%A4ffat-allt-de-visade-att-de-kunde-g%C3%B6ra-det-en-g%C3%A5ng-till-1.16078325
https://www.gp.se/sport/de-hade-redan-%C3%B6vertr%C3%A4ffat-allt-de-visade-att-de-kunde-g%C3%B6ra-det-en-g%C3%A5ng-till-1.16078325
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Erik Niva: 

 

18 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/e1oP74/niva-dodens-javla-grupp-igen 

 

18 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/VR3zvp/niva-tusentals-blagula-tanker-kasta-sig-i-

volga-och-sjunga-om-en-tv 

 

23 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/G1mjp6/niva-mojligheterna-dag-mojligheternas-

match 

 

23 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J1yv3b/niva-hur-reser-man-sig-efter-ett-

pistolskott-i-nacken 

 

27 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGxM9/ett-battre-blagult-an-jag-kunnat-forestalla-

mig  

 

27 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J1y35m/niva-det-basta-vi-sett-pa-24-ar 

(pluslåst) 

 

3 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/XwABkx/niva-de-kommer-att-spela-for-sitt-folk-i-

dag  

 

3 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGw89/niva-ska-varlden-stoppa-sverige-far-ni-

skicka-battre-motstand 

 

7 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/3jO0gd/niva-dagen-ar-har-nu-dagen-som-

aldrig-kommer-tillbaka 

 

7 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/xRv0rV/niva-en-match-som-aldrig-kommer-tillbaka 

 

Simon Bank: 

 

18 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/e1oP74/niva-dodens-javla-grupp-igen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/VR3zvp/niva-tusentals-blagula-tanker-kasta-sig-i-volga-och-sjunga-om-en-tv
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/VR3zvp/niva-tusentals-blagula-tanker-kasta-sig-i-volga-och-sjunga-om-en-tv
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/G1mjp6/niva-mojligheterna-dag-mojligheternas-match
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/G1mjp6/niva-mojligheterna-dag-mojligheternas-match
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J1yv3b/niva-hur-reser-man-sig-efter-ett-pistolskott-i-nacken
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J1yv3b/niva-hur-reser-man-sig-efter-ett-pistolskott-i-nacken
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGxM9/ett-battre-blagult-an-jag-kunnat-forestalla-mig
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGxM9/ett-battre-blagult-an-jag-kunnat-forestalla-mig
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/J1y35m/niva-det-basta-vi-sett-pa-24-ar
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/XwABkx/niva-de-kommer-att-spela-for-sitt-folk-i-dag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/XwABkx/niva-de-kommer-att-spela-for-sitt-folk-i-dag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGw89/niva-ska-varlden-stoppa-sverige-far-ni-skicka-battre-motstand
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lGw89/niva-ska-varlden-stoppa-sverige-far-ni-skicka-battre-motstand
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/3jO0gd/niva-dagen-ar-har-nu-dagen-som-aldrig-kommer-tillbaka
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/3jO0gd/niva-dagen-ar-har-nu-dagen-som-aldrig-kommer-tillbaka
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/xRv0rV/niva-en-match-som-aldrig-kommer-tillbaka


61 
 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0Ex4v0/bank-ni-ar-har-nu-gor-inte-er-sjalva-

besvikna  

 

18 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/8wkqnA/bank-jag-har-bara-ett-enda-

motargument  

 

21 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/rLJzxw/bank-ar-precis-som-att-vanda-04-pa-

en-halvtimme-i-berlin  

 

22 juni:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/A2Mp53/bank-en-apa-kan-rakna-ut-att-det-

har-ar-daligt 

 

23 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/1kbVKG/bank-det-ar-de-har-stunderna-man-

lever-for  

 

23 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/3jORoA/bank-tyskland-ar-bast-nar-det-galler  

 

27 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3arr/bank-de-fortjanar-verkligen-att-vara-

kvar (pluslåst) 

 

27 juni: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WLAxML/bank-vi-har-fatt-ett-

landslag-att-alska 

 

27 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/kaOelk/bank-en-bra-insats-racker-for-att-ga-

till-vm-kvartsfinal 

 

29 juni: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/wEQ5PL/bank-har-vi-nagonsin-haft-ett-

gulligare-lag  

 

2 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15WJL/bank-nu-galler-det-att-ni-gor-

personbasta  

 

3 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/dd2BGj/bank-gor-det-for-att-slippa-agna-

resten-av-livet-at-att-angra-er 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0Ex4v0/bank-ni-ar-har-nu-gor-inte-er-sjalva-besvikna
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0Ex4v0/bank-ni-ar-har-nu-gor-inte-er-sjalva-besvikna
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/8wkqnA/bank-jag-har-bara-ett-enda-motargument
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/8wkqnA/bank-jag-har-bara-ett-enda-motargument
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/rLJzxw/bank-ar-precis-som-att-vanda-04-pa-en-halvtimme-i-berlin
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/rLJzxw/bank-ar-precis-som-att-vanda-04-pa-en-halvtimme-i-berlin
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/A2Mp53/bank-en-apa-kan-rakna-ut-att-det-har-ar-daligt
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/A2Mp53/bank-en-apa-kan-rakna-ut-att-det-har-ar-daligt
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/1kbVKG/bank-det-ar-de-har-stunderna-man-lever-for
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/1kbVKG/bank-det-ar-de-har-stunderna-man-lever-for
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/3jORoA/bank-tyskland-ar-bast-nar-det-galler
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3arr/bank-de-fortjanar-verkligen-att-vara-kvar
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3arr/bank-de-fortjanar-verkligen-att-vara-kvar
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WLAxML/bank-vi-har-fatt-ett-landslag-att-alska
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/WLAxML/bank-vi-har-fatt-ett-landslag-att-alska
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/kaOelk/bank-en-bra-insats-racker-for-att-ga-till-vm-kvartsfinal
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/kaOelk/bank-en-bra-insats-racker-for-att-ga-till-vm-kvartsfinal
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/wEQ5PL/bank-har-vi-nagonsin-haft-ett-gulligare-lag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/wEQ5PL/bank-har-vi-nagonsin-haft-ett-gulligare-lag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15WJL/bank-nu-galler-det-att-ni-gor-personbasta
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15WJL/bank-nu-galler-det-att-ni-gor-personbasta
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/dd2BGj/bank-gor-det-for-att-slippa-agna-resten-av-livet-at-att-angra-er
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/dd2BGj/bank-gor-det-for-att-slippa-agna-resten-av-livet-at-att-angra-er
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3 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRvEnX/bank-sverige-har-blivit-nagot-som-

ar-omojligt-att-inte-vara-stolt-ove  

 

5 juli:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/jPAjOz/bank-janne-anderssons-basta-beslut  

 

7 juli: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRv2VQ/bank-ta-chansen-den-kommer-

aldrig-igen  

 

7 juli: 

81. https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15RnL/bank-tack-for-en-fantastisk-resa-

blagult  

 

8 juli:  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3JWr/kravs-for-att-sverige-ska-ta-nasta-

steg 

 

Krönikor om herrlandslaget i fotboll från DN under perioden: 

 

Johan Esk: 

 

17 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-sa-har-kan-sverige-nollnolla-sig-vidare-i-vm/ 

 

18 juni: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-ar-tid-for-ett-lag-att-ge-oss-vm-minnen-for-livet/ 

 

18 juni: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-segern-for-den-moderna-fotbollen-satter-tryck-pa-

tyskland/ 

 

19 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-finns-ingen-anledning-att-peta-pontus-jansson/ 

 

23 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-att-bestiga-ett-berg-pa-sveriges-sjuka-vm-

resa/ 

 

25 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-attacken-mot-durmaz-har-gjort-den-kollektiva-

kraften-annu-starkare/ 

 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRvEnX/bank-sverige-har-blivit-nagot-som-ar-omojligt-att-inte-vara-stolt-ove
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRvEnX/bank-sverige-har-blivit-nagot-som-ar-omojligt-att-inte-vara-stolt-ove
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/jPAjOz/bank-janne-anderssons-basta-beslut
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRv2VQ/bank-ta-chansen-den-kommer-aldrig-igen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/xRv2VQ/bank-ta-chansen-den-kommer-aldrig-igen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15RnL/bank-tack-for-en-fantastisk-resa-blagult
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/l15RnL/bank-tack-for-en-fantastisk-resa-blagult
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3JWr/kravs-for-att-sverige-ska-ta-nasta-steg
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VR3JWr/kravs-for-att-sverige-ska-ta-nasta-steg
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-sa-har-kan-sverige-nollnolla-sig-vidare-i-vm/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-ar-tid-for-ett-lag-att-ge-oss-vm-minnen-for-livet/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-segern-for-den-moderna-fotbollen-satter-tryck-pa-tyskland/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-segern-for-den-moderna-fotbollen-satter-tryck-pa-tyskland/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-finns-ingen-anledning-att-peta-pontus-jansson/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-att-bestiga-ett-berg-pa-sveriges-sjuka-vm-resa/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-dags-att-bestiga-ett-berg-pa-sveriges-sjuka-vm-resa/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-attacken-mot-durmaz-har-gjort-den-kollektiva-kraften-annu-starkare/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-attacken-mot-durmaz-har-gjort-den-kollektiva-kraften-annu-starkare/
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27 juni: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-ar-latt-att-kanna-for-ett-lag-som-kanns-nara/ 

 

28 juni: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-det-borde-goras-frimarken-av-granens-straff/ 

 

29 juni: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-sverige-har-mycket-att-ta-efter-vm-laget/ 

 

2 juli: 

https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-forsberg-ar-sveriges-storsta-sparkapital/ 

 

3 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-optimismen-kring-vart-lag-ar-obekant-och-oroar/ 

 

3 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-jag-vet-inte-hur-man-ska-kunna-sla-det-har-makalosa-

laget/ 

 

5 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-tur-for-politikerna-att-janne-inte-ar-valbar/ 

 

6 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-vms-heta-svenskpar-ska-se-till-att-england-gor-en-brexit-

ut-ur-vm/ 

 

7 juli: https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-chans-en-mojlighet-en-seger-fran-

matcher-om-medaljer/ 

 

7 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-vm-over-for-sverige-men-det-kanns-inte-som-ett-slut/ 

 

8 juli: 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-blir-svarare-att-ersatta-toivonen-an-granen/ 

 

Krönikor om herrlandslaget i fotboll från Expressen under perioden: 

 

Noa Bachner: 

 

17 juni:  

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/sa-har-har-det-aldrig-latit-forut/ 

 

18 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/denna-stund-ar-hans-mer-an-nagon-annans/ 

https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-ar-latt-att-kanna-for-ett-lag-som-kanns-nara/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-det-borde-goras-frimarken-av-granens-straff/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-sverige-har-mycket-att-ta-efter-vm-laget/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-forsberg-ar-sveriges-storsta-sparkapital/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-optimismen-kring-vart-lag-ar-obekant-och-oroar/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-jag-vet-inte-hur-man-ska-kunna-sla-det-har-makalosa-laget/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-jag-vet-inte-hur-man-ska-kunna-sla-det-har-makalosa-laget/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-tur-for-politikerna-att-janne-inte-ar-valbar/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-vms-heta-svenskpar-ska-se-till-att-england-gor-en-brexit-ut-ur-vm/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-vms-heta-svenskpar-ska-se-till-att-england-gor-en-brexit-ut-ur-vm/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-chans-en-mojlighet-en-seger-fran-matcher-om-medaljer/
https://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-en-chans-en-mojlighet-en-seger-fran-matcher-om-medaljer/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-vm-over-for-sverige-men-det-kanns-inte-som-ett-slut/
https://www.dn.se/sport/johan-esk-det-blir-svarare-att-ersatta-toivonen-an-granen/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/sa-har-har-det-aldrig-latit-forut/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/denna-stund-ar-hans-mer-an-nagon-annans/
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21 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/parkera-garna-bussen-satt-honom-pa-banken/ 

 

23 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/sverige-skapar-panik-i-tyskland/ 

 

23 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/gar-det-att-hamta-sig-fran-det-har/ 

 

27 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/unika-blagula-tarar-de-ar-aldrig-radda/ 

 

27 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/kan-nagon-forklara-hur-man-stoppar-sverige/ 

 

29 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/radarparet-pa-vag-att-hamna-pa-omslaget/ 

 

29 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/strunta-i-zlatan-var-generos-och-njut-nu/ 

 

2 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/vm-bjuder-sverige-pa-en-gyllene-mojlighet/ 

 

3 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/han-ar-en-ledarhjalte-i-en-varld-full-av-

latsaschefer/ 

 

3 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/fantasin-borjar-bli-riktigt-vild-nu/ 

 

4 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/en-falsk-forestallning-om-svenska-spelare/ 

 

6 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/lat-oss-vara-helt-arliga-och-saga-nagot-som-

gloms-bort/ 

 

7 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/alla-kan-se-vad-vi-gor-ingen-vet-hur-vi-stoppas/ 

 

7 juli: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/valkomna-hem-till-sommaren-ni-fargat/ 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/parkera-garna-bussen-satt-honom-pa-banken/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/sverige-skapar-panik-i-tyskland/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/gar-det-att-hamta-sig-fran-det-har/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/unika-blagula-tarar-de-ar-aldrig-radda/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/kan-nagon-forklara-hur-man-stoppar-sverige/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/radarparet-pa-vag-att-hamna-pa-omslaget/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/strunta-i-zlatan-var-generos-och-njut-nu/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/vm-bjuder-sverige-pa-en-gyllene-mojlighet/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/han-ar-en-ledarhjalte-i-en-varld-full-av-latsaschefer/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/han-ar-en-ledarhjalte-i-en-varld-full-av-latsaschefer/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/fantasin-borjar-bli-riktigt-vild-nu/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/en-falsk-forestallning-om-svenska-spelare/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/lat-oss-vara-helt-arliga-och-saga-nagot-som-gloms-bort/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/lat-oss-vara-helt-arliga-och-saga-nagot-som-gloms-bort/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/alla-kan-se-vad-vi-gor-ingen-vet-hur-vi-stoppas/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/valkomna-hem-till-sommaren-ni-fargat/
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Thomas Wilbacher 

 

25 juni:  

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/samsta-coachningen-sen-olle-nordin-1990/ 

 

29 juni:  

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/vms-i-sarklass-dummaste-regel-ett-han-mot-

larsson/ 

 

Krönikor om herrlandslaget i fotboll från GP under perioden: 

 

Mattias Balkander: 

 

18 juni:  

https://www.gp.se/sport/fotboll/%C3%A4ntligen-dags-sl%C3%A4pp-spelarne-loss-

1.6620069 

 

18 juni: 

https://www.gp.se/sport/tack-sverige-tack-laget-och-tack-andreas-granqvist-1.6637735 

 

20 juni: 

https://www.gp.se/sport/f%C3%B6r-att-vinna-mer-%C3%A4n-respekt-kr%C3%A4vs-en-

forsberg-i-form-1.6658580 

 

21 juni: 

https://www.gp.se/sport/ett-midsommarinferno-av-s%C3%A4llan-sk%C3%A5dat-slag-

1.6696230 

 

22 juni: 

https://www.gp.se/sport/p%C3%A5-krokiga-v%C3%A4gar-mot-tysk-mardr%C3%B6m-

1.6726226 

 

22 juni: 

https://www.gp.se/sport/risken-finns-att-den-sprider-sig-vad-har-vi-kvar-d%C3%A5-

1.6732702 

 

23 juni: 

https://www.gp.se/sport/m%C3%A5-vm-gudarna-lyssna-1.6734946 

 

24 juni: 

https://www.gp.se/sport/tyskland-%C3%A4r-tyskland-nu-f%C3%B6rst%C3%A5r-jag-vad-

som-menas-1.6744997 

 

26 juni: 

https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/samsta-coachningen-sen-olle-nordin-1990/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/vms-i-sarklass-dummaste-regel-ett-han-mot-larsson/
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/vms-i-sarklass-dummaste-regel-ett-han-mot-larsson/
https://www.gp.se/sport/fotboll/%C3%A4ntligen-dags-sl%C3%A4pp-spelarne-loss-1.6620069
https://www.gp.se/sport/fotboll/%C3%A4ntligen-dags-sl%C3%A4pp-spelarne-loss-1.6620069
https://www.gp.se/sport/tack-sverige-tack-laget-och-tack-andreas-granqvist-1.6637735
https://www.gp.se/sport/f%C3%B6r-att-vinna-mer-%C3%A4n-respekt-kr%C3%A4vs-en-forsberg-i-form-1.6658580
https://www.gp.se/sport/f%C3%B6r-att-vinna-mer-%C3%A4n-respekt-kr%C3%A4vs-en-forsberg-i-form-1.6658580
https://www.gp.se/sport/ett-midsommarinferno-av-s%C3%A4llan-sk%C3%A5dat-slag-1.6696230
https://www.gp.se/sport/ett-midsommarinferno-av-s%C3%A4llan-sk%C3%A5dat-slag-1.6696230
https://www.gp.se/sport/p%C3%A5-krokiga-v%C3%A4gar-mot-tysk-mardr%C3%B6m-1.6726226
https://www.gp.se/sport/p%C3%A5-krokiga-v%C3%A4gar-mot-tysk-mardr%C3%B6m-1.6726226
https://www.gp.se/sport/risken-finns-att-den-sprider-sig-vad-har-vi-kvar-d%C3%A5-1.6732702
https://www.gp.se/sport/risken-finns-att-den-sprider-sig-vad-har-vi-kvar-d%C3%A5-1.6732702
https://www.gp.se/sport/m%C3%A5-vm-gudarna-lyssna-1.6734946
https://www.gp.se/sport/tyskland-%C3%A4r-tyskland-nu-f%C3%B6rst%C3%A5r-jag-vad-som-menas-1.6744997
https://www.gp.se/sport/tyskland-%C3%A4r-tyskland-nu-f%C3%B6rst%C3%A5r-jag-vad-som-menas-1.6744997
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https://www.gp.se/sport/n%C3%A4r-dr%C3%B6mmarna-krockar-med-livet-1.6772078 

 

27 juni: 

https://www.gp.se/sport/pukor-och-trumpeter-jag-tror-det-g%C3%A5r-v%C3%A4gen-

1.6784244 

 

27 juni: 

https://www.gp.se/sport/taco-hej-tyskland-hej-schweiz-sverige-1.6808004 

 

29 juni: 

https://www.gp.se/sport/alla-som-%C3%A4r-h%C3%A4r-vill-ha-mer-1.6831738 

 

30 juni: 

https://www.gp.se/sport/tidernas-sn%C3%A5rigaste-v%C3%A4g-till-en-vm-start-1.6848643 

 

1 juli: 

https://www.gp.se/sport/fotboll/det-enda-det-bevisar-%C3%A4r-att-det-inte-betyder-ett-

dugg-1.6868653 

 

2 juli: 

https://www.gp.se/sport/fotboll/l%C3%A5t-oss-t%C3%A4nka-det-ot%C3%A4nkbara-

dr%C3%B6mma-det-f%C3%B6rbjudna-1.6879711 

 

3 juli: 

https://www.gp.se/sport/fotboll/vi-kommer-aldrig-aldrig-f%C3%A5-ett-b%C3%A4ttre-

l%C3%A4ge-1.6891730 

 

3 juli: 

https://www.gp.se/sport/fotboll/det-h%C3%A4r-f%C3%A5r-g%C3%A4rna-

forts%C3%A4tta-tre-matcher-till-1.6913195 

 

6 juli: 

https://www.gp.se/sport/sm%C3%A5-samaranska-tecken-i-skyn-1.6949629 

 

7 juli: 

https://www.gp.se/sport/tack-f%C3%B6r-alla-minnen-det-%C3%A4r-det-som-finns-kvar-

1.6982136 
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