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Abstract  

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den 

mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. För att göra detta har både en 

kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys applicerats på två av Skånes mest lästa 

dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Studien har utgått ifrån Lugis herr- 

och damlag. Materialet har studerats genom Iris Marion Youngs teori om kulturell 

dominans som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället. Ytterligare har 

kroppslig normering använts, som anspelar på att kvinnors kropp är begränsad i uttryck, 

rörelser och rumslighet, där Young menar att kvinnor ser sig omgivna av gränser som inte 

får överskridas. Resultatet visar att herrlaget får ett större utrymme i tidningarna, dels i 

fler artiklar per match och dels längre artiklar. Bild till artiklarna visar en kroppslig 

normering där herrspelarna porträtteras högt upp i luften och damspelarna nere på 

marken. Genom uttalanden av tränare och spelare samt hur journalisten skriver framhålls 

en prestationsinriktad individualistisk sida hos herrarna. Genom att damtränaren i 

majoritet av fallen uttalar sig om damspelarna visas ett beroendeförhållande till en 

maskulin figur. När damspelarna själva uttalar sig visar de en ödmjukhet och höjer laget 

före sina egna insatsen. Det är dock svårt att veta om det är tidningarna som påverkar 

normen i samhället eller om det är normen i samhället som påverkar tidningarna. 

Slutsatsen av studien visar att kvinnor blir kulturellt dominerade av män genom att 

damspelarna inte får samma mängd eller rika porträttering i media som 

handbollsherrarna.  

 

Nyckelord: Kroppslig normering, Kulturell dominans, Handboll, Lugi, Genus, 

Dagstidningar. 
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Abstract 

The purpose of this thesis has been to describe the symbiosis between the norms of society 

and the media’s role in the portrayal of men and women´s handball in Sweden. To achieve 

this, both a qualitative and quantitative content analysis have been applied to two of 

Skåne’s most read newspapers; Sydsvenskan and Skånska Dagbladet. The study has 

focused on Lugi´s men’s and women´s team. The material has been analyzed through Iris 

Marion Young’s theory on culture imperialism, which alludes to who benefits from whom 

in our society. Additionally, the theory on body comportment has been used. The theory 

implies that the female body is limited in expression, motility and spatiality, and Young 

suggests that women view themselves as being limited by boundaries that cannot be 

crossed. The results show that the men´s team receives more attention in the newspapers, 

as seen both in the number of articles per match and the length of the articles. Pictures 

that complement the articles demonstrate a body comportment where the male players are 

portrayed high in the air and the female players on the ground. Through the coaches’ and 

players’ statements, as well as the written word by the journalists, the male team is 

portrayed as high preforming individualistic players. On the contrary, when the female 

coach expresses himself about the female players, a dependency on a masculine figure is 

shown. In comparison to the male players, the female players instead voice a humbleness 

and praise the efforts of the team rather than the individual performances. However, it is 

difficult to know if it is the newspapers that affect the norms in society, or if the norms in 

society affect the newspapers. The conclusion of the study suggests that women are 

culturally dominated by men since the female players do not get the same media coverage 

as the male players and are portrayed differently in media.  

 

Keywords: Body comportment, Cultural imperialism, Handball, Lugi, Gender, 

Newspaper.  
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1 Inledning 

I september 2018 går de fyra elitidrottande kvinnorna, Kajsa Lundahl (basket), Leni 

Slipac (volleyboll), Esmeralda Fetahovic (handboll) och Cecilia Holgersson (innebandy), 

ihop för projektet Lunds damer elite unite. Målet med projektet är att motivera fler flickor 

att satsa på idrott för att kunna göra sport mer jämställt. Elitdamerna kommenterar att det 

är en större andel flickor än pojkar som hoppar av sin sport under tonåren. Anledningen 

är att flickor i större utsträckning måste motivera och försvara sig, gentemot både 

omgivningen som sig själv, om satsningen är värd besväret. Trots att deras sporter skiljer 

sig åt menar journalisten Lena Philipsson att de möter samma utmaning i publik, pengar 

och patriarkat därför att de är kvinnliga elitidrottare. Som damelitidrottare får de varken 

samma publik eller pengar till sina idrotter som herrelitidrottare får.1 

Volleybollspelaren Slipac säger att även om klubben försöker agera jämställd 

verkar sponsornätverket i herrarnas favör vilket leder till lägre löner för elitkvinnor.2 

Även elithandbollsspelaren Mikaela Mässing gör ett uttalande i Kvällsposten i april 2019 

om orättvisorna i idrottsvärlden. Mässing menar att det är ett rådande problem att 

damspelare inte kan överleva på sin sport fast att de tränar lika mycket som herrarna.3 

Lugihandbollsspelaren Albin Tingsvall skriver om skillnaden i journalisters ton gentemot 

honom själv som herrspelare och mot hans kvinnliga kollegor i boken Allt jag förlorade 

genom att vinna. Tingsvall menar att det finns ett antagande av journalister att damspelare 

har studier eller arbete vid sidan av handbollen vilket på sin höjd resulterar i en faktaruta. 

Att Tingsvall själv studerade vid sidan av sin handbollskarriär skapade en stor fascination 

och beundran från journalister, vilket han skriver om i sin bok:4 

                                                                                                                                               

 
1 Philipson, ”Lena, Elittjejer gör gemensam sak”, Sydsvenskan, 2018-09-08, s. 10. För en diskussion om vilka 

principer som har använts för att referera till dagstidningarna, se avsnitt: Primärmaterial.  
2 Philipson, 2018-09-08. 
3 Andersson, Jan Peter, ”Utspelet mot herrarna – ’vi tränar lika mycket’”, Kvällsposten, 2019-04-24. Även 

handbollsspelaren Fetahovic kommenterar att de inte får lika mycket betalt och måste studera eller jobba vid sidan av 

för att ha råd med sin elitsatsning. Se Philipsson, 2018-09-08. 
4 Tingsvall, Albin, Allt jag förlorade genom att vinna, Offside Press, [Göteborg], 2018, s. 159. 
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Att en manlig landslagsmeriterade idrottare i en av de större bollsporterna inte 

är speciellt intresserad av sport utanför yrkesrollen, tänker långsiktigt och 

värnar om andra delar av livet har uppenbarligen ett stort nyhetsvärde.5 

 

Mediautrymmet för damidrott är begränsat i exponering gentemot herridrott vilket både 

basketspelaren Lundahl och handbollsspelaren Tingsvall kommenterar.6 Tingsvall 

bygger också vidare på att det skiljer sig i vilka ord som används och vilka frågor som 

ställs.7 Denna problematik i mediarepresentation och uttalade såväl som outtalade normer 

kommer att ligga i fokus för uppsatsen utifrån uppfattning av media som en 

normproducerande institution. Handbollsspelaren Mässing påpekar att medias intresse 

börjar gå mot en utjämning mellan herr- och damhandboll. Dock finns det fortfarande en 

kontrast i hur samhället betraktar herr- och damhandboll där samhället inte värderar herr- 

och damhandboll lika.8 Volleybollspelaren Slipac menar att normen är att damhandboll 

är tråkigare att titta på än herrhandboll, vilket inte hon tycker stämmer, damhandboll kan 

anses långsammare men också mer tekniskt än herrhandbollen. Slipac kommenterar att 

det finns ett större jämställdhetstänk nu och som är under ständig utveckling. Däremot 

består känslan av att damerna alltid kommer ett steg efter, till exempel vid exponering i 

olika medier. Damerna får inte samma exponering av sina matcher varken genom tv eller 

streamingtjänster som herrarna, vilket också gör att herrarna har en ökad synlighet som 

kan generera fler sponsorer och mer pengar.9 

När handbollsspelaren Tingsvall bytte klubb från Hammarby till Lugi mötte han 

några märkbara könsskillnader trots att Lugi är en av få föreningar som kan hålla både ett 

herr- och damlag i högsta serien. Genom att studera herrarnas och damernas 

omklädningsrum är den första skillnaden att herrarnas dörr alltid står öppen medan 

damernas alltid är stängd. Tingsvall benämner damernas stängda dörr som en konsekvens 

av herrarnas platstagande. Vidare har herrarna ett större omklädningsrum än damerna och 

full tillgång till fruktkorg, massör, ortoped och fysioterapeut. Damerna erbjuds inte någon 

fruktkorg och måste be om tid hos massör, ortoped och fysioterapeut efter att herrarna 

fått sina behandlingar. När både herr- och damlaget hade bortamatch gick herrarna in på 

en kvarterskrog och åt medan damerna satt kvar i bussen och åt mat ur folielådor. Även 

                                                                                                                                               

 
5 Tingsvall, 2018, s. 159. 
6 Philipson, 2018-09-08. 
7 Tingsvall, 2018, s. 159. 
8 Andersson, 2019-04-24. 
9 Philipson, 2018-09-08. 
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om Tingsvall reagerade på orättvisorna var det inget som diskuterades, han skriver ”Vi 

[herrar] för fega och bekväma i våra privilegier, de [damer] för vana vid konsekvenserna 

av sin plats i hierarkin”.10 Tingsvall reagerar likt Mässing på att arbetsbeskrivningen för 

herr- och damspelare är detsamma, lika många träningspass, matcher och lika många och 

långa arbetsdagar och ändå arbetar damerna för ungefär häften av lönen.11 

Genom att studera genusmönster och normer om maskulinitet och femininitet i 

media finns risken att istället för att fungera upplysande om gängse normer sker motsatt 

effekt där normer kan blir självuppfyllande och få ännu större fäste. Trots detta anser jag 

ändå inom ramen av mänskliga rättigheter att det är viktigt att visa hur den mediala 

representationen ser ut av herr- och damhandboll för att kunna skapa en ökad medvetenhet 

som kan verka för en mer jämställd idrottsvärld. Då sport kan definieras som en maskulin 

arena finns det en risk att kvinnor på grund av normer utesluts vilket utmynnar i ett 

ojämlikt samhälle. Genom lika lön, lika villkor och lika värderingar kan en bra jämlik 

idrottstillvaro skapas för både damer och herrar, flickor och pojkar. Med media som en 

normproducerande institution kan normer om maskulinitet och femininitet förmedlas, 

reproduceras och efterlevas. Därför är det viktigt att studera hur media skriver om 

handboll för att kunna avtäcka normen av maskulin och feminin sportstillvaro.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Som tidigare stycke behandlade finns det många skillnader mellan könen inom en sport, 

däribland ekonomiska skillnader, medial exponering och sponsornätverk. Genom att 

undersöka sport, i detta fall handboll, i relation till media som en normproducerande 

institution är avsikten att studera medias roll i att förmedla och reproducera samhälleliga 

föreställningar av maskulint och feminint.  

Genom att studera vem som skriver om herr- och damhandboll, hur sporten beskrivs 

samt fördelningen av antal herr- och damreportage i längd, siduppslag och val av bild 

finns möjligheten att se om en kulturell dominans existerar. Vidare går det också att 

studera om eller hur en kroppslig normering existerar i hur journalisten väljer sina ord, 

användandet av genusmarkörer, vem som uttalar sig och hur personen uttrycker sig samt 

                                                                                                                                               

 
10 Tingsvall, 2018, s. 157. 
11 Ibid, s. 158. 
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val av bild till reportaget. Utifrån detta är syftet att beskriva symbiosen mellan samhällets 

normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i Sverige. Detta leder till 

frågeställningen:  

 

Hur ser den mediala representationen av Lugis herr- och 

damhandbollslag samt herr- och damhandbollspelare ut?  

 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen har ytterligare två frågor formulerats som 

stöd: 

• Hur relaterar kroppslig normering om maskulint och feminint med 

hur kvinnliga och manliga handbollsspelare framställs i media? 

• Hur kan kulturell dominans relateras till förståelsen av normer 

kring maskulinitet och femininitet i handboll?  

1.2 Primärmaterial 

Primärmaterialet består av artiklar utifrån Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. 

Sydsvenskan och Skånska Dagbladet valdes därför att de är de två största tidningarna i 

räckvidd i Skåne. Sydsvenskan beskriver sig själv som en oberoende liberal 

morgontidning12 och Skånska Dagbladet skriver inte ut någon värdegrund, däremot enligt 

Nationalencyklopedin bygger Skånska Dagbladet på Centerpartiers värdegrund.13 

Däremot bör inte sportdelen ge sken av den politiska inriktning vilket ledarsidorna kan 

göra. Båda tidningarna är uppbyggda på liknande sätt med en B-delen som innehåller 

lokala nyheter som sedan gör över till sport.  

Artiklarna har hittats genom databasen Mediearkivet, vilket är en databas som har 

tillgång till artiklar i både svensk som internationell media. Sökningen har gjorts på LUGI 

+ Handboll för att se omfånget av publicerade artiklar inom sökningen. Därefter gjordes 

en avgränsning till artiklar som publicerades i september och oktober 2018. September 

och oktober är valda på grund av att både herr- och damserien startar i september och 

genom detta behövs inte slutspel eller upptrappning inför seriefinaler beaktas. Herrarna 

                                                                                                                                               

 
12 Välkomna till oss på Sydsvenskan, Sydsvenskan, 2016-05-05.  
13 Nationalencyklopedin, Skånska Dagbladet, saknar årtal. Hämtad 2019-05-28. 
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spelade fyra seriematcher i september mot damers två seriematcher plus en 

träningsmatch.14 I oktober spelade herrarna fem seriematcher och damerna spelade fyra 

seriematcher.  

På sökningen Lugi + Handboll fanns det 24 artiklar under september månad för 

respektive tidning varav 16 artiklar var relevanta från Sydsvenskan och 18 från Skånska 

Dagbladet. Under oktober månad fanns det 23 artiklar från Sydsvenskan och 17 artiklar 

från Skånska Dagbladet. Utifrån detta var 12 artiklar relevanta från Sydsvenskan och 12 

från Skånska Dagbladet. De artiklar som har valts ut är de som behandlar matcher där 

Lugi är ett av lagen15, krönikor som specifikt handlar om Lugi och reportage som belyser 

specifik Lugispelare alternativt tränare. De artiklar som har fallit bort är artiklar där det 

har handlat om före detta Lugispelare i deras nya klubbar eller landslagsuttagningar, lag 

som omnämns ha spelat mot Lugi men referatet är för en annan match där Lugi inte har 

varit med. I vissa fall har även dubbletter förkommit och i dessa fall har artikeln räknats 

som en. Även sidor som enbart innehåller tabellstatisk har räknats bort. Detta innebär att 

totalt har 56 artiklar kvantitativt analyserats under september och oktober månad 2018 i 

Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. För den kvalitativa metoden gjordes ytterligare ett 

urval till att enbart studera artiklarna under oktober månad, vilket blev totalt 24 artiklar. 

Anledningen till att ytterligare ett urval har gjorts för den kvalitativa innehållsanalysen är 

för att noggrant kunna studera artiklarnas helhet så väl som att kunna bryta ner de i dels 

uttalanden såväl som i journalistens språk. Oktober månad har valts därför att herrarna 

och damerna spelade mest lika i antalet matcher, herrarna på fem och damerna på fyra. 

Det förekommer inga uppstartskrönikor där sportjournalister kommenterar kommande 

handbollssäsong utan artiklarna har fokuserat på matcherna. De kan vara skrivna dagen 

innan eller samma dag som matchen ska vara och sedan förekommer en artikel dagen 

efter eller två dagar efter där matchen refereras. Med tanke på att uppsatsen syfte är att 

beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och 

damhandboll i Sverige anses avgränsningen rimlig för att kunna studera textens helhet 

såväl som nedbruten i delar.  

Avslutningsvis när artikeln refereras första gången kommer fotnoten innehålla 

journalistens namn (om det finns tillgängligt) artikelns rubrik, tidning, datum för 

publicering och sidnummer. När artikeln refereras igen kommer fotnoten endast innehålla 

                                                                                                                                               

 
14 Herrarna spelade inga träningsmatcher i september.  
15 Artiklarna kan vara skriva ur bådas perspektiv. 
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journalistens efternamn (om det finns tillgängligt, annars artikelns rubrik) och datum för 

publicering.  

1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast studera svensk kontext och handboll. Avgränsningen 

har gjorts utifrån mitt personliga intresse då jag har själv har varit verksam inom handboll. 

Avgränsningen till att endast studera Lugi gjordes för att Lugi är en förening som har 

både ett herrlag och damlag i högsta serien. Utifrån uppsatsens syfte att beskriva 

symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och damhandboll i 

Sverige har enbart Skånes två största dagstidningar använts, Sydsvenskan och Skånska 

Dagbladet. Dessa tidningar når ut till flest hushåll i Skåne och artiklarna skrivs av 

sportjournalister. Genom avgränsningen till dessa tidningar kan en kontinuitet ses 

gällande vem som skrivit artiklarna. Uppsatsen kan därmed dels studera journalistens 

språk och skrivsätt såväl som uttalanden från spelare och tränare som kan avslöja normer 

om maskulinitet och femininitet. Vidare har endast fysiskt tryckta artiklar använts vilket 

betyder att fler artiklar kan florera på deras hemsidor. Som tidigare nämnts under 

primärmaterial har olika avgränsningar gjorts. Endast artiklar med sökträff på sökorden 

Lugi + Handboll på Mediearkivet under perioden september-oktober år 2018 har använts. 

Anledning till denna avgränsning är för att endast studera hur uppstarten och inledningen 

av säsongen såg ut då nyhetsrapporteringen bör vara relativt jämn eftersom inget av lagen 

har slutspel eller finalchans. De artiklar som har tagits bort från primärmaterialet är de 

artiklar som handlar om före detta Lugispelare i deras nya klubbar eller 

landslagsuttagningar, lag som omnämns ha spelat mot Lugi men referatet är för en annan 

match där Lugi inte har varit med. Även sidor med enbart tabellstatistisk har räknats bort 

samt dubbletter som förekommit har endast räknats som en artikel, detta då avgränsningen 

är att endast studera hur tidningar skriver om Lugi. 

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

I samtliga artiklar namnges spelare, tränare och andra relevanta personer för det specifika 

tillfället. Då namnen är offentliga i originalmaterialet är bedömningen att dessa personer 



 

 11 

är offentliga personer samt att de har varit medvetna om att de har uttalat sig i ett offentligt 

sammanhang. Således har dessa personer inte avidentifierats i uppsatsen.  

1.5 Handboll 

Den första handbollsmatchen i Sverige spelades 1907 då två sjömansskolor i Karlskrona 

mötte varandra. Handboll spelades utomhus i elvamannalag på fotbollsplaner fram till 70-

talet då inomhushandbollen med ett sjumannalag blev allt vanligare. Den första 

landskampen i handboll för herrar spelades på 30-talet och 1934 startade Allsvenskan för 

herrar. Allsvenskan för damer startade inte förrän 1971. År 1972 blev inomhushandbollen 

en officiell olympisk gren för herrar och fyra år senare, 1976, blev det också en officiell 

gren för damer.16  

Enligt Riksidrottsförbundets statiskt var det 128 605 personer som var aktiva inom 

ett handbollsförbund runt om i Sverige under 2018. Av dessa är 51 % män och 49 % 

kvinnor.17 Lugi18 är en av elva sportföreningar inom LUGI Alliansen och räknas som en 

av Sveriges största handbollsföreningar. Lugi har drygt 1 350 medlemmar varav 850 av 

dessa är barn och ungdomar. Fördelningen av pojk- och flickverksamhet är jämlik. De är 

en klubb med både ett herr- och damlag i elitserien där herrtränaren heter Tomas Axnér 

och damtränaren heter Dragan Brljevic. Publiksnittet under 2017/18 var ungefär 1 550 

person på herrmatcher och 650 personer på dammatcher.19 

                                                                                                                                               

 
16 Eriksson, Gerd, Handbollens Historia, Svensk Handboll, 2015-11-17. 
17 Riksidrottsförbundet, Idrottsrörelsen i siffror 2018, Riksidrottsförbundet, utan årtal, s. 71. 
18 Står för Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförbund. 
19 Lugi HF, Om Lugi HF, Lugihandboll, utan årtal.  
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2 Teori 

Teorin kommer att ta avstamp i Iris Marion Young och hennes definition av kulturell 

dominans för att sedan leda vidare till hur kulturell dominans kan uppfattas inom 

sportvärlden genom media. Vidare kommer även kroppslig normering att förklaras i 

relation till hur kvinno- och manskroppen presenteras och vilka tankar det finns om deras 

likheter och skillnader genom Youngs essä ”Att kasta tjejkast”. Detta innebär också att 

frågor till den egna studien kommer att väckas i samband med Youngs resonemang. 

2.1 Kulturell dominans 

Youngs begrepp kulturell dominans handlar om vem som drar nytta av vem i samhället. 

Det finns en dominerande grupp i samhället som anser sin kultur allmängiltig och därmed 

sätter alla andra kulturer och grupper i relation till dem. Genom att en grupp blir kulturellt 

dominerad blir den osynliggjord och skildras genom stereotypiska bilder som visar hur 

annorlunda de är, vilket leder till att de utmärks som De andra. Young skriver att den 

dominerande gruppen kontrollerar de viktigaste kommunikations- och 

informationsverktygen, såsom media, vilket gör att samhället uttrycker och efterlever den 

dominerande gruppens värderingar, erfarenheter och målsättningar och även dess syn på 

andra grupper i samhället. Detta leder till att den dominerande gruppens perspektiv och 

erfarenheter framställs som universellt giltiga, utan att de själva nödvändigtvis haft detta 

som avsikt.20 

Marie Hardin och Julie E. Dodd diskuterar hur sportmedias fokus ligger på män och 

hur de presenteras som norm i sportvärlden, detta försätter kvinnor i positionen som De 

andra. Idrottskvinnor har historiskt sett blivit underrepresenterade och förvrängda i den 

övergripande sportrapporteringen. En ojämn fördelning existerar fortfarande i 

                                                                                                                                               

 
20 Young, Iris Marion, ”Att kasta tjejkast” i Wirtén, Per (red.) Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa, 

Atlas, Stockholm, 2000 s. 79–80. 
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rapportering av idrottsmän och idrottskvinnor, där idrottsmän figurerar oftare i 

rapportering och idrottskvinnor blir marginaliserade. Hardin och Dodd lyfter att det är 

vanligare att hitta en artikel om en man som förlorade än om en kvinna som vann. 21 Detta 

är ett exempel på hur den dominerande gruppen styr media och sänder ut sina värderingar. 

Ytterligare exempel på kulturell dominans kommer från Susan Burris artikel ”She Got 

Game, but She Don’t Got Fame” som fokuserar på professionell basket i USA. Genom 

sin artikel menar Burris att det inte är sporten i sig som lockar utan de som spelar, vilket 

då ska vara den stereotypiska bilden av starka män. Att försöka starta en professionell 

basketliga för kvinnor fungerade därmed inte på grund av sagda idealbild av 

basketspelaren.22 Dessa två exempel tyder på att det finns en kulturell dominans inom 

sportvärlden med maskulinitet som norm. Genom att män dominerar media, dominerar 

de också hur den typiska atleten ska se ut inom olika sporter.  

Young menar att när den kulturellt dominerande gruppen möter andra grupper i 

samhället görs en mätning med den egna måttstocken för vad som anses rimligt, gott och 

normalt. Följaktligen skriver Young att det formuleras skillnader mellan män och kvinnor 

i termer av avvikelse/norm och under-/överlägsenhet. Genom att enbart den kulturellt 

dominerande gruppens värderingar och kulturyttringar får stor social och geografisk 

spridning kommer dessa betraktas som normala, universella och typiska för ”människan”. 

När den egna kulturella identiteten betraktas som normal och norm i samhället beskrivs 

alla andra grupper i termer av brister och defekter, de utgörs till De andra, de annorlunda. 

Dessa stereotyper genomsyrar hela samhället och de kulturellt dominerade inser att de 

definieras av andra människor och är låsta i föreställningar i andra människors huvuden.23  

Genom detta formas det frågor som kan ställas till det utvalda primärmaterialet för 

att se om kulturell dominans kan påvisas i media av herr- och damhandboll. Finns det en 

skillnad i hur herr- och damhandboll disponeras i media i antal artiklar, storlek på artiklar, 

vilket siduppslag de hamnar på och förekomst av bild? Vem är det som uttalar sig i 

artiklarna och vem eller vad uttalar sig personen om? Finns det en kulturell dominans i 

                                                                                                                                               

 
21 Hardin, Marie & Dodd, Julie E, “Running a Different Race: The Rhetoric of ‘Women’s Only’ Content in Runner’s 

World” i Fuller, Linda K. (red.), Sport, rhetoric, and gender: historical perspectives and media representations, 

Palgrave Macmillan, New York, 2006, s. 109-110. 
22 Burris, Susan “She Got Game, but She Don’t Got Fame” i Fuller, Linda K. (red.), Sport, rhetoric, and gender: 

historical perspectives and media representations, Palgrave Macmillan, New York, 2006, s. 87.  
23 Young, 2000, s. 79-80 
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vem som skriver om handboll eller hur skribenten beskriver herr- och damspelare? 

Förekommer det genusmarkörer i artiklarna?24 

2.2 Kroppslig normering 

Ytterligare ett sätt att se kulturell dominans är genom kroppslig normering vilket Young 

beskriver i sin essä ”Att kasta tjejkast.” Fokus ligger på den kvinnliga kroppens uttryck, 

rörelser och rumslighet i kombination till aktiviteter som tar hela kroppen i anspråk 

genom stora rörelser eller kroppsstyrka. Det handlar om rörelser där kroppen har ett 

specifikt mål i sikte eller ska utföra en särskild uppgift25, vilket handboll faller under.  

Young tar avstamp i Erwin W Straus forskning, som publicerades 1966, om 

skillnaderna av pojk- och flickkroppen genom att be dem kasta en boll. Den essentiella 

skillnaden som märks är att pojken tar hela sin kropp i anspråk för att kasta bollen, han 

vrider höfterna, flyttar fötterna, sträcker ut armen, böjer den bakåt och använder hela sin 

kraft till att kasta. Flickan tar upp bollen, lyfter upp armen och kastar bollen utan riktning, 

hastighet eller kraft. Straus menar att det finns en ”kvinnlig attityd” i det biologiska, vilket 

gör att flickor kastar på detta sätt för att de är ”kvinnliga”.26 Detta innebär alltså att det 

borde finnas en skillnad i hur herrar och damer kastar inom handboll men samtidigt 

existerar inga anatomiska rörelseskillnader. Young ger istället en provisorisk 

kartläggning som framhåller några grundformer av kvinnliga kroppshållningar, 

rörelsemönster och förhållningssätt till det omgivande rummet. Samtidigt anser Young 

att det är viktigt att förstå att det inte finns en allmängiltig förklaring för kvinnlig 

kroppstruktur. Youngs redogörelse grundar sig i kvinnors situation i vår tids utvecklade, 

urbana och kommersiella industrisamhälle.27  

Med ”kvinnlig” menar Young att ett antal strukturer och villkor definierar själva 

situationen av att vara kvinna i ett särskilt samhälle och hur detta efterlevs och upplevs 

av kvinnorna själva. Med detta sagt menar Young alltså inte att varje kvinna är ”feminin”, 

utan att det gör det möjligt för kvinnor att efterleva den kvinnliga situationen och den 

allmänna uppfattningen om vad som är kvinnligt i varierad utsträckning. Young tar fäste 

                                                                                                                                               

 
24 En genusmarkör är ett förtydligande kring genustillhörighet, till exempel Allsvenskan och Damallsvenskan. 
25 Young, 2000, s. 258 
26 Ibid, s. 255-256. 
27 Ibid, s. 256. 
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vid Simone de Beauvoirs beskrivning om kvinnors tillvaro i det patriarkala samhället, där 

kulturen och samhället definierar kvinnor som Den andre, som ett innehållslöst bihang 

till mannen, liknande hur Young menar att kvinnor blir kulturellt dominerade och 

utnämnda till De andra. I det patriarkala samhället är männen den kulturellt dominerande 

gruppen som dominerar de kulturellt dominerade kvinnorna vilket utgör män till normen 

och kvinnor till De andra.28 

Vidare menar Young att det finns fler områden där män och kvinnor använder sin 

kropp olika, till exempel svänger inte kvinnor lika mycket med armarna när de går då de 

inte är lika öppna i sin kropp som män. Det finns en skillnad i muskelkraftens kvalitet och 

kvantitet mellan könen men den största skillnaden finns i hur kvinnor använder kroppen 

anser Young. Kvinnor engagerar inte hela kroppen i en uppgift då de omedvetet anser att 

de inte klarar av för tunga uppgifter. Endast den kroppsdel som är mest uppenbar för 

uppgiften används, till exempel armarna vid ett kast istället för att engagera benen och 

höfterna för att vrida kroppen för att samla mer kraft. Young ifrågasätter om det finns en 

föreställning om att kvinnor i idrottsliga sammanhang ser sig vara omgivna av gränser 

som inte får överskridas, som att rummet för rörelser är begränsat? I Youngs studie av 

volleyboll, kommer hon fram till att män i högre grad springer och möter bollen och 

använder sin egen motkraft för att slå iväg den. Kvinnor inväntar bollen i högre grad för 

att sedan uppfatta att bollen är på väg mot dem vilket väcker instinkten att ducka eller 

fly.29  

Min personliga åsikt är att detta inte stämmer i lika hög grad på elitnivå som vid 

skolgymnastiken. Både herrar och damer inom handboll vet att det är en tuff sport som 

kräver god kondition, målmedvetenhet och styrka i både armar och ben. Det är av intresse 

att se förekomsten av kroppslig normering i det skrivna ordet i hur herr- och dampelare 

beskriver sig själva, hur de blir talade om av tränare och journalister samt hur de 

porträtteras. 

Young skriver att redan i tidig ålder uppmuntras inte flickor i lika stor utsträckning 

som pojkar att använda sin kropp för att lösa uppgifter eller engagera sig i idrottsliga 

sammanhang. Detta hämmar flickors utveckling av fysiska förmågor och färdigheter samt 

att ta hela kroppen i anspråk på ett fritt och öppet sätt. Genom att flickan själv börjar 

uppfatta att det finns en kvinnlig stil kan hon bejaka den. Detta innebär att hon aktivt 

                                                                                                                                               

 
28 Young, 2000, s. 259-260 
29 Ibid, s. 261-262 
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utvecklar en kroppslig återhållsamhet och börjar dra ner på sina rörelser för att inte ta 

plats. Detta innebär också att flickan bli ömtålig och aktivt tänker på hur hon uppfattas, 

vilka risker det finns och hur hon ser ut, vilket i sin tur skapar en kroppslig normering. 

Det innebär också en underskattning av kroppen och dess förmågor vilket leder till en 

känsla av osäkerhet, oförmåga och dålig självkänsla. Kvinnokroppen tenderar att ses mer 

som en bräcklig börda än som ett medel för kraft och styrka för att slutföra uppgifter och 

nå mål. När kvinnor tar sig an en uppgift ligger stort fokus på att inte förlöjliga sig eller 

framstå som för stark så att det rubbar den kvinnliga normen. Young framhåller att det 

inte gäller för alla kvinnor i alla sammanhang, det finns inte en enhetlig kvinna med exakt 

samma rörelsemönster, men det finns en allmän kvinnlig stil i fråga om kroppshållning 

och kroppsrörelser.30 Det innebär att kvinnor kan ta större plats då det faktiska rummet 

hon har tillgodo inte använts. Ett exempel på detta är från inledningen med Tingsvalls 

exempel på hur herrarnas omklädningsrumsdörr alltid står öppen, medan damernas alltid 

är stängd.31 I ett större sammanhang kan detta representera maskulin öppenhet och 

feminin stängdhet.  

Ytterligare en orsak till den kvinnliga kroppens särskilda uttryck, skriver Young, är 

det faktum att kvinnor ser sig och sin kropp som ett objekt såväl som ett subjekt. I det 

patriarkala samhället är hennes kropp ett objekt som finns till för andras avsikter och 

handlingar.32 Burris lyfter denna problematik tillsammans med representationsproblemet 

för hur kvinnor ska porträttera sig själva i mediesammanhang och de rådande kroppsliga 

normeringarna. Burris skriver att historiskt sett har kvinnor porträtterats antingen som 

moder/fru eller som ett sexuellt objekt.33 Det ligger ett stort fokus på vad atletkvinnor har 

fått offra för att befinna sig på elitnivå och framförallt att de kanske har fått offra att kunna 

bilda familj och bli moder. Dessutom ligger ett större fokus på att kvinnliga atleter ska 

vara långa, vackra och duktiga atleter för att bli marknadsförda. Denna bild, menar Burris, 

verkar inte alls finnas vid marknadsföring av manliga atleter.  

Den här uppsatsen kommer att använda Youngs teori om kroppslig normering för 

att studera hur media dels skriver om herr- och damspelare men också hur herr- och 

damspelare porträtteras genom bilder till reportagen för att se om det finns skillnader i 

                                                                                                                                               

 
30 Young, 2000, s. 263-264 
31 Tingsvall, 2018, s. 157 
32 Young, 2000, s. 275 
33 Burris, 2006, s. 92. 



 

 17 

herr- och damkroppen. Dessutom kommer teorin om kroppslig normering ligga till grund 

för hur någon uttalar sig både i vem eller vad personen beskriver men också i vilka ordval.  
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3 Metod 

För uppsatsens syfte att beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala 

bilden av herr- och damhandboll i Sverige har en kvantitativ innehållsanalys valts med 

inslag av kvalitativ innehållsanalys. Val av metod grundar sig i att kvantitativt kunna 

räkna antalet artiklar, dess storlek, disponering i tidningen, förekomst av uttalande och 

bilder för att sedan kvalitativt kunna studera språkets, uttalandenas och bildernas 

skillnader. Först och främst kommer metoderna förklaras var för sig för att sedan redogöra 

hur de kommer att appliceras på primärmaterialet.  

Innehållsanalys innebär att undersöka innehållet i någon form av skriftligt, muntligt 

eller bildmässigt material. En vanlig kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen är att 

den inte analyserar. Peter Esaiasson går emot detta i sin bok Metodpraktikan och menar 

att den kvantitativa innehållsanalysen handlar i samma grad som den kvalitativa 

innehållsanalysen om att analysera och tolka materialet för att kunna placera det i rätt 

kategori.34 Detta innebär att båda metoderna fokuserar på att analysera och tolka 

tidningarnas innehåll, antingen genom att räkna ord eller studera passager. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa inriktningen syftar till att utforma variabler som är likvärdiga och som 

kan jämföras med varandra för att i slutändan analyseras genom siffror. Den kvantitativa 

metoden är användbar när det handlar om att besvara hur frekvent något är. Det kan vara 

att se hur ofta en kategori förekommer eller hur stort utrymme olika kategorier får.35 

Genom detta går det att lyfta frågorna som ställdes i teorin dels genom att räkna ord men 

också antal artiklar. Vidare är det även av intresse att se vem som har skrivit artiklarna, 

på vilket siduppslag artiklarna hamnar på och förekomst av genusmarkörer och bilder. 

Hur många uttalanden sker, av vem och om vem? Detta innebär att det finnas ett utrymme 

                                                                                                                                               

 
34 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2003, s. 219–220 
35 Esaiasson, 2003, s. 219. 
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för vad Esaiasson kallar mekanisk räknande, som enligt Esaiasson är den kvantitativa 

metodens stora fördelar. En stor mängd material kan hanteras under en relativt kort period 

och registrera förekomsten av olika innehållskategorier med hjälp av ett textläsande 

datorprogram. Däremot handlar inte enbart den kvantitativa innehållsanalysen om 

mekaniskt räknande utan enheterna måste tolkas innan de kan placeras in i rätt kategori 

där de senare kan räknas.36 

3.1.1 Tillvägagångssätt för kvantitativ innehållsanalys 

Det första som måste göras vid en kvantitativ innehållsanalys är att skapa ett kodschema, 

vilket gjordes i Excel. Undersökningens analysenheter definierades till totalt 56 artiklar 

från Sydsvenskan och Skånska Dagbladet under september och oktober månad under 

2018. Med tanke på att den kvantitativa innehållsanalysen handlar att ställa frågor till 

materialets text och bild, lästes materialet igenom för att sedan skapa kategorier och 

frågor som fylldes in i ett kodschema med tillhörande variabler och variabelvärde. Det är 

viktigt att göra de olika variablerna skilda från varandra och att det enbart finns ett och 

endast ett variabelvärde för varje analysenhet så väl som att det finns klara tolkningsregler 

och kodningsprinciper för informationsöverföringen. Esaiasson rekommenderar att det är 

bättre att göra för många variabelvärden än att göra för få och i så fall i slutändan slå ihop 

vissa värden. Esaiasson belyser att under analysprocessen kan det framkomma att 

kategorierna behöver modifieras, preciseras eller utökas. Detta innebär också att det redan 

kodade materialet måste kodas om.37 Av denna anledning har kodschemat testats på ett 

fåtal artiklar för att se om kategorierna fungerade. Efter piloten gjordes vissa korrigeringar 

av kodschemat. Till exempel gick det inte att tillämpa en princip för tidningarna på frågan 

”var hamnade artikeln i tidningen?” Skånska Dagbladet har en större bilaga på helger som 

uppgår till 36 sidor medan vardagsbilagan har 16 sidor. Sydsvenskan har en 

standardbilaga på 24 sidor vardag som helg. Det innebär att tolkningsregeln för 

Sydsvenskan var att allt mellan sida 2–8 registreras som ”i början”, allt mellan sida 9–16 

registreras som ”i mitten” och slutligen allt mellan sida 17–24 går under kategorien ”i 

slutet”. För Skånska Dagbladet på vardagar gällde principen att allt mellan sida 2–6 

registerarades som ”i början”, allt mellan sida 7–11 gick som ”i mitten” och allt mellan 

                                                                                                                                               

 
36 Esaiasson, 2003, s. 220 
37 Ibid, s. 223-230 
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sida 12–16 kategoriserades som ”i slutet”. För Skånska Dagbladets helgbilaga blev 

kodningsregeln istället allt mellan sida 2–12 hamnar under ”i början” allt mellan sida 13–

23 går under ”i mitten” och avslutningsvis allt mellan sida 24–36 går under ”i slutet”. 

Kategorien ”Första sidan” fanns med som alternativ för alla tidningar. 

Det slutgiltiga kodschemat med tolkningsregler finns att se under bilagor. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen har valts som ett komplement till den kvantitativa 

analysen för att till exempel kunna kvantitativt räkna antalet uttalande för att sedan också 

kvalitativt studera såväl artikelns helhet som uppdelad i passager i vad som sägs i 

uttalandet. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att plocka ut det väsentliga från 

artikeln genom att noggrant och upprepade gånger läsa artikeln, både i sin helhet och i 

nedbrutna delar. Vad som skiljer den kvalitativa metoden från den kvantitativa metoden 

är att den kvalitativa innehållsanalysen är mer riktad mot vissa passager än texten i sin 

helhet. Detta innebär att forskaren studerar ordval och meningar istället för att räkna ord. 

Genom detta går det också att studera innehåll i texten som är dolt under ytan och som 

endast kan ses om texten läses upprepade gånger. Det är viktigt att läsa aktivt och att ställa 

frågor till texten och se om texten eller en själv kan besvara frågorna.38 Till exempel går 

det att studera vem som uttalar sig och vad personen uttalar sig om och vilka ord som 

används samt om det skiljer sig mellan herr- och damhandbollen. För att detta ska kunna 

ses måste artikeln både läsas snabbt och översiktligt men också långsamt och tankfullt. 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen går det att förhålla sig på två olika sätt. Antingen 

skapar forskaren förhandsdefinierade kategorier, alltså bestämda svar på frågorna som 

ställs, eller används ett öppet förhållningssätt som genom svaren på frågorna avgörs av 

det som forskaren hittar i materialet. Genom att använda sig av förhandsdefinierade 

kategorier görs det största analytiska arbetet innan undersökning av materialet och genom 

det öppna förhållningssättet styrs undersökningen i större grad av innehållet i materialet.39 

I denna undersökning kommer det öppna förhållningssättet användas av den anledning 

                                                                                                                                               

 
38 Esaiasson, 2003, s. 233.  
39 Ibid, s. 234.  
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att materialet ska få avgöra undersökningens riktning. Esaiasson varnar för att tappa 

undersökningens syfte genom det öppna förhållningssättet och rekommenderar att 

återkomma till undersökningens problemställning under analysens gång.40  

3.2.1 Tillvägagångssätt för kvalitativ innehållsanalys 

De frågor som har formulerats för den kvalitativa innehållsanalysen bygger vidare på de 

kvantitativa frågorna. Genom att inte enbart räkna vilken profession som uttalar sig är 

den kvalitativa frågan hur personen uttalar sig och om vad samt vem. Även den 

kvantitativa frågan om det förekommer bilder byggs vidare till en kvalitativ fråga om hur 

bilderna ser ut, vem som porträtteras och i vilka gester. Ytterligare en fråga som är 

intressant att studera är vilka genusmarkörer som används och hur journalisten beskriver 

herr- och damspelare samt herr- och dammatcher.  

 

                                                                                                                                               

 
40 Esaiasson, 2003, s. 240.  



 

 22 

4 Tidigare forskning 

Forskningsfältet för genus, sport och mediarepresentation är väldigt brett och innehåller 

många olika aspekter. Utifrån detta har ett begränsat antal teman identifierats som till 

exempel uppkomsten av sport som en maskulin arena, utseendet för den sportande 

kroppen, sportmedias betydelse, fokus och språk och hur genusmarkörer används inom 

idrott som en latent påminnelse om att sport är en maskulin arena. Även om studien är 

begränsad till svensk kontext har uppsatsen tagit stöd av utländsk forskning på grund av 

att forskningsfältet är relativt snävt i Sverige.  

4.1 Uppkomst av sport som en maskulin arena 

Gudrun Pfister inleder sin artikel, ”Women in sport”, med att lyfta filosofen Buytendijks 

uttalande från 1953 om att ingen någonsin har varit framgångsrik i att få kvinnor att spela 

fotboll därför att fotboll som sport är i huvudsakligen en demonstration av maskulinitet. 

Även om kvinnor har tillåtits träna har sport alltid ansetts vara maskulint menar Pfister. 

Det finns många normer inom sport och en är föreställningen av maskulina och feminina 

sporter. Maskulina sporter är sådana som kräver mycket muskler och hårda tag, till 

exempel rugby eller amerikansk fotboll. Feminina sporter är mer associerade till hälsa 

och sundhet, såsom gymnaster och dansöser.41 Jesper Fundberg och Lars Lagergren 

menar att flickor och kvinnors fotbollsspelande sällan ses som något givet utan alltid som 

en politisk handling. Den politiska handlingen syftar till att bryta de normer och mönster 

som finns i samhället, vilket tas upp i artikeln ”Varför är det tjejer som spelar 

damfotboll?”.42 Sport ses som en maskulin arena där det finns en universellt accepterad 

könssegregation och olika regler för könen tillämpas inom samma sport menar Pfister.43 

Detta accepteras då det finns en föreställning om skillnader i mans- och kvinnokroppen 

                                                                                                                                               

 
41 Pfister, Gudrun, “Women in sport - gender relations and future perspective”, Sport in society, vol 13:2, 2010, s. 

234.  
42 Fundberg, Jesper, och Lagergren, Lars, ”Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och 

(re)produktion av ojämställd idrott”, Scandinavian sport studies forum, vol 6, 2015, s. 69. 
43 Pfister, 2010, s. 234.  
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där kvinnor tillhör till det svagare könet och män det starkare. Föreställningen om den 

starka manskroppen och den svaga kvinnokroppen är inte sann anser Pfister. Det är 

samhället och dess normer som gör genus samtidigt som människan också lägger stor vikt 

vid att identifiera, presentera och uppfatta sig själv som man eller kvinna och efterleva 

normen av sagda kön.44 Genom att män är normen inom sport jämförs också kvinnliga 

atleter med mäns prestationer vilket Cheryl Cooky redogör i sin artikel ”Sociology of 

gender”. Då sport är en av de sista arenorna där män och kvinnor är segregerade 

upprätthålls normen av maskulin överlägsenhet och feminin underlägsenhet inom sport.45 

4.2 Den sportande kroppen  

Genom att män är standarden inom sport så är även den maskulina kroppen standard 

menar Pfister. Kvinnor vill därför särskilja sig från den maskulina kroppen, som ska vara 

muskulösa med tydliga magmuskler och starka armar. Kvinnor önskar istället att vara 

nätta, se hälsosamma ut med en slimmad kroppsform där inga tydliga muskler syns.46 

Fundberg och Lagergren skriver att det finns en förväntan att män och kvinnors kroppar 

ska prestera olika. Kvinnor utmålas som De andra, likt Youngs teori om kulturell 

dominans, där mycket kritik riktar sig mot kvinnokroppen då den anses inneha sämre 

teknik, saknar den sista viljan och inte är tillräckligt stark.47 Även Cooky lyfter normen 

om att det inte anses lika intressant att titta på kvinnliga atleter då de inte kan hoppa lika 

högt, slå lika hårt eller springa lika snabbt som män. Samhället rättfärdigar 

genusskillnaderna vilket leder till brist i mediabevakningen av kvinnliga atleter då de inte 

är lika intressant att följa.48 Emedan män ses som den potentiella innehavaren av 

högpresterande kroppar kan ett upprätthållande av genusordningen ske, där män 

dominerar kvinnor, som ger fördelar åt män och manlig idrott menar Karin Grahn i sin 

                                                                                                                                               

 
44 Pfister, 2010, s. 235.  
45 Cooky, Cheryl, “Sociology of Gender and Sport”. I Risman, Barbara J., Froyum, Carissa M., och Scarborough, 

William J. (red.), Handbook of the Sociology of Gender, andra upplagan. 2018, Springer International Publishing, 

Cham, 2018, s. 463. 
46 Pfister, 2010, s. 238-239. 
47 Fundberg och Lagergren, 2015, s. 80. Även Cooky lyfter normen av att det inte anses lika intressant att titta på 

kvinnliga atleter. se Cooky, 2018, s. 463. 
48 Cooky, 2018, s. 463. 
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avhandling ”Flickor och pojkar i text och bild”.49 I likhet med Grahn menar Jonny Hjelm 

att damfotboll anses som dålig underhållning för den som vill se snabb och tuff fotboll, 

som den män spelar, vilket leder till antagandet om att kvinnor ska lära sig att spela fotboll 

likt män. När slarviga passningar sker inom damfotbollen hänvisas det till ett allmänt 

kompetensproblem, när samma sak sker i herrfotbollen ses det som en brist hos just den 

specifika spelaren. Genom att kvinnor inte har spelstil som herrar så anses sporten 

bristfällig och dålig vilket resulterar i få åskådare som legitimerar dålig mediabevakning, 

vilket Hjelm skriver om i sin artikel ”Den dåliga damfotbollsspelaren”.50 Fundberg och 

Lagergren menar att män är normen inom sport vilket gör att det inte finns några kvinnliga 

sporter utan enbart kvinnor som deltar i manlig idrott.51 Genom detta är det intressant att 

se hur fördelningen av artiklar mellan herr- och damspelare ser ut samt hur de beskrivs.  

4.3 Ett konstant ”könsbyte”?  

Under 1980 gick många sporter från att vara enhetliga homosociala institutioner till att 

släppa in kvinnor och flickor att utöva flera olika sporter, vilket Michael Messner skriver 

i sin artikel ”Reflections on Communication and Sport: On Men and Masculinities”.52 

Pfister benämner detta som ett konstant ”könsbyte”, där samhället, så väl som 

sportvärlden, är under ständig konstruktion. Fler och fler sporter som tidigare stängt ute 

kvinnor, öppnar nu upp för kvinnliga atleter. För att kvinnor ska kunna accepteras i 

idrottsvärlden menar Pfister att kvinnor måste avfeminiseras och maskuliniseras eller 

tillskrivs anormala karaktärsdrag. När tillräckligt många kvinnor och flickor tillåts 

engagera sig i en sport accepteras de som kvinnliga atleter och behovet av att ikläda dem 

i maskulina drag försvinner.53 Vilket Jesper Fundberg inte håller med om, då han menar 

att när kvinnorna stiger in på fotbollsplanen utmanas den manliga hegemonin. Detta 

skriver Fundberg om i sin avhandling Kom igen, gubbar!. Damfotbollsspelarna befinner 

sig i ”fel” situation på den manliga fotbollsplanen vilket leder till att de maskuliniseras 

                                                                                                                                               

 
49 Grahn, Karin, ”Flickor och pojkar i text och bild: konstruktionen av genus i idrottens läromedel” publicerad på 

idrottsforum.org, 2008-09-03, s. 3. Avhandlingen har inte använts för uppsatsen utan endast Grahn egna övergripande 

diskussion av avhandlingen, som har publicerats på idrottsforum.org.  
50 Hjelm, Jonny, ”Den dåliga damfotbollsspelaren”, publicerad på idrottsforum.org, 2007-08-29, s. 2.  
51 Fundberg och Lagergren, 2015, s. 80 
52 Messner, Michael, “Reflections on Communication and Sport: On Men and Masculinities”, Communication and 

Sport, vol. 1, 2013, s. 115.  
53 Pfister, 2010, s. 237. 
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genom fokus på deras sexualitet. Konsekvensen är att damfotbollsspelarna tillskrivs en 

homosexualitet för att de inte ska attrahera heterosexuella män. Utan att lägga någon 

värdering i män och kvinnors sexuella läggning höjer Fundberg essensen i sitt argument, 

om att det finns en koppling mellan fotboll, och många andra idrottsgrenar, och 

heterosexualitet. När kvinnor träder in på fotbollsplanen måste handlingen förklaras och 

kategoriseras i enlighet med den logik som bär upp den rådande ordningen vilket leder 

till att kvinnor tillskrivs olika former av maskuliniteter och/eller homosexualiteter.54 

Messner drar ett liknande argument och menar att sport är en plats där genusrelationer 

aktivt skapas. Det finns en sexistisk attityd gentemot kvinnor, inte enbart idrottskvinnor, 

utan även ”vanliga” kvinnor som ofta trivialiseras, sexualiseras och utformas som skämt 

i media.55  

4.4 Medias roll i sportsammanhang 

Media innehar en viktig faktor i sportsammanhang då ett uteblivet omnämnande är lika 

med att det aldrig hände fastslår Pfister. Genom den manliga normen i idrott är det därför 

ingen nyhet eller uppsägandeväckande att idrottskvinnor är underrepresenterade i 

media.56 Det finns ett samband mellan hur många män som utövar den specifika sporten 

och utrymme i media, desto färre män som utövar sporten desto mindre plats får sporten 

generellt i media skriver Petra Andersson och Susanna Radovic i sin artikel ”Elitridsport 

som en paus från barnen”. Anledningen är att media och framför allt sportsidorna är 

skrivna av och för män, och då också i stor del om män. Enligt Andersson och Radovics 

studie, som gjordes på ridsport, fanns det fler aktiva kvinnor än män. Ridsport klassas 

därmed som en feminin sport och utrymmet i media är därmed litet. De 

kvinnodominerande sporterna blir marginaliserade i media genom att män och kvinnor 

representeras i samband med de sporter som anses lämpliga för sitt kön.57 Däremot är det 

inte enbart en skillnad mellan män och kvinnor och hur de representeras i media utan 

                                                                                                                                               

 
54 Fundberg, Jesper, Kom igen, gubbar! om pojkfotboll och maskuliniteter, Carlsson, Diss. Stockholm: Univ., 

Stockholm, 2003 s 175.  
55 Messner, 2013, s. 116 
56 Pfister, 2010, s. 240. 
57 Andersson, Petra och Radovic, Susanna, ”Elitsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i 

dagspressens rapportering av ridsport”, publicerad på idrottsforum.org, 2011-06-08, s. 2-3.  
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Messner menar att vissa sporter får mer utrymme än andra sporter. Vad som ser ut som 

en kamp mellan maskulint och feminint är också en kamp mellan olika maskuliniteter. 

Detta innebär att även män blir trivialiserade om de inte spelar ”rätt” sport.58  

Genom att media inte marknadsför kvinnliga atleter på samma sätt som manliga 

atleter skapar det bilden av att det inte är lika roligt att titta på kvinnor som sportar menar 

Burris. Pfister anser också att då kvinnor inte syns i samma utsträckning som män hämmar 

det utvecklingen av idrottskvinnor såväl som sporten. Då media inte skriver om sporten 

skapas inget intresse hos sponsorer som kan gå in och stötta sporten. Resultatet är att en 

ond cirkel skapas där ingen utveckling sker och kvinnor inom sport marginaliseras.59 

4.5 Sportmedias fokus 

Under Olympiska Spelen, OS, 2012 fanns det ett större fokus på kvinnliga atleter än 

tidigare år skriver Messner. Däremot låg fokus inte på prestationer inom idrottsvärlden 

utan på dessa kvinnor som familjemedlemmar, som mödrar och de tuffa familjeval de 

gjort för att kunna nå sin OS-dröm. Inte lika ofta är familjefadern i fokus när idrottsmän 

intervjuas, vilket Messner anser visar sportmedias fortsatta fokus på sport som en terräng 

av och för män som det överlägsna könet.60 Under OS 2016 var det fler kvinnor som 

tittade på OS, vilket ledde till att mediabevakningen ändrades skriver Cooky. Kvinnor är 

mer intresserade av atleten i sig och dess resa dit än tävlingen och resultatet. Detta ledde 

också till att de kvinnliga atleterna inom vissa grenar fick mer mediautrymme än de 

manliga atleterna inom samma gren. Tyvärr blir slutprodukten att rapporteringen 

innehåller sexism, likt Messners argument, där många kvinnliga idrottare blir refererade 

till sin (manlige) tränare, sin kände make eller benämna i maskulina former som till 

exempel ”hon simmade som en man”.61 I vissa fall blir idrottskvinnor också beskrivna i 

relation till sina barn för att visa att hon är beroende av mäns makt, menar Britt-Marie 

Ringfjord i sin artikel ”Bilder av idrottskroppen”. Detta beroendeförhållande till en 

maskulin figur får kvinnor att framstå som en individ som inte kan driva sin egna 

idrottskarriär genom att fatta självständiga beslut utan måste förlita sig på någon annan.62 
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59 Pfister, 2010, s. 241 
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 27 

Både herr- och damhandbollslaget har en manlig tränare vilket gör det intressant att 

studera hur dessa tränare uttalar sig både om spelet samt om spelare.  

4.6 Vilka skillnader finns i språket?  

Språket kan användas för att skapa en maktordning inom sport i samhället, till exempel 

genom att sätta till ordet tjej på ett event som har speciella regler eller liknande vilket 

Fundberg och Lagergren skriver om. Till exempel existerar Tjejvasan, Tjejmilen och 

Tjejloppet och fungerar som vedertagna namn.63 Det finns ett behov av att skriva ner 

kvinnliga atleter till tjejer oavsett ålder, för att förvisa kvinnliga atleter till ungdomar och 

inte myndiga vuxna därför att deras sportande inte är norm argumenterar Hardin och 

Dodd för.64 Däremot väljer många idrottskvinnor att skrivas ner till att vara en tjej därför 

att det inte finns ett mer passande ord menar Faye Linda Wachs i hennes artikel ”’Throw 

Like a Girl’ Doesn’t Mean What It Used To: Reaserach on Gender, Language, and 

Power”. Genom att använda ordet dam eller damer utbrister en av hennes respondenter 

”Ladies… We’re not having tea and crumpets”65 Citatet visar att genom att bli förvisad 

till en dam finns en föreställning om hur en dam uppför sig, vilket inte är en idrottande 

tjej. Vad som däremot blir problematiskt är när herrarnas liga benämns utan genusmarkör, 

som Allsvenskan, medan damernas liga behöver en, som Damallsvenskan. Fundberg och 

Lagergren menar att Allsvenskan står för den manliga normen där en genusmarkör blir 

överflödig därför att fotboll är manligt medan Damallsvenskan måste förtydliga att det är 

just kvinnor som spelar.66 Liknande fall finns inom handbollen. Elitserien för herrarna 

benämns som Handbollsligan medan damernas elitserie heter Svensk HandbollsElit och 

har som vedertagen förkortningen SHE. Seriernas grundtanke var att de ska vara 

genusneutrala och kunna bli varsitt varumärke för damerna respektive herrarna. Även om 

innebörden av SHE, som står för hon på engelska, är genusneutral så blir inte den 

vedertagna förkortningen genusneutral. Herrarnas liga, Handbollsligan, innehåller varken 
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Palgrave Macmillan, New York, 2006 s. 47. Citatets översättning blir ”Damer… Vi har inte te och tekakor” 
66 Fundberg & Lagergren, 2015, s. 80.  

 



 

 28 

en genusmarkör eller en förkortning som kan avslöja vem serien handlar om.67 Dessa 

genusmarkörer marginaliserar kvinnliga atleter och skapar inte ett generellt intresse för 

eventet eller ämnet. Det är som att manliga atleter intresserar alla men att intressera sig 

för kvinnliga atleter är ett speciellt intresse menar Hardin och Dodd.68 
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5 Hur jämställt är handboll?  

Analysen kommer att vara uppdelad i tre teman, vilka är disponering, bilder och språk. 

Under temat disponering faller de kvantitativa frågor som hur fördelningen av herr- och 

damhandboll ser ut i media dels i antalet artiklar, siduppslag men också storleken på 

sagda artiklar och fördelning av kvinnliga och manliga sportjournalister. Därefter 

kommer temat bilder redovisas, dels hur den kvantitativa fördelningen ser ut av bilder 

i reportagen om herrarna och damerna men också en kvalitativ studie av vad bilderna 

representerar. Slutligen under sista temat, språk, kommer en kvantitativ redogörelse av 

befintliga genusmarkörer och vem som gör uttalanden. Därefter kommer sagda 

uttalanden studeras kvalitativt för att se om och hur en kulturell dominans och kroppslig 

normering tar sig uttryck hos spelarna och tränarna. Även journalistens språk kommer 

att studeras för att se om det finns en förmedling av kroppslig normering och kulturell 

dominans mellan herr- och damhandbollslaget. Vissa delar kommer att presenteras 

genom diagram med tillhörande tolkningsregler och vissa passager kommer framföras 

utan diagram. Deras gemensamma nämnare är, oavsett om de innehåller diagram eller 

inte, att de kommer innehålla en diskuterande text och avslutas med en sammanfattning 

innan nästa tema tar vid. Alla siffror i diagrammen kommer att avrundas till närmsta 

heltal. Dessutom kommer hela kapitlet att använda termerna herrarna och damerna, vilket 

hänvisar till Lugis herr- och damlag, om inget annat anges. 

5.1 Disposition 

Av de 56 artiklarna som låg till grund för den kvantitativa metoden visar diagrammet 

nedan, figur 1, hur fördelningen av mediarepresentationen ser ut mellan herr- och 

damhandboll. Det visar att herrarna får 37 artiklar skrivna om sig gentemot damerna som 

får 19 stycken artiklar. För att kunna göra en rättvisande jämförelse, utifrån att herrarna 

spelat nio matcher och damerna spelat sju matcher, presenteras även antal artiklar per 

match. Resultatet blir fyra artiklar per match för herrarna mot tre artiklar per match för 

damerna. Vidare resulterar det även i att herrarna får två tredjedelar av utrymmet 
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gentemot damernas tredjedel. Det är endast 

en artikel där både herrarna och damerna 

figurerar tillsammans, vilket utgör två 

procent av underlaget. Av naturliga skäl, då 

herrarna spelade två matcher mer, är det 

befogat att herrarna har en överrepresentation 

i mediautrymmet, dock resulterar det i en 

markant skillnad vilken inte anses rimlig. 

En tänkbar anledning till att herrarna 

får ett större mediautrymme är, som Hardin 

och Dodd redogjorde för under tidigare 

forskning, att manliga atleter verkar intressera alla, men kvinnliga atleter är ett speciellt 

intresse och av den anledningen får också herrarna större utrymme i tidningen.69 Eftersom 

herrarna är mer synliga än damerna genererar det i fler sponsorer åt herrarna vilket alstrar 

mer pengar, utveckling och mediabevakning åt herrarna. En ond cirkel skapas av att 

damerna inte syns i samma utsträckning som herrarna då de inte får samma mängd 

sponsorer som herrarna. Det leder till att de inte får lika mycket pengar som kan utveckla 

och skapa en större mediarepresentation. Det är en ganska tydlig markör att herrarna 

dominerar media och handboll, trots att handboll är en jämställd sport i antalet utövare. 

5.1.1 Fördelning av sportjournalister 

Nästa diagram, figur 2, presenterar hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor som 

har skrivit artikeln. Figur 2 visar är att det är en klar majoritet män som har skrivit 

artiklarna, med 52 artiklar (93 %). Det är tre stycken, (5 %), av artiklarna som är skrivna 

av kvinnor och en artikel (2 %), där det inte gick att spåra artikelns författare. Resultatet 

av figur 2 visar att det är en större andel män än kvinnor som skriver om handboll. 

                                                                                                                                               

 
69 Hardin och Dodd, 2006 s. 110 

Herrar; 
36; 64%

Damer ; 
19; 34%

Båda; 1; 
2%

Herrar Damer Båda

Figur 1. Vem handlar artikeln om? 



 

 31 

Vidare var det också tretton unika 

manliga journalister mot två unika kvinnliga 

journalister som står bakom de 56 artiklarna i 

primärmaterialet. Dessa siffror representerar 

inte hela journalistkåren utan representerar 

endast vem som har skrivit om handboll i 

valda tidningar i september-oktober 2018. 

Utfallet blir att de manliga sportjournalister 

styr mediebevakningen av handboll, vilket i 

sin tur gör att de kan förmedla normen om 

vem som ska spela handboll och hur den 

personen ska vara.  

Ytterligare ett samband som kunde ses var att fler artiklar var skrivna av kvinnor 

inom damhandbollen gentemot herrhandbollen vilket figur 3 och 4 visar nedan. 

 

Figur 3 och 4 blir missvisande i procenttalen då de visar att 11 % av 

damhandbollens artiklar är skrivna av kvinnor gentemot att 3 % av herrhandbollens 

artiklar är skrivna av kvinnor. Genom att studera de faktiska talen visas det att två artiklar 

inom damhandbollen är skrivna av en kvinna gentemot att en artikel är skriven av en 

kvinna för herrlaget. Vidare är 17 artiklar skrivna om damlaget av en man och 35 artiklar 

om herrlaget är skrivna av en man. En artikel inom herrlaget går som tidigare nämnt inte 

att se vem som har skrivit och hamnar därmed under kategorin ”okänd” med 3 %. Genom 

att enbart studera figur 3 och 4 ser figurerna ut att avslöja en större skillnad än vad som 
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visas i faktiska siffror. Det är en artikel mer som är skriven av en kvinna hos damerna än 

hos herrarna. Detta kan vara en tillfällighet, med tanke på att skillnaden är så liten. Det 

väsentliga syftet med figur 3 och 4 är att påvisa att kvinnor kan skriva om herrhandboll, 

men som under tidigare diagram, att visa att kvinnor är underrepresenterade som 

sportjournalister inom handboll. Slutsatsen blir således att bevakningen av Lugis herr- 

och damhandboll är skrivet i majoritet av män, och i två tredjedelar, om herrlaget. Genom 

figur 1–4 går det också att se en tendens av den kulturella dominans som Young beskriver. 

Utifrån att kvinnor inte representeras i samma utsträckning i varken antal artiklar eller 

antal sportjournalister går det att se tendenser av att män kulturellt dominerar kvinnor och 

utmärker dem som De andra. Normen om att sport är till för män gör att herrarna får större 

utrymme i tidningarna. Genom att Lugis herrar får större utrymme i media än damerna 

efterlevs och upprätthålls sagda norm om att män kan dominera sport genom att dominera 

media. Med tanke på att majoriteten av sportjournalisterna är män kan de bestämma vilka 

sporter, matcher och vilket kön sportmedia ska fokusera på och på så sätt efterlevs normer 

och uppfattningar i samhället. När damhandboll inte är tillgängligt i samma utsträckning 

i media som herrhandbollen gör det att samhället upplever herrhandbollen som större och 

mer lättillgänglig. Detta kan bidra till uppfattningen om att damhandboll inte är lika rolig, 

fartfylld och spännande att titta på, vilket både basketspelaren Slipac och forskaren Cooky 

kommenterade.70 

5.1.2 Siduppslag 

Nästa diagram visar vilket siduppslag herr- och damhandboll hamnar på. Inga av 

artiklarna hamnade på förstasidan och därav syns inte kategorin i diagrammen. Det gick 

inte att tillämpa en generell tolkningsregel för alla artiklar utan det berodde på vilken 

tidning och vilken dag den hamnade i.71 Figur 5 och 6 åskådliggör att det är lika många 

artiklar för damerna som publiceras i början som i mitten, med sju artiklar (37 %) och att 

det är 5 artiklar (26 %) av artiklarna som hamnar i slutet.  

                                                                                                                                               

 
70 Philipson, 2018-09-08, Cooky, 2018, s. 463 
71 Anledningen till olika tolkningsregler och tolkningsprincipen beskrevs under kapitel 3 – kvantitativ metod.  
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För herrlaget är det en majoritet med 16 artiklar (43 %) som hamnar i mitten, vilket följs 

av 12 artiklar (33 %) i slutet och 9 artiklar (24 %) i början. Skillnaden mellan damerna 

och herrarna i siduppslag visar att större andel artiklar om damerna hamnar i början eller 

i mitten av tidning medan majoriteten av herrarnas artiklar hamnar i mitten av tidningen. 

En personlig uppfattning är att majoriteter av de personer som läser tidningen börjar med 

tidningens framsida för att sedan bläddra mot mitten och avsluta med tidningens sista 

sidor. Genom att damernas handboll hamnar i tidningens början finns det då en ökad 

chans att läsaren exponeras för artiklarna antingen genom att läsa rubrik, ingress eller hela 

artikeln. I figur 5 och 6 ser fördelningen jämlik ut vilket strider emot argumentet om att 

sport domineras av män och är för män. Damerna får en större synlighet genom att 

publiceras i början av tidningen. Det kan ses som ett motbevis av teorin om kulturell 

dominans där män kulturellt dominerar kvinnor och gör dem till De andra. Dessutom 

följer det Mässings uttalande om att sport går mot en mer jämställd mediarepresentation. 

5.1.3 Storlek på artikel 

De sista figurerna, figur 7 och 8, under temat disponering kommer att behandla storleken 

på artiklarna. Kodningsprincipen var att alla artiklar som hamnade mellan 1–149 ord gick 

som ”kort”, de artiklar som var mellan 150–399 ord gick som ”mellan” och slutligen allt 

från 400 ord och uppåt kategoriserades som ”lång”. 

I början; 
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I slutet; 
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I början I mitten I slutet

Figur 5. Vilket siduppslag hamnar herrartikel? Figur 6. Vilket siduppslag hamnar damartikel? 
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Diagrammet visar att majoriteten av artiklarna som skrivs om damerna är i 

mellankategorin, alltså att artikeln är mellan 150–399 ord lång med 14 artiklar (74 %). 

För herrarna är majoriteten långa artiklar som räknas med 400 ord eller mer, 17 artiklar 

(46 %). För damlaget kom andelen långa artiklar som nummer två med fyra artiklar (21 

%), och för herrarna kom andelen mellanartiklar som nummer två med 14 artiklar (38 %). 

Båda damerna och herrarna hade minst andel korta artiklar, herrarna 6 artiklar (16 %) och 

damerna hade 1 artikel (5 %). Slutsatsen som går att dra är att det finns en kulturell 

dominans av den anledningen att herrarna får större andel långa artiklar jämfört med att 

damernas artiklar hamnar i en ”mellan” kategori. Dessutom har damerna en relativt liten 

andel långa artiklar som gör att synligheten inte är lika stor som för herrarna. Den 

personliga åsikten är att en större artikel drar fler ögon till sig än vad en mindre gör, vilket 

gör att trots att herrarna hamnar längre bak i tidningen så utgör artikeln ett större omfång 

på sidan vilket skapar en större synlighet gentemot damerna.  

5.1.4 Sammanfattning av disponering  

Vad disponeringskapitlet synliggjort är att en högre andel artiklar behandlade 

herrhandboll, nästan två tredjedelar mot damernas tredjedel. Det visades dessutom att det 

var fler unika män som skriver om handboll gentemot unika kvinnor, tretton män mot två 

kvinnor. Vidare var det ett högre andel kvinnor som skrev om damhandboll än om 

herrhandboll, även om skillnaden var marginell. Allt detta går att dra till den kulturella 

dominansen män har över sport, där sport skrivs av och om män. Dock verkar 
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Figur 7. Vilken storlek har herrartikel?  
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sportvärlden röra sig mot jämställdhet då figur 5 och 6 visade att många av damernas 

artiklar hamnar i början mot mitten medan herrarnas hamnar i mitten eller slutet. Det som 

går emot är att herrarna får större artiklar skrivna om sig medan damerna hamnar på en 

mellanstorlek. I det stora går det att se en maskulin norm inom handboll. Dessutom visar 

avsnittet exponeringsproblemet som kvinnliga idrottare möter genom att de inte får lika 

stora artiklar som männen. Mindre mediautrymme genererar i mindre pengar. Genom att 

damernas matcher inte får lika mycket utrymme som herrarnas matcher i tidningarna 

skapas en norm om att herrarnas matcher är mer värda att följa och att herrarna spelar på 

ett visst sätt som inte damerna gör. Detta ökar i sin tur också intresset från sponsorer att 

vilja sponsra de som syns mest. Resultatet blir en ond cirkel för damerna som inte får 

samma exponering som herrarna, vilket resulterar i mindre sponsorer och därmed hämmar 

utvecklingen. Damernas förmåga att kunna påverka samhället till att värdera 

damhandboll lika högt som herrhandboll försvinner också. Som tidigare nämnt under 

tidigare forskning menar Pfister att om eventet eller händelsen inte skrivs om är det 

samma sak som att det aldrig har hänt.72 Detta visar i sin tur också vad Slipac menade 

gällande att damerna alltid ligger ett steg bakom herrarna oavsett hur mycket de än 

försöker.73  

Det finns artiklar som handlar om damerna, men de är i minoritet mot herrarnas 

artiklar vilket innebär att media återskapar normen om sport som en maskulin arena. Det 

innebär att herrarna kulturellt dominerar damerna och sätter standarden för hur handboll 

ska vara och hur den stereotypiska handbollsspelaren ska se ut. Det innebär också att det 

finns en uppfattning om att manliga atleter intresserar alla och har därmed ökad synlighet 

medan att intressera sig för kvinnliga atleter är ett speciellt intresse som Hardin och Dodd 

menade.74 Genom att den dominerande gruppen kontrollerar de viktigaste 

kommunikations- och informationskanalerna, som tidningar, gör det att samhället 

uttrycker och efterlever den dominerande gruppens värderingar, erfarenheter och 

målsättningar och även dess syn på andra grupper i samhället. Young menar att detta leder 

till att den dominerande gruppens perspektiv och erfarenheter framställs som universellt 

giltiga, utan att de själva nödvändigtvis ämnar för det. Detta leder till att handboll är 

skrivet av och om män och högst troligt för män.  

                                                                                                                                               

 
72 Pfister, 2010, s. 240. 
73 Philipson, 2019-09-08. 
74 Hardin och Dodd, 2006 s. 110. 
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5.2 Bilder 

Nästa tema kommer att handla om bilder. Först ut är två diagram som visar hur den 

kvantitativa fördelningen ser ut för förekomsten av bilder till reportagen vid herrarnas 

och damernas matcher. Vidare kommer det kvalitativt studeras hur bilderna ser ut och om 

det går att studera några kroppsliga normeringar genom bilderna.  

        Figur 10. Finns bild i damartikel?  

 

Vad figur 9 och 10 visar är att det är en större andel bilder som florerar hos herrarna, 24 

stycken (65 %), än hos damerna 11 stycken (58 %). Det gör det mer intressant att studera 

är hur bilderna ser ut, dels vem som figurerar på bilderna såväl hur de figureras alltså den 

kroppsliga normeringen som ligger som teoretiskt ramverk. Som tidigare nämnts har den 

kvalitativa studien avgränsats till att endast studera primärmaterialet från oktober. 

De gester som förekommer i bilderna för herrlaget är anfallsspelare som precis ska 

skjuta, de är högt uppe i luften så att spänsten märks av, försvaret syns och 

ansiktsuttrycken är bestämda, armen är böjd och utstrålar styrka. Bilden utstrålar dramatik 

och åskådaren till bilden får nästan dra efter andan och vill enbart veta om det lyckas bli 

mål. På några andra bilder figurerar jublande målgester med en knytnäve i luften. Även 

porträtteras fokuserade målvakter som är sekunder ifrån att göra en räddning, eller släppa 

in till mål. En av bilderna representerar en herrspelarna som försöker dribbla bort sin 

motståndare. Slutligen går det att se en bild med en bister och fundersam försvarsspelare.  

För damlaget florerar liknande springande målgester med händerna knutna och 

fokuserade målvakter som herrarna. Vidare finns en bild där två Lugispelare hjälps åt att 
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Figur 9. Finns bild i herrartikel?  
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stoppa en motståndare som precis är på väg att skjuta. Händelsen är inte något konstigt i 

handboll, det är en lagsport som oftast kräver att spelarna hjälper varandra att stoppa 

motståndarna. Det finns många likheter i bilderna, för både herr- och damspelare florerar 

det målgester och fokuserade målvakter.  

Den enda bilden där det syns att en damspelare ska skjuta är när spelaren håller på 

att bli nedtryckt i marken som gör att åskådaren inte ens behöver fundera på om det blev 

mål, bilden visar redan att det inte kommer att bli det. Det är inte samma representation 

som herrarna får som är högt uppe i luften med en laddad arm som väntar på att få skjuta 

iväg ett skott in mot mål. Dessutom är det flera unika spelare som figurerar från herrlaget 

gentemot damlaget. Med det skrivet är det också fler av herrspelarna som figurerar på 

flera bilder gentemot damerna som är med en gång. Fenomenet går att dra till vad Burris 

menar är stereotypiska bilder av män som ska figureras därför att det är de som spelar 

som lockar än själva sporten i sig. Det finns en förväntan att de som porträtteras ska vara 

starka och fokuserade män, grundat i att sport är en maskulin arena. Fundberg och 

Lagergren skriver också att det finns en förväntan om att kvinnor och män ska prestera 

olika, vilket blir tydligt när herrspelaren är högt uppe i luften medan damspelaren är 

sekunder från att bli nedtryckt i marken. Tidningarna hjälper till att förmedla den 

stereotypiska bilden av handboll, med en herrspelare högt upp i luften, vilket skapar 

uppfattningen om att det är så handboll ska se ut. Genom att damerna inte porträtteras när 

de ska göra mål reproducerar tidningen normer av att handboll är en maskulin arena. 

Oavsett hur damerna försöker att ändra normen består bilden av att damhandboll inte är 

lika explosiv och fartfylld. Vidare skriver Fundberg och Lagergren att det enbart finns 

kvinnor som deltar i manlig idrott och det kan vara en anledning till att det finns målgester 

och fokuserade målvakter i både herr- och damreportage. Bilden av damspelaren som blir 

nedtryckt kan också representera att bli osynliggjord och utmärkas i stereotypiska bilder 

av att inte vara lika stark eller duktig på handboll, vilket visar damerna som De andra. 

Det går även att se Straus och hans argument, om att flickor och pojkar kastar olika, 

genom att kasten mot mål hos damerna och herrarna presenteras olika på bild. Ett budskap 

sänds ut om att det finns en skillnad mellan hur en herr- och damspelare kastar och spelar. 

Däremot är det inga, varken män eller kvinnor, som trivialiseras, sexualiseras eller 

utformas som ett skämt som både Pfister och Messner menade var en vanlig företeelse.  
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5.2.1 Sammanfattning av bilder 

Först presenterades att antalet artiklar med bild var större hos herrarna än hos damerna. 

Därefter studerades bilderna mer noggrant och utfallet blev att det figurerar både 

målgester och fokuserade målvakter på både herr- och damspelare. Den kroppsliga 

normeringen figurerade genom att herrarna hade bilder där de var uppe i luften, på väg 

till skott på mål, medan damerna fick en bild där de hjälptes åt att trycka ner motståndaren, 

som var på väg att skjuta, i marken. Detta visar att handboll är en maskulin sport som har 

en stereotypisk bild av starka, målmedvetande och fokuserade män medan kvinnor 

behöver hjälpas åt. 

5.3 Språk 

I artiklarna som handlar om damerna inleds majoriteten av artiklarna, antingen i rubrik 

eller ingress, med genusmarkörer som ”Lugi dam” eller ”Lugidamerna” som snabbt 

avslöjar vem artikeln handlar om. I herrarnas artiklar figurerar inget motsatsord till detta. 

Ingenstans i rubriken eller ingressen förklaras det att artikeln är om herrhandboll. Vidare 

i texterna hänvisas damspelarna till ”tjejerna” och herrspelarna till ”killar”, ”pojkar” och 

även ”manskap”. Detta, som Fundberg och Lagergren menar, är att det är kvinnor som 

ingriper i en manlig värld.75 Genom att använda ”Lugidamerna” poängteras det att det är 

kvinnor som spelar, vilket inte behöver förtydligas i artiklarna om herrarna. Detta leder 

till att normen om vem som spelar handboll fortfarande har en maskulin bild, trots att det 

är ett jämt utförande i antalet kvinnor och män. 

5.3.1 Uttalande 

Diagrammen nedan visar kvantitativt vem som gör uttalande i herrarnas respektive 

damernas artiklar, det är två artiklar som inte har något uttalande. Tolkningsprincipen var 

att om det enbart var en tränare eller en spelare som uttalande sig gick det under respektive 

kategori, ”tränare” alternativt ”spelare”. Fanns det både en tränare och en spelare som 

uttalande sig gick det under kategorin ”både tränare och spelare”. De gånger flera spelare 

                                                                                                                                               

 
75 Fundberg och Lagergren, 2015, s. 67. 



 

 39 

uttalande sig räknades detta enbart som ett uttalande av spelare av anledningen att syftet 

inte är att räkna antalet unika uttalanden utan att se om fördelningen av uttalanden mellan 

tränare och spelare sker i en symbios.  

  

Både figur 11 och 12 visar att majoriteten av uttalandena, för både herr- och damlaget, 

görs av tränaren, för herrlaget i 15 artiklar (43 %) och för damlaget i 12 artiklar (63 %). 

Båda sidorna följs av kategorin ”både tränare och spelare”, herrarna med 12 artiklar (34 

%) och damerna med 6 artiklar (32 %). Slutligen gör de ensamma spelarna 8 uttalanden 

(23 %) för herrarna och 1 uttalande (5 %) för damerna. Följaktligen har herrarnas 

diagram, figur 11, tre nästan lika stora delar, medan tränaruttalanden tar två tredjedelar 

av damernas diagram, figur 12. Det innebär alltså att i lite mer än hälften av alla artiklar 

hörs en herrspelare medan det bara är i en tredjedel av artiklarna som en damspelare hörs. 

Med tanke på att båda lagen har en manlig tränare gör det att den feminina rösten inte 

hörs lika mycket som den maskulina. Damerna har en väldigt liten möjlighet att uttala sig 

om sina egna prestationer. I nästa avsnitt kommer tränaruttalanden att studeras för att 

sedan även studera hur spelarna själva uttalar sig och slutligen kommer journalistens 

språk att redogöras för.  

5.3.2 Tränaruttalande 

Den första slående skillnaden mellan de båda tränarna är att herrtränaren Tomas Axnér 

visar en större prestationsinriktning genom att multipelt kommentera hur viktigt det är att 

vinna matchen och samla två poäng. Axnér säger till exempel:  
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Figur 12. Vem uttalar sig i damartikel?  Figur 11. Vem uttalar sig i herrartikel? 



 

 40 

 
Jag valde att matcha det rutinerade gardet hårt. Det var ju så att vi var i 

poängbehov. Så även om vi skulle behöva gå runt på spelarna lite mer så var 

det viktigt att vända den här trenden.76 

 

Detta citat är ett av flera där Axnér uttalar sig om hur viktigt det är att samla poäng. 

Dessutom använder han ord som ”matcha det rutinerade gardet hårt”. Garde syftar till en 

utvald elittrupp som främst var avsedd för kunglig eller furstligt beskydd.77 Det innebär 

alltså att Axnér gör en militärisk referens av herrlaget. Även om militären är ett 

omdebatterat genusområde består fortfarande den maskulina tonen i uttalandet. Citatet 

visar också att de matchades hårt vilket syftar till att de rutinerade personerna fick spela 

mycket och att det var slitsamt. I damlaget är tränaren Dragan Brljevic mer inriktad att 

låta alla få speltid och låta alla positioner få göra mål än att matchen per se ska vinnas. 

Detta visas i två olika citat nedan:  

 
… Samtidigt kunde jag ha matchat laget annorlunda och använt vissa spelare 

mer än andra, men jag ville låta hela laget spela.78 

 

I andra halvlek fick vi bättre betalt för vårt hårda jobb och gjorde mål från alla 

positioner. Det är den handbollen vi vill spela.79 

 

Genom de tre citaten syns en större prestationsinriktning hos herrarna medan 

inställningen hos damtränaren är att alla ska få spela och ha en bra gemenskap. Dessutom 

finns det en annan osäkerhet hos damlaget och Brljevic. I en artikel uttrycker Brljevic en 

skepsis om att komma topp fyra i serien, och säger: ” […] jag var lite skeptisk i somras. 

Jag börjar tro på det mer och mer”80. Även om Brljevic är man så förmedlar han Youngs 

teori om dålig självkänsla och osäkerhet hos kvinnor ut över damlaget. Denna osäkerhet 

existerar inte på samma sätt hos Axnér även om han uttalar sig om att: ”En slutspelsplats 

är inget som är givet”.81 Det innebär att Axnér menar att det krävs hårt jobb för att ta sig 

dit men att det i sin tur inte är något omöjligt, vilket Young menar är för att män har 

tillträde och rörelsefrihet i hela rummet. Axnér talar också mycket om hur nöjd, eller inte 

                                                                                                                                               

 
76 Åkesson, Richard, ”Efterlängtad Lugiseger” Sydsvenskan, 2018-10-08, s.15. 
77 Sjöberg, Bengt, och von Konow, Jan, ”Garde” Nationalencyklopedin, inget årtal. Hämtad 2019-05-22. 
78 Axelsson, Ola, ”Lugidamerna tappade allt” Skånska Dagbladet, 2018-10-22, s. 6. 
79 Widerberg, Jonas, ”Tredje raka segern för Lugis damer” Skånska Dagbladet, 2018-10-08, s. 5. 
80 Wihlborg, Niklas, ”Lugi höjer målsättningen” Sydsvenskan, 2018-10-15, s. 14. 
81 Jönsson, Jan, ”Rekordbra skytte fick fart på Lugi”, Sydsvenskan, 2018-10-13, s. 17. 
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nöjd, han är med både spelare som spelet och kan även uttrycka konstruktiv kritik som i 

citaten nedan: 

 
Det är väl den perioden av matchen som jag är nöjd med. Vi är under med fem 

mål och ifatt, men tyvärr är vi inte tillräckligt cyniska när det kommer till 

avgörandet.82  

 

Det var ingen jättebra match vi gjorde i dag, vi fick slita oss till den här segern. 

[…] Tändningen fanns där inte riktigt från början […]83 

 

Det var skönt med seger där och lite arbetsro.84 

 

Genom att titta på ett liknande uttalande av Brljevic så uttrycker han sig på följande sätt:  

 
Det var mer eller mindre ingenting som stämde längre. Vi följde inte avtal i 

andra [halvlek] som vi gjorde i första [halvlek] och många agerade på sitt egna 

sätt och därför blev det bara pannkaka.85 

 

Skuru har många fler år och kilo än oss.86 

 

Jag är faktiskt ganska nöjd om man nu kan vara det efter en förlust. […] Trots 

allt tycker jag att tjejerna visar bra moral, ett ungt lag och för att vinna över 

Skuru måste verkligen alla pusselbitar sitta perfekt och så var inte fallet idag.87 

 

Axnér erbjuder en lösning till sina herrar, genom att de blir mer cyniska i sina avgörande 

hade matchen kunnat vinnas eller om tändningen hade funnits från matchstart. Axnér 

uttrycker också hur skönt det är med en seger medan Brljevic visar förståelse till förlust. 

Brljevic uppmanar istället sina damer att absolut inte gå utanför ramarna utan enbart köra 

på de avtal och rutiner som de har. Herrlaget anses kunna ”slita sig till en seger” vilket 

inte ger sig uttryck i Brljevics uttalanden om damlaget. Innehar inte kvinnor samma vilja 

som männen anses ha? Pfister påpekade under tidigare forskning att normen anser att 

kvinnor inte har en sista vilja, vilket män anses ha. Ovanstående citat talar för att kvinnor 

inte har det. Brljevic talar också om rutin och orutin för att försvara sina spelare och varför 

det blir förlust eller vinst. I citatet nedan visas ett exempel hur Brljevic pratar om rutin:  

                                                                                                                                               

 
82 Åkesson, Richard, ”Ungt Lugi bjöd in IFK Ystad”, Sydsvenskan, 2018-10-03, s. 17.  
83 Bliding, Artur G., ”Viktig hemmaseger för trögstartat Lugi”, Skånska Dagbladet, 2018-10-16, s. 6. 
84 Widerberg, Jonas, ”Lugi går för sin andra raka seger”, Skånska Dagbladet, 2018-10-12, s. 7. 
85 Nordmark, Kajsa, ”Första Lugiförlusten - efter platt fall efter paus”, Sydsvenskan. 2018-10-21, s 14. 
86 Wihlborg, Niklas, "’Vi slarvade för mycket’”, Sydsvenskan, 2018-10-29, s. 17. 
87 Lindholm, Michael, ”Lugi dam räckte inte ända fram”, Skånska Dagbladet, 2018-10-29, s. 5. 
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… Spontant, spelarna saknar kanske lite rutin. Det kan vi inte köpa utan det 

måste vi skaffa. De mest rutinerade spelarna som vi har i laget levererar tyvärr 

inte i dag och det är klart att även de måste få lov att göra sämre matcher. […] 

Det är bara att åka hem och titta på videos och påminna varandra om de avtal 

vi har och hoppas på att det sitter igen i nästa match […]88 

 

I citatet ovan finns också en förståelse för att spelare inte alltid kan vara på topp. Det 

påminner om citatet tidigare om att Brljevic ville låta alla spelare få spela och känna av 

samhörigheten och att de inte ska ta förlusten för hårt. Brljevic förmedlar även konstruktiv 

kritik som visar mer en sansad dialog än fysiskt arbete. Lösningen till att inte göra en 

liknande match är att prata igenom vad som gick fel och studera videos. Axnér uttrycker 

aldrig i sina uttalandet vad laget ska göra för att inte göra en liknande match, oavsett 

förlust eller vinst. Hans uttalande är matchfokuserade, vilket citaten nedan visar: 

 
Vi blev för låga defensivt och då kändes det inte rätt att byta in de unga killarna. 

[…] Sedan ska de unga killarna också lära sig att de får bida sin tid. […] Vi 

gjorde en hel del nyten [sic] anfall-försvar. Men visst, mot de allra bästa lagen 

kommer vi inte kunna spela så här.89 

 

Här visar Axnér ett medlidande mot de ”unga killarna” som inte har spelat lika länge och 

inte besitter samma rutin som det ”rutinerade gardet”. Det är inte de ”unga killarnas” jobb 

att reda ut ett underläge som andra orsakat. Vad Axnér också uttrycker är det tar tid, en 

tid värd att vänta, innan de ”unga killarna” blir en del av det ”rutinerade gardet”. Vidare 

pratar damtränaren om spelarna och spelet medan fler herrspelare kommer till tals och 

kan kommentera sin egen insats samt lagets insats. Damspelarna har inte samma tillträde 

till media och att få göra uttalanden vilket går att tolka tillbaka till Young och kulturell 

dominans av att mediekanalerna styrs av män och kan därför sända ut sin bild av det. 

Axnér har ett större fokus på långvariga handbollskarriärer och landslagsplaner som när 

han till exempel uttalar sig om en av sina spelare på det här sättet: ”…Synd att han inte 

är med i landslaget nu med så fin form.”90 Vidare uttrycker Axnér mer beröm för enskilda 

insatser som ”sedan stängde han också matchen.” 91 och även i nästkommande citat: 

                                                                                                                                               

 
88 Nordmark, 2018-10-21. 
89 Bliding, Artur G., ”Första tvåsiffriga i Lugi för Henningsson”, Skånska Dagbladet. 2018-10-13, s. 24. 
90 Åkesson, Richard, ”Mr 100 procent bakom segern”, Sydsvenskan. 2018-10-20, s. 18. 
91 Wihlborg, Niklas, ”Lugi i underläge räddat av inhoppande Hagvall”, Sydsvenskan. 2018-10-16, s. 16. 
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Han började redan i våras att visa vad han kan. I första halvlek var han riktigt 

bra. Hampus utvecklas hela tiden. Han skulle behöva lära sig att hålla i när han 

börjar bli trött också. […] Den här gången visade Anders Hallberg verkligen 

att han är en lagkapten. Men det var en stabil insats över lag.92 

 

Damtränaren Brljevic berömmer också några av sina spelare dels genom att 

säga ”I dag visade hon vilken talang hon har” och ”Det är Olivia Löfqvist och 

Tova Alm som drar lasset”93 och dels genom följande citat: 

 

[…] och sedan var det Tova Alm som fick ett tungt lass framåt när vi behövde 

några enkla mål. […] Det finns massor av talang i laget. […] Sara Olofsson 

och Hannah Flodman tog ansvaret i dag och gjorde det bra.94 

 

Hon har varit vår bästa målvakt på alla träningar och har förtjänat möjligheten, 

vilket hon inte alltid har gjort tidigare. […] Det finns massor av talang i henne, 

men utan hård träning kommer man ingenstans.95 

 

Båda tränarna är noga med att berömma specifika spelare i laget, men det förekommer 

inga framtidsplaner för damspelarna, vilket herrtränaren ger sken av för sina spelare. Vad 

kontentan blir av alla dessa uttalandet är att det finns en större prestationsinriktning i 

herrlaget där allt är tillåtet för att det finns ett gemensamt mål; att vinna alla matcher för 

att vinna serien. Det finns inte samma prestationskrav hos damerna. I damlaget är fokus 

på att skapa en gemenskap där alla får spela och alla positioner får göra mål, där det 

dessutom är acceptabelt att inte spela sitt bästa.  

5.3.3 Spelaruttalanden 

En stor skillnad mellan herr- och damlaget är att herrlaget i större utsträckning har 

möjlighet att uttala sig om sina insatser såväl som matchen. Damerna blir nästintill aldrig 

tillfrågade om matchen utan enbart om sin egna insats. Herrspelarna använder frekvent 

återkommande ord som: ”vi var inte tillräckligt coola” och ”vi spelade disciplinerat”96 

                                                                                                                                               

 
92 Åkesson, 2018-10-08. 
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94 Wihlborg, 2018-10-15. 
95 Wihlborg, 2018-10-29.  
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Ordet ”disciplin” är en militärisk term som syftar till ordning och lydnad, vilket ger det 

en maskulin ton.97 Ytterligare återkommande termer är att ”slita” och att ”kriga på”.98 

Slita syftar till något som är tufft och jobbigt och att ”kriga på” är ytterligare ett exempel 

på en militärisk term som förekommer för herrlaget men inte för damlaget. 

Herrspelarna förmedlar också känslan av att deras handboll är ett heltidsjobb och 

att det är finns ett annat allvar i herrhandboll än damhandboll. En av herrarna säger till 

exempel: ”Jag vet inte varför det är så lojt […] vi gör det här på heltid och då ska vi 

prestera bättre. Vi förtjänar kritik.” en annan kommenterar att ”det betydde mycket för 

oss. Det har varit tungt om vi inte plockat två pinnar […] alla tror på det vi gör” ytterligare 

ett exempel på detta är ”det är ju en konkurrenssituation, men man måste se bort från den 

och stötta varandra. Det viktiga är ju att laget vinner.”99 Vidare är det också viktigt att vid 

förlust ha förlorat värdigt: ”klart att det känns lite surt, men det är bra killar som är med 

så det är inte så mycket att säga om”100 Det innebär också att i herrarnas uttalande florerar 

vikten av att vinna och besvikelse när matchen inte går som det ska vilket följer av några 

exempel: 

”…vi kvitterade, fast sket ner oss fullständigt när det skulle avgöras sista tio-tolv 

minuter, bröt avtal, började chansa och missa allt framåt.”, ”tre poäng på fem matcher är 

vi inte nöjda med.”, ”tycker de får lov att skjuta lite för lätt ovanför oss innan dess gör vi 

det svårt för våra egna målvakter […].”, ”jag vet inte varför det varit svårt att komma 

igång. Men det tar lite tid att spela ihop ett lag.”101  

För damspelarna existerar inte denna prestige i att vinna utan en av damerna säger 

”mer kan vi inte göra” och ytterligare ett citat på detta är ”Jag är besviken nu för vi 

slarvade för mycket för att kunna vinna mot ett topplag som Skuru.”102 Herr- och 

damspelarna uttrycker sig olika där herrspelarna uttrycker en djupare besvikelse över 

förlust än vad damspelarna gör. Trots att damerna befinner sig i handbollsvärlden når de 

inte upp till samma prestige som herrarna av den anledningen att damerna blir kulturellt 

dominerade av herrarna. Genom handboll som en maskulin arena, utifrån att herrarna får 

mer utrymme i tidningarna, kan de också sätta stereotypen för hur damerna ska förhålla 
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sig till sporten. Damerna kommer inte upp i herrarnas status så länge som de blir kulturellt 

dominerade.  

De damspelare som uttalar sig förmedlar osäkerheten som Young diskuterar i 

samband med kroppslig normering. Det verkar finnas en föreställning hos kvinnor att de 

inte kan ta hela rummet i anspråk och måste begränsa sig vilket leder till en sämre 

självkänsla. Det går även att antyda en ödmjukhet hos damerna som inte existerar hos 

herrarna. I två av uttalandet hos damerna visas detta tydligt ”det gick bra, men man får 

inte glömma att det är ett lagspel. Jag hade också mycket hjälp av de andra i försvaret.” 

ytterligare exempel är: ”det är alla som är med och vänder det på slutet av andra halvlek. 

Men jag kom kanske in med en lite energi och vi började trycka mer.”103 Herrarna 

uttrycker så här: fyra baljor i första, klart man fick självförtroende” ytterligare exempel 

är: ”jag fick tag i bollen snabbt och när jag fick syn på honom så var det bara att dra i väg 

en hård pass.” och slutligen: ”när han inte kan spela så är jag alltid beredd att gå in och ta 

ansvar och försöka göra mitt bästa för laget.”104 Det existerar en skillnad i uttalanden av 

herr- och damspelare. Damerna tar inte lika stor plats i sina uttalanden utan hänvisar till 

en ödmjukhet och en laganda där hela laget står enat medan herrarna visar en 

individualistisk sida och refererar till självförtroende och att alltid vara beredd att ta 

ansvar. 

5.3.4 Journalistens språk 

Den största märkbara skillnaden som går att se i primärmaterialet är att herrarna benämns 

oftare i mer målande beskrivningar om sina prestationer på plan. Med detta sagt utmärks 

damerna också för sina specifika insatser under matchen fast i lägre grad och i mindre 

målande beskrivningar. Några exempel om hur herrarna beskrivs i primärmaterialet är:  

”het”, ”hete”, ”glödhete”, ”inspirerat”, ” kant- och kontringsspecialist” ”viktigaste 

försvarsspelaren” eller i termer av att de tog ett ”stort ansvar”, ” […] fick slita hårt”, ”reste 

sig snabbt”, ”levererade stort” eller ”storstilat inhopp”.105 Herrarna beskrivs också att de 
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”drog på smilbanden”, ”fick jubla”, ”berömde målvakten” men också att spelare var 

”missnöjd” eller ”inte fullt lika nöjd”, eller ” […] var besvikelsen stor”106 

När damerna blir beskrivna för sina specifika insatser förekommer ord som: 

”framgångsrik” ”en som utmärkte sig […]”, ”…när man behövde det som mest visade 

man karaktär och vilja […] Lugitalangen […] superlöfte”, ”stod hon för en stormatch”, 

”skyttemässigt var det länge Hannah Flodgren som höll Lugi kvar i matchen […]”, ” […] 

satte alla i ett viktigt läge av matchen […]”, ”stark insats”. En gång förekommer det att 

en spelare vill ”tacka sin målvakt”.107  

Den kulturella dominansen syns när herrarna blir beskrivna som ”reste sig snabbt”. 

För att kunna hålla en dominant position går det inte att ligga på golvet. Att en damspelare 

visade karaktär och vilja när laget behövde det som mest går emot normen av att kvinnor 

saknar den sista viljan.108 Däremot ger det inte sken av att vara ett vanligt attribut utan 

något som tas in vid ett nödtillfälle. Damspelarna beskrivs inte heller med attribut som att 

de log eller jublade. Med detta sagt får både herr-och damspelare positiva attribut 

tillskrivna sig, även om de skiljer sig åt och i varierad grad. Eftersom herrarna får fler 

attribut och adjektiv tillskriva sig visar det att herrspelarna är norm, därför att 

damspelarna inte får samma uppmärksamhet för sina specifika insatser som herrarna. Vad 

som är viktigt att framhålla som en egen punkt är att ”matchens lirare” skrivs ut för både 

herr- och damlaget. Vidare beskrivs damlagets gemensamma insats oftare:  

”gjorde sin bästa halvlek och ledde välförtjänat”, ”Lugidamerna är fortsatt 

obesegrade […] Lugis starka seriestart”, ”flygande start”, ” […] handlade det mest om 

lundalaget […] i andra halvlek drog man ifrån mer och mer ”, ”nya Lugi vet ännu inte 

hur det är att förlora”, ” […] levererade de sin bästa handboll för säsongen”.109  

Dessutom blir de refererade till sin tränare, som Cooky beskrev under tidigare 

forskning, genom nästa citat: ” […] att tränaren fått se sina unga och lovande tjejer spela 

drömhandboll 30 min med ett försvarsspel av bästa märke, […]”110  
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Herrspelarna blir aldrig beskrivna av sin tränare av journalisterna vilket påminner 

om hur Cooky och Ringfjord menade att det finns ett beroendeförhållande till en maskulin 

figur som får kvinnor att framstå som någon som måste förlita sig på någon annan.111  

Vidare är det både herr- och damlaget som kollektivt blir refererat till när det går 

dåligt. Journalisterna skriver om damerna på detta sätt: ”räckte inte ända fram”, ”tappade 

allt […] föll till slut […] tappade laget plötsligt konceptet”, ”tog det tvärstopp […] 

dippade”, ” […] skärpan framåt saknades”112 och om herrarna på följande sätt ”knagglig 

start”, ”trögstartat […] slarvat bort […] frånvaro ställde förstås till det lite i försvarsspelet 

[…] andra halvlek skärpte Lugi sitt försvarsspel något […]”, ”var under press […] körde 

stenhårt”113 

Journalisten försöker hitta det positiva i herrarnas match medan det finns en annan 

negativitet i tonen mot damerna. Eftersom journalisten använder ord som att de skärpte 

försvarsspelet något gentemot att det tog tvärstopp visar att det finns en annan vilja hos 

herrarna än hos damerna. Det behöver inte nödvändigtvis vara så, men journalisten ger 

uttryck för det.  

Dessutom förmedlar journalisterna att ”bara två spelare klarade av att hålla nivån i 

60 min […]”114 i ett damreferat. Det som förekommer för herrlaget är ”trötta spelare 

[…]”.115 Dessa två citat visar hur olika uppfattningen är om herr- och damspelarna. 

Handboll är en fysiskt krävande sport vilket resulterar i trötta spelare, vilket inte gör 

uttalandet om herrspelarna så uppsägandeväckande. Men när det ”bara” är två damspelare 

som klarar att hålla nivån genom matchen finns en underton av att damspelarna inte har 

samma fysik som herrspelarna.  

Vidare förkommer det, likt tränar- och spelaruttalanden, även militäriska termer 

från journalisterna i beskrivningen av herrmatcherna. De ord som förekommer är: 

”bombade in”, ”vaktade målet”, ”tappa aggressiviteten […] vänstern som vapen 

[…] tog sig samman och stormade mot seger […]”, ”målsökande missil”, ” […] vänt ett 

hotande underläge […] ”, ”revanschsugna”, ”gardet”.116 
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Som tidigare diskuterats under temat syftar dessa ord till en maskulin militarism där 

kvinnor är uteslutna. Det visas genom att dessa ord inte förekommer i referaten om 

damernas matcher.  

Vidare lägger också journalisten större fokus vid herrmatcher att poängtera de 

efterlängtade eller viktiga poängen, vilket inte förekommer vid referat av dammatcher. 

Dessutom läggs det också stor vikt vid hur herrarna gjorde mål:  

”snyggt och behärskat […] spektakulära målen […] tjusiga mål”, ”stänkte in”, ”få 

utdelning hos sina skyttar” ”flera enkla, snabba mål” ”dunkade in” ”sköt Lugi till 

seger.”117 där damerna beskrivs: ”fick dessutom skotten dit hon ville […] enkla snabba 

mål” och ”skicka in två bollar”.118 Citaten visar hur journalisten använder ett mer 

explosivt språk och målar upp herrarnas skott och mål vilket inte sker i samma 

utsträckning hos damerna.  

5.3.5 Sammanfattning av språk 

Den kulturella dominansen syns genom att flertalet artiklar som handlar om damlaget får 

en genusmarkör i rubrik eller ingress för att poängtera att det just är damer artikeln handlar 

om. Fundberg och Lagergren argumenterar för att detta skapar en maktordning där det 

maskulina, som inte behöver en genusmarkör, står för normen i samhället, vilket utgör 

handboll och damhandboll. Genom att använda genusmarkörer mot enbart kvinnliga 

atleter blir de kulturellt dominerade. Både herr- och damtränaren är noga med att lyfta 

specifika insatser av spelarna. Däremot syns ett större prestationskrav i uttalanden om 

herrlaget, både av spelare, tränare och journalister. Samma prestationskrav existerar inte 

för damerna, varken i journalisternas språk, tränare eller hos spelarna själva. Även om 

damerna blir kallade talanger och superlöfte leder det ingenstans i uttalandena där 

herrarna däremot uttrycks i specifika landslagsplaner. Dessutom får herrspelarna komma 

oftare till tals än vad damspelarna får, där tränaren oftast gör uttalanden. När damspelarna 

gör uttalanden får de inte lika mycket plats i artiklarna som herrarna. De blir alltid 

tillfrågade om sin egna prestation och inte om deras åsikt om matchen. Damerna lyfter 

fram en laganda och gemenskap medan herrarna lyfter fram ett individualistiskt 
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perspektiv. Genom detta syns den kroppsliga normeringen där damspelarna inte tar hela 

rummet i anspråk till skillnad från herrspelarna.  

Ytterligare ett exempel på kroppslig normeringen finns i att damerna inte får samma 

målande beskrivningar om sig som herrarna får. Detta ger bilden av att dammatcherna 

inte är lika roliga och intressanta att titta på som herrmatcherna, trots att det inte behöver 

vara så. Vidare får herrarna flera olika beskrivningar av dels kastet mot mål och även 

målet vilket damerna inte får. Detta skapar uppfattningen om att damer och herrar kastar 

olika. Både herrspelare och tränare samt journalisterna använder sig av militäriska termer 

för att beskriva och uttala sig om herrarnas match och spelare, ord som inte existerar för 

damlaget, varken i journalistens beskrivningar eller i uttalanden av tränare och spelare.  
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6 Sammanfattande slutdiskussion 

Avsnittet avser sammanfatta analysen och ge en återkoppling till uppsatsens syfte; att 

beskriva symbiosen mellan samhällets normer och den mediala bilden av herr- och 

damhandboll i Sverige. 

Den mest framträdande skillnaden är att herrarna får ett större utrymme i tidningen 

än damerna samt att fler artiklar per match skrivs om herrlaget. Vidare visade den 

kvantitativa innehållsanalysen att det är fler män än kvinnor som skriver om handboll. 

Analysen visade också att herrarna fick ett högre antal längre artiklar skrivna om sig 

medan damerna skrevs om i mellanlånga artiklar på 149–399 ord. Damartiklarna 

hamnade mer i början mot mitten medan herrarnas artiklar hamnade i mitten mot slutet 

av bilagorna. Utöver att vara ett informerande media måste även tidningarna möta 

konsumenternas efterfråga. Utifrån att fler och längre artiklar skrivs om herrarna kan 

slutsatsen dras att tidningarna upplever att konsumenterna efterfrågar mest information 

om herrlaget. Eftersom artiklarna skrivs av män och om män återfinns Youngs teori om 

kulturell dominans. Genom att de kan kontrollera de viktigaste kommunikations- och 

informationskanalerna för att uttrycka sina värderingar, erfarenheter, målsättningar och 

även deras syn på andra grupper i samhället kan de dominera kvinnor inom sportmedier. 

Damhandbollslaget utmärks till De andra, de osynliga och männen skapar därigenom 

stereotypiska bilder av kvinnorna.  

Genom bilderna som porträtterades fanns det en marginell skillnad i att herrarna 

porträtterades oftare än damerna. Det förekom liknande bilder med fokuserade målvakter 

och målgester. Den anmärkningsvärda skillnaden ligger i hur män avbildades skjuta mot 

mål. Herrspelarna fick bilder där de var högt upp i luften med armen bakåt där åskådaren 

kan se hur herrspelaren tar hela sin kropp i anspråk. Det förekom en bild när en 

damspelare ska skjuta mot mål, hon står på marken med handen nere då försvaret håller 

på att stoppa henne. Damspelaren har ingen chans att kunna skjuta mot mål i det läget, 

eller att ta sin kropp i anspråk. Tidningarna hjälper till att reproducera bilden av maskulin 

öppenhet och feminin stängdhet. Eftersom journalisten ger flera olika målande 

beskrivningar om hur herrspelaren skjuter mot mål och inte ger samma skildring av 

dammatcherna visar även det att handboll är en maskulin arena. Genom att herrarna är 
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norm sätts alla andra i relation till det, vilket framställer damhandboll som tråkigt, då de 

inte får samma explosiva och kraftfulla bilder som herrarna. Ytterligare ett exempel på 

att handboll är en maskulin arena så skriver tidningarna flertalet gånger ut en genusmarkör 

i antingen rubrik eller ingress när det handlar om damhandboll för att poängtera att det 

handlar om damer. 

Tidningarna förmedlar bilden av den stereotypiska handbollsspelaren, som är en 

man. Dessutom är det en man som visar på en stor prestationsinriktad individualistisk 

sida. Bilden av damspelaren är en ödmjuk kvinna som höjer lagets insats över sin egen, 

någon som uttrycker en osäkerhet, någon som blir talad om men inte med. Genom att 

damtränaren i majoriteten av fallen uttalar sig om damspelarna visas 

beroendeförhållandet, som Ringfjord menade, till en manlig figur där damspelaren inte 

anses vara en självständig individ utan måste förlita sig på någon annan. Även 

damtränaren visar på Youngs teori om kroppslig normering och hur kvinnor innehar en 

osäkerhet och en sämre självkänsla när han inger en osäkerhet om hur väl damlaget kan 

prestera. 

Herrarna ombeds oftare än damerna att uttala sig om sin egna prestation så väl som 

lagets insats, där de ofta uttrycker hur viktigt det var att vinna matchen. I många av dessa 

uttalanden, men också i hur journalisten skriver och hur herrtränaren uttalar sig, 

förekommer många olika militäriska termer. Dessa termer existerar inte i damartiklarna, 

varken i uttalanden av damspelarna, damtränaren eller journalisterna, trots att många 

journalister skriver om både herr- och damhandboll. Detta sänder än en gång budskapet 

om att handboll är en maskulin arena.  

Sport har varit en maskulin arena under många århundranden och den kulturella 

dominansen kan vara omedveten idag. Genom att ge mer utrymme åt herrarna, med längre 

artiklar och fler bilder av hur den stereotypiska handbollsspelaren ska se ut förmedlar 

tidningen normen gällande sport som en maskulin arena. När damerna inte får samma 

utrymme i tidningen hämmar det deras utveckling och deras förmåga att påverka 

handbollen till att bli en jämställd arena. Det är dock svårt att veta om det är tidningarna 

som påverkar normen i samhället eller om det är normen i samhället som påverkar 

tidningarna, en klassisk hönan eller ägget situation. Slutprodukten blir oavsett att 

handbollsdamerna blir kulturellt dominerade av män genom att inte de får samma mängd 

eller rika porträtteringar i media som handbollsherrarna.  
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Bilaga  

6.1 Kodschema 

Variabel Formvariabel   Värde 

V1 Datum   Sex siffror  

V2  Tidning   1 = Skånska Dagbladet 

    2 = Sydsvenskan 

V3 Rubrik   Text 

V4 När publicerades artikel?   1 = Vardag 

    2 = Helg 

V5 Vem handlar artikeln om?  1 = Herr 

    2 = Dam 

    3 = Båda 

V6  Kön på skribent?  1 = Man 

    2 = Kvinna 

    3 = Oidentifierbar  

V7  Vilket siduppslag hamnar artikeln? 1 = Första sidan 

    2 = I början 

    3 = I mitten 

    4 = I slutet 

V8  Hur stor är artikeln?  1 = Kort 

    2 = Mellan 

    3 = Lång 

V9  Existerar uttalanden?   1 = Ja, av herrtränare 

    2 = Ja, av herrspelare 

   3 = Ja, både herrtränare och herrspelare 

    4 = Ja, av damtränare 

    5 = Ja, av damspelare 

   6 = Ja, damtränare och damspelare 

    7 = Nej 

V10  Finns bild?   1 = Ja 

    2 = Nej 
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6.2 Tolkningsprinciper  

V1: Datum när artikel publicerades i tidningen, anges med sex siffror exempel 18-10-24. 

 

V2: I vilken tidning publicerades artikel, alternativ 1 för Skånska Dagbladet eller 

alternativ 2 för Sydsvenskan. 

 

V3: Hela rubriken skrivs ut. 

 

V4: När publiceras artikel, alternativ 1 för vardag, alternativ 2 för helg. 

 

V5: Vem handlar artikeln om, alternativ 1 för herr, alternativ 2 för dam, alternativ 3 om 

både herrar och damer figurerar. 

 

V6: Vilket kön har skribenten bakom tidningen, 1 för man, 2 för kvinna, 3 för 

oidentifierbar. 

 

V7: På vilket siduppslag hamnar artikeln? Olika principer har tillämpats för de olika 

tidningarna och om det är vardags- eller helgbilagan. För Skånska Dagbladets 

vardagsbilaga registreras allt mellan sidan 2–6 som 2, i början, allt mellan sida 7-11 som 

3, i mitten, och allt mellan sidan 12-16 som 4, i slutet. För Skånska Dagbladets helgbilaga 

kategoriserades allt mellan sidan 2–12 som 2, i början, allt mellan sidan 13–23 som 3, i 
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V8 Hur stor är artikeln? Om artikel är mellan 1-149 ord går den som 1, kort, mellan 150-
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V9. Vem gör uttalanden i artikel, om uttalanden existerar. Om enbart herrtränaren uttalar 

sig är det alternativ 1, om enbart en herrspelare uttalar sig alternativ 2, om både 

herrtränaren och herrspelaren uttalar sig, alternativ 3. Om en damtränare uttalar sig, 
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alternativ 4, om en damspelare uttalar sig, alternativ 5, om både damtränaren och en 

damspelare uttalar sig, alternativ 6. Om ingen uttalar sig i artikel är det alternativ 7. 
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