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ABSTRACT 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur ethos 

framställs hos kvinnliga respektive manliga fotbollsspelare i media. Detta analyseras genom 

en studie av bilderna i kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under två utvalda dagar. I 

analysen används de tre dygderna arete, fronesis och eunoia för att redogöra om det finns 

skillnader i uppbyggnaden av ethos. Metoden för utförandet är visuell retorikanalys och 

hermeneutik. Som stöd för studien inkluderas tidigare forskning gällande relationen mellan 

kvinnor och media samt vikten av identifikation. Resultatet pekar på att det inte finns 

skillnader gällande huruvida männen eller kvinnorna har ett trovärdigt ethos eller ej; däremot 

finns det skillnader i vilka ethosaspekter som är mest framträdande. Vidare visar resultatet att 

stereotyper är framträdande i bilderna och att detta har inverkan på ethos. 

Nyckelord: Visuell retorikanalys, hermeneutik, ethos, arete, fronesis, eunoia, genus, identifikation. 
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1 Inledning 

Sverige har länge påståtts vara ett av världens mest jämställda land. Nu finns det dock flera 

tecken som tyder på att framstegen inom jämställdhetspolitiken minskar och i vissa fall till 

och med har stannat av. Sverige tappar placeringar i olika topplistor gällande jämställdhet runt 

om i världen och att påstå att Sverige är världens mest jämställda land är inte längre rimligt.1 

 

Den 24/3 2015 publicerade Gert Fylking ett inlägg på sin fru, Tanja Fylkings, blogg. Inlägget 

var ett svar på en artikel som publicerats fyra dagar tidigare på Expressens hemsida av Lina 

Holmlund. Hon beskrev där hur utbudet av damfotbollsskor var näst intill obefintligt i 

svenska sportbutiker och att hon uppmanats av personalen att istället köpa juniorskor. I 

artikeln påpekar hon problematiken i detta då juniorskor inte håller samma höga kvalitet som 

fotbollsskor för vuxna.2 Fylking valde då att, via sin frus blogg, skriva en replik på denna 

artikel. Han beskriver där bland annat hur kvinnor bör nöja sig med juniorskor även om de 

skulle ha sämre kvalitet. Han motiverar detta med att skriva hur ordet kvalitet är något 

kvinnliga fotbollsspelare inte ens bör ta i sin mun då damfotboll, enligt Fylking, är som ”V75 

med kor”.3 

 

På grund av detta uttalande, och liknande uttalanden som tidigare gjorts av andra i svensk 

media, blir det åter aktuellt att studera hur kvinnliga idrottare beskrivs i media. Denna uppsats 

är inspirerad av uttalanden som Fylkings, men i och med att hans kommentarer, 

förhoppningsvis, inte representerar en särskilt stor del av befolkningen kommer fokus istället 

att ligga på de beskrivningar av damidrott som är mer utbredda i det svenska samhället. 

Uppsatsen kommer således att behandla hur det ser ut när kvinnliga idrottare porträtteras i 

media. Fokus kommer att ligga på de fotografier av kvinnliga idrottare som publiceras i media 

för att se om framställningen av dessa kvinnor på något sätt ser annorlunda ut än när 

fotografier publiceras av manliga idrottare.  

 

1.1 Bakgrund 

Natalie Koivula skrev 1998 om kvinnor och sport i Gender, Sport and Media. Hon studerade 

                                                 
1Cecilia Schelin Seidegård (2015). ”Sverige har förlorat ledartröjan i jämställdhet” i Dagens Nyheter, 2015-03-

08. 
2 Lina Holmlund (2015). ”Varför säljer ingen fotbollsskor för damer” i Expressen, 2015-03-20. 
3Gert Fylking (2015). ”Dubbelarbetande äkta man” i Tanja Fylking – What a doglife, 2015-03-24. 
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då vilka idrotter som ansågs manliga respektive kvinnliga samt hur de beskrevs i svensk 

media. Resultatet av studien var att kvinnliga idrottare ofta trivialiseras på ett sätt som får dem 

att framstå som oförmögna och osjälvständiga på ett tydligt stereotypt vis. Hon spelade in 

sportnyheter i ett år och kunde därefter se att 86,7% av den givna tiden behandlade manliga 

idrottare och endast 11,7% behandlade kvinnliga idrottare (resterande tid behandlade 

könsneutrala frågor).4 Det finns därmed dokumenterat att en överlägsen majoritet av tiden i 

svenska sportnyheter användes till att beskriva manliga idrottares prestationer.  

 

För att kunna ge specifika exempel och därmed göra uppsatsen än mer intressant kommer 

fokus att ligga på fotbollen då detta är den sport som är mest populär att utöva i Sverige enligt 

Riksidrottsförbundet. 2013 var 650 000 svenskar aktiva medlemmar i fotbollsföreningar, 31% 

av dessa var kvinnor.5 

 

Vidare är det intressant att studera hur just fotbollsspelare framställs i media i och med att det 

svenska damlandslaget har haft stora framgångar internationellt och därmed har nått en god 

position i topplistan över världens bästa damlag. Fédération Internationale de Football 

Association, FIFA, rankar världens landslag efter resultat och tilldelar där det svenska 

damlandslaget en femteplats av de femtio bästa damlandslagen i världen.6 Detta kan jämföras 

med herrlagets ranking på plats 39.7 Att den svenska damfotbollen skulle hålla låg kvalitet 

överensstämmer alltså inte med verkligheten och bör därmed inte heller påverka hur spelarna 

framställs i media. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i framställningen av 

manliga och kvinnliga fotbollsspelare i kvällspressens sportbilagor. Detta kommer att göras 

genom en analys av de fotografier som används i artiklar angående dam- och herrfotboll i 

Aftonbladet och Expressen under två måndagar. Dels den 6 april och även den 13 april då 

dessa dagar följer helgerna då herrallsvenskan respektive damallsvenskan hade premiär. 

Uppsatsens huvudsakliga intresse är hur den framställning som görs av spelarna påverkar 

spelarnas ethos och om detta skiljer sig åt mellan könen. Frågeställningen som uppsatsen 

                                                 
4 Nathalie Koivula (1999). Gender in sport. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Univ. s. 594. 
5 Riksidrottsförbundet (2013). ”Svensk idrott i samhället” i Idrotten i Siffror, datum ej publ.  
6 FIFA (2015). ”Womens ranking” i FIFA/Coca-Cola World ranking. 
7 FIFA (2015). “Men’s ranking” i FIFA/Coca-Cola World ranking. 
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syftar att besvara är således: 

 

 Hur gestaltas ethos i den visuella framställningen av manliga respektive kvinnliga 

fotbollsspelare i Aftonbladet och Expressens sportbilagor den 6 och 13 april 2015? 

 

 Finns det några skillnader mellan hur kvinnliga respektive manliga fotbollsspelares 

ethos framställs visuellt? Om så, vilka är dessa skillnader? 

 

2 Tidigare forskning 

Här nedan redogörs för tidigare forskning gällande hur kvinnor framställs i media att 

redogöras för. Främst är denna tidigare forskning viktigt för att se om det finns gemensamma 

nämnare som återkommer angående uppfattningen av kvinnors ethos i media. Inledningsvis 

redogörs dock för genusbegreppet. 

 

2.1 Genus 

Brigitte Mral beskriver de skillnader som kan finnas mellan manlig och kvinnlig 

kommunikation i sin bok Talande Kvinnor. Hon beskriver att språkvetare i stor utsträckning 

idag är eniga om att det finns skillnader finns mellan manligt och kvinnligt språk men att det 

finns oenigheter gällande vilka dessa skillnader är. En fråga som ofta diskuteras är huruvida 

skillnaderna är biologiska eller kulturella, det vill säga om språket finns inom individerna från 

födseln eller om det odlas fram i det sociala samspelet.8 Mral återger språkvetaren Gustav 

Cederschiölds tes som utgår ifrån att skillnaderna är biologiska, vilken beskriver att det är 

känslorna som dominerar hos alla kvinnor medan det är förståndet som dominerar hos alla 

män. Kvinnor låter sig enligt denna tes styras av spontana sinnesstämmningar medan männen 

tänker logiskt och resonerar med förnuftet.9 Mral återger även hur lingvisten Deborah Tannen 

istället utgår från att de skillnader som finns mellan manligt och kvinnligt språk beror på 

kulturen och har odlats fram genom uppfostran och social interaktion. Kommunikationen 

mellan män och kvinnor kan således liknas vid interkulturell kommunikation vilket innebär 

att svårigheter så som kulturkrockar kan förekomma när kommunikation sker mellan män och 

kvinnor.10 Hon förklarar hur mäns kommunikation, enligt Tannen, generellt sett är hierarkisk, 

                                                 
8 Brigitte Mral (1999). Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. Nora: Nya Doxa. s. 11. 
9 Mral (1999).  s.12. 
10 Mral (1999).  s. 12. 
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oberoende, beslutsam, asymmetrisk och fokuserad på problemlösning. Män har lärt sig att, i 

icke-personliga sammanhang, se på kommunikation som en tävling där det är viktigt att 

dominera den talartid som finns. Kvinnlig kommunikation handlar, generellt sett, istället ofta 

om samförstånd, närhet, diskussion, symmetri och att förstå problem. Det finns inte något 

tydligt mål med kommunikationen på samma sätt som det kan finnas för män, utan det viktiga 

är samförståndet.11 Vidare beskrivs hur kvinnans identitet länge har haft ett ideal som privat, 

medlande, intim och lågmäld. Detta är under förändring idag men det finns fortfarande spår 

av dessa ideal i samhället vilket gör att kvinnor måste anpassa sig efter detta när de syns i det 

offentliga rummet.12  

 

Marie Gelang har skrivit en artikel i Retorikmagasinet om hur genus framställs hos 

skyltdockor, delvis genom kroppsspråk.13 Gelang återger Judith Butlers beskrivning av genus 

från boken Bodies that matter. Butler menar att genus inte handlar om biologi utan om hur 

handlingar utförs. Detta då genustillhörigheten manifesteras genom att individer uppträder 

som män eller kvinnor. Genus blir således en social konstruktion snarare än biologisk. Vidare 

beskriver Gelang hur det finns flertalet forskningsresultat som pekar på att det finns 

ickeverbala uttryck som uppfattas specifikt manliga eller kvinnliga. Detta gäller sådant som 

gestikuleringar och talet men även hur man sitter eller står. Manliga skyltdockors poser 

framstår ofta som beslutsamma medan de kvinnliga skyltdockorna framställs som sensuella. 

Framställningarna är stereotypa och påverkar hur kunden uppfattar kvinnoidealet genom vad 

som presenteras som modernt, inte bara gällande kläderna på skyltdockan utan även gällande 

kvinnan själv. Visuella framställningar påverkar således uppfattningen av vad som är manligt 

och kvinnligt och hur kroppsspråket uppfattas i visuella framställningar är därmed viktigt.14 

 

Vivianne Wester har skrivit artikeln ”Bör kvinnor sära på benen?” som publicerats i 

Retorikmagasinet. 15 Här beskriver hon hur kroppsspråk och genus är sammanlänkade. Wester 

menar att kroppsspråk kan uttrycka högstatus eller lågstatus. Ett kroppsspråk som visar på 

högstatus sammankopplas ofta med manlighet och lågstatus sammankopplas ofta med 

kvinnlighet. För att kunna inta en roll som kräver auktoritet måste kroppsspråket vara 

                                                 
11 Mral (1999).  s. 13. 
12 Mral (2011). s. 15. 
13 Marie Gelang (2015) .”Sälj nu, min docka!” i Retorikmagasinet, 2005-12-01. 
14 Gelang (2015). ”Sälj nu, min docka!” i Retorikmagasinet, 2005-12-01. 
15 Vivianne Wester (2001). ”Bör kvinnor sära på benen?” i Retorikmagasinet, 2001-06-01. 
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högstatus då detta gör att individen uttrycker just auktoritet och även ett trovärdigt ethos. Att 

ha ett kroppsspråk som signalerar högstatus innebär exempelvis att stå med särade ben, hög 

bröstpunkt och rak höfthållning då detta signalerar trygghet och självrespekt. Istället för att ha 

ett bekvämt och funktionellt kroppsspråk sänker ett kroppsspråk med lågstatus istället 

kroppens funktionalitet genom exempelvis lägga vikten på ett ben och ha en utskjuten höft. 

Detta utstrålar ingen självsäkerhet utan slösar istället kroppens energi genom en obekväm och 

icke funktionell kroppshållning. Det kroppsspråk som uppfattas kvinnligt strider således mot 

det kroppsspråk som visar på självkänsla och auktoritet. Wester avslutar sin artikel med att 

uppmana kvinnor att gå emot dessa stereotyper som minskar kvinnors möjlighet att uppfattas 

som auktoriativa och säkra i sig själva. Artikelns avslutande mening fastslår att ”Självklart bör 

kvinnor sära på benen!”.16 

 

2.2 Medias roll i samhället 

En intressant aspekt som även påvisar varför denna studie är viktig är hur skillnaderna ser ut 

mellan det utrymme som ges åt mäns respektive kvinnors prestationer i sportbilagorna. Cheryl 

Glenns bok The Rhetoric of Silence är intressant för undersökningen då denna artikel 

beskriver hur tystnad kan vara strategisk och ha ett retoriskt syfte. 17 Glenn beskriver 

exempelvis hur tystnad kan användas för att rikta uppmärksamhet åt ett visst håll och på detta 

vis minska uppmärksamheten åt andra håll. Således kan man genom att uppmärksamma en 

dominerande grupp utesluta mindre grupper och deras chans att komma till tals.18 Huruvida 

skillnaderna mellan utrymmet som ges existerar och hur stora dessa skillnader är påverkar de 

möjligheter som finns för de olika parterna att uppfattas ha ett trovärdigt ethos enligt publiken 

då de inte kan skaffa sig en uppfattning om något de inte har information om. Maxwell E. 

McCombs och Donald L. Shaw beskriver i The Agenda-Setting of Mass Media att media gör 

valet angående vilka nyheter som ges utrymme och bidrar därmed till att skapa en viss bild av 

verkligheten. Det här beror på att vikten av ett ämne ofta bestäms utifrån hur mycket 

uppmärksamhet ämnet får i media.19 Således blir vad media väljer att rapportera om, och hur, 

väldigt viktig då media är det verktyg som de allra flesta använder för att få information om 

händelser som de själva inte bevittnat.20 Skillnader angående det utrymme som ges manliga 

                                                 
16 Vivianne Wester (2001). ”Bör kvinnor sära på benen?” i Retorikmagasinet, 2001-06-01. 
17 Cheryl Glenn (2004). Unspoken: a rhetoric of silence. Carbondale: Southern Illinois University Press, s. 11. 
18 Glenn (2004). s. 11. 
19 Max McCombs, Donald Shaw, (1972). "The agenda-setting function of mass media". Public Opinion 

Quarterly 36 (2). s. 176. 
20 McCombs, Shaw (1972). s. 185. 
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och kvinnliga fotbollsspelare i media är därmed viktigt att beräkna då detta påverkar 

möjligheten för fotbollsspelarna att uppfattas som betydelsefulla eftersom media påverkar 

ämnets popularitet. Om det rapporteras mindre om ett kön än ett annat kan därför detta tolkas 

som att det ena könet är mindre viktigt eller intressant än det andra könet. Media har således 

definitionsmakt och hur ethos framställs när rapportering görs blir därmed ännu viktigare om 

utrymmet fördelas ojämnt.  

2.3 Kvinnors synlighet i media  

I sin bok Medier, Genus och Makt framlägger Gunilla Jarlbro en mängd olika data över 

relationen mellan kvinnor och media. Hon beskriver flera intressanta resultat angående 

uppdelningen av antalet män och kvinnor bland annat som programledare, som representerade 

i tidningar och som objekt för intervjuer.21 Jarlbro menar att media har ett demokratiskt ansvar 

i sin möjlighet att sätta agendan för samhällsdiskussioner och att låta olika åsikter bli hörda 

genom att ge dem en chans att komma till tals. Om det skulle vara så att exempelvis ett av 

könen har större möjlighet att göra sina åsikter hörda i den offentliga debatten så är det ett 

demokratiproblem. Detta understöder Jarlbro med att alla måste känna sig som delaktiga 

medborgare i en demokrati och att de har möjlighet att påverka.22 

 

2.4 Beskrivningar av kvinnor i media 

I Gender, Media and Madness skriven av Michela Meyer, Amy Fallah och Megan Wood 

beskrivs hur egenskaper tillskrivs kvinnor på ett annat sätt än de tillskrivs män. Fokus här 

ligger på hur media beskriver kvinnor annorlunda än män trots situationens likhet. Hur dessa 

skillnader mellan beskrivningar av de olika könen ser ut är dock föränderligt över tiden då det 

är en social konstruktion som förändras i takt med samhället.23 Bokens resultat visar att än 

idag är det sällan en kvinna presenteras i media utan att även hennes sårbarhet på ett eller 

annat sätt uppmärksammas. Bilder som publiceras i media bidrar därmed ofta till en 

uppfattning av kvinnor som känslosamma och oförmögna, vilket skapar problematik för 

kvinnor och hur de uppfattas av omvärlden. Detta är speciellt framträdande gällande unga 

kvinnor då deras budskap, politiskt eller socialt, lätt lindas in i dessa sociala konstruktioner 

och gör det väldigt svårt för dem att själva kunna påverka hur de uppfattas av omvärlden.24  

                                                 
21 Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur. s. 30-37. 
22 Jarlbro (2006). s. 24-25. 
23 Michaela E. D. Meyer, Amy M. Fallah, Megan M. Wood, (2011). The Review of Communication: Gender, 

Media and Madness: Reading a Rhetoric of Women in Crisis Through a Foucauldian Theory. Vol. 11, No. 3, s. 

218. 
24 Meyer, Fallah, Wood (2011). s. 218. 
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Liza Gross har skrivit artikeln Invisible in Media som behandlar kvinnors underrepresentation 

i media. Gross beskriver hur kvinnor inte finns representerade alls alternativt att om de finns 

närvarande så är de det på ett vis som knappast kan ge en överblick av deras verkliga 

egenskaper. Istället beskrivs de allt för ofta i enlighet med kvinnliga stereotyper, vilka dessa 

stereotyper är beskrivs dock inte närmare.25 

I Journal of Adolescent Research beskriver Elizabeth A. Daniels den sexualisering som ofta 

görs av kvinnor trots deras prestationer inom olika fält. Dessa prestationer är troligen vad som 

istället skulle finnas i fokus om det handlade om en man. 26 Syftet med denna artikel är att 

peka på de positiva resultat som skulle kunna åstadkommas om kvinnor och unga tjejer fick 

se upp till sina förebilder utan att dessa först objektifierats i media. Exempel tas här upp där 

idrottsstjärnor uppvisas som sexobjekt på framsidan av tidningar som FHM och Playboy och 

därmed fråntas de sportsliga prestationer de åstadkommit. Objektifieringen gör att deras 

utseende blir det viktiga, snarare än deras faktiska egenskaper som framgångsrika idrottare 

eller till och med guldmedaljörer. 

 

Även Susan A. Speer skriver i Sports, Media and Gender Inequality om den skillnad som 

finns i medias beskrivningar av manliga och kvinnliga idrottare. Speer påpekar hur kvinnor 

ofta beskrivs på ett sätt som har tydliga konnotationer till att vara osjälvständig och att 

definitionen av vad som enligt stereotyper är manligt och kvinnligt ofta hamnar i fokus i 

media.27 

 

Sammanfattning 

Den forskning som tidigare gjorts visar att det är viktigt att media tar upp flera olika ämnen 

och att deras urval kan representera befolkningen. En ojämn rapportering om fotbollen kan 

resultera i att fokus endast ligger på en del av fotbollsspelarna och att de andra därmed 

uppfattas som mindre viktiga än de media rapporterar om. Trovärdigheten publiken har för en 

fotbollsspelare påverkas av hur hen framställs i media. Den rapportering gällande kvinnor 

som publiceras i media bär ofta spår av stereotypa föreställningar av kvinnor som ömtåliga 

                                                 
25 Liza Gross (2010). ”Invisible in Media”, i UN Chronicle:Empowering Women, Progress or not? s. 27. 
26

 Elizabeth A. Daniels (2009). Sex objects, Athletes and Sexy Athletes, i Sexualized Media Messages and Our 

Children: Teaching Kids to be Smart Critics and Consumers. s. 400. 
27 Susan A. Speer (2001). Sports media and Gender Inequality, i Body and Society. s. 109. 
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och sårbara. Detta sker samtidigt som de är underrepresenterade vilket gör det svårt för 

kvinnor att påverka dessa beskrivningar. 

 

3 Teori  

I detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas i uppsatsens analysdel. Främst 

görs detta för att redogöra för de tänkesätt som kommer att användas för att besvara 

frågeställningarna och vilka begrepp som kommer att vara viktiga för analysen. Inledningsvis 

kommer begreppet doxa och decorum att förklaras. Vidare redogörs för pisteis olika delar att 

redogöras följt av en beskrivning av begreppet persona. Kapitlets två sista delar beskriver 

identifikation samt latent och manifest retorik. 

 

3.1 Doxa 

En utgångspunkt för lyckad retorik är medvetenhet om publikens doxa. Doxan består av vad 

publiken uppfattar som sant och självklart. Om kunskap finns gällande vad publiken anser 

vara ”rätt” och ”moraliskt” är det möjligt att övertyga dem genom att förhålla sig till detta. 

Publiken är oftast själva inte medvetna om sin doxa då den består av sådant som förefaller sig 

självklart för dem och kan gälla allt från religion till hur man beter sig i olika sammanhang.28 

Således skiljer sig doxa mellan olika kulturer, men även mellan varje enskild individ. 

Eftersom detta påverkar hur saker uppfattas kan det även påverka tolkandet visuella objekt 

beroende på vilken doxa betraktaren har. Vad som som anses vara exempelvis moraliskt 

riktigt i en kultur kan anses totalt omoraliskt i en annan. 

 

3.2 Decorum 

Olika språkstilar och beteenden är passande i olika situationer. För att retoriken ska vara 

framgångsrik måste den därmed anpassas till vad som är lämpligt i situationen. Vad som är 

passande i en situation kallas decorum.29 Vad som är passande och således decorum på 

fotbollsplanen är förmodligen inte decorum på Nobel middagen. Det samma gäller att vad 

som är decorum på Nobel middagen inte är decorum på ett barnkalas.  

                                                 
28 Janne Lindqvist Grinde (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund s. 48. 
29 Lindqvist Grinde (2011). s. 297. 
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För att en argumentation ska lyckas måste den alltså vara passande i situationen. Om den inte 

är decorum är troligen detta vad som kommer att uppmärksammas snarare än det tänkta 

budskapet. Anpassning måste ske gällande ämnet, känslotillstånd, situationen, platsen och 

publiken. Eller som Lindqvist Grinde beskriver det ”Allt måste passa med allt”.30 

 

3.3 Pisteis  

Aristoteles beskrev pisteis som retorikens tre övertalningsmedel och konstens viktigaste 

aspekter.31 Janne Lindqvist Grinde beskriver, i boken Klassisk retorik för vår tid, pisteis 

vidare. Han förklarar att det är ett mångtydigt begrepp som är vad som ger stöd, bevis eller 

argument för det påstående som en argumentation syftar att övertyga åhörarna om. Pisteis är 

vad som ska väcka åhörarnas förtroende och kan delas upp i begreppen ethos, pathos och 

logos. 32 För att kunna förklara ethos så bör även pathos och logos förklaras, således kommer 

här nedan pathos och logos att redogöras för, för att sedan ge utrymme åt ethos i och med dess 

betydelse för uppsatsen. 

 

3.3.1 Logos och pathos 

Logos beskrivs av Aristoteles skapa övertygelse genom att det som är sant eller framstår vara 

sant används för att övertyga. Argumentationen måste således anpassas efter vad publiker 

anser vara sant i varje enskild fråga.33 En vanlig uppfattning är att vad som övertygar någon 

endast skulle kunna vara rationella argument. Dessa rationella argument som handlar om att 

ge bevis eller sakskäl för framförda påståenden är vad retoriken betecknar som logos. Att 

lägga fram sakskäl för att övertyga kan visserligen få publiken att hålla med om något men 

det är endast pathos, emotionerna, som kan få publiken att känna för talarens sak. 34 

Aristoteles beskriver pathos som viktigt då känslorna påverkar hur beslut fattas.35 Känslor 

spelar en viktig roll när beslut fattas och är därmed även en viktig aspekt i vad som kan 

påverka en publik. Känslor har en förmåga att kunna övertyga även den mest motstridiga 

eftersom det är känslorna som styr vad en individ vill, vilket gör pathos till ett mycket 

effektivt övertygandemedel.36 Även Brigitte Mral och Henrik Olinder beskriver i Bildens 

                                                 
30 Lindqvist Grinde (2011). s. 297. 
31 Aristoteles, s. 65. 
32 Lindqvist Grinde (2008).  s. 77. 
33 Aristoteles, s. 70. 
34 Lindqvist Grinde (2008). s.79-80. 
35 Aristoteles, s.70 
36 Lindqvist Grinde (2008). s.79-80. 
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Retorik hur dessa bevismedel finns i bilder. De påpekar hur pathos kan vara svårt att få fram 

genom användandet av ord men att bilder har en bredare förmåga att fånga känslor då ”en bild 

säger mer än tusen ord”.37 En bild blir riktigt effektiv i sin förmåga att övertyga först när den 

skapar just känslor. Det beror på att argumentationen på detta vis kan hänvisa till betraktarens 

känsloliv utan att behöva gå omvägar via ord och förklaringar. Logos är dock också viktigt för 

bilden då betraktaren även ska kunna lita på bildens uppriktighet. Bilden får därför inte verka 

manipulerad eller iscensatt utan måste framstå vara tagen i ett ögonblick som kan representera 

den situation bilden vittnar om.38 

 

3.3.2 Ethos 

Aristoteles beskrev ethos som nödvändigt för att en talare ska uppfattas som trovärdig. Ethos 

är talarens karaktär och behövs för att publiken ska kunna känna förtroende för vad talaren 

säger.39 I boken Retorik Idag beskriver Jens Elmelund Kjeldsen ethos som viktigt för att få 

människor att lyssna och helt avgörande för att övertyga dem i och med att vi inte bara 

bedömer vad som sägs utan även vem som säger det.40 Ethos kan delas upp i tre olika aspekter 

som bör uppfyllas för att man ska uppfattas ha ett ”trovärdigt ethos”. Den första av dessa är 

arete som handlar om god moral och karaktär, eunoia som är den välvilja talaren visar 

åhörarna och till sist fronesis som syftar till talarens förnuft och kompetens.41 

 

Ethos är ständigt föränderligt och påverkas hela tiden av vad talaren säger och gör och kan 

försvagas eller förstärkas beroende på hur hen framstår i olika situationer. Kjeldsen beskriver 

hur det finns tre former av ethos: inledande, härlett och slutgiltigt. Inledande ethos är det 

ethos som redan innan påbörjad kommunikation finns tilldelat personen i fråga. Det är således 

den uppfattning mottagarna redan har om individen som avgör detta. Det härledda ethos är det 

ethos som formas under den tid som kommunikationen sker och beror då på vilken bild 

talaren förmedlar av sig själv där och då. Detta kan påverkas av vilka källor som används, om 

talaren är strukturerad eller hur hen formulerar sig. Förändringar kan ske under 

kommunikationen från det inledande ethos, och således kan en person med gott inledande 

ethos erhålla ett dåligt härlett ethos genom att under kommunikationen framstå som rörig 

                                                 
37 Brigitte Mral, Henrik Olinder (2011). Bildens retorik: i journalistiken. Stockholm, s. 7. 
38 Mral, Olinder (2011). s. 16. 
39 Aristoteles, Retoriken (2012). 1. utg., Ödåkra, översatt av Johanna Akujärvi, I.2.1. 
40 Jens Elmelund Kjeldsen (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund 

s. 126. 
41 Elmelund Kjeldsen (2008). s. 123. 
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och/eller svår att förstå och därmed minska eller till och med förlora sin tidigare trovärdighet. 

Till sist finns även ett slutligt ethos som är det intryck publiken har fått av personen i fråga när 

denna har slutat kommunicera och påverkas både av inledande och härlett ethos. Detta är vad 

som blir morgondagens inledande ethos och vi kan därmed se att varje gång vi kommunicerar 

påverkas ethos vilket gör vårt ethos föränderligt över tid.42  

 

3.4 Persona 

Persona beskrivs av Brigitte Mral i Talande Kvinnor som en mask som kan användas för att 

kommunicera genom. Kvinnor i offentligheten har alltid varit utsatta för en stor mängd kritik 

som de behövt ta hänsyn till i det offentliga rummet. Den mask som persona utgör har därför 

varit nödvändig för kvinnor genom historien och utformades för att publiken skulle acceptera 

en kvinnlig talare trots hennes kön. 43 Utformandet av masken görs genom att en sida av 

personligheten överbetonas samtidigt som andra delar strategiskt tonas ned och anpassas efter 

omgivningens förväntningar.44 Denna mask kan anpassas till olika situationer, en och samma 

individ kan således uppvisa olika persona när hen befinner sig i olika situationer. Exempelvis 

kan det persona som är lämplig på en fotbollsplan vara olämplig i en skolsal och tvärtom. 

Persona finns ofta där för att individen gjort ett medvetet val att använda sig av den, men den 

kan även finnas för att den mer eller mindre tvingats på individen av omgivningen. Masken 

syftar att uppvisa, istället för individens sanna jag, den karaktär som individen och/eller dess 

omgivning anser passande för situationen.45 

 

3.5 Identifikation  

En anledning till att denna uppsats är intressant finns i Kenneth Burkes beskrivning av 

identifikation i boken A Rhetoric of Motives. Burke beskriver där hur identifikation sker när 

egenskaper hos två parter överensstämmer med varandra. Även om individ A och individ B 

inte är samma individ så kan A identifiera sig med B om hen framstår sträva mot samma mål 

som A.46 När något eller någon definieras av en annan part är det egenskaperna som granskas 

för att bestämma definitionen. Om dessa inte överensstämmer med de egenskaper som 

personen känner igen sig själv i sker ingen identifikation. Om individ A däremot känner igen 

sig i de egenskaper som hen ser hos individ B kan hen identifiera sig och även i högre grad 

                                                 
42 Elmelund Kjeldsen (2008). s. 128-140. 
43 Mral (2011). s. 17. 
44 Mral (2011). s. 17. 
45 Mral (1999). s. 16. 
46 Kenneth Burke (1969). A rhetoric of motives. Berkeley: Univ. of Calif. Press s. 20. 



12 

 

övertygas av den individ B. När identifikation sker framstår därmed den som är föremål för 

identifikationen som mer trovärdig eftersom hen innehar egenskaper betraktaren själv har 

och/eller finner viktiga.47 Identifikation är således viktigt dels för talarens möjlighet till 

påverkan dels för publikens möjlighet till igenkänning och i en förlängning till bekräftelse av 

sin egen identitet som t.ex. man eller kvinna. 

 

3.6 Visuell retorik 

En vanlig uppfattning är att retorik handlar enbart om det talade ordet. Om man definierar 

retorik som ”konsten att övertyga” är det dock enkelt att förstå att även bilder kan användas i 

retoriskt syfte. Bilder är ofta inte lika uppenbart retoriska och uppfattas snarare som 

informativa eller underhållande, men bilder kan utgöra mycket starka retoriska budskap.48 De 

budskap som inte uppfattas vara retoriska kan dock ofta vara de som är mest övertygande och 

att analysera dessa bilder, som publiceras i artiklar eller liknande, är därför intressant.49 Även 

om vissa bilder inte är avsedda att fungera som retoriska budskap innehåller de ofta en 

retorisk kvalitet som syftar att övertyga oss om något. För att analysera retorik som vetenskap 

bör frågor ställas som kan belysa hur andra försöker påverka med hjälp av bilder. Det här gör 

att förståelse kan uppnås angående hur påverkan sker och att individer med denna förståelse 

inte är lika utelämnade åt manipulation och påverkansmetoder.50 Således är det viktigt att vara 

medveten om bilders retoriska funktion och hur visuella objekt kan vara retoriska även om de 

inte förefaller vara det vid första anblicken. 

 

3.7 Manifest och latent retorik 

Retorik kan både vara manifest och latent. Manifest retorik är uppenbara, medvetna argument. 

Ett exempel på manifest retorik är en valaffisch då det är tydligt att den vill argumentera för 

ett specifikt partis politik. Detta är kanske vad som ofta ses som traditionell retorik. Men 

retoriken kan även vara latent. Då är retoriken istället dold för mottagaren och kan endast 

upptäckas om man läser mellan raderna. En sådan retorik argumenterar estetiskt, strukturellt 

eller genom ethosapeller och uppfattas vanligen inte som retorik utan snarare som information 

eller underhållning. Retoriken måste dock inte vara antingen manifest eller latent utan 

                                                 
47 Burke (1969). s. 23-24. 
48 Mral, Olinder (2011). s. 7. 
49 Mral, Olinder (2011). s. 10. 
50 Mral, Olinder (2011). s.12-13. 
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innehåller oftast båda delarna. Det viktigaste att förstå är att det i en visuell retorikanalys inte 

räcker med att bara ge uppmärksamheten till de manifesta delarna av en argumentation, utan 

man måste även ta hänsyn till det latenta.51 

 

Sammanfattning 

Pisteis kommer att redogöras för i bilderna för att påvisa hur dessa bevismedel påverkar 

huruvida budskapet i bilden framkommer. Logos och pathos kommer att diskuteras men det är 

ethos som får ta mest utrymme i uppsatsen. Ethos har förklarats tillsammans med de aspekter 

som är nödvändiga för ett trovärdigt sådant, men även persona är ett intressant begrepp för 

uppsatsen. Genusbegreppet har redogjorts för och de egenskaper som där beskrivits som 

stereotypa kommer att eftersökas i bilderna. Den visuella retoriken och analysen av denna är 

viktig för att studera vilka verktyg som används i bilderna och hur dessa påverkar budskapet. 

Både manifesta och latenta delar av bilderna kommer att analyseras och diskuteras i syfte att 

peka på om dessa påverkar framställningen av fotbollsspelarna. Identifikationsteorin kommer 

att bidra med ytterligare insikt i varför det är viktigt hur män respektive kvinnor framställs i 

media. 

 

4 Material och metoder 

Här nedan presenteras de metoder som kommer att användas i analysen i syfte att beskriva 

hur arbetet genomförts. De metoder som kommer att beskrivas är hermeneutiken och den 

visuella retorikanalysen. Sist i kapitlet beskrivs uppsatsens material. 

 

4.1 Hermeneutik  

I utförandet av en visuell retorikanalys ägnas tid åt att tolka objektet för att finna en djupare 

mening än vad som syns vid första anblicken. Att tolka är något som vi alla gör dagligen men 

i vetenskapliga sammanhang betecknas det som hermeneutik. Per-Johan Ödman beskriver 

hermeneutiken och dess roll i hur vi tolkar omvärlden i sin bok Tolkning, Förståelse, 

Vetande.52 Denna metod presenterar hur jag ser på förståelsen av objekten samt att 

medvetenhet finns angående hur förförståelsen påverkar tolkningsarbetet. 

 

                                                 
51 Mral Brigitte, Gelang Marie, Bröms Emelie (2015). Kritisk retorikanalys – text, bild, actio. Ödåkra: 

Retorikförlaget (under publicering). s. 68-69. 
52 Per-Johan Ödman (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. s. 7. 
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Förförståelse 

Ödman skriver om hur vetskap om något innebär att en tolkning har gjorts och att resultatet 

fastställt detta vara på ett specifikt sätt. Tolkningen görs genom att tecken tyds och resulterar i 

att något uppfattas vara på ett visst sätt.53 Dock kan vetskapen en individ har om något skilja 

sig från vad någon annan anser sig veta om samma sak. Vanligen förstås saker i vardagen på 

ett sätt som överensstämmer med de flesta andra människors förståelse. Detta då det finns en 

förförståelse av företeelser som vi ofta stöter på för att den dagliga tolkningen av omvärlden 

ska kunna vara effektiv. Exempelvis behöver vi idag inte tolka vad en kniv eller gaffel är och 

hur de är menade att användas då vår förförståelse för objekten gör att vi redan vet detta. 

Dock har det inte alltid varit självklart, så innan dessa ting var välkända behövde först en 

tolkning av dem och deras användningsområde göras. Verkligheten vimlar dock av 

mångtydiga företeelser som hela tiden kräver medveten tolkning på grund av mångtydiga 

tecken vilka gör att vi inte genast förstår innebörden av objektet. Således tolkar vi när vi inte 

förstår något men vill göra det för att kunna orientera oss.54  

 

Ny förståelse 

Förförståelse är grunden för hur vi tolkar och förstår världen och således är en 

förutsättningslös tolkning omöjlig. Kontexten är mycket viktig för vad tolkningen utmynnar i 

eftersom att den bidrar med aspekter att tolka in. Förförståelsen vidgar sig dock hela tiden när 

ny förståelse uppnås och ger oss en ny grund att stå på. För all ny förståelse förnyas därmed 

även förförståelsen och gör att vi tolkar nya objekt på ett annat sätt än vi skulle gjort utan 

denna nya förförståelse. Således är våra tidigare erfarenheter en mycket viktig aspekt för hur 

vi tolkar och förstår nya saker.55 För att övertyga krävs det att hänsyn visas till förförståelsen, 

det måste finnas en gemensam punkt för att argumentationen ska kunna förankras i något hos 

publiken. Oavsett vad vi vill förstå eller få någon annan att förstå så kan detta endast ske om 

både helheten och delarna förstås. En helhet kan endast förstås om delarna av helheten förstås. 

Likaså kan delarna endast förstås om helheten förstås.56 I denna studie kommer 

hermeneutiken vara användbar i tolkningen av bilderna. Genom att pendla mellan delarna och 

helheten kan nya insikter framkomma och fler och fler bitar falla på plats. Denna rörelse 

mellan delarna och helheten kommer att användas i analysen av studiens empiriska material 

                                                 
53 Ödman (2007).  s. 57. 
54 Ödman (2007). s. 58. 
55 Ödman (2007). s. 23-26. 
56 Ödman (2007) . s. 98-99. 
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och på detta sätt kan ny förståelse uppnås. 

 

4.2 Visuell retorikanalys 

Här nedan kommer beskrivningen av tillvägagångssättet i utförandet av analysen. Det är 

delarna nedan jag kommer att fokusera på att jämföra mellan bilderna för att nå svaret på 

uppsatsens frågeställningar. Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms har skrivit Kritisk 

retorikanalys – text, bild, actio och beskriver där en metod för analys av visuella objekt.57 

Metoden innehåller tre steg som kommer att redogöras för här nedan efter beskrivningen av 

manifest och latent retorik. 

 

Bildens natur 

Den första delen i den visuella retorikanalysen behandlar bildens natur och man kartlägger då 

bildens olika byggstenar. Här redogörs för både bildens manifesta och latenta delar genom att 

beskriva vad det är ögonen dras till, om det finns några speciella symboler eller om det finns 

rubriker eller annan text som påverkar hur bilden uppfattas. Man ser även efter om fokus 

verkar vara menat att riktas mot en specifik del och vad som framhävs eller tonas ned i bilden, 

detta kan gälla färger eller ljussättning men även om det är något som blivit uppenbart 

utelämnat.58 Jag kommer i denna del av analysen att se närmare på spelarnas kläder, vad som 

är i fokus gällande det som är i förgrunden och bakgrunden men även spelarnas utseende. 

Detta involverar deras mimik, vad de gör med kroppen, ansiktsuttryck och om de uppvisar 

någon tydlig känsla. Efter detta kommer även en bedömning att göras huruvida det, latent, 

råder någon speciell stämning i bilden, både mellan spelarna och de övriga komponenterna i 

bilden. 

 

Bildens funktion 

Nästa del i analysen handlar om bildens funktion. I denna del måste hänsyn tas till vilket sorts 

medium som använts, finns det några speciella saker mediet måste förhålla sig till och hur 

detta påverkar i så fall. Frågor som besvaras i denna del är vilka effekter skaparen av objektet 

avser och vilken attityd denne har till objektet. Vidare är det intressant att se huruvida det görs 

några antaganden om publiken och om det väcks positiva eller negativa känslor angående det 

                                                 
57 Mral, Gelang, Bröms (2015). s. 85 ff. 
58 Mral, Gelang, Bröms (2015). s. 86-88. 
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bilden föreställer.59  

 

Värdering av bilden 

Sista delen av analysen går ut på att ta reda på om det finns några etiska komplikationer i 

bilden. Retoriska budskap syftar att påverka och förändra det sätt vi ser världen. Detta gör att 

det intressant att studera huruvida objektet stämmer överens med de värderingar som delas i 

samhället. Intressanta aspekter angående detta kan vara om det finns stereotyper i bilderna 

gällande sådant som könsroller och kulturer samt om bilden förstärker eller försvagar 

fördomar då bilder har en förmåga att sammanfatta större sammanhang eller händelser. 60 Sker 

denna sammanfattning på ett sätt som representerar ett stereotypt tankesätt eller inte är 

därmed en intressant aspekt. Fokus kommer således att ligga på om bilden bekräftar eller 

bryter mot föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt. 

 

4.3 Material 

Materialet som kommer att användas i denna studie är bilder ur sportbilagorna från 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Bilderna som valts för analys publicerades den 

sjätte samt trettonde april 2015. 

 

4.4 Urval 

Att det är bilderna från den 6 samt 13 april som valts ut för analys beror på att det var 

måndagarna efter att herrallsvenskan respektive damallsvenskans premiärer startade på 

lördagen den 4 respektive 11 april. Måndagarnas bilagor har därmed möjlighet att innehålla en 

hel del bilder från dessa premiärer. Att inte själva premiärdagarna har valts för analys beror på 

att det då inte kan publiceras bilder från matcherna i och med att de då ännu inte spelats. Att 

dessa premiärmatcher har spelats är relevant för studien i och med att bilder eftersökes som 

har tagits under den tid matchen pågår snarare än under träningstillfällen. Detta eftersom det 

under matcherna är som viktigast för spelarnas att uppfattas som trovärdiga. 

Viktigt att poängtera är att de utvalda bilderna inte kan representera tidningarnas resterande 

bilder gällande varken damfotbollen eller herrfotbollen. Sportbilagorna innehåller många 

olika bilder på spelare i olika situationer. Det urval som gjorts kan därmed endas ge en 

                                                 
59 Mral, Gelang, Bröms (2015). s. 88-89. 
60 Mral, Gelang, Bröms (2015). s. 89-91. 
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uppfattning av hur just dessa utvalda bilder uppvisar spelarnas ethos, inte resterande 

publicerade bilder. 

Vidare är det av vikt att påpeka de skillander som kan finnas mellan bilder tagna under 

allsvenskamatcher och landskamper. Under de matcher som spelas mellan olika landslag är 

publiken ofta större och därmed även pressen på spelarna. Således kan detta ha en inverkan på 

hur spelarna beter sig och även hur de uppfattas i bilderna. 

Måndagen den sjätte april publicerades 84 bilder angående herrfotboll och 5 bilder angående 

damfotboll i Aftonbladet och Expressen sammanlagt. Eftersom urvalet av bilder på de 

kvinnliga spelarna var minst valdes de största bilderna på kvinnliga fotbollsspelare ut i 

vardera tidning och sedan eftersöktes bilder på herrarna i liknande situationer.  

Måndagen den trettonde april publicerades 61 bilder på herrfotboll och 4 bilder på damfotboll 

i Aftonbladet och Expressen sammanlagt. Samma urvalssätt skedde här, de största bilderna av 

kvinnliga fotbollsspelare valdes ut och sedan eftersöktes bilder tagna i liknande situationer på 

herrarna.  

 

5 Analys  

I detta kapitel redovisas analysresultaten av de utvalda bilderna från Aftonbladets och 

Expressens sportbilagor. Först undersöks bilderna från måndagen den 6 april och sedan 

bilderna från måndagen den 13 april. Vardera av de två avsnitten inleds med en redogörelse 

av bildernas funktion enligt Mral, Gelang och Bröms metod för visuell retorikanalys. Efter 

detta presenteras bildens natur gällande de två bilderna på kvinnliga fotbollsspelare, de 

analyseras och värderas separat men sammanfattas gemensamt. Sedan presenteras bilderna på 

de manliga fotbollsspelarna och analyseras efter samma disposition. Till sist görs en 

jämförelse av bilderna innan analysen av bilderna från den trettonde april inleds och utförs på 

samma vis som ovan beskrivet. 

 

5.1 Sportbilagornas bilder den sjätte april  

Bildernas funktion är att rapportera om matcherna och att göra detta på ett trovärdigt sätt som 

kan representera matchen så att läsarna känner att de har förstått vad som hände under 

matchens gång. Båda tidningarna har valt matchen mellan Sverige och Schweiz för sin 

rapportering om damfotboll i måndagens upplaga. Detta är en relevant rapportering då 
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världsmästerskapen i damfotboll närmar sig, dock har båda tidningarna valt näst intill 

identiska bilder till sina artiklar. De publicerade bilderna från herrallsvenskan skiljer sig åt 

mellan de båda tidningarna i större grad. Den ena bilden uppvisar en närbild på endast en 

spelare ur allsvenskan medan den andra bilden innehåller nio stycken fotbollsspelare. De är 

tagna vid olika matcher och uppvisar tillsammans tre olika lag ur herrallsvenskan. 

Funktionen, gällande bilderna både på damerna och herrarna, är att bistå med visuella 

beskrivningar av matcherna i fråga för att tidningarna på ett trovärdigt sätt ska kunna delge 

sina läsare information om dessa matcher och deras resultat.  

 

5.1.1 Bilder på kvinnliga fotbollsspelare  

I detta avsnitt analyseras de två valda bilderna av kvinnliga fotbollsspelare. Först redogörs för 

bilden från Expressens sportbilaga och därefter bilden från Aftonbladets sportbilaga.  

 

Bildens natur Expressens sportbilaga  

Den första bilden som valts ut för analys i Expressens sportbilaga är tagen efter en 

vänskapsmatch mellan Sverige och Schweiz.61 Matchen spelades i syfte att värma upp inför 

världsmästerskapen i damfotboll och var alltså inte del av turneringen utan spelades för att 

testa formen på landslaget för att kunna göra några sista justeringar innan mästerskapen. 

Sverige gjorde inte så bra ifrån sig utan uppvisade en dålig form och förlorade matchen.62  

Det som först syns på bilden är Caroline Seger, spelare i det svenska landslaget, som sitter 

längst fram i bilden på fotbollsplanen. Hon är nedböjd och sitter framåtlutad på huk med 

händerna mot pannan så de täcker den övre halvan av ansiktet. Hon är iklädd sina blågula 

matchkläder och framför henne skymtas en fotboll som endast är halvt i bild, men både Seger 

och bollen är ur fokus. Även bakgrunden är suddig och i fokus är istället två spelare ur 

motståndarlaget. De är iklädda sina röda matchkläder och är mitt i omfamning. De ler och 

klappar varandra på ryggen. 

 

Fokus på motståndarna  

Segers kroppsspråk visar på stor besvikelse då hennes huvud hänger och blicken är fäst nere i 

marken. Både hon och de båda spelarna i motståndarlaget är som nämnt ovan klädda i sina 

                                                 
61 Bilaga 1. 
62 Tomas Petterson (2015). ”Medalj? Glöm det!” i Expressens Sportbilaga, 2015-04-06, s. 12. 
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matchkläder och därmed även sina respektive lands färger, vilket gör dem till representanter 

för sina landslag och även sina länder. Det är tydligt i bilden att schweiziskorna är segrare 

samt att svenskorna tillsammans med sitt landslag är förlorare och skillnaden mellan de 

rödklädda schweiziskorna och den besvikna Seger förstärker artikelns överskrift, ”Medalj? 

Glöm det!”. Pathos framkommer tydligt i kontrasten mellan spelarna som firar och Segers 

besvikna uppsyn. Denna kontrast gör även logos tydligt då framställningen visar ett lag med 

glada miner och ett lag med besvikna miner. Det blir därmed lätt att förstå resultatet av 

matchen. Att bildens fokus ligger på motståndarlagets spelare istället för på Seger påvisar 

ytterligare att svenskorna har förlorat och att det är motståndarna som tar hem vinsten och 

verkar ges uppmärksamheten efter matchen. Gällande ethos är den dygd som främst 

framkommer hos Seger eunoia då välvilja framställs gentemot både lagkamrater och de 

svenska supportrarna eftersom hennes reaktion på förlusten förefaller vara så stark. Utöver 

Segers matchkläder finns dock inga tecken på fronesis. Inte heller arete framkommer i bildens 

framställning av Seger, utan den dygd som främst anspelar på ethos är eunoia. 

 

Bildens natur Aftonbladets sportbilaga  

Bilden för analys ur Aftonbladet är från samma match som Expressen rapporterade om, en 

vänskapsmatch mellan Sverige och Schweiz.63 Bildens undertext beskriver en tung förlust och 

en VM-form som inte vill infinna sig hos laget som förlorade mot Schweiz med 1-3.64 

Caroline Seger är åter i fokus men har denna gång sällskap av Lotta Schelin. Båda spelarna är 

iklädda sina blågula matchkläder och Seger kan ses i samma position som i tidigare bild, 

nedhukad på fotbollsplanen, men tycks nu knyta om sin sko. I bilden kan vi även se Schelin 

bakifrån som går förbi Seger och tröstande klappar henne på axeln i förbifarten med armen 

som bär lagkaptensmärket. 

 

En flyktig klapp på axeln  

Denna bild ger ett intryck av besvikelse då de båda lagkamraterna blickar nedåt på ett 

uppgivet sätt. Bilden är tagen en aning underifrån så att man kan se väggen av människor 

bakom de båda landslagsspelarna. Det är dock spelarna och fotbollen som är i fokus, väggen 

bakom framstår endast som ett suddigt mörkt hav av människor bakom staketet som 

avgränsar dem från fotbollsplanen och spelarna. Spelarnas gula tröjor och blåa shorts utgör en 

                                                 
63 Bilaga 2. 
64 Petra Thorén (2015). ”Tänk om, Pia” i Aftonbladets Sportbilaga, 2015-04-06 s. 13. 
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stark kontrast mot den mörka bakgrunden som publiken utgör. Kroppshållningen hos de båda 

spelarna, om än speciellt Seger, är hängig med böjda ryggar och axlar. Pathos är mycket 

framträdande då känslan av uppgivenhet är stark i bilden och att det är Schelin, lagkaptenen, 

som klappar Seger på axeln förtydligar denna känsla desto mer. Schelins uppgift som 

lagkapten är att hålla samman laget, och utförandet av denna uppgift kan vi se i bilden då hon 

tröstar sin lagkamrat genom en flyktig klapp på axeln. Även logos blir tydligt genom att 

pathos är så framträdande. Känslorna i bilden blir ett bevismedel för resultatet av matchen då 

det är uppenbart att laget förlorade i och med de tydliga känslor som framställs i bilden. 

Bilden visar dock inte det exakta resultatet eller vilka svenskorna mötte, utan logos påvisar 

endast att svenskorna har förlorat en match. Det främsta tecknet på ethos är här det 

lagkaptensmärke som sitter runt överarmen på Schelin. Detta märke påvisar fronesis då 

positionen som lagkapten endast tilldelas duktiga spelare som ofta även funnits med i laget 

under en längre tid. Att hon fångats på bild just i ögonblicket som hon klappar Seger på axeln 

gör att hon även framstår göra det moraliskt rätt i att trösta sin lagkamrat, om än flyktigt, och 

hon uppvisar således arete. Vidare finns även arete representerat hos Schelin då hennes moral 

uppfattas som god då hon på bilden ser ut att hålla modet uppe genom denna klapp vilket 

tyder på självkontroll. Seger kan tolkas uppvisa välvilja gentemot de supportrar och 

lagkamrater som förmodligen hoppades på en vinst. Men eftersom hon inte kommunicerar 

med någon blir det svårt att utläsa om hennes känslor är ett tecken på välvilja eller inte. 

Återigen är det enda tecknet på fronesis de matchkläder som Seger bär. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är de bilder som publicerats i de båda kvällstidningarna starkt 

känslomässigt laddade. Spelarna porträtteras som nedslagna efter den förlorade matchen. Som 

mest får endast två svenska spelare representera landslagets förlust genom de pathosapeller 

som framkommer i kombinationen av deras kroppshållning, ansiktsuttryck och den 

kommunikation som sker genom kroppskontakten mellan de båda spelarna. I bilden där 

endast Seger finns som representant för landslaget finns även två spelare ur motståndarlaget 

som förstärker kontrasterna i pathosapellerna då de firar samtidigt som Seger sörjer. Logos 

framkommer även starkast i denna bild då kontrasten gör det tydligt vilket som är det 

vinnande och det förlorande laget. På bilden där även Schelin syns uppvisar hon ett trovärdigt 

ethos som lagkapten då hon stöttar sin besvikna lagkamrat. Lagkaptenmärket som syns runt 

hennes arm har ytterligare positiv effekt på ethos. 
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5.1.2 Bilder på manliga fotbollsspelare 

I detta avsnitt analyseras de två utvalda bilderna på manliga fotbollsspelare från den sjätte 

april. Först redogörs för bilden från Expressens sportbilaga och därefter från Aftonbladets 

sportbilaga.  

 

Bildens natur Expressens sportbilaga 

Den utvalda bilden på herrfotbollsspelare ur Expressen den 6 april visar en match mellan 

Djurgården och Elfsborg.65 Det är lagens första möte för säsongen och eftersom båda lagen är 

mycket populära har de vardera en högljudd publik på 20503 personer på läktarna. Det är 

Elfsborg som vinner matchen med 2-1 och bilden som publicerats föreställer matchens första 

mål som klackas in av Elfsborgsspelaren Per Frick.66 

 

Bilden är tagen precis när fotbollen nått upp i målets nättak efter att Fricks klackspark lett den 

dit. Fotbollsplanen kan ses rakt ovanifrån och ger således en överblick av spelarnas positioner 

på gräsplanen vid måltillfället. Det finns två lag från herrallsvenskan representerade i bilden, 

dels sju spelare från Djurgårdens lag och två spelare från Elfsborgs lag. Spelarna från 

Elfsborg sticker ut i sina gula kläder bland de annars blårandiga spelarna från Djurgården 

samt deras vitklädda målvakt som ligger på marken efter att ha slängt sig i ett försök att 

försvara målet. Samtliga spelare har sina blickar riktade mot målet och bilden framstår vara 

tagen just i det ögonblick som spelarna förstår att ett mål har gjorts av Elfsborg då vi kan se 

att de flesta av Djurgårdens spelare verkar ha saktat in eller stannat upp efter sina försök att 

försvara målet. En av dem har lagkaptenmärket på sin arm och har blicken fäst på bollen som 

just gått i målets nättak samtidigt som lagkamraten till Elfsborgs målskytt är halvvägs med 

händerna upp i vädret, troligen för att fira målet. 

 

Målmedvetenhet 

Bilden uppvisar mer logos än pathos då spelarna ännu inte helt har hunnit reagera på målet. 

Dock kan början till ett målfirande urskiljas gällande spelaren i laget Elfsborg som har börjat 

lyfta armarna, men de har ännu inte hunnit över huvudet. Logos är desto mer tydligt 

                                                 
65 Bilaga 3. 
66 Matias Lühr (2015). ”Mäktigt!” i Expressens Sportbilaga, 2015-04-06, s. 2-3. 
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representerat i bilden då den visar samtliga positioner hos de spelare som befann sig i 

målområdet när Frick klackade in bollen. I och med att så många spelare från Djurgården syns 

i bild medan endast två finns representerade från Elfsborg framställs de som överlägsna i 

situationen. Förloppet som ledde fram till att dessa två spelare kunde göra mål trots närvaron 

av så många spelare ur motståndarlaget går inte att se men av undertexten att döma så har en 

spelare utanför bilden levererat bollen till Frick som då kunde styra in den i mål. Genom att 

endast studera bilden framkommer dock inte detta utan spelarna från Djurgården framstår 

oförmögna att skydda sitt mål trots deras överlägsna antal. Detta påverkar spelarnas ethos 

negativt medan ethos hos spelarna från Elfsborg istället påverkas positivt. Fronesis är kanske 

tydligast förekommande då spelarna från Elfsborg är fångade i ett ögonblick som påvisar den 

kunskap och talang de har gällande sporten fotboll. Att detta framkommer extra tydligt i 

denna bild beror på att den är tagen när en god prestation utförs snarare än efter den utförts. 

Betrakatren kan således se precis hur spelarna varit positonerade vid måltillfället. Vidare 

förekommer även arete gällande samtliga spelare då ingen syns agera i strid med vad som är 

lämpligt inom fotbollen utan samtliga uppvisar exempel på lämplig karaktär. Eunoia är den 

ethosaspekt som är minst förekommande i bilden. Det finns inget som strider emot eunoia, 

men aspekten uppvisas heller inte. 

 

Bildens natur Aftonbladets sportbilaga 

Bilden som valts ut för analys i Aftonbladets sportbilaga föreställer Kenny Pavey som spelar i 

allsvenskan för laget AIK.67 Bilden är publicerad i samband med en artikel om vilket lag som 

spelarna i allsvenskalagen inte vill ska vinna SM-guldet, där AIK med marginal har toppat 

listan. Bildens undertext beskriver att Pavey inte är särskilt förvånad och han citeras: ”Alla 

älskar att hata oss”.68 

 

Bilden är tagen på nära håll och visar Pavey iklädd sin matchtröja och med knutna nävar 

höjda en bit framför ansiktet. Eftersom vi kan se lagets färger och emblem på bröstet förstås 

här tillsammans med bildens undertext ”redo att ta fajten” att AIK, som här representeras av 

Pavey, är redo för årets fotbollssäsong. Blicken riktas inte in i kameran utan rakt framåt och 

ansiktet har ett bestämt uttryck som visar på kämparglöd och en vilja att ge allt. Bakom Pavey 

                                                 
67 Bilaga 4. 
68 Johan Flinck (2015) ”Spelarna: AIK får inte vinna guld” i Aftonbladets Sportbilaga, 2015-04-06, s. 12. 
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kan vi även se lagets supportrar och skymta en banderoll vilket ger ett intryck om att de står 

bakom laget och håller dem om ryggen. 

 

Kämparglöd 

Den kommunikation som Pavey verkar avse är den med de andra lagen i allsvenskan. Hans 

minspel tyder på en skämtsamhet men ändå att han menar allvar i att han och laget är redo att 

möta sina motståndare och därmed redo för säsongen. Pavey anspelar på logos genom sitt 

kroppsspråk där de höjda nävarna visar att han är ”redo att ta fajten”, som undertexten 

beskriver. Logos framträder även i bilden gällande det stöd vi ser hos supportrarna i 

bakgrunden. Deras kroppsspråk tyder på att de står bakom Pavey och AIK, både bokstavligt 

talat och bildligt talat. Även de supportrar som syns i bakgrunden har höjt en näve upp i luften 

och påvisar genom detta att de står bakom Pavey och AIK i kommande matcher. Detta bidrar 

även med pathos då det pekar på en gemenskap och lagkänsla, inte bara mellan spelarna i 

laget, utan även mellan spelarna och supportrarna. Supportrarna bekräftar även Paveys 

fronesis då det är tydligt att de står bakom honom i hans attityd gällande kommande säsong 

genom att de har antagit en liknande pose med knytnävarna i vädret. Eunoia är dock inte en 

aspekt som Pavey uppvisar då hans kroppsspråk visar en vilja att vinna snarare än att vilja 

andra väl. Arete finns i bilden då han har en kämpaglöd och tävlingsinstinkt som är lämplig 

för en sport som fotboll. Dock uppfattas gesten även som en aning skrytsam vilket kan ha en 

dålig inverkan på arete och således även på ethos. 

 

Sammanfattning  

I bilderna av herrarna kan vi se kämparglöd, dels genom Paveys vilja att ”fajtas” för sitt lag, 

och dels genom bilden där de två Elfsborgspelarna gör mål med sju Djurgårdsspelare runt om 

sig. Herrarna uppvisar mycket energi och styrka då de framstår ha makten att ta sina 

nuvarande och/eller framtida matcher med storm. Denna energi syns både i bilden av 

Elfsborgs och Djurgårdens spelare. I båda bilderna framstår lagen vara laddade inför 

allsvenskasäsongen och dess kommande matcher. Logos finns i båda bilderna, dels genom 

målet i ena bilden och genom kroppsspråket i den andra bilden. Det finns inte så mycket 

pathos i bilden av spelarna i Elfsborg och Djurgården eftersom reaktionerna på målet ännu 

inte har hunnit komma, men ethos bekräftas hos Elfsborgslaget. Pathos i bilden av Pavey 

finns i den provokation som hans gestikulering innebär. Detta kan antingen väcka positiva 

känslor hos åskådaren, som det verkar göra för publiken i bakgrunden, om hen är en AIK-
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supporter. Annars kan känslor av provokation istället väckas då Pavey visar att han vill vinna 

över allsvenskans övriga lag. Hur Paveys kroppsspråk tolkas beror således på vad åskådaren 

identifierar sig med. Publiken bakom Pavey framstår även anse honom ha ett trovärdigt ethos.  

 

5.1.3 Jämförelse  

Kläder bidrar till hur en individ uppfattas av sin omgivning och säger något om den som bär 

kläderna. Kläder kan både höja och sänka en individs status och även påvisa olika egenskaper 

eller kunskaper så som exempelvis en läkarrock uttrycker expertkunskap inom området 

medicin.69 Att alla de fotbollsspelare som syns på bilderna är iklädda sina matchtröjor 

påverkar således deras ethos som fotbollsspelare positivt då detta är bevis för en lyckad 

karriär som tagit dem till sina respektive allsvenskalag eller landslag. Om bilderna hade tagits 

exempelvis under träning eller dylikt hade denna effekt inte uppnåtts i samma utsträckning. 

På två av bilderna kan vi även se lagkaptenmärken runt spelarnas ena arm, dels på Lotta 

Schelin som är kapten för det svenska damlandslaget och även på en djurgårdsspelare (som 

dock inte nämns vid namn i artikeln). Detta ger dem ytterligare förhöjt ethos i 

fotbollssammanhang i och med att lagkaptenspositionen endast kan uppnås av goda lagspelare 

och duktiga fotbollsspelare. I och med att både de kvinnliga och de manliga fotbollsspelarna 

är iklädda dessa kläder får de båda ta del av det ethos som det i fotbollssammanhang innebär 

att ha denna klädsel.  

Som beskrivet i uppsatsens kapitel om tidigare forskning påvisar Meyer et al hur kvinnor ofta 

beskrivs annorlunda i media än män. Detta kan exempelvis handla om att de gärna beskrivs 

som hysteriska i tillfällen där män istället skulle beskrivas som passionerade. Vidare påvisas 

en kvinnas sårbarhet ofta när de syns i media vilket bidrar till att de uppfattas som 

känslosamma och oförmögna.70 I båda bilderna som publicerats från matchen Sverige-

Schweiz uppvisar Seger denna känslosamhet vilket bidrar till en bild av henne som 

oförmögen att hålla tillbaka sina känslor. Att känslorna är så starka skulle kunna bero på att 

det är en landskamp, även om världsmästerskapen ännu inte har börjat. Detta ökar troligtvis 

pressen på spelarna då de inte bara representerar sitt lag utan även sitt land. Hade bilden varit 

tagen efter en förlorad match i allsvenskan är det möjligt att reaktionen inte varit lika stark+. 

                                                 
69 Mral, Olinder (2011). s. 42. 
70 Meyer, Fallah & Wood (2011). s. 218. 
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Detta gör det även möjligt för fler åskådare att identifiera sig med spelarna i de blågula 

klädera. Hur de presterar känns därför troligen extra viktigt för spelarna. 

Att Segers känslor påvisar att hon skulle vara hysterisk är dock inget som framställningen 

bekräftar. Däremot kan vi se den, enligt Meyer et al, hysteriska känslans manliga 

motsvarighet, passion, i framställningen av Pavey. Hans gest visar att han känner för sitt lag 

och är redo att gå långt i sin roll som fotbollsspelare för att de ska vinna.  

Speer beskriver hur kvinnor som utövar sport, trots sin kompetens inom sporten, ofta beskrivs 

på sådant vis att de uppfattas som ömtåliga eller otillräckliga.71 Uppfattningen av kvinnor som 

ömtåliga förstärks i bilden av Segers besvikelse när hon syns sittandes framför de firande 

motståndarna och även i bilden där hon klappas på axeln av Schelin. Denna bild antyder att 

besvikelsen behövde tröstas efter matchen, och kan därmed ses stämma överens med medias 

förmedling av kvinnor som ömtåliga och sårbara. Hennes reaktion skulle dock även kunna 

tolkas som passion. Hennes känslor är då istället bevis på hennes passion för sitt yrke som 

fotbollsspelare och sporten. Betraktarens inställning till Seger eller damfotbollen kan således 

ha inverkan på hur denna tolkning görs och om Seger uppfattas som sårbar eller passionerad, 

tolkningen beror således på betraktarens doxa. Eftersom denna stereotyp finns är det dock 

troligast att hon uppfattas i enlighet med dem och därmed ändå tolkas uppvisa sårbarhet. 

Mral beskriver egenskaper gällande kommunikation som generellt ses som manliga eller 

kvinnliga. Det kvinnliga sättet att kommunicera beskriver hon vara fokuserat på samförstånd, 

närhet, diskussion, symmetri och att förstå problem.72 Den kommunikation som framställs i 

bilden på Schelin och Seger visar prov på detta samförstånd i den klapp Seger får på ryggen. 

Det visar att Schelin förstår Segers känslor och bemöter dessa med närhet i form av 

kroppskontakt, även om denna kontakt endast är en flyktig klapp på axeln. Mral beskriver 

vidare hur det historiska kvinnoidealet har varit en privat, medlande, intim och lågmäld 

kvinna vilket är ett ideal som det finns spår av än idag.73 Att Seger i ena bilden väljer att täcka 

över ansiktet med sina händer visar att även om hon visar känslorna öppet är hon ändå mån 

om att till vara privat till viss del. I bilden där även Schelin syns visas ytterligare tecken på 

detta då hon inte gör någon större scen av besvikelsen utan lätt klappar Seger på axeln innan 

hon går vidare. Reaktionen är lågmäld och även om Seger visar känslor så gör hon detta med 

händerna för ansiktet på ena bilden och fokuserar på att knyta om skon på den andra bilden. 

                                                 
71 Speer (2001). s. 109. 
72 Mral (1999). s. 13. 
73 Mral (1999). s. 15. 
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Det är därmed ingen högljudd eller utåtagerande reaktion, utan de ideal som Mral nämner kan 

till viss del ses stämma överens med hur spelarna framställs i dessa bilder. 

Manlig kommunikation är generellt sett mer tävlingsinriktad och därmed finns mer fokus på 

att dominera talartiden än när kvinnor kommunicerar. Mäns kommunikation blir således mer 

hierarkisk, oberoende, beslutsam och asymmetrisk.74 Detta stämmer överens med bilden på 

Pavey då han ser beslutsam ut och framstår oberoende av andras åsikter angående AIK då han 

i bilden ensam står upp för sitt lag. Även spelarna i laget Elfsborg framstår som oberoende 

och beslutsamma i och med deras framgång trots det numerära underläge de befinner sig i 

inom målområdet.  

Wester beskriver att ett kroppsspråk som ger intrycket av högstatus ofta är det stereotypiskt 

manliga kroppsspråket medan lågstatus är det kroppspråk som framställs stereotypt 

kvinnligt.75 Detta stämmer i båda bilderna på männen som uppvisar högstatus genom att 

använda kroppen på ett sätt som maximerar dess funktion. Pavey står stabilt med hög 

bröstpunkt och Elfsborg och samtliga av Djurgårdens spelare framstår redo att använda 

kroppen funktioner för att förhindra målet. De är fångade mitt i sina rörelser med böjda knän 

med särade ben redo att springa åt vilket håll som än kan behövas.  

Bilderna på de kvinnliga landslagsspelarna är istället tagna i ett tillfälle där deras kroppsspråk 

signalerar lågstatus snarare än högstatus genom deras böjda ryggar och hur de står/sitter. Det 

finns dock även drag av den generellt manliga kommunikationen i bilden av Seger och 

Schelin. De fotograferats i ett ögonblick när Schelin i egenskap av lagkapten är lätt böjd över 

Seger och klappar henne på axeln vilket gör att bilden visar den hierarkiskt högre position 

Schelin har som landslagslagkapten gentemot Seger som landslagsspelare. Detta förstärks av 

att armen hon använder till klappen pryds av lagkaptenmärket.  

 

5.2 Sportbilagornas bilder den 13 april 

Nedan kommer bilderna från den 13 april att beskrivas och tolkas. Efter redogörelsen av 

bildens funktion kommer bilderna av de kvinnliga fotbollsspelarna att beskrivas och tolkas 

följt av en sammanfattning. Därefter görs detsamma med bilderna av de manliga 

fotbollsspelarna. Sist kommer en jämförelse av hur dessa framställningar av spelarna i 

bilderna påverkar deras ethos. 

                                                 
74 Mral (1999). s. 15. 
75 Wester (2011).  
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De bilder som analyseras från kvällstidningarnas sportbilagor från den 13 april visar, alla fyra, 

fotbollsspelare som med sina lagkamrater firar ett mål eller en vunnen match. Situationerna 

som dessa bilder beskriver är därmed snarlika men det finns ändå en hel del olikheter att 

analysera i bilderna. Bilderna är ämnade att uppfylla sin funktion genom att rapportera om hur 

matcherna som beskrivs i tillhörande artiklar utspelade sig. Båda tidningarna har valt att, 

angående damfotbollen, publicera bilder av laget Rosengård som är uttalade favoriter till att 

vinna guld i årets damallsvenska. Eftersom både bilderna av herrfotbollen och damfotbollen 

uppvisar spelare som gjort mål eller vunnit visar bildens därmed på vilka som presterade bra i 

matcherna. Gällande herrallsvenskan kan vi på den ena bilden se tre spelare i laget Malmö FF 

fira ett mål och på den andra bilden se Helsingborgs IF göra detsamma. Funktionen här blir 

därmed liknande den som finns i bilderna av damallsvenskaspelarna. Alla fyra bilder antyder 

vilket lag som vann matchen och även vilka matchens målskyttar var genom att visa hur de 

firar sina prestationer. 

 

5.2.1 Bilder på kvinnliga fotbollsspelare 

I detta avsnitt analyseras de två valda bilderna av kvinnliga fotbollsspelare. Inledningsvis 

kommer bilden från Expressens sportbilaga att redogöras för följt av bilden från Aftonbladets 

sportbilaga.  

 

Bildens natur Expressens sportbilaga 

Den utvalda bilden i Expressen är tagen på fyra fotbollsspelare i damallsvenskan som spelar 

för laget Rosengård.76 Bilden är tagen efter att Sara Björk Gunnarsdottir gör mål nummer tre 

mot laget Örebro, en match som sedan slutade 1-4 till Rosengård.77 

 

Bilden visar tre stycken lagkamrater från Rosengård på en fotbollsplan. De har precis fått 

kroppskontakt och är på väg att omfamna varandra. Vidare syns även en fjärde lagkamrat som 

kommer joggandes i bakgrunden för att sluta upp med de tre första. Lagkamraterna är alla 

iklädda sina vita matchkläder och deras blickar är riktade mot målskytten Björk Gunnarsdottir 

som är centrerad i bilden. Björk Gunnarsdottir i sin tur ser på den närmsta lagkamraten som 

                                                 
76 Bilaga 5. 
77 Mats Brådstedt (2015). ”Full rulle, Rosengård!” i Expressens Sportbilaga, 2015-04-13. s. 16. 
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hon just ska krama om. Kommunikationen i bilden sker främst mellan målskytten och denna 

närmsta lagkamrat som hon är vänd emot. De ler och har blickarna fästa på varandra när de 

närmar sig med utsträckta händer. Fokus ligger på dessa två spelare samt den tredje som 

befinner sig bakom ryggen på Björk Gunnarsdottir medan den fjärde spelaren och läktaren 

bakom dem är suddig. Bildens undertext vittnar om en lyckad match då den beskriver 

Rosengård som ”mästarlaget”.  

 

Att fira med kramar 

Stämningen i bilden framstår vara positiv och lagets spelare verkar ha en god och avslappnad 

relation till varandra. Iklädda sina vita matchkläder representerar de resten av sitt lag och 

utgör en kontrast till den suddiga läktaren i bakgrunden och det gröna gräset på 

fotbollsplanen. Pathos framställs i spelarnas mimik genom de leenden som spelarna har på 

läpparna och i deras öppna kroppshållning när de är på väg in i omfamningen. Det logos som 

finns i bilden antyder att matchen gått bra i och med deras glada humör och kroppsspråk. De 

håller sina huvud högt och påvisar med sina ansiktsuttryck att de är nöjda med sin prestation. 

Detta tillsammans med bildens undertext som beskriver dem som ”mästarlaget” ger ett intryck 

av att de har presterat bra och även har möjlighet att fortsätta på samma nivå. Eunoia 

framkommer mellan lagmedlemmarna men detta kommuniceras inte utåt. De framställs 

därmed vara välvilligt inställda till varandra men visar inte detta mot publiken. Björk 

Gunnarsdottir tilldelas fronesis i och med att lagkamraterna ser ut att vara påväg för att 

gratulera henne och hon framstår därmed ha presterat väl. Även arete är framträdande i bilden 

eftersom reaktionen efter målet inte är skrytsam utan relativt återhållsam då firandet sker 

genom att de är påväg att krama varandra. Denna reaktion på ett gjort mål kan ses som 

lämplig för sporten, varken överdriven eller obrydd, och spelarna visar därmed på god moral i 

enlighet med vad som är passande inom sporten. 

 

Bildens natur Aftonbladets sportbilaga 

Den bild som valts ut att analyseras ur Aftonbladets sportbilaga föreställer precis som 

ovanstående bild allsvenskalaget Rosengård.78 Rubriken ovanför bilden vittnar om en 

framgångsrik match för Rosengård som vann med 4-1 mot Örebro som spelade på 

hemmaplan. Underrubriken vittnar om att säsongen precis har startat och att Rosengård har 

                                                 
78 Bilaga 6. 
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öppnat med en ”braksuccé”.79 

 

Bilden visar sex av Rosengårds spelare på fotbollsplanen, alla iklädda sina vita matchkläder. 

Fem av spelarna håller om varandra och en av dessa som står längst ut sträcker inbjudande 

fram sin fria arm mot en sjätte som kommer joggandes för att delta i vad som förefaller vara 

firandet av en vunnen match. I bakgrunden syns grindar som troligtvis ramar in arenan och 

loggan för hemmalaget Örebro syns på en skylt som är skymd till hälften av de firande 

spelarna från Rosengård. Spelarnas kroppshållning är avslappnad och de ser ut att just ha 

slutit upp för att gratulera varandra. Deras mimik uppvisar leenden och de ser glada ut vilket i 

kombination med kroppskontakten ger ett intryck av att de har en god laganda. Deras blickar 

är riktade mot varandra och en av spelarna har placerat sin hand på sin lagkamrats huvud på 

ett sätt som framstår vara en vänskaplig gest.  

 

Med armarna runt varandra  

Stämningen i bilden tyder på att spelarna är nöjda med sin prestation då alla ler eller skrattar. 

Den kommunikation som syns mellan spelarna består av dessa leenden och ögonkontakt 

tillsammans med den kroppskontakt som finns i form av omfamningarna och en klapp på 

huvudet. De står tätt ihop och uppvisar god laganda och positiv energi som får dem att verka 

redo för resten av fotbollssäsongen. Pathosaspekten i bilden finns just i dessa leenden och den 

glädje som spelarna utstrålar genom dessa. Framställningen visar ett lag som gläds 

tillsammans över matchens resultat gemensamt och firar varandra. Eftersom den rubrik och 

undertext som publicerats med bilden beskriver hur laget vann matchen med 4-1 återfinns 

även logos i deras reaktion. Det går också att finna bevismedel för vilken match bilden är 

tagen under i och med Örebros logotyp i bakgrunden. Precis som föregående bild uppvisas 

eunoia mellan lagkamraterna men inte utåt, publiken är således inte uppmärksammade utan 

välviljan begränsas till lagkamraterna sinsemellan. Fronesis är inte tydligt förekommande i 

bilden utan istället uppvisas arete genom spelarnas beteende. Reaktionen gällande den vunna 

matchen framstår rimlig och det förefaller även moraliskt riktig att flertalet lagkamrater firar 

tillsammans utan att upplyfta någon spelare över en annan. 

 

                                                 
79 Kristoffer Bergström (2015). ”Rosengårds show, fyra mål på 25 minuter!” i Aftonbladets Sportbilaga, 2015-

04-13. s. 15. 
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Sammanfattning 

Samtliga bilder som analyseras från den 13 aprils bilagor visar fotbollsspelare som firar goda 

prestationer. Båda bilderna som publicerats på spelare i Rosengårds fotbollslag visar när de ler 

mot varandra och kramas. Lagkamraterna utstrålar glädje, god laganda och gemenskap. De 

tycks även stötta och uppmuntra varandras prestationer. Kommunikationen som sker är 

begränsad till lagkamraterna sinsemellan och de fokuserar på varandra i firandet både genom 

deras blickar och kroppskontakten. Stämningen framstår vara god i båda bilderna och 

spelarna visar med både mimik och kroppshållning att de är nöjda med sina prestationer under 

matchen. Pathos är framträdande genom att bilden är tagen när de firar. Detta firande gör det 

även tydligt att de har lyckats bra med något och detta i kombination med Örebrologotypen i  

ena bilden, som påvisar att Rosengård som spelat bortamatch i Örebro, bidrar med logos. 

 

5.2.2 Bilder på manliga fotbollsspelare 

Här nedan kommer de utvalda bilderna på manliga fotbollsspelare att redogöras för och 

analyseras. Först beskrivs naturen av den utvalda bilden från Expressens sportbilaga följt av 

en analys och sedan följs samma disposition gällande Aftonbladets publicerade bild. 

 

Bildens natur Expressens sportbilaga 

Bilden som valts ut från Expressens sportbilaga visar tre spelare ur allsvenskalaget Malmö 

som firar ett mål.80 Rubriken ”Stjärn-skottet” täcker en del av bildens övre kant och beskriver 

en framgångsrik match för spelaren som är i fokus i bilden, Yoshimar Yotún. Han gjorde det 

enda och därmed även avgörande målet i matchen mot Göteborgs lag, och texten vittnar om 

att det var ett snyggt mål.81  

 

På den utvalda bilden från Expressens sportbilaga har Malmö just gjort mål, eller mer 

specifikt deras spelare Yoshimar Yotún. På bilden syns han med två andra spelare ur sitt lag, 

en som står mitt emot honom och en som står snett bakom men som syns mellan de två andra. 

Fokus ligger på Yotún och lagkamraten mitt emot honom. De utför en måldans tillsammans 

medan den tredje står med händerna höjda framför ansiktet och applåderar mot publiken i 

                                                 
80 Bilaga 7. 
81 Matias Lühr (2015). ”Stjärn-skotten” i Expressens Sportbilaga, 2015-04-13 s. 10. 
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bakgrunden. Alla tre är iklädda blåvita matchkläder och deras mimik visar på glädje genom 

deras tydliga leenden. Spelarna står på fotbollsplanen och bakgrunden består av suddiga 

läktare långt bakom dem som ser ut att vara fyllda med åskådare. I bildens vänstra kant finns 

ytterligare fyra sekvensbilder som tagits på hur Yotúns mål utfördes. Dessa bilder är små men 

visar ändå hur målet gjordes från det att Yotún fick bollen passad till sig av en lagkamrat till 

dess att bollen träffar målet i det vänstra hörnet. 

 

Måldans 

Yotún kommunicerar med lagkamraten han dansar med genom att de har ögonkontakt och ler 

mot varandra när de firar med dansen tillsammans. Den tredje lagkamraten kommunicerar 

dock inte med dem utan istället med publiken genom sina applåder. Här involveras därmed 

även publiken och firandet sker inte endast inom laget. Till skillnad från övriga ovannämnda 

bilder för målfirande lag sker här ingen kroppskontakt utan de väljer istället andra gester som 

dans och applåder för att fira. De två lagkamraterna som dansar tillsammans ger betraktaren 

en positiv känsla och de verkar vara goda vänner i och med att de utför samma dans för att 

fira den enes mål. Logos är väldigt tydligt framställt i denna bild då det finns fyra bilder som 

visar precis hur målet gjordes och vart de olika spelarna då befann sig på planen. Pathos syns i 

Yotúns glädje över det gjorda målet då hans ansikte visar ett stort leende med öppen mun. 

Gällande ethos så är eunoia tydligt framställt genom spelaren som syns applådera publiken. 

Denna gest uppvisar välvilja gentemot lagets supportrar och antyder att de har varit en del i 

framgången genom sitt stöd. Denne spelare uppvisar även arete genom denna gest som 

påvisar hans goda moral då han inte tycker att det endast är laget som ska tackas. Gesten är 

lämplig i situationen då supportrarna får känna sig delaktiga och uppskattade. Även 

måldansen är en gest som är passande i situationen men den kan även uppfattas som skrytsam 

och Yotún och hans dansande lagkamrat uppnår därmed inte samma grad av arete eller eunoia 

som deras applåderande lagkamrat. Yotún uppmärksammar istället publiken på hans 

kunnighet i sporten genom att fira sin egen prestation på en tydligt sätt. På detta sätt påvisar 

han fronesis hos sig själv, men han får även stöd i detta av sin dansande lagkamrat. 

 

Bildens natur Aftonbladets sportbilaga 
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Den utvalda bilden i Aftonbladets sportbilaga visar tre stycken spelare ur laget Helsingborg 

som firar ett nygjort mål.82 Undertexten beskriver att målskytten är en veteran som fick en 

målchans i den 72:a minuten och tog den, vilket avgjorde matchen mot Halmstad som slutade 

2-1 till Helsingborg.83 

 

På bilden som publicerats i Aftonbladet kan vi se en av Helsingborgs spelare rusandes över 

fotbollsplanen. Med honom syns även en lagkamrat som precis verkar ha kastat sig upp och 

hänger runt axlarna på honom med fötterna i vädret i ett fartfullt firande av det nygjorda 

målet. En tredje spelare ansluter med öppna armar vilket målskytten besvarar med en utsträckt 

arm, alla iklädda blåröda matchkläder. Vi kan se både målets nät och publiken i bakgrunden 

men kommunikationen sker mellan spelarna som fokuserar på varandra och firandet av målet. 

Denna kommunikation sker i form av deras kroppskontakt och utsträckta armar. Vidare 

kommunikation finns i ögonkontakten mellan målskytten och spelaren som är på väg mot 

honom med utsträckta armar, medan spelaren som redan har hoppat på honom tittar till ner i 

gräsplanen. Tillsammans med bildens rubrik och undertext blir det tydligt att spelaren som 

blivit omfamnad av sin lagkamrat är den som har gjort mål och logos bekräftas i detta 

bemötande av lagkamraterna. Även pathos finns i bilden då glädjen när de firar målet är tydlig 

genom att en lagkamrat hoppat på målskytten som sträckt ut ena armen för att ta emot nästa 

lagkamrat som vill gratulera honom. Fronesis syns i lagkamraternas reaktion och firande av 

sin målskytt. Denna reaktion uppvisar en bild av målskytten som kunnig då hans kamrater ser 

ut att hylla honom för en väl utförd prestation. Eunoia framställs dock inte i bilden då 

målskytten framstår upptagen med att fira sig själv och välkomna fler att fira honom snarare 

än att han skulle vara välvilligt inställd mot omgivningen. Målskytten är förvisso skrytsam i 

sitt sätt att fira målet, men eftersom det ändå visar att han är engagerad i sporten är det 

moraliskt godtagbart och att uppnå arete är således ändå möjligt. Vidare anses målgester av 

denna sort vara decorum inom fotbollen och agerandet har därmed, trots skrytsamheten, inte 

någon negativ inverkan på spelarens ethos. 

 

Sammanfattning 

De bilder som publicerats av manliga fotbollsspelare visar dels en måldans som görs av två 

lagkamrater och dels en målskytt på språng som blir påhoppad och omfamnad av sin ena 

                                                 
82 Bilaga 8. 
83 Henrik Torehammar (2015). ”Sköna beskedet – efter petningen” i Aftonbladets sportbilaga, 2015-04-13, s. 8. 
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lagkamrat och blir mött med utsträckta armar av en annan lagkamrat. Båda bilderna är fyllda 

av energi i och med den fart och rörelse som finns i bilderna. Lagkamraterna verkar ha en god 

sammanhållning när de firar de gjorda målen eftersom de firar tillsammans. Det framkommer 

tydligt på bilderna vem av spelarna det är som gjort målet då fokus ligger på dem både 

bildmässigt och de gällande vart majoriteten av de andra spelarna riktar sin fokus. Logos 

framkommer således genom målgester då dessa visar vem som har gjort målet. I och med att 

detta är så tydligt är även ethos tydligt framkommande och får sin styrka både från 

målskyttarna själva men även från deras firande lagkamrater. Vidare är även pathos 

framträdande då både målskyttarna och deras lagkamrater framstår vara så glada över sina 

mål. 

 

5.2.3 Jämförelse  

Gross skriver om att när kvinnor syns i media så är det i parametrar som inte återger deras 

verkliga egenskaper utan snarare stereotypiska bilder.84 Detta kan vi se tydliga exempel på i 

båda bilderna av de kvinnliga fotbollsspelarna som analyserats från den 13 april. Ingen av 

bilderna visar när spelarna springer eller spelar fotboll, utan visar istället när de kramas efter 

att ha gjort mål. Mral skriver hur kvinnors kommunikation har fokus på symmetri och 

närhet,85 vilket bekräftas av den kommunikation som sker i bilderna på fotbollslaget 

Rosengård. Det finns inte en spelare som påvisar att det är hon som gjort mål eller dylikt utan 

firandet av målet på ena bilden och vinsten på andra bilden sker gemensamt utan att en 

spelare upphöjs över de andra. 

Män beskrivs kommunicera mer asymmetriskt och oberoende,86 vilket vi också kan se prov på 

i bilderna på männen. I den ena bilden kan vi se två spelare som gör en målgest i form av en 

dans tillsammans med en tredje spelare som inte deltar utan istället fokuserar på publiken och 

applåderar dem. Bilden på spelarna från Helsingborg visar en som springer, en som kastat sig 

om halsen på denne och en tredje som rör sig emot dem. På båda bilderna av herrarna kan vi 

därmed se att kommunikationen sker i olika riktningar och firandet av målen är aningen mer 

händelserika än när kvinnorna firar. Bilderna på kvinnorna är mer symmetriska i hur de står 

tillsammans och kommunicerar på ett mer samlat och likartat sätt. Ingen av spelarna framhävs 

                                                 
84 Gross (2010). s. 27. 
85 Mral (1999). s. 13. 
86 Mral (1999). s. 13. 
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utan de är på väg för att möta upp varandra för att kramas eller hålla armarna om varandra. 

Deras kommunikation verkar därmed ske genom närhet. 

Mral beskriver även hur män tenderar att betrakta kommunikation som en tävling i högre grad 

än kvinnor på grund av kraven som funnits på jobbet eller i andra offentliga sammanhang. 

Detta till skillnad från kvinnor som i sin tur oftare betraktar kommunikation som en väg till 

samförstånd för att alla ska må bra.87 Vi kan se tecken på detta i samtliga bilder där man 

tydligt ser vem som har gjort mål gällande herrarna medan detta inte är lika uppenbart 

gällande kvinnorna. De manliga fotbollsspelarna visar på ena bilden upp en måldans där fokus 

ligger på en av spelarna genom att det är honom vi ser framifrån och han därmed förstås vara 

målskytten. På den andra bilden uppfattas istället den springande mannen som målskytt då en 

lagkamrat just slängt sig på honom och en tredje är på väg att möta upp dem. Det går 

visserligen att uttyda målskyttarna i bilderna på de kvinnliga fotbollsspelarna men det är inte 

tydligt på samma sätt då ett större antal spelare samlas och håller om varandra. De framstår 

därmed mer som en enhet som lyckats göra mål än en enskild individ. De bilder som 

publiceras i media har enligt Mral och Olinder en del i hur samhället uppfattar fotbollsspelare, 

manliga som kvinnliga. Kvinnlighet framställs ofta stereotypiskt ha en mjuk framtoning i 

jämförelse med männens hårdare framtoning.88 Detta kan uppfattas i dessa bilder då 

kvinnorna kramas eller är på väg för att kramas i båda bilderna medan männen väljer att göra 

en målgest eller kasta sig om varandra i farten istället.  

Mral beskriver även idealet gällande kvinnlig kommunikation som lågmäld och privat.89 De 

olika sätten målen och matcherna firas framställer kvinnorna som mer lågmälda än männen. 

Kvinnorna ses inte göra några yviga gester utan firar mer stillsamt än männen som är väldigt 

utåtriktade och tydliga i sitt firande. Kvinnornas kramar är en form av kommunikation som är 

vanlig att se även utanför fotbollsplanen mellan vänner. Männens firande skiljer sig mer från 

de gester som används till vardags och det blir därför tydligare att bilderna föreställer just 

firandet av ett fotbollsmål. Om kvinnorna hade haft andra kläder på sig och befunnit sig på en 

annan plats hade deras gester fortfarande kunnat vara decorum när något eller någon firas. 

Männens målfirande skulle däremot inte fungera i utanför fotbollsplanen på samma sätt utan 

skulle troligen dra till sig en hel del blickar då gesterna inte är decorum för situationer utanför 

planen enligt doxa. 

                                                 
87 Mral (1999). s. 13. 
88 Mral, Olinder (2011). s. 30. 
89 Mral, Olinder (2011). s. 15. 
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Vidare framstår kvinnornas kroppsspråk vara lågstatus då de lägger armarna om varandra och 

de kan på ena bilden ses hålla benen mycket tätare ihop än männen när de firar sina mål. 

Männens kroppshållning är även rakare och de uttrycker därmed i högre grad högstatus. Detta 

kroppsspråk kan bero på att männen tar upp mer utrymme individuellt än kvinnorna. Eftersom 

de kvinnliga spelarna samlas så tätt resulterar det i att det helt enkelt inte finns utrymme att ta 

upp så mycket plats vardera.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

Här nedan diskuteras de resultat som framkommit under utförandet av analysen. Diskussionen 

förs således angående både bilderna på de manliga och kvinnliga spelarna under måndagen 

den sjätte samt trettonde april. 

I de analyserade bilderna förefaller kvinnorna inte ha en lika tydlig persona på planen som 

männen. Detta då den kommunikation som sker mellan spelarna i bilderna är mer alldaglig 

när det gäller kvinnorna. De kvinnliga spelarna har fångats i ögonblick då de gestikulerar på 

samma sätt som man kan göra med sina vänner utanför fotbollsplanen. Undantaget är dock 

Schelin som uppvisar en persona i enlighet med hennes roll som lagkapten när hon klappar 

Seger på axeln. I en annan situation hade antagligen inte en klapp på axeln använts när någon 

är upprörd, men det är passande för situationen enligt den doxa som finns gällande fotboll. 

Tydligast persona kan vi se hos Kenny Pavey som håller upp sina knutna nävar för att visa att 

han och laget är redo för fotbollssäsongen och redo för vinst. Gesten och mimiken är inte 

naturliga utan används i syfte att sända en signal till motståndarlagen gällande AIK:s 

inställning till kommande matcher. Persona är dock även tydligt hos de manliga 

fotbollsspelarna som använder sig av målgester för att fira sina mål. Dessa målgester är enligt 

doxa passande för situationen men skulle inte användas när de lyckas med något i andra 

vardagssituationer. När de är på fotbollsplanen finns dock en annan doxa som göra att detta är 

decorum och således ett lämpligt sätt att fira på. Det framstår som att männen går in i en 

tydligare roll som troligen skiljer sig mer från hur de uppträder utanför planen än kvinnorna. 

Detta är ett intressant resultat då persona har varit så viktigt för kvinnor i det offentliga 

rummet genom historien. Resultatet kan dock bero på att ett mer utåtagerande och 

individualistiskt firande hos kvinnorna skulle vara för långt ifrån de stereotyper och kvinnliga 

ideal som finns i samhället vilket inte skulle anses passande och att detta är anledningen till 

skillnaderna i persona. 
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Jämförelserna mellan bilderna på de manliga och de kvinnliga fotbollsspelarna visar på att det 

finns en del skillnader mellan vilka dygder som är mest framträdande. Dock är skillnaderna 

inte så stora gällande huruvida männen och kvinnorna framstår ha trovärdiga ethos. De 

manliga fotbollsspelarnas ethos är främst uppbyggt av fronesis, något de i första hand själva 

uppmärksammar publiken på. Detta sker genom tydlig gestikulering som gör att det enkelt för 

betraktaren att förstå vad bilden visar och vem i bilden som exempelvis gjort mål. Den aspekt 

som tydligast framkom i bilderna av de kvinnliga fotbollsspelarna var istället arete. Det beror 

på att de visar god laganda och ger ett ödmjukt intryck även när de firar mål. De kvinnliga 

spelarna uppvisar god moral genom att inkludera varandra när de firar men även genom att 

uppmuntra varandra när matchen inte har gått bra. 

Resultatet av denna studie visar således att det finns skillnader mellan vilka dygder som är 

mest framträdande i ethos hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare. Dock uppfylls 

ändå aspekterna i likvärdig utsträckning. Ethos är därmed lika trovärdigt hos männen som hos 

kvinnorna. Det finns dock vidare problematik i framställningen av de kvinnliga spelarna som 

påverkar möjligheterna för deras ethos att uppfattas som trovärdigt. Eftersom en individ 

övertygas först när denne kan identifiera sig med personen i fråga sätter de stereotyper som 

finns gällande kvinnor käppar i hjulet för damfotbollen. 

Vivianne Wester förklarar att stereotypiskt manligt kroppsspråk är vad som uppfattas vara 

högstatus och bidrar till att individen framstår som auktoritär. Det stereotypiskt kvinnliga 

kroppsspråket signalerar istället lågstatus.90 Männen och kvinnorna i bilden uppvisade hög- 

och lågstatus enligt de stereotyper som Wester beskriver. Anledningen till detta framstår vara 

att kvinnorna firar sina vinster tillsammans medan männen firar individuellt i högre grad. På 

grund av kroppskontakten som är närvarande i bilderna på kvinnorna finns det inte mycket 

utrymme för dem att stå med särade ben och upprätt hållning. Således finns det även mindre 

utrymme för kvinnorna i bilderna att uppvisa högstatus till stöd för deras auktoritet och ethos.  

Detta kan även försvåra identifikationen gällande kvinnorna då de kan uppfattas som mindre 

auktoritära om de inte använder sig av ett mer stereotypiskt manligt kroppsspråk. Burke 

beskriver hur identifikation är vad som övertygar oss då de som har liknande egenskaper som 

oss själva, eller egenskaper vi vill ha, framstår vara trovärdiga.91 Att kvinnor framställs i 

enlighet med stereotypt kvinnliga egenskaper påverkar vilka som uppfattar dem som 

                                                 
90 Wester (2001). 
91 Burke (1969). s. 23-24. 
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trovärdiga i sin yrkesroll. Stereotyperna gör att det är svårare för kvinnorna att uppfattas som 

auktoritära och säkra på sig själva i bilderna. Det gör därmed att kvinnornas ethos inte 

framkommer lika tydligt då de har fler hinder att passera för att uppfattas som trovärdiga. 

Detta trots att ethos är likvärdigt mellan de manliga och kvinnliga spelarna. 

Det här kan vara en anledning till att damfotbollen har fått ta emot kritik i likhet med den 

Fylking uttrycker. Han beskriver damfotbollen som mindervärdig herrfotbollen trots att 

statistiken som FIFA publicerat visar att Sveriges damfotboll håller hög standard i jämförelse 

med resten av världen. Daniels beskriver hur positiva resultat skulle kunna nås om kvinnliga 

idrottare beskrevs på ett sätt som ger en verklig bild av deras faktiska egenskaper.92 Detta 

öppnar för tanken på huruvida sådana beskrivningar skulle påverka damfotbollen och den 

attityd som finns gentemot våra kvinnliga fotbollsspelare. Kanske skulle ett av dessa positiva 

resultat vara att framtida kvinnliga fotbollsspelare inte möts av kommentarer som Fylkings. 

 

5.4 Vidare forskning 

Gällande vidare forskning skulle det vara intressant att studera ett större material för att kunna 

få ett mer övergripande resultat. Eftersom media har en så stor inverkan på samhället är det 

viktigt att studera huruvida män och kvinnor framställs ha trovärdiga ethos eller om det finns 

skillnader. Att göra en analys av artiklarnas texter i sportbilagorna gällande hur kvinnliga 

fotbollsspelare framställs skulle bidra med ytterligare intressanta aspekter. Resultatet av en 

sådan studie skulle kunna komplettera denna visuella retorikanalys genom att undersöka en 

jämförelse mellan hur kvinnliga fotbollsspelares ethos framställs i bilder jämfört med det 

skrivna ordet.  

Det skulle även vara intressant att studera texter angående manliga fotbollsspelare för en mer 

övergripande bild av framställningar gällande manligt och kvinnligt ethos hos fotbollsspelare 

för att kunna visa hur de möjliga skillnaderna ser ut mellan framställningarna. 

 

6 Sammanfattning  

Här nedan kommer en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll samt de viktigaste 

reultaten som framkommit. 

                                                 
92 Daniels (2009). s. 400. 
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Syftet med denna studie har varit att ta reda på om det finns skillnader mellan de ethos som 

gestaltas i den visuella framställningen av manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare i 

media och i så fall vilka dessa skillnader är. För att ta reda på detta har en analys av bilderna 

gjorts med hjälp av pisteis. Både aspekter gällande logos och pathos har varit av nytta för 

uppsatsen, men främst är det ethos som har analyserats. Detta har gjorts genom 

ethosaspekterna arete, fronesis och eunoia. För att kunna avgöra om stereotyper finns 

gestaltade i bilderna har genusbegreppet redogjorts för i syfte att kunna jämföra de egenskaper 

som anses stereotypa med de egenskaper som framkommer i de analyserade bilderna.  

Resultatet av analysen visar på att det finns skillnader i hur de manliga och kvinnliga 

fotbollsspelarnas ethos är uppbyggt. De manliga fotbollsspelarna uppvisar främst fronesis 

medan kvinnornas ethos huvudsakligen består av arete. Både männen och kvinnorna uttrycker 

förväntade känslor beroende på vilka resultat de har presterat i matchen och känslorna är 

därmed adekvat framställda i bilderna. Trots skillnaderna i vilka aspekter som är mest 

framträdande gällande de manliga och kvinnliga fotbollsspelarna, framstår de alltså ha ett lika 

trovärdigt ethos.  
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