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Abstract 
 

How national football teams are presented in national medias 

This paper examines how national football teams are described and presented on national 

communication websites in the countries of Denmark, England, Spain and Argentina. The goal of 

the research is to gain general knowledge about these countries’ presentation of their national 

football teams and see how that corresponds with national culture values.  

 

The beautiful game of football is played all over the world, and national teams of every nation 

represent their country when they compete on the field. The sport is the most popular in the world 

and it is interesting to investigate, to which extent national values and national team values 

correspond. 

 

My quantitative research is based upon two news related websites from each of the four countries 

listed above. One of the websites is the homepage of the official football association while the other 

one is an independent website with football news. With two such different websites the thesis will 

present the results from two different points of view.  

 

The analysis material covers national team related news from a three-month period of 2015 

(September, October, November) on all eight websites. This results in a total of more than 2300 

news items used in the research. Through the listing of ten variables, all of them inspired by 

theoretical considerations, the research has looked into the content of the news that regards the 

national teams. When it comes to national team related news the thesis investigates the following 

contradicting variables: men/women, individualism/collectivism, short term-/long term orientation, 

positivism/negativism and humour, which stand for itself. 

 

These discourses are inspired by national culture theory by Geert Hofstede, whose broad 

investigation discovered different sets of values in countries all over the world. By implementing 

his results I can compare my own research on national football culture with his national culture, and 

get a better understanding of these countries’ psychological distance between nation and football. 
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The results showed that the investigated countries’ websites have different approaches and content 

when it comes to presenting their national teams. While the Danish Football Association presents 

content with a positivist and collective focus, the English Association outlines a more 

individualistic and neutral picture. In general, the results, discovered in the research found that in 

some cases the nation and the national team correspond on values, while in other cases they do not. 

It also showed that differences in content might be explained by journalistic limitations. The 

countries’ football associations seem to have more restrictions and control while independent 

websites, especially in Spain, seem to have more journalistic freedom and tend to present a critical 

view when it comes to news regarding national teams. 
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”Some people believe football is a matter of life and death: 

I am very disappointed with that attitude. I can assure you 

it is much, much more important than that”  

(Bill Shankly) 
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Kapitel 1 – Introduktion og problemformulering 

Indledning 
”Football is played by the same rules everywhere. No single world religion can match its 

geographical scope” (Goldblatt, 2007: introduktion). Sådan indledes en anmelderrost bog, som 

omhandler verdens mest populære sportsgren (Biggestglobalsports, 2014). Det 

verdensomspændende spil skærer igennem religioner og samfundsklasser og er med til at skabe 

identiteter rundt omkring i verden – ”through the multiple acts of playing, organizing, watching and 

following, people have defined and expressed who they think they and their neighbours are” 

(Goldblatt, 2007: introduktion). Det ædle fodboldspil har altså spillet en stor rolle for udviklingen af 

identiteter, hvis man følger disse ord.  

 

Det internationale fodboldforbund FIFA har forgæves forsøgt at tælle, hvor mange mennesker i 

verden der spiller fodbold. Det er dog sikkert, at sporten beskæftiger millioner af mennesker og 

appellerer til en global målgruppe. Spillet startede som en britisk eksportvare (Goldblatt, 2007:20) 

og har siden hen udviklet sig til at blive nationalsport i et utal af lande verden over. Men hvordan 

bliver sporten omtalt i nationale medier? Og mere specifikt – når vi nu er på nationalt plan – 

hvordan omtales landsholdene i nationale medier? 

 

Det har jeg sat mig for at undersøge i denne kandidatafhandling, for hvor fodboldspillet, på grund af 

dets mange aspekter er blevet undersøgt og analyseret på kryds og tværs, har jeg ikke kunnet finde 

en undersøgelse, der har forsket i mediers omtale af deres landshold. At repræsentere sit land anses 

for at være noget det største, en fodboldspiller kan opnå, og herhjemme understreger 

landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg det: ”Hver gang jeg får den røde trøje på, pumper blodet 

lidt hurtigere. Pulsen stiger lidt. Jeg prøver at nyde hvert et øjeblik”. (Ekstra Bladet, 2015).  

 

En landsholdsspiller respekterer sit landshold og nyder at repræsentere sit land, men hvordan bliver 

landsholdene omtalt hos henholdsvis fodboldforbundet og hos nyhedsorienterede medier? Det har 

jeg sat mig for at undersøge i landene Danmark, England, Spanien og Argentina. 
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Problemformulering 
Mit fokus i denne opgave handler om indhold og fremstillingsform på udvalgte nyhedsmedier for 

fodbold i de fire ovenstående lande, som skal sættes op imod landenes nationale kultur. Derfor har 

jeg valgt følgende problemformulering til besvarelse:  

 

Hvordan kan nationalkultur aflæses i indholdet og fremstillingsformen på 

fodboldorienterede hjemmesider i Danmark, England, Spanien og Argentina? 

 

Forskningsspørgsmål 

Problemformuleringen er i høj grad udledt af teorien, og i forlængelse heraf har jeg udarbejdet seks 

forskningsspørgsmål, hvis formål er at holde mig på rette spor gennem hele skriveprocessen. Disse 

spørgsmål tager ligeledes deres udgangspunkt i teorien.  

 

- I hvor høj grad fremhæves og hyldes individet i de nationale medier?  

- I hvor høj grad hyldes kollektivet på de udvalgte hjemmesider?  

- Hvordan forholder hjemmesiderne sig til subjektivitet/objektivitet?  

- I hvor høj grad spiller traditioner en rolle på de udvalgte medier?  

- Hvordan er fordelingen mellem mænd og kvinder i nyhederne? 

- Hvordan er tonen i nyhederne set ud fra positivitet/negativitet? 

 

 

Specialets struktur 
Jeg har valgt at opdele mit speciale i fem kapitler, og nedenunder følger en oversigt med en kort 

forklaring af indholdet i hvert kapitel. I indledningen til hvert af dem vil jeg sørge for at forklare, 

hvad kapitlet kommer til at handle om, så læseren hele tiden kan holde et overblik. 

 

Kapitel 1 – Introduktion og problemformulering 

Det første kapitel i min afhandling lægger grundstenene for det videre arbejde, og heri har jeg 

præsenteret min case med efterfølgende forskningsspørgsmål. Derudover har jeg forklaret de 

centrale begreber og komponenter, ligesom jeg har præsenteret højdepunkter i analyselandenes 

fodboldhistorie.  
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Kapitel 2 – Metode 

Jeg har valgt at tillægge min metodologi stor vægt i opgaven. Her vil jeg præsentere hele min 

metodiske ramme samt gennemgå mine valg og fravalg. Til sidst vil jeg redegøre for min 

videnskabsteoretiske tilgang, mens det vil blive afsluttet med et længere afsnit om 

arbejdsprocesserne på en kommunikationsredaktion.  

 

Kapitel 3 – Teori 

I det tredje kapitel fremlægger jeg mine valgte teorier, som vil have en tæt relation til min empiri. 

 

Kapitel 4 – Analyse 

I min analyse vil jeg præsentere resultaterne af min undersøgelse og via teoretisk værktøj uddybe og 

give eksempler på de mest hyppige resultater. Derudover vil jeg diskutere sammenhængen mellem 

teori og empiri. 

 

Kapitel 5 – Konklusion og perspektivering 

Her vil jeg præsentere en opsummering af opgavens hovedpunkter og give det overordnede svar på 

problemformuleringen. Til allersidst vil jeg redegøre for, hvordan min undersøgelse kan bruges til 

videre bearbejdelse inden for emnet.  

 

Afgrænsning 
Casen og analyseelementet i opgaven består af fodboldorienterede hjemmesider i landene Danmark, 

England, Spanien og Argentina. Det er lande med vidt forskellige historier og kulturer, og det er 

interessant at undersøge, hvordan dette kommer til skue på udvalgte fodboldhjemmesider. En 

primær årsag til, at jeg har valgt netop disse lande, er, at dansk, engelsk og spansk er de sprog, jeg 

kan tale og forstå. Det har været inde i mine overvejelser, om der skulle bruges en fodboldkultur, 

som på størrelsesmæssig plan minder om den danske – det kunne være Holland eller Belgien, men 

da jeg ikke taler de sprog, mener jeg ikke, at det ville være pålideligt materiale. Jeg er af den 

overbevisning, at landenes mest troværdige hjemmesider ofte er skrevet på modersproget.   

 

Der er udvalgt to hjemmesider fra hvert land, hvor den ene hjemmeside styres af det officielle 

fodboldforbunds ansatte, mens den anden vil være nyhedsorienteret og primært basere sig på en 
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redaktion og en gruppe af skribenter, der er mere eller mindre objektive i deres arbejde. 

Fodboldforbundenes hjemmesider fremstår eksklusive i den forstand, at de - i hvert fald set fra et 

overordnet perspektiv - skal formidle deres nyheder objektivt, da de står som de primære 

repræsentanter for fodbolden i de pågældende lande. Der findes blot ét fodboldforbund i landene, 

mens der findes et hav af nyhedsrelaterede fodboldhjemmesider.  

 

Fodboldens verden fornyer sig hele tiden, og derfor kommer der dagligt nye input på 

hjemmesiderne. Af den årsag har det også været nødvendigt at lave en tidsafgrænsning på 

analysematerialet. Det betyder, at nyhederne der bruges i undersøgelsen, er skrevet i perioden 

september til november 2015. I netop den periode har alle landshold været i kamp flere gange – 

både herre-, dame- og ungdomslandsholdene – og der er derfor meget indhold at analysere ud fra. 

 

Begrebsafklaring 
I specialet omtales medier fra både Danmark, England, Spanien og Argentina, og derfor vil der 

være en række begreber, der muligvis ikke er alment velkendte. Det er ikke min intention at lave en 

lang liste med begreber, men jeg føler, det er nødvendigt at bringe en kort forklaring af de 

hjemmesider, der bruges. De har deres forskelligheder i størrelse og udbredelse, hvilket vil være 

fornuftigt at kortlægge på forhånd. Desuden kan det blive forstyrrende, hvis jeg, hver gang 

hjemmesiderne nævnes, for eksempel skal skrive: ”den argentinske nyhedsorienterede 

hjemmeside”. Derfor vil jeg nedenfor også knytte en kommentar til, hvordan de otte hjemmesider 

vil blive omtalt fremadrettet i afhandlingen.  

 

Der vil i specialet indgå en række teoretiske og metodologiske termer, som har stor betydning i 

opgaven. I stedet for at sætte dem i første kapitel i opgaven vil de blive gennemgået i deres 

respektive afsnit. Derfor vil begrebsafklaringen udelukkende dække de case-relevante udtryk. I 

metodedelen i kapitel 2 følger en kort oversigt over hjemmesiderne, mens jeg i denne indledende 

del vil give en kort beskrivelse af deres historie, størrelse og udbredelse, så læseren kan få et 

overordnet indblik i dem.  

 

Når jeg i analysen vil præsentere eksempler på fremtrædende tendenser fra hjemmesiderne, vil de 

engelske og spanske eksempler af gode grunde stå på engelsk og spansk, og i den forbindelse vil jeg 
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for læsernes skyld bringe en oversættelse af det spanske. Det vil enten ske i forlængelse af det 

spanske eksempel eller som bilag.  

 

De danske hjemmesider består af landets fodboldforbund Dansk Boldspil-Union, i specialet DBU, 

og den nyhedsorienterede hjemmeside Indkast. DBU blev grundlagt i 1889 og dækker i dag 

landsholdsfodbold og breddefodbold i hele landet og har grene ude i regionerne – DBU Jylland, 

DBU København, osv. Det betyder, at de dækker fodbold på både professionelt- og amatørplan, og 

samtlige af landets klubber er registrerede hos dem. Indkast opstod i efteråret 2006 og kalder sig 

for en del af det etablerede fodbold-Danmark. De har 200.00 besøgende om måneden, og de fleste 

af deres omkring 20 skribenter er enten færdige eller er i gang med en journalistisk uddannelse. De 

skriver, at de dækker fodboldnyheder fra ind- og udland, og at deres skribenter alle har en ting til 

fælles: De brænder for fodbold (Indkast, u.å.).   

 

The Football Association, FA, er det engelske fodboldforbund og er på mange måder en pendant 

til danske DBU. De kan sammenlignes i den forstand, at FA også tilskynder at dække alle slags 

landshold – lige fra A-landsholdet til handicap-landsholdet for både herrer og damer, lige som de 

også arbejder med landets breddefodbold. FA blev grundlagt helt tilbage i 1863. Den engelske 

nyhedsorienterede hjemmeside er Caughtoffside, som navnemæssigt leger lidt på samme måde 

som Indkast, da de begge er en ”hændelse” i fodboldspillet – at være ”fanget” i offside. De har 

primært fokus på engelsk fodbold, men dækker også de store europæiske fodboldligaer som 

Bundesligaen, Serie A, La Liga og Ligue 1. De specialiserer sig i transfernyheder og kalder sig selv 

for ”The worlds most popular independent football blog”. (Caughtoffside. u.å.)  

 

I Spanien bruges Selección Española de fútbol, SE, som er fodboldforbundets hjemmeside, der går 

i dybden med landsholdsfodbold, mens breddefodbolden og de nationale ligaer er overladt til 

RFEF1, som er ejerne af hjemmesiden for SEFÚTBOL. Hjemmesiden beskæftiger sig meget med 

A-landsholdet, som tilhører verdenseliten og er forsvarende europamestre, lige som de vandt VM i 

2010. På SE kan man læse grundigt om alle landsholdsspillere - gamle som nuværende - samt 

klikke videre til nyheder om alle andre landshold. Don Balon bruges som det spanske nyhedsmedie 

og har eksisteret i lidt mere end 40 år. Fra 1975 til 2011 udgav redaktionen en ugentlig avis, men 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Real Federación Española de Fútbol eller RFEF er den officielle organisation for spansk fodbold 
på både professionel- og amatørplan. 
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den måtte lukke ned som følge af den økonomiske krise, og i 2015 åbnede de igen op – denne gang 

i digital udgave. Don Balon har flere forskellige redaktioner, som spreder sig over Sydamerika og 

Spanien, og sidstnævnte redaktion dækker fodbold i landet samt de fire andre store europæiske 

ligaer. Det spanske landshold dækkes også på hjemmesiden.   

 

La Asociación del fútbol argentino, AFA, er det sydamerikanske lands fodboldforbund, og de 

dækker landsholdsfodbold på alle niveauer, lige som de også tilstræber at dække klubfodbolden på 

professionelt plan. Deres hjemmeside skriver primært om herrelandsholdene, men via en database 

med links kan man komme videre til information om kvindefodbold. Det argentinske 

nyhedsorienterede medie Olé er med længder det nyhedsmedie med størst udbredelse, jeg bruger i 

dette speciale. Ud over hjemmesiden er det også en sportsavis, der første gang udkom i 1996. 

Fodbold er den primære sportsgren på hjemmesiden, som går i dybden med argentinsk og 

sydamerikansk fodbold. Man kan dog klikke videre til europæisk fodbold, men her vil 

informationen ofte handle om argentinerne i Europa. Som det ses nedenfor, er Olé væsentlig mere 

udbredt end de andre nyhedsmedier, og forklaringen af valget vil blive beskrevet i kapitel 2. 

  

For at få det udbredelsesmæssige overblik følger her en oversigt over hjemmesidernes brug af 

sociale medier samt antallet af følgere. Jeg har valgt kun at inddrage tal fra Facebook og Twitter, da 

alle hjemmesiderne gør brug af disse. DBU har eksempelvis Snapchat, mens de spanske 

hjemmesider bruger Google+, men det er de ene om at være aktive på, så derfor har jeg ikke 

inddraget de tal.  

 

Sociale medier 
Hjemmesider 

Facebook 
(følgere) 

Twitter 
(følgere) 

DBU 157,931 14,223 
Indkast 16,800 417 
FA 5,974,988 1,523,207 
Caughtoffside 133,886 48,776 
SE 3,099,523 1,328,848 
Don Balon 14,611 6,952 
AFA 2,713,731 1,918,680 
Olé 3,886,114 1,894,927 
Note: Tal er indhentet onsdag d. 27/1 2016  
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I tabellen kan man se, at Danmark udmærker sig som det ”mindste” land, når vi ser på udbredelse. 

Jeg er derfor klar over, at der er størrelsesforskelle på de valgte medier, og eksempelvis bruges det 

engelske og argentinske nyhedsmedie væsentlig mere end det danske. Jeg vil mene, at en væsentlig 

årsag er landets størrelse og fodboldens popularitet hos befolkningen. Sammenligner man en kamp 

fra den fjerdebedste række i England med en fra den fjerdebedste liga i Danmark, var der til en 

topkamp i januar 2016 mellem Bristol og Plymouth over 10.000 tilskuere (Bold, 2016). I 

Danmarksserien tiltrak topkampen Kastrup mod GVI ca. 160 tilskuere (Kastrup Boldklub, 2015), 

hvilket viser lidt om populariteten selv i de lavere rækker.  

  

Fodbolden i landene 
I resten af dette kapitel vil jeg forsøge at kortlægge de fire landes fodboldhistorie, og jeg er 

velvidende om, at en total afdækning af bare en enkelt fodboldkultur ville være nok til at skrive et 

speciale om. Det er for læserens skyld, at jeg giver et kort overblik over de vigtigste historiske 

perioder. Der vil primært være fokus på landsholdene og den nationale fodbold, da det er 

hovedfokus i specialet, og jeg vil inddele det i perioder. Perioderne vil dog ikke være ensartede, da 

landenes fodboldmæssige højdepunkter er sket på forskellige tidspunkter i historien. 

 

Danmark 

Kigger vi på Danmark som fodboldland, startede spillet tilbage 1880’erne og blev bragt hertil af 

briterne (Grønkjær og Holt Olsen, 2007:12), mens vi selv har formået at gøre det til vores eget op 

gennem tiden. Spillets popularitet er steget i takt med udbredelsen, og på grund af, at det skar 

igennem sociale lag, blev det hurtigt et spil for alle (Grønkjær & Holt Olsen, 2007:62-63). 

 

1960-1980    

Fodboldspillet begyndte for alvor at udvikle sig, da de danske hold begyndte at vise sig frem i 

Europa, hvor flere danske udlandsprofessionelle gjorde sig bemærkede. Klarest står Allan 

Simonsen, som i 1972 blev valgt til Europas bedste spiller, da han spillede i Borussia 

Mönchengladbach (Olsen, 2012). Før hans storhedstid havde også den Odense-baserede klub B 

1913 bidt skeer med nogle af de helt store i Europa gennem 1960’erne – heriblandt Real Madrid og 

Barcelona. 
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I Danmark fik herrerne nok den største opmærksomhed, når det kom til fodbold, men sportens 

popularitet gjorde, at også kvinder fandt det interessant. I 1970 spillede Danmarks uofficielle 

kvindelandshold sin første kamp nogensinde (DBU, u.å.), og vandt faktisk et uofficielt 

verdensmesterskab. To år senere blev kvindefodbold optaget under DBU.  

 

1980 til nu 

 I 1980’erne og 1990’erne fik verden for alvor øjnene op for ”Danish Dynamite2”. Med Sepp 

Piontek som landstræner var Danmark med til EM i 1984 og 1988 og VM i 1986. I 1984 kom de 

helt til semifinalen, mens de under VM vandt deres pulje, men måtte se sig slået af Spanien i 1/8-

finalen. Det var en periode, hvor Danmark nød godt af store stjerner som Morten Olsen, Michael 

Laudrup og Preben Elkjær. Alting kulminerede i 1992, som jo står klart i næsten alle danskeres 

erindring – guldmedaljen til EM i nabolandet Sverige.  

 

Alt var dog ikke rosenrødt, selv om landsholdsspillet fungerede, for antallet af tilskuere faldt 

drastisk i 1980’erne både på klubplan og landsholdsplan. Der blev derfor iværksat en undersøgelse, 

der viste, at de primære årsager til, at folk blev hjemme og så fodbold – de var jo stadig interesseret 

i det – var dårligt vejr, manglende intensitet og dyre billetpriser (Grønkjær & Holt Olsen, 

2007:206). Det er noget, som stadig er et velkendt fænomen i den danske fodboldkultur – 

tilskuergennemsnittet til kvalifikationsrunden til VM 2002 var på 40.698, mens det til 

kvalifikationen til EM 2012 var faldet til 17.226 (Tipsbladet, u.å.).   

 

England 

England er på mange måder en af de rutinerede kræfter i fodboldverdenen, en ægte veteran-spiller. 

Fodboldforbundet blev grundlagt i 1863, og England spillede sin første landskamp i 1872. Spillet 

med den runde bold siges at være opfundet i England og derfra eksporteret ud til alle 

verdenshjørner.  

 

Fra omkring første verdenskrig begyndte man at associere fodbold med britiske værdier, og en af 

den engelske fodboldkulturs klare kvaliteter er, at underholdningsfaktoren altid har været den 

vigtigste.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Det danske landsholds kælenavn i 1980’erne.  
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En britisk journalist fra News of the World sagde tilbage i 1973: ”England took up football as a 

sport. They then taught the world this friendly pastime. It is became good entertainment, but has 

been built into a rat-race industry ruined by politics and political tension”. Tidligere præsident for 

det engelske fodboldforbund Frederick Wall bidrog til denne tankegang – ”Abroad, international 

sport has a political aspect. Football in England is not carried on for the purposes of playing a 

foreign country and gaining a victory. Football in dear old England is merely a sporting 

entertainment” (Armstrong & Giulianotti, 1999:23-24). 

 

1940-1970 

Op gennem 1900-tallet blev landsholdet mere og mere udset som nationens helte blandt 

befolkningen, og deres præstationer blev ofte forbundet med nationens generelle formåen. Dermed 

blev der skabt et link mellem landsholdet og Englands generelle status som international magt. På 

den måde har landsholdet været med til at skabe en stærk national følelse i landet, og når 

landsholdet skulle i kamp, har det ikke blot handlet om kampen isoleret set, men snarere om at 

kæmpe landets kamp (Armstrong & Giulianotti, 1999:24-26). På den måde blev fodbolden politisk 

vinklet, for specielt kampene mod Italien og Tyskland blev set som mere end fodbold, på grund af 

de landes syn på nazisme og fascisme under Hitler og Mussolini (Armstrong og Giulianotti, 

1999:27).  

 

Selvom England anses for at være en ”founding father” af fodboldspillet, som har bragt spillet til 

alle verdens hjørner, har landet ikke selv formået at vinde synderlig meget. Til verdensmesterskabet 

på hjemmebane i 1966 blev det til Englands hidtil eneste triumf, da man slog Vesttyskland med 4-2 

på det legendariske Wembley Stadium.  

 

2000 til nu 

Springer vi frem til nutiden, er den engelske Premier League i dag den mest sete liga i verden 

(Premier League, u.å.), og på et økonomisk plan har der været vækst i en lang årrække (Premier 

League, 2014/15). Omkring idéen med at fodbold altid har været skabt som en underholdning, 

betegnes det dog ikke på samme måde hos britiske fodboldfans, der ofte føler ansvar og pligt, når 

det kommer til fodbold - ”Football fans see themselves as something more than illusory 

participants. They see themselves as active participants in the drama they are watching” 
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(Hognestad i Krøvel & Roksvold, 2012:27-30). Internt i landet er fodbold utrolig populært, men der 

hungres i den grad efter en landsholdstriumf.   

 

Spanien 

Den spanske fodboldhistorie handler meget om før, under og efter Franco-styret, der startede i 

1930’erne, og selve historien har dybe politiske rødder hvilket på overfladen adskiller sig fra den 

engelske fodboldhistorie.  

Den ældste spanske fodboldklub, Huelva Recreation Club, dannedes i 1889 af britiske 

minearbejdere – og faktisk fortæller David Goldblatt i sin bog The Ball is round: A global history of 

football om, hvordan britiske søfarerne spredte fodbolden til resten af verden i slutningen af 1800-

tallet. Ved deres ankomst til havnebyen i det sydvestlige Spanien fik de også spillet til landet 

(Rybner & Ralbjerg, 2014:8).  

 

Franco 1939-1975 

Fransisco Franco3 fjernede den britiske dominans, efter han havde overtaget statsmagten i 1939 

efter den spanske borgerkrig. Lige pludselig hed spillet fútbol og ikke football, mens offside, 

hjørnespark og dommer fik mere spanskklingende navne. Franco forbød ligeledes klubber at hedde 

FC, Football Club, og beordrede dem til at skifte til CF, Club de fútbol (Rybner & Ralbjerg, 

2014:73-74). Generelt var spansk fodbold under Franco i 1939-1975 påvirket af et tungt bureaukrati 

og dårlig ledelse, da han valgte at indsætte regimets folk i samtlige af klubbernes bestyrelser. 

Regimet gik ind for et samlet Spanien, men specielt i Baskerlandet og Catalonien var der stor 

modstand – noget som Spanien stadig er påvirket af den dag i dag, hvor specielt dele af Catalonien 

ønsker selvstyre (Jensen, 2015). Fodbolden blev brugt til at vise modstand mod regimet i disse 

regioner, og på stadion så man ofte regionens flag og hørte regionens sprog blive talt.  

 

Fodbold blev under Franco til den eneste populære sport, primært fordi Franco indså, at folket 

havde en gevaldig interesse i det. Derfor blev der ikke investeret i andre sportsgrene, og fodbold 

blev brugt som vejen til folket. Op gennem 1960’erne oplevede landet et økonomisk opsving, der 

primært var forårsaget af en stigning i turisme, og mange penge blev brugt på at vise fodbold i tv. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Francisco Franco (1892-1975) var en spansk diktator og fascist.  
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Spanien var faktisk det land, der viste mest fodbold i tv i den periode (Rybner & Ralbjerg, 

2014:77), men det var alt sammen styret gennem regimet.  

At fodbold blev styret gennem politik kan også ses i navnet på den spanske pokalturnering, som i 

dag hedder Copa del Rey, kongens pokal. Den har tidligere heddet Copa del Ayuntamiento del 

Madrid, Madrids bystyres pokal, og under Franco blev den omdøbt til noget så langt som Copa de 

Su Excelencia El Generalísimo, Hans excellence Generalisimoens Pokal.  

Franco satsede kun på fodbold som sport, og populariteten kan i høj grad ses den dag i dag, hvor 7 

ud af 10 spaniere identificerer sig med en fodboldklub (Llopis-Goig, 2013:241), og hvor det 

beskrives, at ”en betydelig del af nutidens samfund ikke ville komme godt ud af det med hinanden 

uden fodbold” (Agudo San Emeterio & Toyos Rugarcia, 2003:26). 

 

2000 til nu 

Det spanske landshold anses for at være et af de bedste i verden og er forsvarende europamestre, 

mens de også vandt verdensmesterskabet i 2010. Landsholdet er et samlingspunkt, hvor landet kan 

have noget til fælles, og når de nationale helte spiller på hjemmebane, er det på stadioner rundt i 

hele landet – noget Danmark også er begyndt at gøre de senere år. Spanien har i den senere tid 

oplevet en gylden periode, hvor man også vandt europamesterskabet i 2008, og på klubplan anses 

Barcelona og Real Madrid for at nogle af de aller bedste klubber i verden.    

Argentina 

I Argentina kom immigration til at betyde meget, ikke bare inden for fodbolden, men i samfundet 

generelt. 1800-tallets Argentina var præget af borgerkrig og høj grad af kolonisering, hvor mange 

kom fra Europa og tog deres kultur med sig (Giulianotti & Williams, 1994:227-228). En blandet 

befolkning medførte en identitetskrise i landet, og gennem fodbolden forsøgte man at skabe en 

argentinsk identitet. I mange år var sporten præget af europæere, mens den altid har været 

domineret af mænd. Gennem fodbold er der skabt en mandlig kulturel dominans (Giulianotti & 

Williams, 1994:229-230). Damerne spillede dog også fodbold, men det var mere i det private, mens 

herrefodbold var et kulturelt offentligt arrangement. 

 

1930-1950 

Med briternes dominans manglede den argentinske identitet og følelse i spillet, som var blevet skabt 

ud fra britiske dyder. Meget ændrede sig, da flere af arbejderkvartererne ude i provinserne startede 

med at spille i 1920’erne og 1930’erne. Indtil da var fodbold udsprunget af kostskoler og spilledes 
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primært kun i de store byer Buenos Aires og Rosario. Oprettelsen af disse argentinske klubber var 

med til at skabe følelsen af nationaliseret fodbold, og briterne begyndte så småt at være i undertal. 

Identitetskrisen blev erstattet af en gylden æra, hvor fodbold i høj grad blev identificeret som 

nationalsport, og landsholdet blev et symbol på national bevidsthed. Denne nationale følelse blev 

skabt gennem fodbold, og det at være argentinsk var nærmere noget man blev, frem for noget man 

var (Giulianotti & Williams, 1994:233-234). Det blev understøttet af den argentinske forfatter Jorge 

Luis Borges, som i en udgivelse skrev ”Modsat nordamerikanere og næsten alle europæere, 

identificerer argentinere sig ikke med staten/nationen… En argentiner er et individ, og ikke en 

statsborger” (Bilbija, 1995:199). 

 

1980 til nu 

En mand har været meget betydningsfuld for skabelsen af den argentinske identitet – Diego 

Maradona – som ses som et ikon, en legende, en gud. Argentinas nummer 10 var alle de argentinske 

dyder samlet i en person: emotionel, rebelsk, ukonventionel, chokerende, intuitiv og uden respekt 

for loven (Bilbija, 1995:191). Hans bedrifter på og uden for fodboldbanen fik samlet landet, og 

specielt en bedrift betød meget for argentinerne; Da Maradona under verdensmesterskabet i 1986 

scorede et mål med ”guds hånd” i en kamp mod England, vidste man godt i Argentina, at målet var 

ulovligt, men det var Guds vilje at det skete – og ydermere så landet det som en hævn over 

englænderne efter nederlaget i Falklandskrigen4 (Bilbija, 1995:199). 

Maradona blev anset for at være en af verdens bedste spillere, og ham råder de også over nu – 

Lionel Messi. Argentinas landshold er stjernespækket, men lige som i England hungres der efter en 

titel, som man ikke har vundet siden 1986, hvor landet erobrede verdensmesterskabet. Den 

sydamerikanske turnering blev vundet to gange i halvfemserne, men der hungres efter endnu en 

VM-titel. Det er ofte lige ved og næsten for Argentina, som er velkendt med at tabe finaler. To 

gange til VM, senest i 2014, tabte man en finale, og i 2015 i Copa America5 tabte man ligeledes 

finalen til Chile. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Krig i 1982 mellem Argentina og England. Krigen varede i ca. 3 måneder, og man kæmpede om 
ejerskabet af Falklandsøerne, som ligger ud for den argentinske kyst. 
5 Copa America er det sydamerikanske mesterskab, hvor alle de sydamerikanske lande kæmper om 
titlen. 
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Kapitel!2!–!Metode!
Jeg har valgt, at mine metodiske overvejelser skal vægte meget i opgaven. Dels fordi mine 

analytiske resultater ikke fylder meget, men også fordi, at jeg ønsker at redegøre grundigt for både 

mine valg og mine fravalg.  

Opgaven vil have en induktiv tilgang til undersøgelsen, idet jeg vil tage udgangspunkt i min 

samlede empiri og gøre det til generel viden (Andersen, 2009:40). Jeg vil altså drage fuldendte 

konklusioner ud fra den del af virkeligheden, jeg har inddraget i min empiri.  

 

Afhandlingens metodiske fremgangsmåde vil overvejende være kvantitativ, idet mit empiriske 

grundlag består af otte hjemmesiders nyheder spændt over en periode på tre måneder. Der er 

hundredevis af nyheder at kigge nærmere på, og via en kvantitativ metode kan specifikke 

verificérbare elementer udledes i analysen. Elementerne vil være inspireret af opgavens teorier for 

på den måde at skabe en sammenhæng mellem teori og analyse. Denne kvantitative del vil 

hovedsageligt bestå af udregninger og procenter, og de mest hyppige tal vil blive uddybet i 

analysen, når diskursteorien vil gå mere i dybden med indholdet af udvalgte nyhedsartikler. 

 

Inden for videnskabsteorien vil jeg benytte mig af en samfundsvidenskabelig tilgang, som vil blive 

forklaret gennem filosofisk hermeneutik af Hans-Georg Gadamer. Den videnskabsteoretiske del 

følger efter den metodiske gennemgang, i hvilken jeg blandt andet vil redegøre for mine data. 

 

Empirisk grundlag 
Det overordnede undersøgelseselement er fodboldorienterede hjemmesider fra landene Danmark, 

England, Spanien og Argentina. Der er blevet udvalgt to hjemmesider fra hvert land, hvor den ene 

er den officielle hjemmeside for det respektive fodboldforbund, mens den anden vil være en 

nyhedsorienteret fodboldhjemmeside. Det skal vise sig, at der er en væsentlig forskel på disse, og 

sagen vil dermed være belyst fra to vinkler. 

Fodboldforbundet er et landsdækkende foretagende, som beskæftiger sig med både de 

professionelle og med breddefodbolden. De skal for så vidt muligt dække alle landshold, hvad enten 

det er A-landshold, ungdom eller kvinder. De nyhedsorienterede hjemmesider har en større 

dækkeflade, hvilket vil blive uddybet længere fremme i metodedelen. 
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Hjemmesiderne 
 

Danmark:  

www.dbu.dk - Dansk Boldspil-Union, det danske fodboldforbund (DBU) 

www.indkast.dk - nyhedsorienteret hjemmeside 

England:  

www.thefa.com - The Football Association, det engelske fodboldforbund (FA) 

www.caughtoffside.com - nyhedsorienteret hjemmeside 

Spanien:  

www.sefutbol.com - Selección Española de Fútbol, det spanske fodboldforbund (SE) 

www.donbalon.com - nyhedsorienteret hjemmeside 

Argentina: 

www.afa.org.ar - Associación del fútbol argentino – det argentinske fodboldforbund (AFA) 

www.ole.com.ar - nyhedsorienteret hjemmeside 

 

De otte hjemmesider vil blive analyseret kvantitativt, da mængden af nyheder i en tre-måneders 

periode fra september til november er firecifret, når de lægges oven i hinanden. Antallet af 

landsholdorienterede nyheder er overvejende højest hos fodboldforbundene. Hos DBU er antallet af 

nyheder 230 i tremåneders-perioden, mens det højeste antal nyheder med 802 er hos spanske SE. 

Det er derfor et højt antal genstande at lave verificérbare resultater ud fra.  

Tre af de nyhedsorienterede hjemmesider har markant færre nyheder om landsholdene, men på 

trods af deres situation i undertal vil de stadig være med til at forklare forskellen på hjemmesidernes 

indhold og fremstillingsform. 

 

Det er hensigten, at der skal måles på nyhedernes overordnede fokus. Følgende målbare 

modsætninger vil blive opsat: Mænd/kvinder, individualisme/kollektivisme, kortsigtet-/langsigtet 

orientering, positivitet/negativitet, mens humor i nyhederne også vil blive undersøgt. Kortsigtet-

/langsigtet orientering vil for eksempel fortælle mig, hvorvidt nyhederne har fokus på historien, 

nutiden eller fremtiden. Alle disse variabler, som de vil blive kaldt fremadrettet i specialet, er alle 

sammen udvundet af teorien, og de vil derfor bidrage til en sammenligning af national- og 

fodboldkulturer. 
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Når først det overordnede fokus på de pågældende hjemmesider er kommet til skue, vil et dybere 

spadestik bidrage med eksempler på de dominerende diskurser både hos fodboldforbundene og på 

de nyhedsorienterede hjemmesider. Til dette vil jeg implementere diskursteori, så jeg kan dykke 

ned i nyhederne og se på ord- og sætningsvalg. Diskursteorien vil således bidrage med konkrete 

tekstnære eksempler på de dominerende diskurser/emner. De udvalgte nyheder til denne videre 

forarbejdning vil blive lagt i bilagene.  

 

Udvælgelseskriterier for hjemmesider 

Når man snakker om udvælgelse inden for et undersøgelsesdesign, handler det ofte om 

populationsudvælgelse – hvilken form for udvælgelse er mest hensigtsmæssig i forhold til det, der 

skal studeres? Det er her sagen, at der ikke er tale om personer, men snarere en udvælgelse af 

hjemmesider, så dermed kan jeg ikke implementere min udvælgelse inden for en eksakt metode. 

Det betyder dog ikke, at jeg ikke har gjort mig nogle overvejelser, før jeg kom frem til mine otte 

hjemmesider. Jeg vil i det følgende forklare lidt om mine refleksioner i forhold til hjemmeside-

udvælgelsen.  

 

Først og fremmest vil jeg forklare lidt om selve studiet, som jeg vil betegne som et casestudie, hvis 

formål er at belyse et givent fænomen via en række opstillede variabler. Brugen af variabler er 

netop kendetegnende for et casestudie (Andersen, 2002:151), og det undersøgte fænomen kan 

betegnes som indhold og fremstillingsform på udvalgte fodboldhjemmesider. Undersøgelsen kan 

karakteriseres som et multiple casestudie, der omfatter flere enheder (Andersen, 2002:153), hvor 

fremgangsmåden har været den samme på alle hjemmesiderne. På den måde kan jeg lave en 

komparativ analyse, der viser forskellene og lighederne i indhold og fremstilling på hjemmesiderne. 

 

Selvom jeg ikke mener, at jeg kan placere min undersøgelse i en teoretisk udvælgelseskasse, er 

analysematerialet stadig afgrænset gennem udvælgelse. Hvis vi begynder med fodboldforbundenes 

hjemmesider, var det et åbenlyst valg for mig at inddrage dem. De fremstår som de officielle 

repræsentanter for de forskellige landshold, og da det netop er landsholdene, jeg analyserer i denne 

afhandling, finder jeg det yderst relevant at tage dem med. I forhold til udvælgelsen af lande har jeg 

begrundet mine valg i mit afgrænsningsafsnit i kapitel 1. Jeg kan dog kort opsummere, at jeg er min 

tanke at sammenligne Danmark med store og stolte fodboldnationer som England, Spanien og 

Argentina, og det er en af de primære årsager til valget af lande. 
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Når jeg ønsker at inddrage fodboldforbundene i min analyse, er det en simpel udvælgelse, da de er 

unikke i landet. Det ser anderledes ud med de nyhedsorienterede hjemmesider, for der er mange at 

vælge imellem, og derfor har jeg måtte opstille en række krav til dem.   

Da jeg på den ene side arbejder med store organisationer som de officielle fodboldforbund, har det 

været min tanke, at jeg på den anden side skulle bruge en mindre redaktion med et anderledes setup. 

På den måde kan jeg stille to kontraster op. 

 

Der findes et hav af nyhedsorienterede hjemmesider, og de varierer meget i stil og indhold. Mens én 

hjemmeside dedikerer sig til en enkelt liga, forsøger andre at dække det hele på en gang. Et dansk 

eksempel er fcbarcelona.dk, som udelukkende handler om FC Barcelona, mens laliga.dk handler 

om hele den spanske liga.  

En anden forskel er genren eller typen af hjemmeside. Skal det være en hjemmeside, der 

udelukkende handler om fodbold eller må den også omtale andre sportsgrene? Skal det være et 

medie, der udelukkende har en hjemmeside, eller må det f.eks. også være en avis?  

I den sammenhæng har jeg krævet, at det skal handle udelukkende om fodbold. Fodboldforbundene 

skriver ikke om andet end fodbold, og derfor har jeg vurderet, at det ikke skal være anderledes på 

den nyhedsorienterede hjemmeside.  

I den forbindelse skal det nævnes, at den argentinske hjemmeside Olé adskiller sig en del fra de 

øvrige, da den for det første er langt større i udbredelse og skriver langt flere nyheder på daglig 

basis. Derudover er det også en avis, men valget af Olé skal ses på baggrund af, at jeg ikke har 

kunnet finde en argentinsk pendant til de øvrige nyhedsorienterede sider. Jeg har forsøgt at finde 

frem til en side via søgemaskiner, og jeg har spurgt argentinske bekendte om hjælp, men jeg har 

ikke kunnet finde en argentinsk side på størrelse med de andre. Det lykkedes mig at finde et par 

andre hjemmesider, men enten var de ikke opdateret eller velfungerende. Derfor er den argentinske 

side langt mere udbredt end både Indkast, Caughtoffside og Don Balon tilsammen, hvis man kigger 

på følgere på de sociale medier samt antallet af daglige nyheder, som jeg vil demonstrere senere. 

 

Det har ligeledes været et krav for mig, at hjemmesiderne skulle være alsidige i den forstand, at de 

dækker fodbold i flere lande. Hvis jeg afgrænsede det til, at siderne blot skulle omtale 

landsholdsfodbold, er jeg bange for, at de ville ligne fodboldforbundene for meget. Idet jeg vælger 

et sådant kriterium, har jeg også begrænset antallet af landsholdsrelaterede nyheder på sådanne 
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hjemmesider, hvilket tydeligt ses, når jeg længere nede præsenterer en tabel for antallet af 

landsholdsnyheder fra hver hjemmeside. 

 

Valg af undersøgelsesmetode 
Spørgsmålet foreligger i dette afsnit: Skal der foretrækkes en stor mængde analysemateriale, der 

analyseres ”overfladisk”, eller er det bedre med en mindre mængde til dybdegående analysering?  

Svaret behøver nødvendigvis ikke at være det ene valg frem for det andet. Det er alt sammen 

afhængigt af analyserammen og formålet (Shiu, Hair, Bush & Ortinau, 2009:170). 

 

I forhold til fremgangsmåden præsenterer Shiu, Hair, Bush og Ortinau tre typer af 

undersøgelsesdesign: Forskende (exploratory), beskrivende (descriptive) og årsagsfindende 

(causal). Hver især tilbyder de forskellige tilgange til undersøgelsen. Det er vigtigt, at man inden 

empiriindsamlingen overvejer, hvilken type design der er mest passende for opgaven for på den 

måde at få det bedst mulige resultat. Lige som før er det i denne sammenhæng ikke nødvendigt at 

ekskludere, da man hellere skal se på, hvad de hver især kan tilbyde. En vigtig pointe er dog, at 

metodevalget helt og holdent afhænger af problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene. I 

nogle tilfælde vil det være åbenlyst at bruge blot ét undersøgelsesdesign, mens det andre gange er 

bedst med en kombination af to eller alle tre.  

Det forskende design er nyttigt, når målet med undersøgelsen er at tydeliggøre et problem og 

opstille hypoteser. Det beskrivende er brugbart, når det handler om at beskrive og måle visse 

problemstillinger. Denne metode besvarer spørgsmål som ”hvem”, ”hvad”, ”hvor”, ”hvornår”, 

”hvor mange” og ”hvor meget”. Derfor bruges den ofte som en indledende designtype, man kan 

arbejde videre ud fra. For at opnå svar på ”hvordan” og ”hvorfor” er det hensigtsmæssigt at gøre 

brug af den årsagsfindende, da den netop går ind og finder årsagssammenhænge mellem 

undersøgelsesproblemet og markedsfaktorerne (Shiu et. al., 2009:170). 

 

Da undersøgelsesmetoden i denne afhandling har kvantitativ overvægt, men samtidig inddrager 

kvalitativ dybde, vil designtypen heller ikke begrænse sig til blot én, men være både beskrivende og 

årsagsfindende. På det beskrivende niveau og inden for den kvantitative del vil der blive svaret på 

blandt andet ”hvor mange” og ”hvor meget”, når det kommer til at procentregne variablerne i 

landsholdsnyhederne. Når diskursteorien implementeres, vil designet blive mere årsagsfindende, da 
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der skal findes konkrete eksempler på de dominerende diskurser på hjemmesiderne. På den måde 

bevæger det sig hen imod at besvare ”hvordan”. 

 

Fordele og ulemper 

Inden for den kvantitative metode finder man en række fordele, som kommer denne afhandling til 

gode. Heriblandt muligheden for at generalisere og etablering af repræsentativitet. Typisk for en 

spørgeskemaundersøgelse har man indsamlet et højt antal besvarelser, som man derefter kan 

analysere ud fra. I sådanne undersøgelser er spørgsmålene ofte lukkede og svarmulighederne 

begrænset af forfatteren, og derfor kan man på en simpel måde udregne tendenser. Specielt i den 

nyere tid, hvor spørgeskemaer kan forberedes og besvares online, er det blevet en del nemmere at 

analysere data, da udbyderne af spørgeskemaskabelonerne ofte selv tilbyder at analysere data 

(Kvale, 1989:26). 

Selvom det generelt er en betydelig tidsbesparende fordel inden for denne metode, kommer det ikke 

til at være det i dette speciale. Her er det ikke en spørgeskemaundersøgelse, som folk kan svare på, 

der er fremgangsmåden. I mit tilfælde går jeg ”back to basics” og skal selv tælle antallet af nyheder, 

lige som det skal tælles, hvor mange nyheder der har et specifikt fokus. Dette vil blive udført via en 

klassisk ”sætte-streger-metode”. 

Validitet er også en faktor at forholde sig til, da en undersøgelse for så vidt muligt skal være valid, 

og hvis den ikke er, skal det argumenteres, hvorfor det ikke er tilfældet. Inden for kvantitativ 

analyse er det lettere at skabe nogle repræsentative resultater, som giver et overordnet billede ud fra 

blot en del af det samlede materiale (Kvale, 1989:29). Validitet vil blive uddybet længere nede i 

metodeafsnittet. 

 

Inden for den kvalitative metode vil der blot blive fremhævet den fordel, der betyder mest i denne 

analyse: Kvaliteten af data, som ikke kan siges at være den samme ved kvantitativ metode. Der 

findes mange former for kvalitative undersøgelsesmetoder, og de har blandt andet den fordel, at de 

kan gå dybere ned i materialet. Denne metode er ofte mere ustruktureret end den kvantitative, og 

den tillader derfor, at forskeren kan gå i dybden med forståelser, attituder, følelser og holdninger 

hos den, der bliver forsket (Shiu et. al., 2009:174). Der er dog ingen personer, der bliver forsket i 

denne opgave, hvor det i stedet handler om, at noget bliver udforsket. Princippet er i og for sig ens, 
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da kvalitativ tilgang skaber rigere data, og det sker også, når nogle af nyhedsartiklerne bliver åbnet 

og analyseret på. 

 

Validitet – Intern/ekstern 

At noget fremstår som validt betyder ifølge Gyldendals store danske ordbog, at det er gyldigt, 

korrekt og sandt (Vistrup, u.å.). Det forklares med, at der inden for empiriske videnskaber måles og 

testet det, som man har til hensigt. I de mere metodiske termer kan validitet deles op i intern og 

ekstern. Intern validitet beskæftiger sig med en undersøgelses korrekte udførelse og selve resultatet 

af den. Hvis den ønskede effekt er opnået uden, at andre konklusioner kan blive draget, kan det 

argumenteres, at undersøgelsen internt er valid. Den eksterne validitet har at gøre med, om en 

undersøgelses resultater kan forventes at afspejle hele befolkningen eller den specifikke målgruppe 

(Shiu et. al., 2009:278-279). I den sammenhæng er der flere faldgruber, man skal være opmærksom 

på som forsker, og herunder vil der blive redegjort for de mest relevante inden for den eksterne 

validitet.  

 

Shiu et al. beskriver blandt andet, at man skal være varsom med at generalisere. Denne form var 

trussel kaldes for ”treatment-setting”. Hvis man har udført en gyldig undersøgelse, er faldgruben, at 

man kommer til at generalisere den ud på områder, den ikke har beskæftiget sig med (Shiu et. al., 

2009: 280). Det bliver en relevant trussel i denne opgave, hvis der generaliseres uden konkret viden. 

Et eksempel kunne være, at den undersøgte ”fodboldkultur” på en spansk hjemmeside bliver 

generaliseret til at repræsentere den overordnede fodboldkultur i landet.  

 

En anden faldgrube inden for ekstern validitet kaldes for ”treatment-history” og omhandler 

tidsperspektivet i en undersøgelse. Det beskrives, at en undersøgelse er i fare for at blive 

manipuleret, hvis den bliver afholdt i en speciel tid, hvor resultatet kan være påvirket af 

omstændighederne. Hvis resultatet er betydeligt anderledes, fordi en helligdag for eksempel 

påvirker folks tankegang, kan den ikke tolkes som valid, hvis resultatet viser sig at være et andet 

uden for helligdagene. Lad os tage den argentinske hjemmeside som eksempel hertil. Hvis en 

kæmpe nationalhelt som Diego Maradona havde været involveret i et tragisk trafikuheld med døden 

til følge, ville artiklerne i høj grad være påvirket af den tragedie, og det ville derfor ikke give et 

retsmæssigt billede af virkeligheden. Truslen omkring tid vil blive undgået ved at lade 

tidsperspektivet strække sig over en tre-måneders periode, hvor nyhedsindholdet strækker sig over 
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flere emner. Ved at vælge september til november er det ligeledes blevet undgået, at nogle af 

landene har vundet et stort mesterskab som verdens- eller europamesterskabet, hvilket i høj grad 

ville påvirke indholdet. Da det er landshold på alle planer, jeg beskæftiger mig med, har jeg også 

sørget for at undersøge, at både herre-, dame- og ungdomslandshold har været i kamp i perioden. 

Hvis blot herrerne havde været i aktion, ville det have en påvirkning på hjemmesidernes indhold. 

 

I november skete dog det forfærdelige terrorangreb i Paris, som blandt andet gik ud over 

landskampen mellem Frankrig og Tyskland på Stade de France. Det betød, at der kom et betydeligt 

antal nyheder på fodboldforbundenes hjemmesider, som ikke ville have været der, hvis tragedien 

ikke var sket. Det vil dog ikke få nogen effekt på resultatet, da det er samtlige fire fodboldforbund, 

der har udtrykt deres sorg og ikke blot en eller to af dem. 

 

Validitet i både kvantitativ og kvalitativ undersøgelse har ofte været en diskuteret størrelse, og der 

findes utallige meninger omkring, hvorvidt validitet er lettere at opnå inden for det ene eller det 

andet. Dette er beskrevet af blandt andet Campbell, som udtalte: ”Begge metoder er de bedste i 

deres kritik af den anden og ikke i at usårliggøre deres egen påstand om deskriptiv viden” 

(Campbell i Kvale, 1989:122). At gøre en undersøgelse valid kræver grundigt gennemarbejde, og 

det er noget, mange kvalitative forskere mener, kun kan opnås via kvalitative metoder. Kvale 

bidrager til denne diskussion og gør sig delvist enig, idet han indrømmer, at der ved første øjekast 

ikke er nogle problemer med validitet i kvalitativ metodefremgang. Han tilkendegiver, at metoden 

er blevet afvist som værende subjektiv og upålidelig (Kvale, 1989:73). Spørgsmålet, der blandt 

andet bliver rejst i samme bog er, om opnåelsen af validitet er forskellig i kvantitativ og kvalitative 

metode. Det er noget, den norske psykologi-professor Finn Tschudi beskæftiger sig med, og hans 

korte svar er nej.  

Der er dog en del problemstillinger at arbejde med, hvis man vil have sin undersøgelse til at være 

valid og troværdig, og de vil blive behandlet længere nede i dette kapitel. Det er heriblandt at finde 

balancen mellem subjektivitet og objektivitet og begrebet sandhed, som jeg vil gennemgå i mit 

afsnit om videnskabsteori. 

 

Data 

Anvendelsen af data i kvantitative og kvalitative metoder er forskelligartet, og i forhold til det 

bidrager Ib Andersen med denne definition: ”Forskellen mellem kvantitative og kvalitative data er 
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anvendelsen af tal. Data kan enten opgøres i tal eller på anden vis. Forudsætningen for at anvende 

tal er, at vi på forhånd har etableret nogle kategorier, som udgør den enhed, hvorudfra vi kan 

tælle”(Andersen, 2002:31). Om data skal måles på den ene eller anden måde kommer an på, hvad 

det skal bruges til. I dette tilfælde skal der udledes nogle procenttal, hvorfor den kvantitative 

metode er den mest hensigtsmæssige. For at kunne måle på noget specifikt har jeg opstillet ti 

variabler, som vil blive uddybet længere nede i dette kapitel. 

 

Det samlede antal nyheder i den kvantitative del vil snige sig op på et firecifret tal, så i det følgende 

ses et kort overblik over, hvor mange nyheder der medtages fra både fodboldforbundenes og de 

nyhedsorienterede hjemmesider. 

 

Antal Nyheder 

Måned 

Danmark 

DBU 

England 

FA 

Spanien* 

SE 

Argentina 

AFA 

September 78 127 152 117 

Oktober 82 137 157 130 

November 70 117 163 103 

Nyheder i alt 230 381 472 350 

*Nyheder kun om for A-landsholdet herrer 

 

I nyhedsbanken hos Spanske SE er der udelukkende nyheder om herrefodbold, og tallene handler 

udelukkende om herrernes A-landshold. Dette betyder ikke, at de ikke beskæftiger sig med kvinde- 

eller ungdomsfodbold. Nyhederne er blot opdelt på hjemmesiden, så man skal bevæge sig videre for 

at finde frem til kvinde- og ungdomsfodbolden. Derfor bliver der tilføjet endnu en tabel med tal fra 

det indhold.  

 

Antal nyheder 

Måned 

Spanien – både kvinder og ungdom 

SE 

September 95 

Oktober 115 

November 120 

Nyheder i alt 330 
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Det er nødvendigt at inddrage disse nyheder, selvom de ligger andetsteds på hjemmesiderne. I 

Danmark, England og Argentina har fodboldforbundene valgt at blande alle typer nyheder under en 

paraply, men det er ikke tilfældet i Spanien. For at kunne danne et retmæssigt billede af 

hjemmesidernes indhold, er disse nyheder derfor hentet andetsteds på samme hjemmeside. Det 

giver en ny total for antal nyheder hos fodboldforbundene. 

 

Lande Danmark 

DBU 

England 

FA 

Spanien 

SE 

Argentina 

AFA 

I alt 

Antal nyheder 3230 381 802 360 1763 

 

Antallet af landsholdsrelaterede nyheder hos de nyhedsorienterede hjemmesider følger herunder: 

  

Antal Nyheder 

Måned 

Danmark 

Indkast 

England 

Caughtoffside 

Spanien 

Don Balon 

Argentina 

Olé 

September 18 30 36 128 

Oktober 15 9 20 135 

November 30 11 8 146 

I alt 63 50 64 409 

   Total: 586 

 

Det samlede antal nyheder til analysering er derfor:  

1763 + 586 = 2349.  

  

Nyhederne vil blive opdelt i forskellige variabler, så det ud fra hvert af dem er muligt at udregne, 

hvor stor en procentdel de udgør af det samlede antal. De opstillede variabler vil som nævnt tage 

udgangspunkt i opgavens teori, så der på den måde skabes en forbindelse mellem det teoretiske og 

det empiriske. Det skal nævnes, at ikke alle nyhederne har relevans i forhold til opgavens formål, så 

en vis procentdel vil ikke blive medregnet. De vil i stedet blive kategoriseret som uden relevans. 

Variablerne vil blive det essentielle i opgaven, da de indeholder de kvaliteter, jeg som forsker 

specificerer, studerer og drager konklusioner ud fra (Shiu et. al., 2009:273). Det er alle sammen 

variabler, det er muligt at måle kvantitativt på, og de vil hver især vise sig at have varierende 

frekvens i nyhedsmængden.  
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Idet arbejdet med analysen til en vis grad skal foretages manuelt, dvs. uden digitale hjælpemidler til 

at udregne og tælle, er der en risiko for, at der kan forekomme regnefejl. Disse mulige fejl vil der nu 

blive redegjort for.   

 

Fejl i data 

Fejl, der kan forekomme i undersøgelsesprocessen, opdeles i det, der kaldes ”sampling errors” og 

”non-sampling errors”. Det første er den målte forskel mellem resultatet i en stikprøve 

(undersøgelse) og resultatet i virkeligheden. Den form for fejl kan man arbejde med og minimere 

ved at forøge antallet af personer i stikprøven for på den måde at få et mere retmæssigt billede af 

virkeligheden (Shiu et. al., 2009:228). 

Den anden type fejl er ikke direkte forbundet med selve undersøgelsens teknikker. Disse fejl 

opdeles i fire kategorier: respondentfejl, måle-/designfejl, fejlagtig problemdefinition og 

administrationsfejl. Jeg vil beskæftige mig med denne type fejlbehandling, da der er visse risici i 

analysematerialet, jeg gerne vil belyse og redegøre for. Ansvaret for at eliminere denne fejltype 

ligger helt og aldeles hos forskeren, som hele tiden skal forholde sig til mistolkninger i enten 

forberedelsen eller eksekveringen af undersøgelsesprojektet. Disse fejl opstår nemlig hyppigst, når 

forskeren ikke har været på opmærksom på en risiko, der kan skabe problemer gennem 

undersøgelsen og skade det endelige resultat (Shiu et. al.,2009:230). 

 

Inden for de fire kategorier af fejltyper findes en række underkategorier, og de mest relevante vil 

kort blive forklaret. Jeg har ekskluderet den første kategori, respondentfejl, da der som sådan ikke 

er nogle fysiske respondenter i min undersøgelse.  

 

Construct development error er en type fejl, der omhandler opbygningen af undersøgelsen og 

dennes tilstrækkelighed. Det er vigtigt at gennemgå opbygningen, så man selv har et overblik over 

alle komponenter og sikrer sig, at intentionen står lige med målet. Finder man efterfølgende ud af, 

at opbygningen opfordrer til tvetydighed, vil det påvirke opgavens reliabilitet og validitet. I min 

afhandling er jeg nødt til at have en analyseskabelon på plads, inden jeg starter gennemgangen af de 

mange nyheder. Her må det igen pointeres, at de opstillede variabler er alfa og omega for den 

endelige konklusion. De skal i sidste ende forbinde fodboldkulturen med nationalkulturen, og derfor 

må de være omhyggeligt udvalgt. For at være bedre i stand til at udvælge dem, har jeg sat mig 
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grundigt ind i nationalkultur-teori, mens jeg på den anden side har læst gennemførligt op på 

analyselandenes fodboldhistorie. Det har givet mig gode forudsætninger for at opbygge en fornuftig 

struktur.  

 

Faulty problem definition error kan forekomme meget logisk i sin betydning og er kendetegnende 

for enhver opgave på universitetsniveau. I sidste ende skal der forelægge et svar på 

problemformuleringen, og konklusionen skal være i overensstemmelse med denne. Den gode 

opgave styres af problemformuleringen og ikke af litteraturen og teorierne (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2012:105). De hyppigste årsager, til at fejl opstår på grund af problemformulering, er: 

når der er mangel på forståelse for det egentlige problem, misfortolkning af hvad der er det 

egentlige problem, og hvad der er konsekvenserne af dette, og til sidst forskerens manglende evne 

til at stille de rigtige forskningsspørgsmål (Shiu et. al., 2009:234). I min opgave kan der ikke 

forklares et egentligt problem. Om der er en sammenhæng mellem teori og empiri eller ej spiller 

ingen rolle. Hovedformålet er i stedet, at jeg skal sikre mig, at jeg gør, som jeg beskriver. Til dette 

vil min problemformulering og mine forskningsspørgsmål være til stor hjælp. Grunden, til at denne 

problemstilling er relevant at nævne i min situation er, at jeg var nødt til at starte på ny langt inde i 

min specialeproces. Jeg havde til at begynde med et andet emne, som tydeligt manglede fokus, og 

hvor jeg ikke havde forskningsspørgsmål til at hjælpe mig tilbage på rette spor. Denne afhandling er 

derfor mit andet påbegyndte, og jeg har i høj grad taget ved lære af mine fejl fra det første forsøg. 

 

Variabler 
Mine variabler har deres inspiration fra min teori om nationalkulturer. Det har jeg fundet 

nødvendigt at gøre, da jeg på den måde bedst kan svare på min problemformulering. Det er vigtigt 

at påpege, at vi blot taler om inspiration og ikke direkte kopiering.  

Nogle af nationalkultur-dimensionerne har jeg ikke kunnet overføre direkte til fodboldverdenen, så 

derfor har jeg i stedet forsøgt at tilpasse dem så meget som muligt. Det er i min interesse som 

forsker at opnå så fornuftig en overensstemmelse mellem teori og empiri som muligt (Andersen, 

2002:119), så derfor forsøger jeg at gøre mine variabler så gyldige og relevante, som det er muligt.  

 

Ud over at variablerne er inspireret af problemformuleringen og teorien, er det også værd at nævne, 

at deres måleniveau er nominalt (Andersen, 2002:116), hvilket blandt andet betyder, at enhederne 

(nyhederne) kan placeres i gensidigt udelukkende kategorier. Når man måler på et sådant niveau, 
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måles der på en nominal- eller en klassifikationsskala (Andersen, 2002:118). Det medfører, at jeg 

kan skille nyhederne fra hinanden og bruge hver kategori til frekvens-udregning, som i dette 

tilfælde udregnes i procenter. 

 

Jeg har valgt at opstille følgende ti variabler:  

 

Mænd, kvinder, individualisme, kollektivisme, historie, nutid, fremtid, positivitet, negativitet 

og humor.  

 

Følgende skema giver en definition af hver variabel. 

Variabler Nr.  Inspireret af teori Definition  
Mænd 1 Maskulinitet vs. femininitet Hvor mange 

nyheder der handler 
om herrer 

 

Kvinder 2 Maskulinitet vs. femininitet Hvor mange 
nyheder der handler 
om damer 

 

Individualisme 3 Individualisme vs. kollektivisme Hvor mange 
nyheder der har 
fokus på individet 

 

Kollektivisme 4 Individualitet vs. kollektivisme Hvor mange 
nyheder der har 
fokus på kollektivet 

 

Historie 5 Kortsigtet vs. langsigtet orientering Hvor mange 
nyheder der handler 
om fortiden 

 

Nutid 6 Kortsigtet vs. langsigtet orientering Hvor mange 
nyheder der handler 
om nutiden 

 

Fremtid 7 Kortsigtet vs. langsigtet orientering Hvor mange 
nyheder der handler 
om fremtiden 

 

Positivitet 8 Eftergivenhed vs. tilbageholdenhed Hvor mange 
nyheder der har en 
positiv tone 

 

Negativitet 9 Eftergivenhed vs. tilbageholdenhed Hvor mange 
nyheder der har en 
negativ tone 

 

Humor 10 Eftergivenhed vs. tilbageholdenhed Hvor mange 
nyheder med humor 

 

Note: Ingen af variablerne er inspireret af kulturdimensionerne ”Magtdistance” og ”Usikkerhed vs. tryghed 

(forklares i kapitel 3). Årsagen hertil er, at jeg ikke har kunnet finde en passende målbar variabel, der kunne 

bruges inden for fodbold. Magtdistance vil alligevel blive omtalt i analysen. 
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Alle tabeller og udregninger kan findes i bilagene, hvor jeg har delt dem op i lande. Der er lavet fem 

tabeller for hver hjemmeside, selvom jeg har ti variabler. Det skyldes, at ni af variablerne indgår 

under modsætninger, og dermed har jeg valgt at samle det. Modsætningerne er mænd/kvinder, 

individualisme/kollektivisme, historie/nutid/fremtid og positivitet/negativitet – den sidste variabel, 

humor, er den eneste med sin egen tabel.  

 

Tvetydige nyheder 

De ti variabler er blevet brugt til at kategorisere nyhederne, og det samlede antal nyheder er dermed 

blevet vurderet inden for alle sammen, hvis det har været relevant. Har det vist sig, at en nyhed ikke 

kunne kategoriseres under en variabel, er den i stedet røget i kategorien ”ikke relevant”, hvilket i 

nogle tilfælde udgør en stor del af de samlede nyheder på en hjemmeside. Et eksempel på en ikke 

relevant nyhed inden for variabel mænd/kvinder er f.eks. ”Ny strategi for klubudvikling” (Pedersen, 

2015) eller ”England fans pledge their support to Breast Cancer Care” (FA Staff, 2015), som 

hverken ekskluderer mænd eller kvinder. 

Det er ene og alene mig, der står med afgørelsen for, om en nyhed skal kategoriseres på den ene 

eller anden måde, og det bringer mig hen imod at snakke tvetydighed. Det har vist sig svært med 

nogle af nyhederne at vurdere, hvilken kasse de passede ned i. Et eksempel på en nyhed, der har 

været vanskelig at kategorisere inden for ”individualisme/kollektivisme”, er: ”Así han jugado 

nuestros internacionales de otras ligas” (Oversat: Sådan har vores landsholdsspillere klaret sig i 

ligaerne) (sefutbol, 2015). Denne nyhed fortæller om Spaniens landsholdsspilleres præstationer i de 

udenlandske ligaer og fokuserer sådan set på flere spillere i samme nyhed, men da de fortæller om 

dem én af gangen, har jeg valgt at kategorisere den under ”individualisme”. En kollektiv nyhed er i 

højere grad: ”La Selección, el equipo con mayor posesión de balón en toda la fase de clasificación 

para Francia 2016” (Oversat: Landsholdet, holdet med mest boldbesiddelse i hele kvalifikationen 

til Frankrig 2016) (sefutbol, 2015). Her er det tydeligere, at der er fokus på hele holdet, da 

boldbesiddelsen ikke kan begrænses til enkelte spillere. 

 

Inden for variablerne historie, nutid og fremtid har det også været min opgave at afgøre, hvornår en 

nyhed handler om det ene, andet eller tredje, og derfor har det været nødvendigt for mig at opstille 

et tidskriterium. Eksempelvis mener jeg ikke, at en nyhed er fortidsorienteret, når en spiller snakker 

med en reporter om en kamp, der blev spillet aftenen før. På samme måde er det heller ikke fremtid, 
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når en træner udtaler sig om en kamp, der skal spilles på samme aften. Af den årsag vil procenten 

for nutids-nyheder være meget høj. Jeg har valgt at sige mindst en uge frem eller tilbage, hvis 

nyhederne ikke skal falde inden for nutids-kategorien. Grunden til valget skal ses på baggrund af, at 

teorien peger på samfundets syn og holden fast på traditioner og den fjerne fortid og fremtid, og 

dermed har jeg lavet dette tidskriterium. 

 

Ved variablen om positivitet/negativitet har jeg også valgt at sætte en række kriterier. For ikke at 

gøre det til en fordel at nogle af landsholdene vinder flere kampe end andre, har jeg ekskluderet 

nyheder der direkte handler om en fodboldkamp. Det er derfor ikke en positiv nyhed, når Don 

Balon skriver: ”España 4 – 0 Luxemburgo: Los goles dan el pase a la Roja a la Euro 2016” 

(Oversat: Spanien 4 – 0 Luxembourg: Målene der baner vejen for Spanien til EM 2016.) (Don 

Balon, 2015). Derimod er det en positiv nyhed, når SE skriver: ”Vicente del Bosque recibe el 

premio de la Asociación Síndrome de Down de Burgos” (Oversat: Vicente del Bosque modtager 

pris fra Down Syndrom-forening i Burgos) (sefutbol, 2015). Her handler det ikke om selve 

fodboldspillet, men det er positiv nyhed, der bringer glæde blandt læserne af den. Omvendt er det 

ikke en negativ nyhed, hvis et landshold taber, eller hvis en spiller bliver skadet. Jeg ser det som en 

del af spillets gang og vælger derfor ikke at tage det med i min betragtning. Et eksempel på en 

nyhed med en negativ vinkel er i stedet, når Don Balon vælger at tage et negativt emne op: ”En 

España se empieza a perder la paciencia con Diego Costa” (Oversat: I Spanien begynder man at 

miste tålmodigheden med Diego Costa) (Don Balon, 2015). Costa var på tidspunktet en formsvag 

angriber, og det valgte Don Balon at skrive en nyhed om, hvor de vinklede den i en negativ retning.   

 

Ved den sidste variabel, humor, vil jeg også mene, at der er en fin grænse mellem, hvad der er en 

positiv nyhed, og hvad der er en nyhed med humor. I enkelte tilfælde har jeg valgt, at en nyhed er 

begge dele. For eksempel benytter DBU såkaldte juniorreportere, når der er landsholdssamling, og 

på deres hjemmeside bringer de nyheder, hvor de unge reportere stiller sjove spørgsmål til 

landsholdsspillerne. En sådan nyhed vil jeg kategorisere både som positiv og humoristisk, da 

indslagene er sjove, mens det er positivt, at landsholdet bringer unge drenge og piger med ind i 

lejren.  
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Videnskabsteoretisk tilgang 
Efter gennemgangen af min metodiske tilgang til analysen samt redegørelse for mine data vil jeg nu 

forklare mit videnskabsteoretiske ståsted. I opgaven kan videnskabsteorien bruges til at forstå den 

viden, der produceres gennem skriveforløbet, og hvordan den undervejs har udviklet sig (Andersen, 

2002:18). Et af videnskabsteoriens formål er således at kunne forklare, hvordan ens viden er 

videnskabelig og valid. 

 

I min egen fortolkning af det indsamlede data er der visse faldgruber, jeg skal være opmærksom på, 

da de kan påvirke hele opgaven. Det er min egen forståelse og fortolkning af analysematerialet, der 

til slut leder frem til det endelige resultat, og det er vigtigt, at jeg forklarer, hvordan jeg vil nå dertil. 

En faktor, der står på spil, er sandhedsværdien i min analyse og ved at gennemgå mine 

forskningsmetoder kan jeg bedre forsvare mine valg og validere den indsamlede viden.  

Mit videnskabsteoretiske ståsted har fødderne plantet inden for den samfundsvidenskabelige 

tankegang, som er en metode, man vælger at arbejde efter, når man vil producere viden om 

samfundet og dets grupper og individer. Ligeledes bruges denne metode, når man indsamler, 

bearbejder og sammenfatter oplysninger, så der produceres viden ud fra resultaterne (Andersen, 

2002:16). Om man benytter den ene eller anden tilgang er underordnet i den forstand, at de alle har 

til formål at afklare sandheden og ønsker at undersøge, hvordan et fænomen forholder sig til 

virkeligheden. For at retfærdiggøre min vidensproduktion og dennes sandhedsværdi vil jeg benytte 

mig af hermeneutikken, som blandt andet beskæftiger sig med begreberne fortolkning og forståelse, 

som de mest grundlæggende vilkår for vores tilgang til verden. Mennesker indgår i sociale 

relationer, i hvilke der ikke altid tales og handles klart og tydeligt. Derfor kan forståelse og 

fortolkning hjælpe med at skabe en sammenhængende mening. (Fuglsang & Bitsch Olsen, 

2004:310). Gennem hermeneutikken kan jeg redegøre for min egen forståelse og fortolkning af 

empirien og på den måde skabe validitet.  

 

Den hermeneutiske cirkel 
Inden for hermeneutikken eksisterer flere forskellige grene – traditionel, metodisk og filosofisk 

hermeneutik - og de har alle forskellige tilgange til produktion af viden samt del og helheds-

relationen i den hermeneutiske cirkel. Den traditionelle hermeneutik begrænser denne relation til 

blot at omfatte teksten, den metodiske tilgang inddrager forfatteren og konteksten, mens den 

filosofiske medtager hele omverdenen (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:312-320). Sidstnævnte taler 
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for, at det ikke er muligt at fortolke en tekst uafhængigt af den begrebsverden, man fortolker og 

forstår på baggrund af. Det er netop den position, jeg indtager i denne opgave, når jeg ikke blot 

analyserer hjemmesiderne som isoleret, men i stedet ser på dem i sammenhæng med deres 

omverden. Hans-Georg Gadamer er fortaler, når det kommer til den filosofiske hermeneutik, og den 

hermeneutiske cirkel er et bærende princip. Jeg vil nu forklare den hermeneutiske cirkel, som den 

forstås ud fra Gadamers synspunkter samt redegøre for de vigtigste begreber inden for 

hermeneutikken.  

Den hermeneutiske cirkel forklarer forholdet mellem del og helhed og kendetegnes ved, at den lige 

som en cirkel ikke har en definérbar begyndelse eller slutning, og i princippet er en uendelig og 

uafsluttet proces. Formen indikerer, at der er en uafbrudt vekslen og sammenhæng mellem del og 

helhed i forståelsesprocessen (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:312). Del og helhed interagerer i den 

forstand, at delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i 

kraft af delene.  

 

Inden for forklaringen af den hermeneutiske cirkel beskæftiger man sig ud over begreberne del og 

helhed ligeledes med begrebet forforståelse. Med det menes de forståelser, fordomme, erfaringer, 

opfattelser, holdninger, vi som mennesker har med os i bagagen og ikke kan lægge fra os (Gadamer, 

2007:253). Det er den tankegang, at der altid kommer en forforståelse foran en forståelse. Inden 

mødet med en tekst har man en forudgående forståelse for denne, og den indledende forståelse vil 

man automatisk være påvirket af som fortolker. Som mennesker går vi aldrig forudsætningsløst til 

et socialt fænomen, vi ønsker og forventer at forstå. Vores forståelse og udlægning af mening 

bygger altid på en allerede given forståelse af verden (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:322).  

 

Begrebet forforståelse kan sammenlignes med Gadamers definition af fordomme, som er en del af 

hans forståelsesbegreb. For Gadamer handler fordomme ikke om at være fordomsfuld, men 

derimod om at mennesket aldrig forstår verden forudsætningsløst og altid er præget af en forudfattet 

mening om denne (Gadamer, 2007: 255-256). 

Han mener, at disse fordomme har oprindelse i vores kulturelle arv, tradition og historie. De har 

rødder i samfundet, familien og staten, og derfor er de en naturlig del af vores forståelse for verden. 

Mennesket er ikke altid selv herre over hvilke fordomme, vores forståelse er gjort af, fordi de til en 

vis grad stammer fra de omkringliggende omstændigheder i form af samfund, miljø, familie, mm. 

Gadamers filosofiske tilgang til hermeneutikken vægter altså i høj grad omgivelserne, når det 
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kommer til forståelse og forforståelse, hvilket distancerer den fra den traditionelle og metodiske 

fremgangsmåde. De tre synspunkter adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvad og hvem der er 

omfattet af den hermeneutiske cirkel, og om hvad vekselvirkningen mellem del og helhed 

indbefatter (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:313). 

Ved at beskæftige mig med den filosofiske hermeneutik erkender jeg, at min forforståelse er sat på 

spil igennem hele processen, og at denne samt mine fortolkninger kan have en påvirkning på det 

endelige resultat.  

 

Subjektivitet 
Ved at erkende at min egen forforståelse kommer til at påvirke mine resultater, læner jeg mig mod 

en opgave med subjektivisk påvirkning, hvor sandhed bliver en vigtig faktor at forholde sig til. 

Gadamer er med sine synspunkter ledende inden for den subjektive fortolkning og forsøger at gøre 

op med oplysningstidens tro på renset, objektiv og sikker viden. Han argumenterer for det således, 

at tekster der blev skrevet for 200 år siden, blev fortolket anderledes dengang, end de gør i dag. Det 

er på trods af, at de i tekstlig forstand ikke har ændret indhold (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:323-

324). Den tyske filosof argumenterer dermed for, at den objektive viden ikke er den dominerende, 

da forståelse og fortolkning altid vil være påvirket af en persons forforståelse, der har sine rødder i 

den sproglige tradition og historie. Den fortolkende person møder en tekst, som er skrevet af en 

anden, og begge har de deres egen indgangsvinkel til teksten. Det er grunden til, at den samme tekst 

kan fortolkes på flere forskellige måder. Gadamer kalder det omtalte møde for 

horisontsammensmeltning, og sammensmeltningen sker akkurat, når fortolkeren møder genstanden 

– i dette tilfælde teksten (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:324-325). Begge er de bærere af menings- 

og betydningssammenhænge, idet teksten på et tidligere tidspunkt er blevet udarbejdet af en 

betydningsdannende person, mens en senere fortolker har pålagt sin egen forståelse. Det er her 

vigtigt at pointere, at sammensmeltning i denne forstand ikke er lig med enighed eller konsensus i 

betydningen meningsoverensstemmelse. Det handler i stedet om, at man som fortolker er i stand til 

at begribe og forstå det, man læser, og kan sætte sig ind i kommunikationen og forståelsen.  

 

Det er ikke altid tilfældet, at denne sammensmeltning finder sted. En tekst kan nemt virke 

uforståelig og utilgængelig for den læsende, og dermed opstår der forståelsesproblemer. Hvad enten 

det er en tekst eller blot en samtale, kan forståelsesprocessen nogle gange være længere end andre, 
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og det skal ses som en positiv udfordring. Forståelsesproblemer løses nemlig ved at opnå bredere 

indsigt i en tekst eller samtale. Hvis man ikke forstår hinanden, må man stille spørgsmål, og således 

bliver man klogere. (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:325-326). Lige så vel som jeg erkender, at min 

fortolkning kan influere resultatet af denne opgave, er jeg indforstået med, at jeg i forløbet kan løbe 

ind i forståelsesproblemer. Litteraturen strækker sig over tekster, som er skrevet på vidt forskellige 

tidspunkter og på tre forskellige sprog. Jeg skal eksempelvis sørge for at have en gennemgående 

kendskab til alle kulturerne, fodbold- og nationalkultur, og derfor har jeg tilskyndet mig at opnå en 

dækkende forståelse af landenes kulturer, så jeg bedre kan forstå teksterne.  

 

Generelt vil alle aspekter i min opgave være påvirket af min forforståelse, hvilket kan skabe disse 

føromtalte forståelsesproblemer. Mit teorivalg og min forståelse for teorien vil ligeledes blive 

påvirket af min forforståelse, da jeg tidligere har erfaringer med dem. De skal nu bruges i et hidtil 

uprøvet felt, hvor de muligvis ikke passer ind på samme måde, som de tidligere har gjort, eller ikke 

passer til de forestillinger, jeg har gjort mig om resultatet. I et sådant tilfælde vil min forforståelse 

blive sat på spil, og jeg skal være åben over for disse mulige forandringer.  

 

Subjektivitet omtales ikke blot af Hans-Georg Gadamer i hans filosofiske hermeneutik. Også 

Norman Fairclough, hvis tilgang til diskursteori vil blive implementeret i analysen, snakker om de 

friere fortolkningsrammer i mødet med en tekst, hvilket vil blive uddybet i kapitel 3. 

 

Sandhed 
I sammenhæng med subjektivisme kan man snakke om sandhed. Hvis objektiv og sikker viden 

anses for at have en større sandhedsgrad end subjektiv viden, må der være en forklaring på sandhed 

inden for den filosofiske hermeneutik. Det har været et kritikpunkt af den filosofiske hermeneutik, 

at den leder til subjektivisme og relativisme, og dens svar ikke lader noget være rigtig eller forkert. 

Idet jeg indtager en hermeneutisk position i min opgave, er det vigtigt, at jeg forholder mig til 

Gadamers sandhedsdefinition, da den ifølge Fuglsang og Bitsch Olsen er af en mere abstrakt 

størrelse set i forhold til traditionelle sandhedsteorier (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:331-332). 

Det abstrakte opstår, idet Gadamer ikke helt og holdent tror på rigtigt eller forkert og afviser idéen 

om, at sandhed kan afdækkes, sådan som den er. Han ser i stedet sandhed som en hændelse og 

proces, og som noget der opstår i horisontsammensmeltningen, altså i mødet mellem fortolkeren og 

genstanden: ”når vi møder verden, så har vi en forventning til, at den er meningsfuld, hvilket vil 
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sige, at jeg forstår mig på den verden, der møder mig. Derfor har jeg en sandhedsforventning til 

verden, men jeg når aldrig til en ”endelig og objektiv sandhed om verden”” (Gadamer i Fuglsang 

& Bitsch Olsen, 2004:331). Han tror altså ikke på sandheden som en objektiv størrelse, men hen 

over videnskabsteoriens mange grene findes andre definitioner med hver deres udgangspunkt i 

virkeligheden.  

 

Den filosofiske udlægning går på sandhed som en proces, mens den i pragmatismen handler om, at 

viden kun er sand, hvis den kan bekræftes i den virkelige verden (Enerstvedt i Kvale, 1989:139), 

hvilket går fint i spænd med pragmatikkens praksisorienterede tilgang. Regi Enerstvedt præsenterer 

i alt tre opfattelser af sandhed, som ud over den pragmatiske fremstilling bidrager med en semantisk 

og holistisk definition. Den semantiske udlægning af sandheden afklares efter dennes 

overensstemmelse med virkelige fakta, mens den holistiske eller logiske ser mere på logiske 

sammenhænge. I så fald vil noget være sandt, hvis det har en logisk sammenhæng og kan 

verificeres gennem logik (Enerstvedt i Kvale, 1989:140). Et relevant eksempel kunne være: 

”England grundlagde fodboldspillet”. Hvis man umiddelbart ikke kan finde eksempler på konceptet 

”fodbold”, før det blev opfundet i England, må udtalelsen stå som sand. På et andet niveau ville det 

også stemme overens, hvis England opfandt ”bolden”, fordi fodboldspillet ikke ville kunne spilles 

uden en bold. 

Dette er blot et lille udpluk af en bredere vifte af sandhedsdefinitioner, og jeg har valgt at gøre brug 

af den hermeneutiske og filosofiske tilgang, da specialet ikke har til hensigt at finde frem til en 

definitiv sandhed, og det er hermeneutikken ikke skabt til. 

 

Kritik af hermeneutikken 
Gadamers filosofiske hermeneutik er fortaler for en abstrakt tilgang til sandheden, mens den sætter 

fortolkeren i centrum. Dermed ender hermeneutikken i subjektivisme og relativisme, hvor intet kan 

betegnes som sandt eller falsk. Det er et problem ifølge den italienske filosof Emilio Betti, som i 

stedet mener, at teksten bør være i centrum. Dette ser han som nødvendigt, hvis ikke 

meningsdannelsen skal overlades ene og alene til fortolkeren. Han ser ikke fortolkeren som en 

betydningsdanner, men snarere en gengiver af tekstens mening (Fuglsang & Bitsch Olsen, 

2004:332), og han ekskluderer dermed historien og traditionen fra Gadamers forståelsesbegreb. En 

teksts mening findes i teksten og er udviklet af tekstens forfatter. Det ekskluderer til en vis grad 

subjektiviteten i fortolkningen, når Betti ikke ser fortolkeren som en egentlig betydnings- og 
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meningsdanner. Den subjektive fortolkning er grundlagt af forfatteren, men ændres ifølge Betti ikke 

af fortolkeren. Den troværdige viden skabes af fortolkningskunsten og dens værktøjer, som har 

fastsat rammer for, hvad der gør en tekst pålidelig. Disse rammer sikrer, at fortolkningerne ikke 

bliver vilkårlige. Han mener, at Gadamers tankegang medfører, at viden bliver skabt af en 

ontologisk tilgang til forståelse og fortolkning (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004:333).  

Gadamer mener dog, at mennesket altid vil være et fortolkende væsen, og hermeneutikken 

anerkender også den subjektive fortolkning. Mennesker kan aldrig forholde sig neutralt til et objekt, 

idet de altid bringer deres forforståelse i spil, når de møder omverdenen (Gadamer, 2007:255). 
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Arbejdsprocesserne på en redaktion 
Specialets konklusion er skabt ud fra min personlige fortolkning af analysematerialet, og min 

forforståelse har påvirket min forståelse, mens mine fordomme ligeledes vil have en indvirkning på 

resultatet.  

Det materiale, jeg har skabt opgaven ud fra, er blevet skrevet af en redaktion, og det er vigtigt at 

udpensle, hvordan arbejdsprocesserne foregår, når en nyhedsartikel om fodbold skabes. Jeg er klar 

over, at ikke blot min egen forforståelse, men også nyhedsartiklernes forfatteres har været i spil 

over hele processen fra skabelsen af nyheden, til jeg læser den og fortolker på den. Det er derfor 

ikke blot mine subjektivistiske øjne, der skaber fortolkningen af teksten. Forfatteren af nyheden har 

ligeledes lagt sine ord og tanker på papiret, og han/hun har haft en større eller mindre mængde 

retningslinjer at følge.  

 

Nyhedsproduktion kan forekomme på forskellige medier, hvor jeg i dette speciale beskæftiger mig 

med internetsider. Nyhedsindholdet på en sådan platform afhænger ifølge den amerikanske 

professor inden for journalisme Brad Schultz af, hvilken type mennesker der bruger sitet, og hvad 

de forventer af deres nyheder (Schultz, 2005:140). Det varierer desuden alt efter størrelsen på 

redaktionen. Brad Schultz’ bog er ikke up-to-date, men i forhold til hvad en læser ønsker at få ud af 

nyhedslæsningen, bidrager den alligevel med et par nyttige eksempler, som kun er blevet endnu 

mere tydelige med teknologiens udvikling.  

Disse eksempler omhandler en internetbrugers mulighed for at komme med feedback samt at 

komme med sin egen mening. Før i tiden, hvor sociale medier og e-mail ikke eksistererede, måtte 

virksomheder bruge mange timer på at besvare telefonopkald fra seere/læsere. Nu er der mulighed 

for feedback, hvor man enten kan klage eller komme med sin egen holdning til et emne (Schultz, 

2005:141). Det er i nutidens teknologiske verden blot blevet endnu mere tydeligt, hvor sociale 

medier som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, mm. giver brugerne mulighed for at diskutere 

et emne. Denne form for interaktion mellem brugere eller mellem brugere og redaktion er mulig på 

samtlige af fodboldhjemmesiderne i denne opgave. De publicerer ikke blot deres nyheder på 

hjemmesiden, men bringer dem også ud på de sociale medier. 

 

I forhold til indholdet og fremstillingsformen i nyhedsstrømmen afhænger dette af flere faktorer - 

heriblandt hvilke rammer forfatteren skal skrive sine nyheder inden for. Kan han/hun selv 

bestemme emnet? Hvad er nyhedskriterierne? Skal det handle om noget specielt? I hvor høj grad 
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har forfatteren skrivefrihed? De klassiske nyhedskriterier går på fem strenge; aktualitet, 

væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt (Avisen i undervisningen, u.å.), hvilke også har 

sin væsentliggørelse inden for fodboldverdenen, hvor bolden altid ruller.  

 

Graden af skrivefrihed kan også variere en del fra hjemmeside til hjemmeside, og det vil ofte 

afhænge af de interne retningslinjer på redaktionerne. Her har jeg tilskyndet at få indsigt i 

skriveprocedurerne hos de danske eksempler DBU og Indkast, og de viser en tydelig forskel i 

skriveprocedurerne. 

I forhold til emnevalg fortæller Mia Kjærgaard fra DBU Kommunikation, at: ”emner og temaer 

besluttes i plenum på vores fælles ugentlige redaktionsmøder i afdelingen” (Bilag 1). Torsten Brix 

fra Indkast.dk fortæller, at skribenterne har ganske frit råderum, når det kommer til indhold: ”På 

Indkast.dk har vi siden starten givet journalisterne en stor del af skrivefrihed, da vi mener, at 

journalistiske begrænsninger hæmmer sitet. Vores indhold er også afvekslende efter, hvem der 

skriver, så vi er ikke så bekymret for, om læserne oplever, at artikler er forskellige i forhold til 

citater, længde, opbygning, osv. Så samlet set har journalisterne en stor del af frihed på 

Indkast.dk” (Bilag 2).  

Det viser en tydelig forskel i processerne, for hvor journalisterne på Indkast knapt nok mødes, ses 

kommunikationspersonalet hos DBU dagligt. Hos Indkast har skribenterne mulighed for at tage 

individuelle beslutninger, mens de overordnede beslutninger tages i plenum hos DBU. Skrivefrihed 

er én ting, men også retningslinjer og skrivefejl skal der tages forbehold for, og her fortæller Mia 

Kjærgaard: ”Alle artikler udarbejdes efter DBU’s kommunikations- og sprogprincipper, sådan at al 

kommunikation – intern som ekstern – deler fælles værdier. Desuden har vi en Code of Conduct, 

som vi kommunikerer på baggrund af – ligesom al anden opførsel i DBU skal leve op til vores Code 

of Conduct. Når det er sagt, drager vi god nytte at være så mange forskellige 

kommunikationsmedarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund, og der er en klar politik om, at 

en artikel ikke udgives før den er kigget igennem af mindst to personer” (Bilag 1). Selvom 

skrivefriheden er høj hos Indkast, skal de ansatte følge visse retningslinjer: ”Vi har dog i fællesskab 

lavet 20 bud, som kan bruges som retningslinjer for vores artikler. Disse indeholder lidt om 

hvordan vi laver citater osv., men indeholder faktisk også regler om hvordan vi behandler hinanden 

og hvordan vi tiltaler vores læsere, når de kontakter os” (Bilag 2). 
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Ud fra disse udtalelser virker det til, at der hos DBU er flere og mere fastsatte regler for 

nyhedsproduktionen. Det viser sig i ugentlige redaktionsmøder, kommunikations- og 

sprogprincipper samt en Code of Conduct, som al kommunikation skal udarbejdes på baggrund af. 

Nyhedssitet Indkast tillader journalisterne større skrivefrihed, men giver dem alligevel nogle 

værktøjer og fælles retningslinjer i deres ”20 bud”. 

 

Dette afsnit om arbejdsprocesserne på en redaktion skal forsøge at give læseren et billede af de 

forskelle i procedurer, der kan være hos kommunikations-baserede medier. Indhold og 

fremstillingsform på hjemmesiderne kan i højere eller mindre grad være præget af restriktioner, og 

det er en vigtig faktor at inddrage i refleksionen. Ved at have fået indsigt i procedurerne hos de 

danske hjemmesider har det givet læseren et billede af forskelligheden af arbejdsprocesserne. Det er 

dog kun det danske eksempel, og det er ikke sikkert, at tilfældene er de samme i England, Spanien 

og Argentina, hvor redaktionerne og deres udbredelse er større end i Danmark. For at undgå at disse 

landes hjemmesider og redaktioner bliver gjort til ukendt land, vil jeg sørge for at udlede så meget 

information om dem, som det er muligt. Jeg har bevidst fravalgt at kontakte de udenlandske 

hjemmesider af den årsag, at nogle af dem mangler kontaktinformation. Derfor har jeg valgt at 

holde mig til de danske, hvor jeg også regnede med en kortere besvarelsestid.  

 

For at få lidt mere indsigt i hjemmesiderne og deres redaktioner vil jeg herunder præsentere et 

skema, der giver et overblik over dem. Det skal siges, at ikke alle hjemmesiderne er lige 

brugervenlige, så informationen er ikke altid ensrettet i kategorierne. Informationerne er hentet fra 

de respektive hjemmesider. 
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Medie Grundlagt Nyheder om Sprog Redaktion 
DBU 1889 Dansk fodbold – 

alle landshold, 
professionel og 
breddefodbold 

Dansk DBU Kommunikation: Ni 
faste medarbejdere, 
heriblandt 
kommunikationschef og 
pressechef 

Indkast 2006 Danmark, 
England, Spanien, 
Italien, Tyskland, 
Champions & 
Europa League, 
landshold 

Dansk, 
virksomhedsinfo 
også på engelsk 

Et hold af ca. 20 frivillige 
skribenter. Fælles træk: 
”Brænder for fodbold” 

FA 1863 Engelsk fodbold, 
alle former for 
landshold, 
Premier League, 
FA Cup, 
breddefodbold 

Engelsk Kommunikationschef 
med ansvar for et hold af 
forfattere 

Caughtoffside 2005 Premier League, 
Championship, 
Tyskland, Italien, 
Frankrig, 
Spanien, 
Skotland, 
Champions 
League, Afrika, 
Sydamerika, 
Blogs 

Engelsk Et hold af ti 
skribenter/journalister 
bosat forskellige steder i 
verden. ”The worlds most 
popular independent 
football blog”. 

SE 2004 Alle spanske 
landshold 

Spansk, engelsk - 

Don Balon 1975 Spanien, Italien, 
England, 
Tyskland, 
Frankrig, 
Champions 
League, Europa 
League, 
Landshold, 
Sydamerika, 
Blogs 

Spansk, 
virksomhedsinfo 
også på engelsk 

Et hold af skribenter. ”40 
años hablando de fútbol” 
(40 år med fodbold) 

AFA 1893 Alle argentinske 
landshold. 
Argentinsk 
fodbold på flere 
niveauer 

Spansk Ti 
kommunikationsansatte 

Olé 1996 Argentinsk 
fodbold, 
Sydamerika, 
Landshold, Messi, 
Maradona, 
Frankrig, Italien, 
Spanien, England 
Basket, Tennis, 
Rugby, Motorløb 

Spansk Kommunikationschef 
med et hold af 
journalister 
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Kapitel 3 - Teori 
I den teoretiske gennemgang af afhandlingen vil der blive redegjort for brugen af to teoretikere: 

Geert Hofstede og Norman Fairclough, som henholdsvis har specialiseret sig i nationalkultur og 

diskursteori. 

 

Hofstedes teori i sig selv vil forklare nationalkulturer, men det vil kræve et dybere spadestik at 

afdække fodboldkulturen på hjemmesiderne. Derfor er det brugbart at drage nytte af Norman 

Faircloughs diskursteori, hvis man som undersøgende vil dykke ned på tekstniveau. På de otte 

hjemmesider er det formålet at lave en analyse af indholdet og fremstillingsformen samt finde 

enkelte fodboldnyheder til videre analysering på tekst-/sætningsniveau. Det sidste kræver brugen af 

diskursteorien, og derfor er Fairclough blevet valgt. Hans kritiske syn på diskursanalyse og hans 

analyseramme tilbyder forskeren en fri fortolkningsramme, som jeg kan drage fordel af i analysen, 

når jeg implementerer enkelte elementer fra Faircloughs samlede værktøjskasse. I det følgende vil 

de to teorier blive gennemgået. 

 

Geert Hofstede 
Det er som sagt hensigten at undersøge diskursen i internationale fodboldmedier, lige som det skal 

undersøges, hvordan nationalkultur hænger sammen med fodboldkultur, når det kommer til 

beskrivelse og dækning af landshold. For at afdække nationalkulturen i analyselandene vil jeg gøre 

brug af socialpsykologen Geert Hofstedes overvejelser og teori omkring emnet. Hofstedes teori om 

nationalkulturer giver læseren en overskueligt overblik over værdierne i et lands samfund, og den er 

særdeles brugbar, hvis man vil have et indblik i nationale kulturforskelle. 

 

Selve teorien er opdelt i kulturdimensioner, hvor der skelnes mellem nationale og organisatoriske 

dimensioner, og i denne sammenhæng vil der være fokus på de nationale. Her har Hofstede 

defineret seks dimensioner, som er med til at forklare overordnede værdier i en kultur, og ydermere 

er de indsamlet fra 76 lande. Det muliggør, at man som undersøgende kan sammenligne mellem 

flere lande på en gang, hvilket er passende i dette studie, hvor kulturværdierne skal afdækkes i både 

Danmark, England, Spanien og Argentina.  

Hofstedes syn på kultur er blot en af utallige vinkler, og den har et primært fokus på det 

organisatoriske og nationale niveau. Han beskriver kultur således: the collective programming of 
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the mind that distinguishes the member of one group or category of people from others” (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2010:6). Desuden argumenterer han for, at kultur er en lærende proces. 

Dermed afviser han, at kultur er medfødt blandt medlemmerne. Kultur er noget, der gør folk 

forskellige, og en kultur programmeres frem for at være fast. 

 

Kritik af Hofstedes studie 

Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner i organisations- og nationalkultur er ikke blevet 

udviklet, uden det har medført kritik. Paola Signorini, Rolf Wiesemes og Roger Murphy fra 

University of Nottingham har blandt andet været ude og kritisere teorien for dens begrænsninger i 

forhold til kulturelle forskelligheder, som de mener bliver overset (Signorini, Wiesemes & Murphy, 

2009:253). De mener, at Hofstedes syn på kultur er for fasttømret og uden mulighed for dynamisk 

udvikling og påvirkning. De udpeger desuden, at hans kulturdefinition ser bort fra en kulturs evne 

til at ændre sig, og at Hofstede postulerer, når han beskriver, at et individ har klare værdibegreber i 

den kultur, han/hun hører til. De mener i stedet, at Helen Spencer-Oateys6 kulturdefinition er mere 

rammende, da den forstår den kompleksitet, der kan ligge i en kultur. Hun argumenterer for, at 

kultur er et ”rodet sæt af holdninger, opfattelser, adfærdsreguleringer og grundlæggende 

antagelser og værdier, som er skabt af en gruppe mennesker, og som påvirker hvert enkelt medlems 

adfærd” (Spencer-Oatey, 2012:2).  

 

Et andet kritikpunkt går på, at studiet blev foretaget i 1960’erne og 1970’erne og var begrænset til 

IBM-kontorer verden over. Det har derfor ikke medtaget nutidens mere interkulturelle og 

højtuddannede miljøer, hvilket de mener er en faktor, der ikke må overses (Signorini et. al., 

2009:255).  

 

På trods af kritikken af Hofstedes teori er den alligevel valgt som teoriværktøj for denne afhandling. 

Valget skal ses på baggrund af, at de nationalkulturelle dimensioner er brugbare værktøjer, når 

fodboldkulturen på hjemmesiderne skal afdækkes og forklares. Desuden bliver det nyttigt at 

sammenligne kulturerne i analyselandene, og den egenskab har netop denne teori.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Helen Spencer-Oaley er en britisk professor fra University of Warwick med baggrund i både 
psykologi og lingvistik.  
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Teorien vil i følgende afsnit blive forklaret, og til at underbygge nogle af dens synspunkter har jeg 

valgt at medtage data fra World Values Survey7 (WVS). Deres undersøgelse betegnes som en af de 

største, der nogensinde er blevet udarbejdet, og deres publikationer med data fra lande verden over 

kan være med til at forklare de pågældende landes score i kulturdimensioner. I bilag 3 er der 

vedlagt de relevante statistikker fra WVS. 

 

Kulturdimensioner og indekstal for analyselande  
Hofstedes studie blev udviklet over årene 1967 til 1973, da han arbejdede for IBM. Til at starte med 

var studiet begrænset til alle former for medarbejdere i netop IBM, hvor målsætningen var at 

kortlægge medarbejderkultur i organisationen. Senere hen gik han mere i dybden. Her gik det op for 

ham, at de udviklede dimensioner ligeledes kunne implementeres i andre former for kulturer og 

mere specifikt i nationalkulturer.  

 

Hofstede udviklede i begyndelsen fire dimensioner, som senere er blevet til seks. De fire første 

udviklede han selv i sin bog Cultures and organisations: Software in the mind fra 1991, men i en 

nyere version fra 2010, som er blevet brugt i denne afhandling, var han selv med til at udvikle en 

femte og sjette dimension. I den nye og tredje version af bogen er det tidlige IBM-studie blevet 

gennemgået, så det dækker et mere globalt felt. Flere teoretikere, herunder Hofstedes søn Gert Jan 

Hofstede8 og Michael Minkov9, har været med til at videreudvikle det.  

 

I det følgende afsnit vil Hofstedes seks kulturdimensioner blive forklaret og i enden af hver 

forklaring, vil der være af kort afsnit om scoren for analyselandene.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Et globalt netværk af socialforskere, der har studeret sociale og politiske værdier i næsten 100 
lande.!
8 Hollandsk biolog og socialforsker. 
9 Bulgarsk kulturforsker.!
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Indekstal fra Gert Hofstedes kulturelle dimensioner 

 PDI MAS IDV UAI LTO IND 

Argentina 49 56 46 86 20 62 

Spanien 57 42 51 86 48 44 

England 35 66 89 35 51 69 

Danmark 18 16 74 23 35 70 

PDI: Magtdistance MAS: maskulinitet/femininitet IDV: individualisme/kollektivisme UAI: 

usikkerhed/tryghed LTO: kortsigtet-/langsigtet orientering IND: eftergivenhed/tilbageholdenhed. 

Tallene er hentet fra geert-hofstede.com. 

 

Magtdistance 

Det første indeks kaldes for magtdistance og har at gøre med, i hvor høj grad medlemmerne i en 

kultur støtter op om en ulige magtfordeling. Kulturer med en lav magtdistance, dvs. en lav score på 

indekset, vil derfor have større tilbøjelighed til at være imod autoriteter, og de vil i højere grad have 

fokus på lige rettigheder og selvstændighed. Hofstede beskriver også dette indeks som graden af 

accept, de mindre magtfulde medlemmer har til de magthavende, og i hvor høj grad de har tiltro til 

dem. En kultur med en høj magtdistance har derfor et accepteret hierarki og en større tro på 

autoriteter.  

 

Indekset går også dybere ned i kulturen, hvor status skal forstås på baggrund af blandt andet titel 

eller rigdom, lige som det også omhandler de familiære relationer. I en kultur med høj magtdistance 

vil der eksistere en større respekt af forældre og bedsteforældre og en generel forståelse for de 

positioner, både de magtfulde og ikke-magtfulde har i samfundet.  

 

En anden betydelig faktor i denne kategori er alder. I lande med høj magtdistance har de ældre en 

højerestående samfundsposition end de yngre. Modsat vil de ældre i en kultur med lav magtdistance 

ikke på samme måde fremstå magtfulde på grund af deres alder. Dyrkelse af idoler er ligeledes 

karakteristisk i lande med høj magtdistance.  Det samme scenarie ses derimod ikke hos de lavt-

scorende, hvor man i stedet tilstræber at udligne magten og kræve større lighed i magtfordelingen.  
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Indekstal for de analyserede lande 

Danmark placerer sig lavt i dette indeks med en score på 18, mens Spanien med en score på 57 kan 

kategoriseres som et land med en højere magtdistance. Argentinas score er neutral og ligger på 49, 

mens Englands score er på 35. Danmarks lave score skal blandt andet ses på baggrund af, at der i 

landet er stor fokus på autonomi blandt medarbejdere og ansatte. Desuden eksisterer der en meget 

uformel stemning på arbejdspladsen (Hofstede, u.å.).  

 

Tallene stemmer ikke helt overens med rapporten fra WVS, som skriver, at hele 78 % af spaniere 

ikke har tiltro til regeringen, og i Argentina er der ligeledes begrænset tiltro til autoriteter, som også 

kan læses i bilaget (Bilag 3).  

 

Maskulinitet/femininitet  

Dette indeks skal nødvendigvis ikke ses som et spørgsmål om kønsfordeling, men nærmere om en 

kultur er udgjort af ”hårde” værdier (maskuline) eller bløde (feminine) værdier. I et maskulint 

samfund vil man stræbe efter heroiske indsatser og præstationer, og man vil gøre sig gældende og 

vinde succes og gevinst på den måde. I det feminine samfund er præferencerne og værdierne i 

stedet begreber som samarbejde og beskedenhed. I disse samfund tager man sig af de svage og 

søger efter livskvalitet gennem de fælles værdier (Hofstede, u.å.).  

 

For at uddybe forskellen på de to kan den maskuline fremstilles som den konkurrenceprægede, 

mens den feminine i stedet vil søge efter enighed gennem samarbejde.    

 

Indekstal for de analyserede lande 

Danmark adskiller sig ved at være et feministisk samfund med bløde værdier (score på 16). Den 

engelske kultur er den mest konkurrenceprægede med en score på 66, mens Spanien og Argentina 

igen fremstår nogenlunde ens og neutrale (42 og 56). I den forbindelse fortæller Hofstede, at de 

skandinaviske kulturer er mere feminine, hvorimod man i Storbritannien lever for at arbejde og har 

ambitioner om at præstere på et højt niveau (Hofstede, u.å.). 
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Individualisme/kollektivisme 

I dette indeks skal en høj score forstås som et samfund med fokus på individet, mens en lav score 

hælder mod et kollektivt samfund. Hofstede forklarer det blandt andet ved at skrive, at det handler 

om et individs selvopfattelse som ”jeg” eller ”vi”. I et individualistisk samfund vil det være normen, 

at individet udelukkende tager sig af sig selv og i nogle tilfælde den nærmeste familie. Det 

kollektive samfund vil i stedet være en kultur, hvor det forventes, at medlemmerne kigger ud over 

egen næse og bidrager til at sørge for omgangskredsen. Som tilbagebetaling kan de forvente en 

uovertruffen loyalitet fra de selv samme personer (Hofstede et. al., 2010:272).  

 

I de individualistiske kulturer vil det også være accepteret, at den enkelte person tager sine egne 

beslutninger og fremstår som selvstændig med mulighed for at ytre meninger og holdninger. I den 

kollektive model vil individet i højere grad se sig selv som en del af en gruppe, hvor netop den 

kollektive mening overskygger den selvstændige mening.  

 

Indekstal for de analyserede lande 

I denne dimension udmærker England sig med 89 som et meget individualistisk samfund. Danmark 

må også betegnes som individualistisk med en score på 74. Derimod befinder de spansktalende 

lande sig på 46 og 51 og må derfor anses for at være mere kollektivistiske, om end deres tal 

befinder sig i den neutrale midte.  

I specielt Spanien har man langvarig tradition for at tage sig af de ældre i familien, når de ikke selv 

kan klare sig. I 2005 boede 33 % af spaniere sammen i flere generationer (Harbo, 2005). Denne 

tradition må siges at være af kollektiv karakter. 

 

Usikkerhed vs. tryghed 

I denne kategori handler det om, i hvor høj grad medlemmerne i et samfund kan leve med 

usikkerhed og uklarhed. Det er modsat de andre indekser baseret mere på fremtiden, og hvordan 

individer tackler fremtidig uvished. I de kulturer hvor usikkerhedsfaktoren er høj, vil der ofte være 

klare retningslinjer og kontrol over livet, mens en lav score betyder, at det hele overlades mere til 

skæbnen.  

 

I kulturer hvor usikkerhed helst skal undgås, vil medlemmerne føle større trang til at have stabilitet, 

lige som økonomisk sikkerhed også er vigtigt. Usikkerhed anses som en trussel, som det er 
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nødvendigt at bekæmpe. Usikkerhed i den anden ende af linen er mere acceptabelt, hvor det 

fungerer som en hverdagsting (Hofstede, u.å.). 

 

Indekstal for de analyserede lande 

I denne kategori ser man igen slående ligheder i de spansktalende lande. Både Argentinas og 

Spaniens score når 86, og de må derfor betegnes som lande med lav tolerance over for usikkerhed 

og tilfældighed. Teorien beskriver generelt de latinamerikanske lande som kulturer med et stort 

behov for regler og lovsystemer, så livet bedre kan struktureres. Danmark med en score på 23 

positionerer sig i den anden af skalaen og har derfor større tilbøjelighed til at overlade ting til 

skæbnen. Englands score her er på 35.  

 

Langsigtet vs. kortsigtet orientering 

Dette indeks kan forstås som kampen mellem det traditionsbundne over for det nytænkende. Hvis et 

land scorer lavt i denne kategori betyder det, at fortidens traditioner og bedrifter er værd at beholde, 

og et omskifteligt samfund anses med misbehag. Der er stor respekt for tradition og menneskelige 

gengældelser i form af blandt andet gaver og tjenester.  

 

Indekset kan i høj grad også fremstilles som opgøret mellem et fremtidigt, langsigtet perspektiv og 

den mere historiske og kortsigtede orientering. I lande med en lav score er der tendens til at stræbe 

efter kortsigtede mål og resultater, mens dét, der ligger langt ude i fremtiden, ikke tillægges samme 

prioritet.  

 

Indekstal for de analyserede lande 

I denne dimension er det Argentina, der udmærker sig mest med en score på 20. Det betyder, at 

argentinerne er mere bundet i historie og tradition end både Spanien, England og Danmark. England 

og Spanien ligger meget tæt på denne skala med 51 og 48, og er derfor de analyserede lande med 

den mest langsigtede orientering. 

 

Eftergivenhed vs. tilbageholdenhed 

Denne kulturelle dimension tager sit udgangspunkt i menneskets evne til enten at give slip eller 

holde fast, og i hvor høj grad et individ kan betragtes som en livsnyder.  
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Jo højere scoren er, desto mere vil individerne føle sig lykkelige og i kontrol over deres liv. De også 

vil sætte større pris på deres fritid. Eftergivenhed kan derfor beskrives som menneskets hang til at 

nyde livet. På den ene side holder man igen, og på den anden giver man efter (Hofstede, u.å.).  

 

En kultur med lav score i denne kategori er mere tilbageholdende og vil være mindre villige til at 

give efter for sine behov. Et sådant folk vil leve ud fra et stramt sæt normer og regler (Hofstede et. 

al., 2010:281) og har generelt et mere pessimistisk livssyn. 

 

Indekstal for de analyserede lande 

Disse tal kan måske forekomme som de mest mærkværdige. I flere af dimensionerne har de 

spansktalende lande været mere eller mindre sammenlignelige, men i de to sidste er det ikke samme 

billede. Spanien fremstår her som det mest tilbageholdende samfund, mens Danmark og England er 

mere eftergivende og generelt forsøger at nyde livet mere, hvilket tal på 70 og 69 illustrerer. Dette 

kan hænge sammen med World Happiness Report for de foregående år, hvor de to lande lægger 

højere end de to spansktalende lande. Rapporten bliver blandt andet udviklet via faktorer såsom 

”frihed til at tage beslutninger” og ”generøsitet”, og her klarer både Danmark og England sig bedre 

(Helliweel et al., 2015:27). Dette fænomen dækkes også i WVS, hvor Englands ”følelse af lykke” er 

markant højere end i de to spansktalende lande10.   

 

Norman Fairclough 
Efter en gennemgang af Hofstede og hans kulturdimensioner skal diskursteorien forklares. I 

metodeafsnittet blev der redegjort for en overvejende kvantitativ tilgang til empirien, så i dette 

afsnit vil Faircloughs definition af diskursbegrebet samt en præsentation af hans tredimensionelle 

diskursmodel blive gennemgået. Således kan læseren få en fornemmelse af, hvordan den vil blive 

implementeret i analysen. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Tallene er indsamlet i perioden 2005-2007. Det er ikke den seneste publikation af WVS, men da 
England ikke indgår i den nyeste, er den foregående valgt. I bilaget kan det læses, at det gør ikke 
nogen forskel, da både Spaniens og Argentinas tal ikke har ændret sig markant i den nyeste 
publikation.  
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Norman Fairclough bruger i sin diskursdefinition inspiration fra blandt andet Michel Foucault, idet 

han mener, at diskurs er socialt formet og konstitueret og ikke blot har at gøre med det skrevne eller 

sagte (Fairclough, 1989:24). På den måde tager han afstand fra det mere traditionelle lingvistiske 

udgangspunkt og fokuserer i stedet på sociolingvistik, hvor lingvistikken systematiseres og 

inddrager sociale variabler. Det kan være det sociale lag, som taleren/undersøgeren befinder sig i 

samt det sociale forhold mellem de deltagende (Fairclough, 1989:25). Fairclough negligerer den 

traditionelle stil, som Ferdinand de Saussure er fortaler for, da den ikke inddrager de sociale 

omstændigheder og udelukkende fastsætter diskursen efter, hvad der står skrevet, eller hvad der er 

blevet sagt i talesituationen.  

 

I denne sammenhæng er det essentielt at definere sprog, for der er ligeledes forskellige definitioner 

af det begreb. Fairclough adskiller sig igen fra den traditionelle tænkning, som hævder, at sprog 

skabes individuelt. Saussure opdeler lingvistikken i ”langue” (sprog) og ”parole” (sprogbrug) og 

har et klart fokus på sprog. Det mener Fairclough er forkert, da Saussure dermed pålægger selve 

sprogbruget mindre betydning og isolerer det fra den sociale og historiske kontekst (Fairclough, 

1989:21).  

For at drive diskursen ud af fodboldhjemmesiderne er det en nødvendighed at se på de 

bagvedliggende processer ved nyhedsformidlingen eller skabelsen af nyheden, så dermed er 

Faircloughs synspunkt mest hensigtsmæssigt. Hans kritiske tilgang til diskurs vil bidrage med en 

stor værktøjskasse til analysen, som man kan bruge til at åbne tekster med. Desuden argumenterer 

Fairclough selv for, at man som læsende af hans bøger og artikler kan lade sig inspirere af hans 

analyser, men vælge en anden overordnet ramme. Det giver hans teori og modellen en vis 

fleksibilitet.  

 

Med den udtalelse åbner Fairclough op for en subjektiv fortolkning, hvilket er en anden af hans 

hovedpunkter, som blev forklaret i metodedelen. Han mener, at en tekst skal forstås i relation til 

fortolkeren af den samt den diskursive og sociale praksis, som skaber meningen i den. Selve hans 

analyseelement består af en tredimensionel model, som vil blive forklaret i afsnittet herunder. 
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Tredimensionel opfattelse af diskurs 

Norman Fairclough arbejder ud fra et diskursbegreb af tre dimensioner: tekst, diskursiv praksis og 

social praksis. Som det er nævnt længere oppe, accepterer han ikke sprog som en isoleret størrelse 

og vægter de sociale omgivelser højt i formationen af tekst og sprog – ”når et givent fællesskabs 

medlemmer således producerer deres verden, formes deres praksisser på måder, som de 

sædvanligvis ikke er bevidste om, af sociale strukturer, magtrelationer og arten af den sociale 

praksis, som de er involveret i, og hvor der er mere på spil end blot menings- og 

betydningsdannelse” (Fairclough, 2008:28). Det er ud fra den tankegang, at hans diskursteori er 

udsprunget.  

 

Magt og magtrelationer 

I den forbindelse er magt og magtrelationer vigtige begreber at definere, da Fairclough er fortaler 

for, at der i produktionen af tekst (skrevet eller fortalt) eksisterer en magtdistance mellem parterne. 

På et sociolingvistisk niveau er magt todelt i sprogproduktionen; sprog inddrager forskellene på 

magt og åbner samtidigt op for forskellige magtforhold (Fairclough, 2008:55). Et populært 

eksempel, han bruger i sin bog, er læge/patient-forholdet eller en afhøringssituation, hvor magten 

befinder sig hos den vidende. I disse tilfælde hos lægen og politibetjenten/detektiven. På samme 

måde vil der i denne afhandling være magtrelationer mellem parterne. Fodboldhjemmesiderne 

drives af en redaktion, der bestemmer indhold og fremstillingsform. På det niveau vil læseren være 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Social praksis 
- i relation til samfundsstruktur 

!
!
!
!
!
!

Diskursiv praksis 
- produktion, distribution, konsumption af tekster 

!
Tekst 

- lingvistisk analyse 
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en passiv modtager, som samtidig fortolker og regenerer en ny forståelse, hvilket skaber en 

subjektiv fortolkningsproces.  

 

Tekst – lingvistik og analyse 

I Faircloughs tre dimensioner skal man ikke lave den fejl at separere dem, da det netop er deres 

indbyrdes sammenhæng, der til sidst fastsætter en fortolkning og en mening. Det inderste og 

tekstnære i modellen er det beskrivende og omhandler lingvistik og analyse af tekst. Det bearbejder 

termerne: ordvalg/vokabular, grammatik, kohæsion og tekststruktur. En tekst skal forstås både som 

noget skrevet eller fortalt og er et produkt af virkeligheden. Det vil sige, at når det fremstilles, er det 

en del af en virkelighed (Fairclough, 2008:28), som er tillagt en mening. Denne mening er skabt af 

forfatteren eller fortolkeren, og teksten skal forstås i forhold til denne. I tekstdimensionen dykker 

man ned på ord- og sætningsniveau og tillægger ordene og ordvalget en mening og sætter det 

derefter i sammenhæng med den sociale og diskursive kontekst. Fairclough beskriver denne 

lingvistiske tekstanalyse som en multidisciplinær aktivitet, hvor han ikke nødvendigvis mener, at en 

baggrund i lingvistik er en fordel. Diskursanalyse er til tider komplekst, og derfor kan praktik inden 

for sociologi, psykologi eller politik være lige så betydningsfuldt (Fairclough, 2008:30). Det hele 

afhænger af analyserammen, og derfor fokuserer han på at tilbyde en meget generel analysemodel, 

som er beregnet til at give læserne et kort i stort format over området (Fairclough, 2008:30). 

 

Diskursiv praksis – produktion, distribution, konsumption af tekster 

Diskursiv praksis handler om selve skabelsen af teksten og de bagvedliggende processer, som 

indebærer produktion, distribution og konsumption. Produktionen af en tekst er en del af en dybere 

social kontekst, og for at forstå hvordan og hvorfor noget italesættes, er det vigtigt at sætte sig ind i 

de regelsæt, forfatteren eventuelt er underlagt. Det kan i sig selv have en effekt på 

fortolkningsprocessen. Derfor må man forstå, hvilke ressourcer der står forfatteren til rådighed 

inden for produktion, distribution og konsumption for på den måde at udlede årsagerne til 

indholdet. Fairclough benytter begrebet ”sammenhæng” inden for denne dimension, som skal åbne 

op for, at den fortolkende kan skabe relationer i teksten og give den mening. Pointen er derfor, at 

teksten kun giver mening for dem, der er i stand til at forstå disse relationer og sammenhænge 

(Fairclough, 2008:34), og på den måde forstår diskursen. På samme måde vil en given tekst også 

kun være mening for folk inden for den samme diskurs. I denne afhandling kan det eksemplificeres 
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med en fodbold- eller nyhedsdiskurs, som giver en større mening, hvis man arbejder inden for eller 

har forstand på fagene. 

 

I enden af mit metodiske kapitel forsøgte jeg så vidt muligt at afdække arbejdsprocesserne på en 

nyhedsredaktion, hvilket er med til at forklare den diskursive praksis. Derfor vil jeg i analysen ikke 

tillægge denne del stor betydning.  

 

Social praksis – i relation til samfundsstruktur 

På det tredje niveau kommer det essentielle for Faircloughs tankegang – inddragelse af de sociale 

omstændigheder, der omgiver en person. Den sociale og diskursive praksis er fortolkende, hvor det 

tekstnære er det beskrivende (Fairclough, 2008:27). Forskellen mellem den diskursive- og den 

sociale praksis er imidlertid, at Fairclough kalder denne dimension for non-diskursiv, mens de to 

andre er diskursive. Det betyder, at det diskursive her strikkes sammen med strukturerne i 

samfundet. Inden for kreationen af sociale praksisser bruger Fairclough inspiration fra Louis 

Althusser og Antonio Gramsci, når han inddrager begreberne ideologi og hegemoni. Gramsci 

beskriver hegemoni som de herskende klassers dominans over for andre samfundsgrupper 

(Fairclough, 2008:52).  

Fairclough omtaler social praksis i forhold til disse, og han er af den opfattelse, at ideologier 

konstruerer virkeligheden, altså den fysiske verden, sociale relationer og identiteter (Fairclough, 

2008:46). Hegemoni er vigtigt inden for hans opfattelse af magt og magtrelationer som 

konstituerende for diskursen. Hegemoni foregår ikke blot på nationalpolitiske- og økonomiske 

niveauer, men diskursen bæres i lige så høj grad af hegemoniske kampe på institutionsniveau i 

familierne, skolerne og retssalene (Fairclough, 2008:53). Diskurser fastsættes derfor af de 

magthavende på alle niveauer.   

 

Denne tredimensionelle opdeling er en måde, hvorpå forfatteren forsøger at forene tre analytiske 

traditioner, og de er hver især nødvendige for at udføre diskursanalyse. I denne sammenhæng vil jeg 

tillægge det tekstuelle og sociale den største opmærksomhed, når jeg i analysen udvælger nyheder 

til at dykke ned i. 
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Kritik af Norman Faircloughs kritiske diskursteori 

Fairclough tilbyder læseren et meget bredt analyseværktøj, som kan bruges på forskellige måder. 

Han opstiller vigtige temaer til behandling, men ellers er der en vis grad af frihed, da det netop er 

meningen, at fortolkerens egen mening- og betydningsdannelse skal iscenesættes. 

Fairclough snakker desuden om, at tekstanalyse skal være åben over for ambivalens i forståelsen. 

Det betyder, at fortolkeren danner sin egen mening og diskurs, som forfatteren muligvis har forsøgt 

at påvirke, men som kun den fortolkende er herre over.  

Det ovenstående åbner op for en relativ fri fortolkningsramme, og den tilgang har mødt kritik fra 

blandt andet lingvister og diskursanalytikere, som finder det vanskeligt at differentiere mellem, 

hvad der er diskursiv praksis, og hvad der er social praksis. Som det står skrevet længere oppe, 

argumenterer Fairclough for, at dimensionerne nødvendigvis ikke skal ses som adskilte i den 

virkelige verden, og det er også sådan, han vælger at svare på kritikken. Adskillelsen sker kort sagt 

kun på analytisk niveau, mens tingene mere eller mindre smelter sammen i virkeligheden.  
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Kapitel 4 – Analyse 
I min analyse vil jeg give svar på de forskningsspørgsmål, som jeg har opstillet i introduktionen. 

Hvert af mine forskningsspørgsmål har en relevans til en variabel, så besvarelserne på disse vil 

foreligge under delkonklusionerne i dette kapitel 

Jeg vil tage udgangspunkt i de ti variabler der er lavet procentudregninger på baggrund af, og de 

mest fremtrædende og relevante af dem vil jeg analysere videre på. Det vil ende ud i et svar på 

problemformuleringen. De fremtrædende aspekter i undersøgelsen vil ligeledes blive diskuteret i 

forhold til deres sammenhæng med teorien.  

 

Jeg vil sørge for at lave en så overskuelig opsætning af analysen, som det er muligt. Mine 

procentudregninger breder sig over 40 tabeller, og for at give læseren det bedst mulige overblik vil 

analysen have en systematisk opbygning. Gennemgangen af resultater vil blive opdelt i variabler, 

hvor hvert land vil blive omtalt separat. I enden af hvert afsnit vil jeg bringe en delkonklusion, som 

vil opsummere de fremtrædende resultater, og inden for de mest interessante af dem vil jeg 

udplukke et par eksempler. Disse vil blive videre analyseret gennem diskursteori, hvor jeg vil 

bringe eksempler fra teksten (nyheden). 

 

Til sidst i analysen vil jeg præsentere en sammenhæng mellem teori og empiri, hvor jeg gennem 

min nationalkulturelle teori vil se på dens relevans i forhold til fodboldkultur. 

 

Inden selve gennemgangen af mine resultater vil jeg tilføje, at jeg inddrager udvalgte tabeller, som 

giver læseren et overblik over resultaterne. Tabellerne i dette kapitel vil være resultaterne af min 

undersøgelse som vil blive præsenteret, når jeg har givet et analytisk overblik over en given 

variabel. Alle tabeller findes i bilagene 4 til 7, hvor jeg har også har beskrevet, hvordan de skal 

læses og forstås.  

 

Variabler 

Det er hensigten, at jeg under hver variabel vil se på forskelligheder og ligheder mellem de 

analyserede lande. Internt i landene vil jeg også kommentere på det samme mellem hjemmesiderne, 

hvor der er interessante ting at udpege. 

 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 58!

Mænd/kvinder 
Inden for denne variabel vil jeg kigge på antallet af nyheder, der handler om mænd og kvinder. 

 

I Danmark skrives der på hjemmesiderne generelt om herrefodbold, hvilket er soleklart hos 

Indkast, som ud af 63 nyheder har 100 % mandlig dominans. Hos DBU ser man en forskel, da over 

20 % af nyhederne handler om damer, så den mandlige dominans er reduceret til 61,3 % (resterende 

procenter er uden relevans) (Bilag 4, tabel 1). Dette kan hænge sammen med, at DBU repræsenterer 

hele landet - alt fra breddefodbold til elitefodbold - og dermed inkluderer alle. Under deres 

værdigrundlag skriver de ”vi vil bidrage til styrket integration og inklusion” (DBU, u.å.), og med 

inklusion forsøger de at tale til alle. 

 

Den mandlige dominans er en del højere i England, hvor 78 % af FA’s nyheder omhandler 

herrelandsholdene. Modsat Danmark er ”ikke relevante” nyheder betydeligt lavere, så dermed 

sniger kvindeorienterede nyheder sig op på 19,4 % (Bilag 5, tabel 11). Hos Caughtoffside er 

fodboldspillet også for mænd og kun 1 ud af 50 landsholdsrelaterede nyheder handler om kvinder 

(Bilag 5, tabel 16). 

 

I Spanien ligner tallene meget de engelske, da kvindenyheder på SE rammer 19,2 %. (Bilag 6, tabel 

21). Det spanske fodboldforbund er den eneste hjemmeside, der opdeler landsholdene således, at 

kvindernes nyheder skal findes andetsteds på siden. Endnu engang kan det siges om den 

nyhedsorienterede hjemmeside, at kvindefodbold er fraværende på hjemmesiden. Alle nyhederne i 

perioden handler om herrefodbold (Bilag 6, tabel 26).  

 

I Argentina er det usædvanligt, at ikke en eneste af fodboldforbundets nyheder handler om 

kvindefodbold (Bilag 7, tabel 31). Det er ikke fordi, at kvinder slet ikke bliver omtalt på 

hjemmesiden, for man kan f.eks. trykke ind og se på kvindernes fodboldligaer. Og faktisk findes der 

nyheder om kvinder på deres hjemmeside, men bare ikke fra perioden, som denne afhandling 

strækker sig over. AFA er dermed det eneste af fodboldforbundene, som ikke inddrager 

kvindefodbold. Hos Olé, som ellers yder at beskrive en lang række emner, er der heller ikke blevet 

meget plads til det kvindelige køn. Blot 5 ud af 409 nyheder handler om kvinder, hvilket udgør 1,2 

% (Bilag 7, tabel 36).   

 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 59!

Delkonklusion 

Inden for variablerne mænd og kvinder er de mest fremtrædende tal fra Argentina og Danmark, 

hvor der ses en stor modsætning. DBU har i perioden bragt 23,1 % nyheder om kvinder, mens det 

argentinske forbund ikke har formidlet en eneste. Selvom Danmark scorer højest inden for den 

variabel gælder det ikke for begge landets sider – Indkast har eksempelvis ingen nyheder om 

kvinder, men det er en generel tendens hos de nyhedsorienterede hjemmesider.  

 

Jeg vil fokusere på DBU og bidrage med et eksempel på en kvindeorienteret nyhed, da det er 

hjemmesiden med den højeste procentsats inden for denne variabel. Derudover er det inden for 

DBU, at procentdifferencen mellem mænd og kvinder er lavest (38, 2 %). Det skyldes især, at 15,6 

% af nyhederne ikke har relevans, og det er grunden til, at procentsatsen af nyheder om mænd ikke 

er højere.   

 

DBU - Tabel 1 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 44/19,1 % 51/22,2 % 46/20 % 141/61,3 % 

2. Kvinder 21/9,1 % 19/8,3 % 13/5,7 % 53/23,1 % 

Ikke relevant 13 12 11 36/15,6 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 

 

Da Danmark udskiller sig mest på dette parameter, vil jeg komme med et eksempel på en nyhed 

med kvindeligt fokus og uddybe lidt omkring dens indhold ved hjælp af Norman Faircloughs 

tredimensionelle kritiske diskursanalyse. Det drejer sig om nyheden ”DR sikrer sig rettighederne til 

kvindelandsholdets kampe”. (Bilag 8) 

 

Ord og sætninger 

I artiklen bruges ordene ”kvinder”, ”damer” eller ”piger” hele 15 gange i forskellige sammenhænge. 

DBU virker tydeligvis stolte over at have taget dette skridt frem i forhold til kvindefodbolden, og 

kvinderne bliver flere gange beskrevet i positive vendinger: ”Fodbold er den største holdsport i 

Danmark for teenagepiger, og vi glæder os til at forsøge at give pigerne nogle kvindelige 

rollemodeller” (l. 29), ”Aftalen med DR er en stor sejr til kvindefodbolden” (l. 7). Det giver en 

fornemmelse af, at det er en fantastisk ting for alle, at denne tv-aftale er kommet på plads. I hvert 

fald forsøger DBU at inkludere hele landet, for i artiklen bruges ordene ”Danmark”,  ”dansk” eller 
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”danskere” otte gange: ”danskerne skal kunne følge med foran skærmen, når de danske kvinder 

kæmper…” (l. 11), ”det giver mulighed for at mange danskere får mulighed for at følge holdet” (l. 

22).  

 

Artiklen er generelt meget positiv og inkluderende, hvilket stemmer overens med DBU’s 

overordnede resultater i min undersøgelse, hvor fokus er på de positive historier og på det 

kollektive frem for individualismen. Jeg vil mene, at artiklen skal ses på baggrund af en 

samfundsudvikling, som jeg vil beskrive herunder.  

 

Social praksis 

Denne positive nyhed er en konsekvens af et stigende popularitet inden for kvindefodbold i 

Danmark, hvor antallet af kvindelige sportsudøvere er steget stødt med årene. Kvindefodbolden 

blev herhjemme gjort professionel i 1970’erne, og i 2013 spillede 78.000 kvinder og piger fodbold i 

Danmark, hvilket set over et årti er en stigning på 76 procent (Riis, 2013).  

 

DBU har i flere år satses stort på at fremme fodbold blandt unge piger, og de gør det stadig den dag 

i dag med det årlige landsdækkende koncept ”Pigeraketten11”. Det må siges at have været en succes, 

da fodbold allerede i 2008 overgik svømning og håndbold som den mest populære sport blandt 

piger under 18 år (Riis, 2013). Det kan i høj grad siges, at det magthavende organ, som i dette 

tilfælde er DBU, har haft en indflydelse i samfundet. De har med deres indsats og investering gjort 

fodbolden til den mest populære sport blandt kvinder. 

 

Satsningen på kvindefodbold må siges at have været en stor succes, for de danske professionelle 

danske kvinder gør sig stadigt bedre bemærket ude i verden. I 2013 nåede Danmark semifinalen ved 

Europamesterskabet, og kvindelandsholdet indtager i øjeblikket en 15. plads på FIFA’s 

verdensrangliste (DBU, u.å.) (FIFA, 2015).  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Årligt koncept der fremmer pigefodbolden i alderen 5-12 år overalt i landet.  
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Individualisme/kollektivisme 
Efter gennemgang af de første to variabler vil jeg nu se på variabel nummer tre og fire, som handler 

om individualisme over for kollektivisme. Her har jeg set på, hvor mange nyheder der handler om 

individet og om kollektivet. 

 

I Danmark får kollektivet større fokus end individet, hvilket man kan se ved, at næsten halvdelen 

af DBU’s nyheder handler om fællesskabet. Samtidig er mange af deres nyheder uden relevans 

inden for denne variabel (25,2 %), så nyheder om individet begrænser sig til 30 % (Bilag 4, tabel 2). 

På Indkast er der heller ikke nogen mærkbar forskel, om end kollektivet omtales lidt mere end 

individet (bilag 4, tabel 7).  

 

I England dog, både hos FA og Caughtoffside, kan man se en fremtrædende tendens. Her er det 

godt og vel 3/4 af nyhederne, hvor der fokuseres på individet. En stor mængde af de engelske 

nyheder er interviews med enkeltpersoner eller portrætter, og derfor er der markant flere nyheder 

om individet. Nyheder om kollektivet ligger mellem 30-35 % på de to hjemmesider (Bilag 5, tabel 

12 & 17).  

 

De spanske hjemmesider er ikke enige inden for disse to variabler, for mens Don Balon har klar 

overvægt af individ-nyheder, handler 54,8 % af SE’s nyheder om kollektivet. Don Balon bidrager 

blot med 18,8 % om kollektivet, så her ser vi for første gang en modsætning internt i landene (Bilag 

6, tabel 22 & 27). 

 

De to argentinske sider AFA og Olé er heller enige på dette punkt. Fodboldforbundet har flest 

nyheder om kollektivet (56,6 %), mens Olé omtaler individet mest (50,9 %) (Bilag 7, tabel 32 & 

37). Kollektivistiske nyheder hos Olé er på 42,5 %, så forskellen er ikke så markant. 

 

Delkonklusion 

Inden for individualisme og kollektivisme har resultaterne af undersøgelsen været blandet. 

Danmark og England ligger sig i hver sin ende af skalaen og repræsenterer henholdsvis et 

kollektivistisk og et individualistisk indhold. I Spanien forekommer også et ganske fremtrædende 

resultat, da SE og Don Balon distancerer sig fra hinanden på denne score. I dette afsnit vil jeg bruge 

England som eksempel. 
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FA - Tabel 12 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 79/20,7 % 91/23,9 % 66/17,3 % 236/61,9 % 

4. Kollektivisme 45/11,8 % 43/11,3 % 48/12,6 % 136/35,7 % 

Ikke relevant 3 3 3 9/2,4 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 

 

COS - Tabel 17 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 23/46 % 3/6 % 7/14 % 33/66 % 

4. Kollektivisme 5/10 % 6/12 % 4/ 8 % 15/30 % 

Ikke relevant 2 - - 2/4 % 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 

Tabellerne 12 og 17 viser, at individet har klart fokus i de engelske medier. Inden for variabel 3 vil 

jeg benytte en nyhed fra FA’s hjemmeside ”Roy Hodgson praises faultless Dele Alli after maiden 

goal” (Bilag 9) som eksempel.  

 

Artiklen er todelt således, at den første halvdel handler om det engelske landsholds unge stjerne 

Deli Alli, som spillede en fantastisk landskamp mod Frankrig tilbage i november måned. Den sidste 

halvdel beskæftiger sig med omstændighederne, da kampen blev spillet ugen efter det frygtelige 

terrorangreb i Paris. Jeg vil beskæftige mig med den første del, som er et interview med den 

engelske landstræner Roy Hodgson.  

 

Ord og sætninger 

Den første del er blevet tillagt størst betydning i denne nyhed, da overskriften indikerer, at det 

handler om Dele Alli. Man får hurtigt en fornemmelse af, at det handler om Dele Alli, da han 

nævnes tre gange inden selve artiklen starter - to gange ved navn og én gang ved ”teenager”, og i 

samme moment får han tillægsordet ”fejlfri” skrevet om sig.  

 

I alt nævnes han 11 gange i artiklens første del, enten ved navn eller ved ”he”, og en enkelt gang 

kaldes han for ”the 19-year-old Tottenham Hotspur star” (l. 15). Det er med stor tydelighed en 

hyldest til den unge spiller, som ud over ”fejlfri” også bliver kaldt ”fremragende”, ”fantastisk” og 
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”fattet”. Hans præstation i kampen bliver kaldt topklasse: ”I didn’t at any moment of the game think 

he was anything other than top class” (l. 19).  

 

Social praksis 

Selvom kampen blev spillet under tragiske omstændigheder, har FA i denne nyhed set ud over det, 

og hyldet en af deres egne for at have spillet en fantastisk landskamp mod Frankrig. Dele Alli fra 

Tottenham er 19 år gammel og anses for at være et af det fodboldglade lands største talenter. Man 

spår ham en kæmpe fremtid på det engelske landshold (Talksport, 2016). 

Kampen mod Frankrig var blot en venskabskamp og al fokus var på terrorangrebet i Paris få dage 

forinden. Det foregik på det legendariske engelske stadion Wembley, som var prydet af franske 

farver, lige som den franske nationalsang blevet sunget af alle på stadion. 

På trods af omstændighederne ændrer det ikke på, at England tager fodbolden meget seriøst. For et 

land som ikke har vundet et trofæ siden 1966, er der stor glæde at spore, når en lovende ung spiller 

viser sig frem på den store scene. Det betyder gode tegn for fremtiden.  

 

Kortsigtet-/langsigtet orientering 
Variabel nummer fem, seks og syv handler om tid. Alle nyheder i nyhedsbankerne er skrevet i 

nutid, men her gælder det, om de handler om fortiden, nutiden eller fremtiden. Det skal siges, at 

størstedelen af de samlede nyheder handler om nutiden, men det finder jeg heller ikke 

overraskende, da bolden konstant ruller, og medierne forsøger at dække både før, under og efter 

kampen.  

 

Nyheder om nutiden er stærkt dominerende i Danmark såvel som i de andre lande, og jeg finder 

det også mere interessant at se på de to andre variabler. Her kan jeg vurdere om især 

fodboldforbundene hylder fortiden eller i stedet har fokus på fremtiden. DBU skriver om det 

fremtidige i 17,8 % af deres nyheder (Bilag 4, tabel 3), og det sker mest i nyheder om fremtidige 

strategier og talentudvikling. 

 

Det er nogenlunde den samme situation i England, hvor fortiden nærmest ikke omtales. Kun i 2,4 

% af nyhederne hos FA er der tale om et emne i fortiden, mens Caughtoffside slet ikke bruger tid på 

det. Fremtidige nyheder på de to medier lægger på 15-16 %, hvilket er lige under Danmark (Bilag 

5, tabel 13 & 18).  
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Det spanske fodboldforbund har med længder det største antal samlede nyheder, så dermed skal der 

en vidst antal nyheder til, før procenten bevæger sig op på et nævneværdigt punkt. Hos SE handler 

10,7 % af nyhederne om fortiden (Bilag 6, tabel 23), og størstedelen af disse hylder specielt 

individet og bringer portrætter af gamle nationale fodboldhelte. Næsten 1/4 af Don Balon’s nyheder 

(15 ud af 64) handler om fremtiden (Bilag 6, tabel 28), så inden for denne kategori er de heller ikke 

enige. 

 

I Argentina finder vi de laveste procenter inden for både historie og fremtid og op imod 90 % af 

begge hjemmesiders nyheder er nutidige. AFA har 8,5 % nyheder om fremtiden, mens det hos Olé 

blot er på 2,8 % (bilag 7, tabel 33 & 38). Fortiden får heller ikke meget taletid, hvor kun 5,1 % og 

7,8 % handler om denne. 

 

Delkonklusion   

Inden jeg begyndte undersøgelsen af kortsigtet og langsigtet orientering, havde jeg en klar 

formodning om, at en stor del af nyhederne ville placere sig under nutid. Hvis jeg ville fordele 

procenttallene mere, havde jeg ændret tidsperspektivet således, at nyheder omhandlende dagen 

forinden skulle være under historie. Jeg mener dog, at det ville give mig et misvisende resultat, da 

jeg ønsker at undersøge den fjerne fortid og fremtid. Derfor valgte jeg at udstrække tidsperspektivet 

for nyheder om nutid. 

Resultaterne bærer igen præg af en stor forskellighed i landene, selvom de fleste medier har relativt 

mange nyheder om fremtiden. Dette gælder dog ikke for Olé, som kun omtaler fremtiden i 2,4 % af 

deres nyhedsmængde. Ellers ser vi, at Danmark og England følges nogenlunde ad, når det gælder 

fremtidige nyheder. Don Balon scorer højest på den variabel med 23,4 %. 

 

Inden for denne kategori vil jeg tage de spanske modsætninger op, for mens SE bruger mest tid på 

fortiden, omtaler Don Balon fremtiden i næsten 1/4 af deres nyheder. Modsætningen kan ses i 

tabellerne 23 og 28 herunder. 
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SE - Tabel 23 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 23/2,9 % 32/4 % 31/3,8 % 86/10,7 % 

6. Nutid 197/24,6 % 224/28 % 236/29,4 % 657/82 % 

7. Fremtid 27/3,3 % 16/2 % 16/2 % 59/7,3 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 

DB - Tabel 28 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 2/3,1 % 1/1,6 % - 3/4,7 % 

6. Nutid 29/45,3 % 11/17,2 % 6/9,4 % 46/71,9 % 

7. Fremtid 5/7,8 % 8/12,5 % 2/3,1 % 15/23,4 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 

Fra SE vil jeg bruge nyheden ”Recuerda las victorias ante Inglaterra a través del túnel del tiempo 

de nuestro Museo de la Ciudad del Fútbol” (oversat: Oplev sejrene mod England gennem 

tidstunnellen i vores museum i fodboldbyen) (Bilag 10). Denne nyhed har en historisk vinkel, mens 

jeg på Don Balon vil bruge den fremtidige nyhed ”¿Puede ser José Antonio Camacho el próximo 

seleccionador español?” (oversat: Kan José Antonio Camacho blive den næste spanske 

landstræner?) (Bilag 11). 
I bilagene findes en komplet oversættelse af de spanske artikler, jeg bruger til uddybelse. I denne 

del vil jeg bringe teksteksempler på dansk, og jeg vil blande de to nyheder sammen, så 

modsætningerne kommer bedre til skue.  
 

Det er en interessant iagttagelse, at de to spanske hjemmesider er uenige ved flere af variablerne, da 

forskellene hos de andre lande er knapt så markante som i Spanien. Inden for disse variabler ser vi, 

at SE har mere hang til at tage tilbage i tiden, mens Don Balon stiller mange tvivlsspørgsmål om 

fremtiden. Det kan anskues i det følgende afsnit, samt i den næste kategori omkring 

positivitet/negativitet.  
 

Ord og sætninger 

Vi har at gøre med en nyhed om fortiden og en om fremtiden, og det gøres tydeligt for læseren 

allerede i overskrifterne, som henholdsvis ser tilbage i historien og ser frem mod det tidspunkt, hvor 

Spanien skal skifte landstræner. Don Balon bringer nyheden med den vinkel, at de har insider-viden 
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fra det spanske fodboldforbund omkring en mulig ny træner. De stiller ligeledes en modsætning op 

når de skriver, at de spanske fans ”foretrækker en profil som Paco Jémez” (l. 13), som er en helt 

anden kandidat til jobbet. 

Den historiske nyhed fortæller om landets tidligere møder med England og fortæller hurtigt, at det 

hele startede i 1929 (l. 2). Nyheden bringer desuden mange ord der refererer tilbage til fortiden: ”de 

seneste 100 år” (l. 3), ”genkalde mindet” (l. 10), ”tidstunnel” og ”landsholdsmuseum” (l. 8). I 

forhold til denne nyhed er det værd at bemærke, at der fokuseres på det positive. Det er tilfældet, 

når SE bringer de positive resultater og ikke fortæller om de negative – ”Spaniens engelske triumf” 

(l. 10), ”på vores hjemmebane er balancen positiv for os” (l. 17). Af de 23 møder med England 

beretter nyheden, at balancen er positiv på hjemmebane, mens den ignorerer at fortælle om 

balancen ved det totale antal kampe mod England.  

 

Social praksis 

Jeg vil mene, at denne modsætning er et godt eksempel på de redaktionsmæssige forhold, medier 

arbejder under. Fodboldforbundet SE må for så vidt muligt forholde sig neutralt eller positivt til 

landsholdet. Et nyhedsmedie har større frihed til at kritisere og stille spørgsmålstegn ved aktørerne, 

som i dette tilfælde er landstræneren. Don Balon kritiserer ikke den nuværende landstræner Vicente 

Del Bosque direkte, men de bringer en nyhed om hans afløser, og jeg tror ikke, at en sådan nyhed 

ville nå frem til fodboldforbundets nyhedsbank. SE er blandt andet skabt til at give den siddende 

landstræner frie arbejdsrammer og mest muligt arbejdsro, mens nyhedsmedierne kan tillade sig at 

stille kritiske spørgsmål om hans fremtid.  

 

I det spanske samfund er der store forventninger til landsholdet, som gør sig blandt verdens bedste 

og som inden for de seneste seks år har vundet både verdens- og europamesterskabet. Derfor er der 

ikke plads til fejl. Verdensmesterskabet i 2014 var en skandale for Spanien, som blev elimineret 

allerede i gruppespillet. Derfor starter Don Balon denne rygtehistorie, da de ikke tror på, at den 

nuværende landstræner bliver siddende, hvis EM i 2016 også bliver en fiasko.  
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Positivitet/negativitet 
Her skal jeg huske at pointere, at det handler om nyheder, der ikke direkte er relateret til 

fodboldspillet. Det betyder, at sejre ikke tæller som positive, mens nederlag heller ikke tæller som 

negative nyheder. Det omhandler i stedet alt uden for banen, og derfor har en stor del af nyhederne 

ingen relevans inden for disse variabler.  

 

Jeg har betegnet 62 ud af 230 af DBU’s nyheder som positive, hvilket giver en procent på 27. 

Omvendt er kun 6 % af nyhederne med negativt præg (Bilag 4, tabel 4). Hos Indkast er hele 69,8 % 

af nyhederne uden relevans og ellers fordeler det sig sådan, at 12,7 % er positive, mens 14,3 % er 

negative (Bilag 4, tabel 9), hvilket giver et uenigt forhold mellem de to hjemmesider ved denne 

kategori. 

 

I England er disse variabler ikke videre bemærkelsesværdige, da tæt på 90 % af nyhederne ikke har 

relevans i forhold til positivitet og negativitet. Begge hjemmesider fokuserer på selve fodboldspillet 

og derfor er blot 10 % af nyhederne positive eller negative (Bilag 5, tabel 14 & 19). De engelske 

hjemmesider kan derfor anskues som værende meget objektive og neutrale i deres fremstilling. 

 

I det spanske er der igen forskel mellem hjemmesiderne, for hos fodboldforbundet er hele 112 ud af 

802 nyheder positive, hvilket giver 14 %, og kun 1,6 % er negative (Bilag 6, tabel 24). Situationen 

er anderledes hos Don Balon, hvor næsten 25 % af nyhederne har en negativ vinkel. Kun 6,2 % af 

deres nyheder er positive (Bilag 6, tabel 29).  

 

I Argentina er de to hjemmesider generelt også mere tilbøjelige til at producere positive nyheder. 

Næsten 20 % af AFA’s nyheder er positive, mens tallet hos Olé er på 13,2 %. De negative 

begrænser sig til 1,7 % og 4,2 % (Bilag 7, tabel 34 & 39).  

 

Delkonklusion 

Når det kommer til positive nyheder er England dårligst repræsenteret, hvilket har at gøre min 

opsætning af kriterier. Det er ikke fordi, at FA og Caughtoffside forholder sig neutralt hele tiden, 

men en stor del af deres nyheder er direkte relateret til spillet, og dem har jeg valgt at ekskludere. 

Jeg er sikker på, at disse tal ville være anderledes, hvis sejre og nederlag havde talt som positive og 

negative. Englands A-landshold gik gennem EM-kvalifikationen uden at miste point, og dermed er 
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der meget glæde at spore i deres nyheder. Derimod missede Danmark kvalifikationen ved at tabe til 

Sverige i den afgørende fase, og det har derfor påvirket nyhedsstrømmen i en negativ retning.  

 

Det handler om alt det, der foregår uden for banen, og her er DBU bedst til at bringe positive 

historier, da hele 27 % af deres nyheder er blevet vurderet som værende positive. DBU skriver 

generelt meget om de ting, der foregår uden for banen. Bare i september måned bragte de nyheder 

om donationer til Børnecancerfonden og flere positive nyheder om flygtninge.  

 

Hos det argentinske fodboldforbund AFA er ca. 1/5 af nyhederne positive, så her finder vi for første 

gang en nogenlunde lighed mellem Danmark og Argentina. Det er desuden en interessant anskuelse, 

at nyhedsmedierne har tendens til at være mere kritiske, hvor Indkast med 14,3 % og Don Balon 

med hele 23,4 % er de medier, der omtaler landsholdet mest kritisk. En sådan forskel på medierne 

kan være et resultat af, at de nyhedsorienterede hjemmesider har en større grad af skrivefrihed og 

dermed kan tillade sig at være kritiske over for landsholdet, mens fodboldforbundene skal holde sig 

fra negative historier. 

 

AFA - Tabel 34 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 25/7,1 % 21/6 % 22/6,3 % 68/19,4 % 

9. Negativitet 1/0,3 % 4/1,1 % 1/0,3 % 6/1,7 % 

Ikke relevant 91 105 80 276/78,9 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 

DB - Tabel 29 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 3 - 1 4/6,2 % 

9. Negativitet 8 4 3 15/23,4 % 

Ikke relevant 25 16 4 45/70,3 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 

Der er mange interessante tal at fremhæve inden for disse to variabler, og jeg vil gøre brug af en 

positiv nyhed fra AFA (tabel 34) samt en negativ nyhed fra Don Balon (tabel 29). Den negative 

nyhed er ”En España se empieza a perder la paciencia con Diego Costa” (oversat: I Spanien er 
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man ved at miste tålmodigheden med Diego Costa) (Bilag 12). Den positive nyhed fra AFA er 

”Messi, el mejor de la Liga” (oversat: Messi, den bedste i ligaen) (Bilag 13) 

 

Ord og sætninger 

Det argentinske fodboldforbund AFA må siges at være positivt indstillet, da blot 1,7 % af deres 

nyheder har en negativ vinkel og 19,4 % er positive. En af dem er fra november måned, hvor 

landsholdets stjernespiller Lionel Messi vandt prisen som den bedste spiller i den spanske liga. Den 

nyhed nåede selvfølgelig til deres hjemmeside, hvor Messi blev hyldet i stor stil og vendinger – ”en 

stolthed for argentinsk fodbold” (l. 16), ”den fortjente vinder” (l. 7), ”Messi bliver ved med at 

triumfere” (l. 15). Der er stor fokus på hans meritter i løbet af den sæson, hvor han endte med at 

vinde prisen. Nyheden indleder med at opsummere hans præstationer for sæsonen og slutter det af 

med at kalde ham den fortjente vinder. 

 

Det spanske nyhedsmedie Don Balon scorer højest af alle, når det kommer til negativitet. Mediet 

har i perioden skrevet 15 negative nyheder, hvor én af dem kritiserer en landsholdsspiller, Diego 

Costa, som ikke præsterede på banen. Gennem hele artiklen bliver han kritiseret for sine 

præstationer i flere omgange – ”kun formået at score ét mål” (l. 4), ”Et meget lavere niveau, end 

hvad man kan forvente” (l. 9). Her bruger Don Balon sin medietid på at kritisere, lige som det er 

tilfældet i flere af deres nyheder fra perioden. Man kan argumentere for, at det er acceptabelt, at et 

nyhedsmedie kritiserer en angriber der ikke scorer mål – det er ikke et nyt fænomen. Men her 

planter det spanske medie tvivl om hans plads på det spanske landshold, mens de fortæller, at der 

blandt spanske fans ”begynder at være en summende tvivl” (l. 6) om Diego Costa plads på 

landsholdet. Don Balon indtager med fuldt overlæg en kritisk vinkel til landsholdsspilleren ved at 

bringe nyheden.  

 

Social praksis 

På det argentinske medie Olé findes en knap, hvor man kan trykke sig ind om nyheder udelukkende 

om Diego Maradona eller Lionel Messi. Vi har at gøre med to legender, som nærmest anses som 

guder i landet. Eksempelvis har Diego Maradona sin egen religion/kirke, der følges af over 80.000 

mennesker (Chadband, 2014). Nyhedseksemplet i denne variabel handler ikke om Olé, men det 

fortæller noget om, at Messi har en høj status i landet. Han vandt i januar måned Balon De Oro-
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prisen12, og han vandt stort set alle priser på klubplan med Barcelona. I hjemlandet håber man på, at 

han kan føre dem til en triumf på landsholdet. I VM 2014 var det tæt på, men i finalen tabte 

Argentina med 0-1 til Tyskland. Messi får i den positive nyhed mange flotte ord forbundet med sin 

person, og det vidner om, at han er et magtfuldt individ i Argentina og en person der bliver set op 

til.  

 

Humor 
Her gælder det om nyheden har en humoristisk vinkel, og i nogle tilfælde har jeg vurderet, at en 

nyhed både er positiv og humoristisk. 

 

Inden for humor er DBU dygtige til at bringe sjove indslag og 11,7 % af deres nyheder har en 

humoristisk vinkel (Bilag 4, tabel 5). Når det kommer til landsholdsnyheder er Indkast et mere 

formidlende medie, som ikke har en eneste humoristisk nyhed (Bilag 4, tabel 10). Det kan måske 

have noget at gøre med, at det danske landshold i perioden fejlede kvalifikationen til EM i Frankrig, 

og dermed var størstedelen af nyhederne overskygget af det negative. 

 

Det må også i høj grad siges, at de engelske medier forholder sig objektivt til deres landshold. I 

hvert fald i deres nyheder, for Caughtoffside har ingen nyheder med humor, og FA har blot 4, 

hvilket svarer til 1,1 % (Bilag 5, tabel 15 & 20).  

 

Der bruges derimod humor hos det spanske fodboldforbund i 48 af deres nyheder, hvilket svarer til 

6 % (Bilag 6, tabel 25). På SE kan man blandt andet følge med i landsholdsspillernes dagligdag, 

hvor der bringes sjove indslag og billeder. Don Balon må siges at være et mere kritisk medie som 

det netop er blevet påpeget, for kun 3,2 % af deres nyheder gør brug af humor (Bilag 6, tabel 30).  

 

I forhold til humor er de argentinske medier ikke bemærkelsesværdige. Der er ind imellem nyheder 

med humor, men det sker kun i 5,7 % af nyhederne hos AFA og i 3,4 % af gangene hos Olé (Bilag 

7, tabel 35 & 40).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Prisen som verdens bedste fodboldspiller.  
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Delkonklusion 

Inden for den sidste variabel er Danmark værd at bemærke, for med 11,7 % er DBU det medie med 

flest humoristiske indslag på hjemmesiden. DBU er dygtige til at bringe sjove indslag når 

landsholdet er samlet, hvor man blandt andet kan høre spillerne duellere i forskellige discipliner 

eller svare på sjove spørgsmål fra juniorreportere. På samme måde inviterer det spanske 

fodboldforbund folk ind i landsholdslejren, når de bringer ugentlige nyheder om 

landsholdsspillernes aktivitet på de sociale medier. Derudover bringer de ind imellem en historisk 

quiz, hvor man skal gætte forskellige ting som spillere eller mål. 

 

DBU - Tabel 5 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 10/4,3 % 12/5,2 % 5/2,2 % 27/11,7 % 

Ikke relevant 68 70 65 203/88,3 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 

 

Selvom DBU er blevet brugt én gang til at uddybe et fremtrædende emne, vil jeg gøre brug af 

samme til denne sidste variabel. Jeg har valgt nyheden ”Juniorreporter tog landsholdet med storm” 

(Bilag 14), da den meget vel repræsenterer den humoristiske tone på DBU’s hjemmeside.  

 

Ord og sætninger 

Nyheden er meget inkluderende og refererer tilbage til et andet indslag, hvor en juniorreporter har 

interviewet landsholdsspillerne efter en kamp. I nyheden beskrives det, hvordan juniorreporteren 

”charmede sig ind hos spillerne” (l. 3) og ”tog alle med storm” (l. 1). DBU rapporterer, at videoen 

er ”det mest sete juniorreporter-indslag nogensinde” (l. 8), og det inkluderende består i, at 

kommentarer fra DBU’s Facebook-følgere er medtaget i nyheden. 

 

Det er alt i alt en positiv og humoristisk nyhed, som gav brugerne et smil på læben, og som affødte 

en del positive kommentarer blandt dem ”Hvor er du bare sej Nikolaj”, ”Sådan!! Han er for sej”. 

 

Social praksis 

DBU gør en stor dyd ud af at bringe nyheder fra både den professionelle- og breddefodboldens 

verden, hvilket afføder nyheder som denne. Ud af de fire fodboldforbund er DBU det eneste der 

inddrager breddefodbolden i nyhedsstrømmen, hvilket måske kan have sine rødder i landets 
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størrelse og succes i sporten. Som det kan læses i denne afhandling er England, Spanien og 

Argentina langt større ”fodboldlande” end Danmark, og nyhedsantallet er lavest i Danmark. Det 

danske landshold har kæmpet hårdt de senere år med at kvalificere sig til slutrunder, og det har 

medført en faldende interesse blandt folket, hvilket har resulteret i et fald i tilskuertal (jf. Kapitel 1). 

At indføre humor og positivitet i nyhederne kan være et forsøg på at ændre hele stemningen 

omkring landsholdet.  

 

Diskussion af teori og empiri 
Efter gennemgangen af undersøgelsens resultater samt fremhævelse af de mest fremtrædende 

tendenser, er det tid til at se på sammenhængen mellem teori og empiri. Her vil jeg sammenligne 

tallene fra Geert Hofstedes nationalkulturelle dimensioner med resultaterne af min egen 

undersøgelse.  

 

I den forbindelse er jeg velvidende om, at baggrunden for de to undersøgelser og frembringelsen af 

resultater har været vidt forskellige, hvilket skyldes manglende ressourcer og tid i min egen 

undersøgelse. Jeg vil dog argumentere for, at der på trods af disse forskelle kan drages nogle 

sammenligninger. 

 

Nationalkulturteorien tilbyder et overblik over et samfund, når det kommer til specifikke værdier. 

På samme måde har jeg undersøgt visse kvaliteter i nyhederne hos de otte hjemmesider ved at 

opstille ti variabler, hvor jeg har argumenteret for, at de er inspireret af Hofstedes teori. De færdige 

resultater af min undersøgelse vil jeg nu forsøge at sammenligne med Hofstede. Jeg vil indlede 

diskussionen med at bringe tabeller, hvor jeg sætter resultaterne fra min undersøgelse op imod 

Hofstedes kulturdimensioner. En enkelt af dimensionerne vil ikke blive kommenteret. Det drejer sig 

om ”usikkerhed vs. tryghed”, som jeg ikke har inkluderet i min sammenligning. Umiddelbart har 

jeg heller ikke sammenlignet dimensionen ”magtdistance” med undersøgelsen, men den vil 

alligevel blive omtalt i diskussionen.  

 

De første variabler jeg vil behandle handler om mænd/kvinder, hvor den sammenlignende tabel 

mellem nationalkultur og min undersøgelse ser således ud.  
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Maskulinitet 

Femininitet 

Danmark 

DBU/Indkast 

England 

FA/COS 

Spanien 

SE/Don Balon 

Argentina 

AFA/Olé 

Teori (MAS) 16 66 42 56 

1. Mænd 61 – 100 78 - 98 71 – 94 94 – 94 

2. Kvinder 23 - 0 19 - 2 19 – 6 0 -1 

     

 

England og Danmark udmærker sig ved denne kategori, hvilket også hænger sammen med den 

næste sammenligning. Det engelske samfund er individualistisk og præstationer og hårdt arbejde 

fører til succes. Ambitionsniveauet er højt hos den enkelte, hvilket udspringer af en maskulin kultur, 

og det adskiller sig de feminine kulturer som Skandinavien (Hofstede, u.å.). Denne tendens kan 

også anskues på hjemmesiderne, som jeg har forklaret i forrige kategori.  

 

Hofstede kalder de skandinaviske lande for feminine inden for denne dimension, og det kan 

understreges ved, at DBU har den højeste score af feminine nyheder på 23 %. Idet det danske 

fodboldforbund også varetager breddefodbolden i deres nyheder, har de et større fokus på 

samarbejde og variation end de andre lande, hvilket kendetegner en feminin kultur (Hofstede, u.å.). 

De spansktalende lande fremstår her som de mest neutrale i kulturdimensionerne, hvilket kan 

forekomme en smule overraskende hos Argentina, som på deres hjemmesider stort set ikke berører 

kvindefodbolden. Fodboldhistorien bærer også et tydeligt præg af, at sporten altid har haft en enorm 

mandlig dominans i landet (jf. Kapitel 1), men på en nationalkulturel skala er Argentina neutral 

under denne kategori, om end scoren viser en mindre maskulin overvægt. 

 

Ser vi på sammenligningen inden for individualisme/kollektivisme, understøtter 

kulturdimensionerne, at England er et individualistisk samfund. Både fodboldforbundet og den 

nyhedsorienterede hjemmeside favoriserer individet i sine fremstillinger, og på begge hjemmesider 

får individet ca. 2/3 af opmærksomheden. Hofstede beskriver England således: ”The British are 

highly individualist and private people(…) The route to happiness is through personal fulfilment” 

(Hofstede, u.å.). Et sådant budskab viderebringer de engelske sider via interviews og reportager 

med spillere og trænere, som i mange tilfælde handler om de personlige mål og præstationer.  
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Individualisme 

Kollektivisme 

Danmark 

DBU/Indkast 

England 

FA/COS 

Spanien 

SE/Don Balon 

Argentina 

AFA/Olé 

Teori (IDV) 74 89 51 46 

3. Individualisme 30 - 48 62 - 66 34 – 70 34 - 51 

4. Kollektivisme 45 - 46 36 - 30 54 - 19 57 – 43 

     

 

Det danske samfund fremstår ifølge Hofstede som overvejende individualistisk, men det er ikke 

tilfældet hos DBU eller Indkast, hvor indhold og fremstilling er ganske lige fordelt inden for disse 

variabler. I Spanien er det inden for denne kategori vanskeligt at drage sammenligninger. Især med 

tanke på, at de to hjemmesider SE og Don Balon ikke korresponderer i deres indhold. Don Balon 

har et højere fokus på individet, mens SE er mere kollektivistisk. Argentina befinder sig et sted i 

midten inden for denne kategori og kan hverken betegnes som individualistisk eller kollektivistisk. 

Det samme kan siges om fremstillingsformen på deres hjemmesider, som heller ikke bærer præg af 

en markant forskel. Interessant er det dog, at Argentina i Hofstedes teori, er det mest 

individualistiske land i Latinamerika (Hofstede, u.å.). Hofstede mener, at det skyldes den massive 

immigration i slutningen af 1800-tallet, hvilket jeg ligeså har omtalt i kapitel 1. 

 

På det næste parameter ser vi for første gang, at to lande med lang geografisk afstand skiller sig ud 

på samme måde. Inden for kortsigtet-/langsigtet orientering er Argentina og Danmark landene 

med den laveste score, og de er dermed, ifølge Hofstede, landene med det mest kortsigtede fokus og 

med hold i traditioner. Spanien og England er neutrale på kulturdimensionerne, men er det ikke på 

hjemmesiderne. I Spanien er der igen forskel på SE og Don Balon, hvilket er tydeligst idet den 

nyhedsorienterede side har langt mere fokus på fremtiden end fodboldforbundet, som i stedet 

tillægger fortiden større vigtighed.  

 

Kortsigtet 

Langsigtet 

Danmark 

DBU/Indkast 

England 

FA/COS 

Spanien 

SE/Don Balon 

Argentina 

AFA/Olé 

Teori (LTO) 35 51 48 20 

5. Historie 8 – 3 2 – 0 11- 5 5 – 8 

7. Fremtid 18 - 11 15 - 16 7 - 23 9 - 3 
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På de argentinske hjemmesider er det svært at argumentere for, at de skulle være bundet i 

traditioner. Ud af  200 % har 175 % af nyhederne et fokus på nutiden, og historien bliver omtalt i 

mindre end 10 % af nyhederne hos både AFA og Olé. Det manglende fokus på fremtiden kan 

spores på begge hjemmesider, for her overstiger procenten heller ikke 10, og er det laveste af alle 

landene. Derfor kan det ikke siges, at begge undersøgelser har frembragt et fokus på fortiden. Min 

undersøgelse viser, at Argentinas højeste score på 9 % handler om fremtiden.  

 

De engelske sider har et langt større fokus på fremtiden, hvilket procenter på 15 og 16 vidner om. 

Historien omtales stort set ikke, så på det punkt er fremtiden i højere grad i fokus. Ser vi på 

Danmark er samfundet generelt mere traditionsbundet ifølge Hofstede, men indholdet på 

hjemmesiderne fokuserer i højere grad på fremtiden. Hofstede skriver: ”(…) Danish culture is 

normative. People in such societies have a strong concern with establishing the absolute truth; they 

are normative in their thinking” (Hofstede, u.å.). Han skriver desuden, at danskere tildeler 

traditioner stor respekt, og fokuserer på at opnå hurtige resultater. Det er ikke billedet vi ser hos 

specielt DBU, som omtaler fremtiden og de fremtidige perspektiver i ca. 1/5 af deres nyheder.  

 

I kulturdimensionerne scorer Danmark højest, når det kommer til eftergivenhed/tilbageholdenhed. 

En høj score beskriver Hofstede således: ”People in societies classified by a high score in 

indulgence generally exhibit a willingness to realise their impulses and desires with regard to 

enjoying life and having fun. They possess a positive attitude and have a tendency towards 

optimism” (Hofstede, u.å.). Denne tankegang skærer igennem hos DBU, som scorer højest i både 

positivitet og humor. 

 

Eftergivenhed 

Tilbageholdenhed 

Danmark 

DBU/Indkast 

England 

FA/COS 

Spanien 

SE/Don Balon 

Argentina 

AFA/Olé 

Teori (IND) 70 69 44 62 

8. Positivitet 27- 13 7 - 8 14 - 6 19 - 13 

9. Negativitet 6 - 14 3 - 8 2 - 23 2 - 4 

10. Humor 12 - 0 1 - 0 6 - 3 6 - 3 
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England scorer kun lige under Danmark på kulturdimensionen, men der er forskel på de danske og 

engelske hjemmesiders fremstilling. Hos FA er de negative historier faktisk marginalt mere til stede 

end de positive, men det er vigtigt at huske på, at det handler om de ting der sker uden for banen. 

Da Englands tal er meget lige og i den lave ende af skalaen, vil jeg kategorisere de engelske medier 

som værende neutrale, hvilket ikke stemmer overens med Hofstedes teori.  

 

Argentina er ligeledes et eftergivende samfund, om end det ikke er på samme højde som Danmark 

og England. Den positive tankegang kan spores hos både AFA og Olé, som begge bringer en 

væsentlig større andel positive end negative nyheder.  

 

I Danmark og Spanien er det interessant at se på, hvorfor negativiteten er fremtrædende hos 

nyhedsmedierne, når positiviteten er i højsædet hos fodboldforbundene. Både Indkast og Don Balon 

- og i høj grad sidstnævnte - har en negativ dominans, når det kommer til nyheder om landsholdet. 

Spaniens score i kulturdimensionen er den laveste af de fire lande, og Hofstede skriver blandt andet 

om Spanien: ”Spain is not an indulgent society. Societies with a low score in this dimension have an 

tendency to cynicism and pessimism” (Hofstede, u.å.). Forskellen kan til dels ses på baggrund af 

dette synspunkt, for det er tydeligt, at Don Balon indtager en negativ synsvinkel, mens det også står 

klart, at SE har mere fokus på det positive. 

Forklaringen vil jeg mene fører tilbage til de redaktionsmæssige retningslinjer, som de to medier 

arbejder under. 

 

Selvom jeg ikke har nogle konkrete tal at sammenligne med, vil jeg inddrage dimensionen om 

magtdistance, som jeg mener har sin væsentlighed idet jeg kan kommentere på visse af Hofstedes 

synspunkter. Magtdistance handler blandt andet om fokus på lige rettigheder og selvstændighed 

samt dyrkelse af idoler og det er faktorer, jeg kan implementere inden for fodboldhjemmesiderne.  

 

Som ved flere af dimensionerne er Danmark værd at tage fat i, da landet har den laveste score på 

18, hvilket betyder, at der stræbes efter en lige magtfordeling og lige rettigheder blandt alle 

medlemmer. Det korresponderer med variablerne om mænd og kvinder, hvor differencen er lavest 

hos DBU, mens der inden for variablerne individualisme/kollektivisme også ses en ganske lige 

fordeling hos DBU. 
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De engelske hjemmesider scorede højest, når det kom til fokus på individet, men jeg mener ikke, at 

det på samme måde kan ses som et samfund, hvor man dyrker idolet. Englands score inden for 

magtdistance befinder sig i den lave ende på 35, så idoldyrkelsen ”burde” heller ikke være til stede. 

Mange af de individualistiske nyheder fremhæver blot enkeltpersoner uden at idolisere dem. Et idol 

fremhæves af Gyldendal store danske som: ”En langt mere fjern og symbolsk figur, der ikke mindst 

via afstanden fremstår som værende af ”en anden verden”, hvilket yderligere kan foranledige, at 

beundringen antager karakter af forgudelse” (Gyldendal, u.å.). Et sådant syn på individet ser vi 

ikke hos FA og Caughtoffside, hvor det i stedet handler om individernes udtalelser og præstationer.  

I stedet vil jeg argumentere for, at der i Argentina eksisterer idoldyrkelse, som er baseret på 

spillerne Diego Maradona og Lionel Messi. Argentina scorer også højere på dette indeks med 49, 

hvilket taler for en længere magtdistance.  

Nyhedsmediet Olé tilbyder på deres forside, at man kan klikke sig direkte ind på nyheder om de to 

spillere, og det adskiller sig markant fra de andre hjemmesider. Jeg har i kapitel 1 benævnt disse 

spilleres position i samfundet, og idoldyrkelsen bliver kun bekræftet af, at Diego Maradona, som 

ikke længere er aktiv, har sin egen religion i Argentina – den såkaldte ”Iglesia maradoniana”, som 

opererer med sine egne ti bud. 
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Kapitel 5 – Konklusion og perspektivering 
Foreløbigt i afhandlingen har jeg lavet en præsentation af emne og problemformulering, hvor jeg 

efterfølgende fremlagde min metodiske, videnskabsteoretiske og teoretiske tilgang til 

undersøgelsen. Det har resulteret i en analyse af mine frembragte resultater samt en diskussion af 

deres relevans i forhold til teorien.  

I det følgende vil jeg opsummere hovedpunkterne i afhandlingen, samt give et svar på, hvordan 

nationalkultur kan aflæses på fodboldorienterede hjemmesider i henholdsvis Danmark, England, 

Spanien og Argentina. 

 

Det skal ikke være en hemmelighed, at fodbold spilles i alle hjørner og kanter af verden, og i nogle 

lande er sporten mere populær end i andre. På landsholdsplan har denne afhandling taget 

udgangspunkt i tre store fodboldnationer samt en mindre nation i Danmark. England, Spanien og 

Argentina ligger henholdsvis nummer ni, tre og to på FIFA’s verdensrangliste, mens Danmark er at 

finde på en 40. plads. Jeg fandt det interessant at undersøge, hvordan disse fire nationer 

kommunikerer, når det kommer til deres landshold, og ydermere ønskede jeg at se på, hvordan 

indholdet og fremstillingen så ud på udvalgte hjemmesider fra de fire lande.  

 

Mit analysegrundlag har været to hjemmesider fra hver nation, hvor den ene repræsenterede det 

officielle fodboldforbund i landet, mens den anden var en nyhedsorienteret hjemmeside. Ved at 

vælge to hjemmesider fra hvert land, kunne jeg ikke blot anskue forskelle og ligheder mellem 

landene, men ligeledes se på forholdene internt i landet. Fodboldforbundene var DBU i Danmark, 

FA i England, SE i Spanien og AFA i Argentina, men de nyhedsorienterede hjemmesider 

henholdsvis hed Indkast, Caughtoffside, Don Balon og Olé.  

 

For at frembringe en sammenhæng mellem teori og empiri udvalgte jeg ti målbare variabler til min 

undersøgelse, som kunne hjælpe mig med at afdække indhold og fremstilling på hjemmesiderne, og 

som var kraftigt inspireret af Geert Hofstedes nationalkulturelle dimensioner. Variablerne var som 

følger: Mænd, kvinder, individualisme, kollektivisme, historie, nutid, fremtid, positivitet, negativitet 

og humor. Jeg undersøgte deres relevans og hyppighed i landsholdrelaterede nyheder i en tre 

måneders periode fra september til november 2015. 
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Resultaterne viste blandt andet, at mænd i højere grad er repræsenterede på hjemmesiderne end 

kvinder, som på flere af hjemmesiderne, heriblandt AFA og Indkast, slet ikke blev omtalt. Det 

danske fodboldforbund førte an på flere af variablerne og udmærkede sig som et af de mest 

fremtidsorienterede, kvindeorienterede og positive hjemmesider, mens spanske Don Balon generelt 

var meget negativt anlagt. Sidstnævnte stod i kontrast til landets fodboldforbund, som havde et 

positivistisk syn på landsholdet, og ved flere af variablerne viste det sig, at de to hjemmesider 

kontrasterede.  

 

Jeg argumenterede for, at de interne forskelligheder i et land var en konsekvens af de 

redaktionsmæssige retningslinjer og restriktioner, som journalister arbejder under. Ved at undersøge 

forholdene i de danske eksempler DBU og Indkast fandt jeg ud af, at fodboldforbundet arbejder 

under et tungere sæt af regler end man gør hos Indkast, hvor skrivefriheden viste sig at være større.  

 

I forhold til aflæsning af nationalkultur på hjemmesiderne var der en tydelig sammenhæng i 

England, hvor både teorien og empirien præsenterede et land med fokus på individets succes og de 

individuelle præstationer. Både hjemmesiderne og nationalkulturen fremhævede maskuline værdier. 

Inden for samme var der ligeledes en sammenligning i Danmark, hvor fokus på kvinder hos DBU 

stemte overens med teorien, som udpegede et feministisk samfund. 

 

Det var dog ikke på alle variablerne, at undersøgelsens resultater stemte overens med 

nationalkulturen. Blandt andet fremhævede teorien, at Danmark og Argentina var landene med den 

korteste tidsorientering, men resultatet viste, at Danmark tillagde fremtiden langt større vigtighed 

end historien og omtalte de fremtidige perspektiver mere end noget andet land. Der var heller ingen 

konsensus i England, når det kom til positivitet/negativitet, for hvor teorien viste et eftergivende 

land, var hjemmesiderne overvejende neutrale i deres fremstilling.  

 

I de store fodboldnationer siges det, at fodbolden har været med til at skabe nationale identiteter, og 

landsholdene har gennem historien kæmpet landets kamp. Derfor var det interessant at undersøge, 

hvor sammenlignelig fodboldkulturen og nationalkulturen var i de fire lande. Det viste sig, at der på 

flere punkter var overensstemmelse mellem de to, mens det i andre tilfælde var svært at drage en 

sammenligning. Fodbolden og nationen er ikke altid et og samme.   
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5.2 Perspektivering 
Efter grundig gennemlæsning og forståelse af min afhandling og undersøgelse vil jeg argumentere 

for, at den kan fungere som et forstudie til videre udarbejdelse. Jeg har beskæftiget mig med at 

klarlægge det overordnede indhold på otte hjemmesider, når det kommer til omtale af 

landsholdsfodbold, og jeg ser muligheder for at arbejde videre med flere af de frembragte resultater.  

 

Det var min interesse at sammenligne Danmark med store fodboldnationer, for på den måde at se på 

om de store lande, grundet deres fodboldhistorie og størrelse, udadtil præsenterede et anderledes 

indhold på deres hjemmesider, end det gøres i Danmark. Set ud fra et historisk perspektiv kan det 

beskrives som en uretfærdig sammenligning, når de store nationer på mange punkter overgår 

Danmark, og derfor ville det også være interessant at sammenligne med lande som 

størrelsesmæssigt minder mere om Danmark. I et sådant tilfælde kunne jeg have brugt lande som 

Wales, Belgien eller Portugal. 

 

Min undersøgelse har givet et overordnet billede af omtalen af landsholdsfodbolden i de fire lande, 

og havde jeg haft omfang og ressource til at arbejde videre med det, kunne resultaterne bruges til 

krydsreferering. På den måde ville man blandt andet kunne se på, hvordan mænd og kvinder bliver 

fremstillet, når nyhederne handler om dem. Jeg ville også kunne gå i dybden med de positive og 

negative nyheder, og undersøge, hvilket køn kritikken eller rosen rammer, og om den rammer 

individet eller kollektivet.  

Endvidere ville det være en mulighed at analysere på tidsperspektivet. Ser hjemmesiderne lyst eller 

mørkt på fremtiden, og hvordan fremstilles fortiden? I min afhandling har jeg givet enkelte 

eksempler på dominerende diskurser/emner, og en dybere analysering kunne resultere i et overblik 

over, hvilken synsvinkel landede tillægger deres landshold.  

 

Det ville ligeledes være muligt at se på, hvad hjemmesiderne ”mangler” eller bør fokusere mere på. 

Jeg er af den overbevisning, at de nyhedsorienterede hjemmesider ikke har en statistik over de 

variabler, jeg har præsenteret i min undersøgelse, og således kan den hjælpe med at give dem et 

overblik. 

 

 

 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 81!

Litteraturliste 
Agudo San Emeterio, A., Toyos Rugarcia, F. (2003). Marketing del fútbol. Madrid: Piramide. 

 

Andersen, I. (2002). Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for 

samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

 

Armstrong, G., Giulianotti, R. (1999). Football cultures and identities. London: Macmillan Press 

Ltd. 

 

Avisen i undervisningen (u.å.). Mediehåndbogen, nyhedskriterier. Hentet d. 25 januar 2016 fra 

http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/ 

 

Biggestglobalsports. (2014). Biggest global Sports. A statistics-based analysis of the world’s most 

popular sports. Hentet d. 20 februar 2016 fra.  

http://www.biggestglobalsports.com/worlds-biggest-sports/4580873435 

 

Bilbija, K. (1995). Maradona’s left: Postmodernity and national identity in Argentina. Studies in 

Latin American Popular Culture. 

 

Bold. (2016). Bristol Rovers – Plymouth. Hentet d. 2 februar fra 

http://www.bold.dk/fodbold/kamp/bristol-rovers-vs-plymouth/8159724/ 

 

Caughtoffside. (u.å.). About. Hentet d. 12 december 2015 fra http://www.caughtoffside.com/give-

us-a-shout/ 

 

Chadband, I. (2014). World Cup 2014: Diego Maradona still worshipped 28 years after ”hand of 

God” goal against England. Hentet d. 15 februar 2016 fra  

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/argentina/10915346/World-Cup-2014-Diego-

Maradona-still-worshipped-28-years-after-hand-of-God-goal-against-England.html 

 

DBU. (u.å). DBU’s historie 1961-1980. Hentet d. 4 januar 2016 fra 

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Om_DBU/DBUs%20historie/dbus_historie_1961-1980 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 82!

DBU. (u.å.). DBU’s værdigrundlag. Hentet d. 14 februar 2016 fra 

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Om_DBU/DBUs_strategi/Vaerdigrundlag 

 

DBU. (u.å.). Kvindelandsholdet. Europamesterskaberne. Hentet d. 10 februar 2016 fra 

http://www.dbu.dk/landshold/kvindelandshold/A-landsholdstruppen/europamesterskaberne 

 

Don Balon. (2015). En España se empieza a perder la paciencia con Diego Costa. Hentet d. 13 

januar 2016 fra http://www.donbalon.com/noticia/detalle/17262/en-espana-se-empieza-a-perder-la-

paciencia-con-diego-costa 

 

Don Balon. (2015). España 4 – 0 Luxemburgo: Los goles dan el pase a la ROja a la Euro2016. 

Hentet d. 12 januar 2016 fra http://www.donbalon.com/noticia/detalle/14904/espana-4---0-

luxemburgo--los-goles-dan-el-pase-a-la-roja-a-la-euro2016 

 

FA Staff. (2015). England fans pledge their support to Breast Cancer. Hentet d. 4 januar 2016 fra 

http://www.thefa.com/news/england/2015/nov/three-lions-show-support-for-breast-cancer-care 

 

Fairclough, N (1989). Language and Power. New York: Longman Group Inc. 

 

Fairclough, N. (2008). Kritisk diskursanalyse, en tekstsamling. København: Hans Reitzels forlag. 

 

FIFA. (2015). FIFA/Coca Cola World Ranking. Women’s ranking. Hentet d. 10 februar 2016 fra 

http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-

table/women/index.html?intcmp=fifacom_hp_module_associations 

 

Fuglsang, L., Bitsch Olsen, P. (2004). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne: På tværs af 

fagkulturer og paradigmer (2nd ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.  

 

Goldblatt, David. (2007). The ball is round: A global history of football. London: Penguin Books. 

 

Grønkjær, A., Holt Olsen, D. (2007). Fodbold, fair play og forretning. Dansk klubfodbolds historie. 

Århus: Turbine Forlaget. 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 83!

Guilianotti, R. (1994). Game without frontiers: football, identity and modernity. Aldershot Arena. 

 

Gyldendals den store danske. (u.å.). Idol. Hentet d. 22 februar 2016 fra 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/idol 

 

Harbo, M. (2005). 15.000 børn bor sammen med både forældre og bedsteforældre. Hentet d. 8 

november 2015 fra http://www.b.dk/danmark/15.000-boern-bor-sammen-med-baade-foraeldre-og-

bedsteforaeldre 

 

Helliweel, J., Layard, R., Sachs, J. (2015): World Happiness Report 2015. Centre for Economic 

Performance.   

 

Hofstede, G. (u.å.). The Hofstede centre. Argentina. Hentet d. 19 februar 2016 fra http://geert-

hofstede.com/argentina.html 

 

Hofstede, G. (u.å.). The Hofstede centre. Denmark. Hentet d. 19 februar 2016 fra http://geert-

hofstede.com/denmark.html 

 

Hofstede, G. (u.å.). The Hofstede centre. National culture. Hentet d. 4 november 2015 fra 

http://geert-hofstede.com/national-culture.html 

 

Hofstede, G. (u.å.). The Hofstede centre. Spain. Hentet d. 17 februar 2016 fra http://geert-

hofstede.com/spain.html 

 

Hofstede, G. (u.å.). The Hofstede centre. United Kingdom. Hentet d. 4 november 2015 fra 

http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html 

 

Hofstede, G., Hofstede, G.J. og Minkov, M. (2010): Cultures and Organizations: Software of The 

Mind. London: McGraw-Hill. 

 

Indkast. (u.å.). Om Indkast.dk. Hentet d. 12 december 2015 fra 

http://indkast.dk/index.php?nyhed=72869 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 84!

Jensen. E. (2015). Catalonien stemte sig tættere på uafhængighed. Hentet d. 10 januar 2016 fra 

http://politiken.dk/udland/ECE2860047/catalonien-stemte-sig-taettere-paa-uafhaengighed/ 

 

Kastrup Boldklub. (2015). Vi ligger nummer et. Hentet d. 2 februar 2016 fra 

http://www.kastrupboldklub.dk/hold/senior-1/kampreferater-nyheder/vi-ligger-nummer-et/ 

 

Krøvel, R., Roksvold, T. (2012). We love to hate each other. Mediated Football Fan Culture. 

Göteborg: Nordicom. 

 

Kvale, S. (1989). Issues of Validity in Qualitative Reasearch. Lund: Studentlitteratur. 

 

Llopis-Goig, R. (2013): Identificación con clubes y cultura futbolística en España. Una 

aproximación sociolígica. Valencia: Revista Internacional de Ciencias del Deporte (pp. 236-251) 

 

Møller-Riis, H. (2013). Piger er vilde med at sparke til en bold. Hentet d. 10 februar 2016 fra 

http://www.fagbladet3f.dk/2-sektion/weekend/f91436f223ed4e14afa6897d51b56161-20130517-

piger-er-vilde-med-at-sparke-til-en-bold 

 

Olsen, S. (2012). Den lille, store danske, der blev Europas bedste fodboldspiller. Hentet d. 17 

januar 2016 fra http://politiken.dk/navne/foedselsdage/ECE1842493/den-lille-store-dansker-der-

blev-europas-bedste-fodboldspiller/ 

  

Pedersen, D. (2015). Ny strategi for klubudvikling. Hentet d. 11 januar fra 

http://www.dbu.dk/Nyheder/2015/September/Klubraadgiverordning 

 

Premier League. (u.å.). About the Premier League. What we do. Hentet d. 8 januar 2016 fra 

http://www.premierleague.com/en-gb/about/the-worlds-most-watched-league.html 

 

Premier League. (2014/15). Economy nets major boost from Premier League Success. Hentet d. 8 

januar 2016 fra http://review.premierleague.com/2014-15/the-premier-league/economic-

impact.html 

  



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 85!

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave, håndbog i opgaveskrivning på 

videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

 

Rybner, S., Ralbjerg, J. (2014). Fodbold i Spanien – meget mere end el Clásico. København: 

Muusmann forlag. 

 

Schultz, B. (2005). Broadcast news producing. Producing for radio and the internet. Thousand 

Oaks: SAGE Publications (pp. 123-144). 

 

Sefutbol. (2015). Así han jugados nuestros internacionales de otras ligas. Hentet d. 12 januar fra 

http://www.sefutbol.com/asi-han-jugados-nuestros-internacionales-otras-ligas 

 

Sefutbol. (2015). La Selección el equipo con mayor posesión de balón en toda la fase de 

clasificación para Francia 2016. Hentet d. 12 januar 2016 fra http://www.sefutbol.com/seleccion-

equipo-mayor-posesion-balon-toda-fase-clasificacion-francia-2016 

 

Sefutbol. (2015). Vicente del Bosque recibe el premio de la Asociación Síndrome de Down de 

Burgos. Hentet d. 13 januar 2016 fra http://www.sefutbol.com/vicente-del-bosque-recibe-premio-

asociacion-sindrome-down-burgos 

 

Shiu, E., Hair, J., Bush, R., Ortinau, D. (2009). Marketing Research. London: McGraw-Hill. 

 

Signorini, P., Wiesemes, R., Murphy, R. (2009): Developing alternative frameworks for exploring 

intercultural learning: a critique og Hofstede’s cultural difference model. Nottingham: Routledge, 

Taylor and Francis Group. 

 

Spencer-Oatey, H. (2012): What is culture? A Compilation of Quotations. Warwick, UK: 

GlobalPAD Core Concepts. 

 

Talksport. (2016). Tottenham Hotspur news: ”He’s a future legend!” Spurs fans hail Dele Alli after 

new deal. Hentet d. 11 februar 2016 fra http://talksport.com/football/tottenham-hotspur-news-hes-

future-legend-spurs-fans-hail-dele-alli-after-new-deal 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 86!

Tipsbladet. (u.å.). Sort på hvidt: Færre tilskuere til A-landsholdet i de senere år. Hentet d. 5 januar 

2016 fra http://www.tipsbladet.dk/nyhed/danmark/se-faldet-i-landsholdets-tilskuertal 

 

Vistrup, L. (u.å.). Gyldendal den store danske. Validitet. Hentet d. 9 december 2015 fra 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/validitet 

 

Wehlast, M. G. (2015). Pierre-Emile: Altid stolt i den røde trøje. Hentet d. 20 februar 2016 fra 

http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/em2016/pierre-emile-altid-stolt-i-den-roede-

troeje/5598887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tim Michael Larsen  9. marts 2016 
Kandidatafhandling  Copenhagen Business School 
 

! ! ! 87!

Bilagsoversigt 

Bilag 1  

Mail-korrespondance med Mia Kjærgaard, DBU Kommunikation 
Bilag 2   

Mail-korrespondance med Torsten Brix, ejer af Indkast.dk 

Bilag 3  

Tal fra World Values Survey 

Bilag 4  

Tabeller fra danske sider, DBU og Indkast 

Bilag 5 

Tabeller fra engelske sider, FA og Caughtoffside 

Bilag 6 

Tabeller fra spanske sider, SE og Don Balon 

Bilag 7 

Tabeller fra argentinske sider, AFA og Olé 

Bilag 8 

Nyhed fra DBU om kvinder 

Bilag 9 

Nyhed fra FA om individet 

Bilag 10 

Nyhed fra SE om fortiden (oversat til dansk) 

Bilag 11 

Nyhed fra Don Balon om fremtiden (oversat til dansk) 

Bilag 12 

Nyhed fra Don Balon om negativitet (oversat til dansk) 

Bilag 13 

Nyhed fra AFA om positivitet (oversat til dansk) 

Bilag 14 

Nyhed fra DBU om humor  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3 
 
 
 

  



 

Confidence: Major Companies

TOTAL
Country Code

Argentina Spain

A  great  deal 4.6 5.9 3.4
Quite  a  lot 29.4 28.6 30.1
Not  very  much 41.8 43.2 40.7
None  at  all 20.6 18.5 22.4
No  answer 1.3 1.2 1.4
Don´t  know 2.3 2.7 2.0
(N) (2,219) (1,030) (1,189)

World Values Survey Wave 6: 2010-2014
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Confidence: The government (in your nation’s capital)

TOTAL
Country Code

Argentina Spain

A  great  deal 4.6 7.2 2.4
Quite  a  lot 21.1 24.4 18.3
Not  very  much 43.5 38.3 48.0
None  at  all 29.0 28.0 29.9
No  answer 0.9 1.0 0.8
Don´t  know 0.9 1.1 0.7
(N) (2,219) (1,030) (1,189)

World Values Survey Wave 6: 2010-2014

Pág  1



 

Confidence: The police

TOTAL
Country Code

Argentina Spain

A  great  deal 6.7 4.1 9.0
Quite  a  lot 36.3 20.9 49.7
Not  very  much 35.5 42.0 29.9
None  at  all 20.2 32.0 10.0
No  answer 0.8 0.6 0.9
Don´t  know 0.5 0.5 0.5
(N) (2,219) (1,030) (1,189)

World Values Survey Wave 6: 2010-2014

Pág  1



 

Feeling of happiness

TOTAL
Country/Region

Argentina Spain United Kingdom

Very  happy 31.3 32.4 13.6 50.7
Quite  happy 59.8 55.2 78.4 42.7
Not  very  happy 7.0 9.9 6.3 5.2
Not  at  all  happy 1.3 1.4 1.2 1.2
Missing;;  Not  asked  by  the  interviewer 0.1 - 0.2 -
No  answer 0.2 0.4 0.2 0.1
Don´t  know 0.3 0.7 0.1 0.1
(N) (3,243) (1,002) (1,200) (1,041)

World Values Survey Wave 5: 2005-2009

Pág  1



 

Feeling of happiness

TOTAL
Country Code

Argentina Spain

Very  happy 23.8 33.3 15.5
Rather  happy 62.7 53.1 70.9
Not  very  happy 11.9 11.6 12.2
Not  at  all  happy 1.1 1.0 1.1
No  answer 0.2 0.5 -
Don´t  know 0.4 0.5 0.3
(N) (2,219) (1,030) (1,189)

World Values Survey Wave 6: 2010-2014

Pág  1



Bilag 4 
 

Aflæsning af tabeller 
De følgende 40 tabeller viser resultaterne af min undersøgelse. De er delt op i fire bilag, hvor hvert 
bilag repræsenterer et land. Fra venstre mod højre i tabellen er variablen opstillet, og derefter følger 

analyse-månederne. Længst til højre er totalen for hver variabel udregnet i antal/procent. Det 
samme er gjort for hver måned, hvor kun de relevante tal er udregnet i procent. I bunden af hver 

tabel læses antal nyheder pr. måned og længst til højre ses det totale antal nyheder for hjemmesiden, 
som ligeledes er opsat i tabeller i kapitel 2.  

 
Tabeller DBU 
 
Tabel 1 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
DBU - Tabel 1 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 44/19,1 % 51/22,2 % 46/20 % 141/61,3 % 

2. Kvinder 21/9,1 % 19/8,3 % 13/5,7 % 53/23,1 % 

Ikke relevant 13 12 11 36/15,6 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 

 
 
Tabel 2 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
DBU - Tabel 2 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 18/7,8 % 26/11,3 % 25/10,9 % 69/30 % 

4. Kollektivisme 40/17,3 % 36/15,7 % 27/11,8 % 103/44,8 % 

Ikke relevant 21 19 18 58/25,2 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 3 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
DBU - Tabel 3 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 1/0,4 % 4/1,7 % 2/0,9 % 7/3,1 % 

6. Nutid 59/25,7 % 66/28,7 % 57/24,7 % 182/79,1 % 

7. Fremtid 18/7,8 % 12/5,2 % 11/4,8 % 41/17,8 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 

 
 
 
Tabel 4 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
DBU - Tabel 4 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 23/10 % 23/10 % 16/7 % 62/27 % 

9. Negativitet 3/1,3 % 4/1,7 % 7/3 % 14/6 % 

Ikke relevant 52 55 47 154/67 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100  % 
 
 
Tabel 5 – diskurs ”humor” 
 
DBU - Tabel 5 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 10/4,3 % 12/5,2 % 5/2,2 % 27/11,7 % 

Ikke relevant 68 70 65 203/88,3 % 

Total (antal) 78 82 70 230/100 % 

 
 
 
 
 
 



Tabeller Indkast 
 
Tabel 6 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
IK - Tabel 6 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 18/28,6 % 15/23,8 % 30/ 47,6 % 63/100 % 

2. Kvinder - - - - 

Ikke relevant - - - - 

Total (antal) 18 15 30 63/100 % 

 
 
Tabel 7 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
IK - Tabel 7 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 7/11,1 % 5/7,9 % 18/28,6 % 30/47,6 % 

4. Kollektivisme 10/15,9 % 9/14,2 % 10/15,9 % 39/46 % 

Ikke relevant 1 1 1 4/6,4 % 

Total (antal) 18 15 30 63/100 % 
 
 
Tabel 8 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
IK - Tabel 8 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 1/1,5 % 2/3,2 % 2/3,2 % 5/7,9 % 

6. Nutid 15/23,8 % 11/17,5 % 25/39,7 % 51/81 % 

7. Fremtid 2/3,2 % 2/3,2 % 3/4,7 % 7/11,1 % 

Total (antal) 18 15 30 63/100 % 

 
 
 



Tabel 9 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
IK - Tabel 9 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 3/4,7 % 3/4,7 % 2/3,3 % 8/12,7 % 

9. Negativitet 4/6,3 % 2/3,3 % 3/4,7 % 9/14,3 % 

Ikke relevant 11 10 25 44/69,8 % 

Total (antal) 18 15 30 63/100 % 
 
 
Tabel 10 – diskurs ”humor” 
 
IK - Tabel 10 September Oktober November Total (%) 

10. Humor - - - - 

Ikke relevant 18 15 30 63/100 % 

Total (antal) 18 15 30 63/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 5 
Tabeller FA 
 
Tabel 11 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 12 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
 FA- Tabel 12 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 79/20,7 % 91/23,9 % 66/17,3 % 236/61,9 % 

4. Kollektivisme 45/11,8 % 43/11,3 % 48/12,6 % 136/35,7 % 

Ikke relevant 3 3 3 9/2,4 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 

 
 
Tabel 13 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering”  
 
FA - Tabel 13 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 6/1,6 % 2/0,5 % 1/0,3 % 9/2,4 % 

6. Nutid 102/26,8 % 109/28,6 % 104/27,2 % 315/82,6 % 

7. Fremtid 19/5 % 26/6,8 % 12/3,2 % 57/15 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 

 
 
 
 
 
 

FA - Tabel 11 September Oktober November Total (%) 

1.Mænd 93/24,4 % 111/29,2 % 93/24,4 % 297/78 % 

2.Kvinder 30/7,9 % 23/6 % 21/5,5 % 74/19,4 % 

Ikke relevant 4 3 3 10/2,6 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 



Tabel 14 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
FA - Tabel 14 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 8/2,2 % 10/2,7 % 7/1,8 % 25/6,7 % 

9. Negativitet 4/1,1 % 4/1,1 % 4/1,1 % 12/3,3 % 

Ikke relevant 117 123 106 346/ 90 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 

 
 
Tabel 15 – diskurs ”humor” 
 
FA - Tabel 15 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 2/0,5 % 1/0,3 % 1/0,3 % 4/1,1 % 

Ikke relevant 125 136 116 377/98,9 % 

Total (antal) 127 137 117 381/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabeller Caughtoffside 
 
Tabel 16 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
COS - Tabel 16 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 29/58 % 9/18 % 11/22 % 49/98 % 

2. Kvinder 1/2 % - - 1/2 % 

Ikke relevant - - - - 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 
 
Tabel 17 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
COS - Tabel 17 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 23/46 % 3/6 % 7/14 % 33/66 % 

4. Kollektivisme 5/10 % 6/12 % 4/ 8 % 15/30 % 

Ikke relevant 2 - - 2/4 % 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 
 
Tabel 18 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
COS - Tabel 18 September Oktober November Total (%) 

5. Historie - - - - 

6. Nutid 26/52 % 9/18 % 7/14 % 42/84 % 

7. Fremtid 4/8 %  4/8 % 8/16 % 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 
 
 
 



Tabel 19 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
COS - Tabel 19 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 3/6 % - 1/2 % 4/8 % 

9. Negativitet 2/4 % 2/4 % - 4/8 % 

Ikke relevant 25 7 10 42/84 % 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 
 
Tabel 20 – diskurs ”humor” 
 
COS - Tabel 20 September Oktober November Total (%) 

10. Humor - - - - 

Ikke relevant 30 9 11 50/100 % 

Total (antal) 30 9 11 50/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 6 
Tabeller SE 
 
Tabel 21 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
SE - Tabel 21 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 168/20,9 % 200/24,9 % 199/24,9 % 567/70,7 % 

2. Kvinder 51/6,4 % 48/6 % 55/6,8 % 154/19,2 % 

Ikke relevant 28 24 29 81/10,1 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 
 
Tabel 22 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
SE - Tabel 22 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 73/9,1 % 97/12,1 % 101/12,6 % 271/33,8 % 

4. Kollektivisme 133/16,6 % 156/19,4 % 144/18 % 433/54 % 

Ikke relevant 41 19 38 98/12,2 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 
 
Tabel 23 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
SE - Tabel 23 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 23/2,9 % 32/4 % 31/3,8 % 86/10,7 % 

6. Nutid 197/24,6 % 224/28 % 236/29,4 % 657/82 % 

7. Fremtid 27/3,3 % 16/2 % 16/2 % 59/7,3 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 



Tabel 24 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
SE - Tabel 24 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 42/5,2 % 40/5 % 30/3,8 % 112/14 % 

9. Negativitet 3/0,4 % 5/0,6 % 5/0,6 % 13/1,6 % 

Ikke relevant 202 227 248 677/84,4 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 
 
Tabel 25 – diskurs ”humor” 
 
SE - Tabel 25 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 20/2,4 % 14/1,8 % 14/1,8 % 48/6 % 

Ikke relevant 227 258 279 754/94 % 

Total (antal) 247 272 283 802/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabeller Don Balon 
 
Tabel 26 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
DB - Tabel 26 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 35/54,7 % 18/28,1 % 7/11 % 60/93,8 % 

2. Kvinder - - - - 

Ikke relevant 1/1,6 % 2/3,1 % 1/1,6 % 4/6,2 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 
 
Tabel 27 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
DB - Tabel 27 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 26/40,6 % 13/20,3 % 6/9,4 % 45/70 % 

4. Kollektivisme 7/10,9 % 4/6,3 % 1/1,6 % 12/18,8 % 

Ikke relevant 3 3 1 7/10,9 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 
 
 
Tabel 28 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
DB - Tabel 28 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 2/3,1 % 1/1,6 % - 3/4,7 % 

6. Nutid 29/45,3 % 11/17,2 % 6/9,4 % 46/71,9 % 

7. Fremtid 5/7,8 % 8/12,5 % 2/3,1 % 15/23,4 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 
 



 
Tabel 29 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
DB - Tabel 29 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 3 - 1 4/6,2 % 

9. Negativitet 8 4 3 15/23,4 % 

Ikke relevant 25 16 4 45/70,3 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 
 
Tabel 30 – diskurs ”humor” 
 
DB - Tabel 30 September Oktober November Total (%) 

10. Humor - 2 - 2/3,2 % 

Ikke relevant 36 18 8 62/96,8 % 

Total (antal) 36 20 8 64/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 7 
Tabeller AFA 
 
Tabel 31 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
AFA - Tabel 31 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 113/32,3 % 123/35,1 % 93/26,6 % 329/94 % 

2. Kvinder - - - - 

Ikke relevant 4 7 10 21/6 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 
 
Tabel 32 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
AFA - Tabel 32 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 41/11,7 % 39/11,2 % 40/11,4 % 120/34,3 % 

4. Kollektivisme 70/20 % 78/22,3 % 50/14,3 % 198/56,6 % 

Ikke relevant 6 13 13 32/9,1 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 
 
Tabel 33 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
AFA - Tabel 33 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 6/1,7 % 5/1,4 % 7/2 % 18/5,1 % 

6. Nutid 100/28,6 % 110/31,4 % 92/26,3 % 302/86,3 % 

7. Fremtid 11/3,1 % 15/4,3 % 471,1 % 30/8,6 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 



Tabel 34 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
AFA - Tabel 34 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 25/7,1 % 21/6 % 22/6,3 % 68/19,4 % 

9. Negativitet 1/0,3 % 4/1,1 % 1/0,3 % 6/1,7 % 

Ikke relevant 91 105 80 276/78,9 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 
 
Tabel 35 – diskurs ”humor” 
 
AFA - Tabel 35 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 6/1,6 % 5/1,4 % 9/2,7 % 20/5,7 % 

Ikke relevant 111 125 94 330/94,3 % 

Total (antal) 117 130 103 350/100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabeller Olé 
 
Tabel 36 – diskurs ”maskulinitet (mænd)/femininitet (kvinder)” 
 
Olé - Tabel 36 September Oktober November Total (%) 

1. Mænd 122/29,8 % 128/31,3 % 136/33,3 % 386/94,4 % 

2. Kvinder 3/0,7 % - 2/0,5 % 5/1,2 % 

Ikke relevant 3 7 8 18/4,4 % 

Total (antal) 128 135 146 409/100 % 

 
 
Tabel 37 – diskurs ”individualisme/kollektivisme” 
 
Olé - Tabel 37 September Oktober November Total (%) 

3. Individualisme 72/17,6 % 66/16,2 % 70/17,1 % 208/50,9 % 

4. Kollektivisme 51/12,5 % 62/15,2 % 61/14,8 % 174/42,5 % 

Ikke relevant 5 7 15 27/6,6 % 

Total (antal) 128 135 146 409/100 % 

 
 
Tabel 38 – diskurs ”kortsigtet/langsigtet orientering” 
 
Olé - Tabel 38 September Oktober November Total (%) 

5. Historie 6/1,5 % 11/2,7 % 15/3,6 % 32/7,8 % 

6. Nutid 117/28,6 % 121/29,6 % 127/31,2 % 365/89,4 % 

7. Fremtid 5/1,2 % 3/0,7 % 4/0,9 % 12/2,8 % 

Total (antal) 128 135 146 409/100 % 

 
 
 
 



Tabel 39 – diskurs ”positivitet/negativitet” 
 
Olé - Tabel 39 September Oktober November Total (%) 

8. Positivitet 14/3,4 % 18/4,4 % 22/5,4 % 54/13,2 % 

9. Negativitet 4/1 % 3/0,7 % 10/2,5 % 17/4,2 % 

Ikke relevant 110 114 114 338/82,6 % 

Total (antal) 128 135 146 409/100 % 

 
 
Tabel 40 – diskurs ”humor” 
 
Olé - Tabel 40 September Oktober November Total (%) 

10. Humor 3/0,7 % 5/1,2 % 6/1,5 % 14/3,4 % 

Ikke relevant 125 130 140 395/96,6 % 

Total (antal) 128 135 146 409/100 % 
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Bilag 10 
Dansk oversættelse: 
 
Oplev sejrene mod England gennem tidstunnellen i vores museum i fodboldbyen 

Fodboldbyen, 30 oktober 2015  

 

Det spanske fodboldlandshold var det første hold til at slå England på fremmed græs. Det 

skete i 1929, kort før det første FIFA VM.  

 

Kampene mellem Spanien og England har givet os mange minder gennem de seneste 100 år. 

Legendariske målscorere som Gaspar Rubio, Zarra og Satrústegui har scoret mod det engelske 

landshold, og Spanien var det første hold til at vinde over briterne på udebane, tilbage i 1929. Inden 

næste venskabskamp i Alicante, genfinder vi historien, som tidstunnellen i landsholdsmuseet i 

fodboldbyen vil fortælle os om. I omklædningsrummet fra dengang vil Iker Casillas, Xavi 

Hernandez og Fernando Torres genkalde mindet om Spaniens engelske triumf på 4-3. 

Landsholdsspillerne vil snakke om det første VM, FIFA organiserede i 1930 – en turnering der 

fandt sted i Uruguay.  

 

Video: De tre spanske stjerner er med i en video, hvor de er iført den spanske landsholdsdragt fra 

1930, og hvor de er ved at gøre sig klar til at spille kampen mod England.  

 

Spanierne og englænderne har stået ansigt til ansigt 23 gange gennem historien, hvori 11 af 

kampene har været på spansk grund. På vores hjemmebane er balancen positiv for os, da vi har 

vundet fem kampe mod Englands fire, mens der har været to uafgjorte. Det giver en total på 15 

scorede mål mod 14 indkasserede.  

 

Alicante tager pænt imod i denne venskabskamp, som vil blive spillet d. 13 november – den første i 

Spaniens forberedelser til Europamesterskabet i Frankrig i 2016.  

 
 
 
 
 
 

 





Bilag 11 
Dansk oversættelse:  
 
Søndag d. 11 oktober – Europamesterskabet 

 

Kan José Antonio Camacho blive den næste spanske landstræner? 

 

Ham fra Cieza er favorit hos det spanske forbund.  

 

Meget vil være afhængigt af det spanske landsholds formåen i Europamesterskabet i Frankrig, når 

Vicente Del Bosques fremtid på det spanske landshold skal afklares, og hver dag bliver der nævnt 

nye kandidater til at overtage hans plads hos ”De røde” (spanske landsholds kælenavn). Den bedste 

af dem, så overraskende det kan lyde, er ekslandstræneren José Antonio Camacho.  

 

Ham fra Cieza er favorit hos det spanske fodboldforbund, fordi han allerede kender til det, og i 

øjeblikket er uden arbejde, og ikke ønsker at vende tilbage til klubfodbold. Disse grunde ser ud til at 

være nok for forbundet til at tilbyde ham pladsen, som han optog mellem 1998 og 2002. Forskellige 

undersøgelser i medierne fortæller, at de spanske fans ikke synes godt om hans tilbagevenden, og 

foretrækker en profil som Paco Jémez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  





Bilag 12 
Dansk oversættelse:  

 

Lørdag d. 14 november – Europamesterskabet 

 

I Spanien er man ved at miste tålmodigheden med Diego Costa 

 

Den spansk-brasilianske angriber har kun scoret et mål i ti kampe.  

 

Tiende kamp for Diego Costa på landsholdet og i Spanien venter man stadig. Angriberen fra 

Chelsea har kun formået at score ét mål, og det er bestemt ikke gode cifre for en verdensklasse-

angriber.  

 

Blandt fans af landsholdet er der begyndt at være en summende tvivl omkring den spansk-

brasilianske angribers plads hos Vicente Del Bosques udtagne, især med tanke på den form, andre 

angribere som Aduriz er i. 

 

Sandheden er, at mod England vendte Diego Costa tilbage på et meget lavere niveau, end hvad man 

kan forvente. Han lykkedes ikke med en eneste bold i fødderne, og så forspildte han målchancerne.  

 

Angriberen bør begynde at vise, at han er den skrækindjagende målscorer, han var i Atletico 

Madrid, for ellers kan han miste sin plads til Europamesterskabet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bilag 13 
(manglende original pga. fejl på hjemmesiden) 

 
Dansk oversættelse:  
 
Messi, den bedste i La Liga 

 

Den argentinske fodboldspiller blev kåret til den bedste spiller i den spanske liga i sæsonen 

2014/2015. En glimrende forløber til Balón de Oro.  

 

Han spillede 38 kampe; en total på 3.375 minutter. Han scorede 43 mål, og leverede 18 målgivende 

afleveringer. Selvom det ikke er hans felt, erobrerede han 188 bolde. For at sammenfatte, han 

smadrede alt. Hans hold, Barcelona, oplyst af hans talent, fejrede titlen. Alt dette gør ham åbenlyst 

til den fortjente vinder. Lionel Messi blev valgt som den bedste spiller i den spanske liga 2014-2015 

til uddelingen ”Premios La Liga”. Som en bonus blev han også valgt til den bedste angriber. To fine 

priser hen imod Balon de Oro, hvor han er nomineret sammen med sin holdkammerat Neymar og 

Cristiano Ronaldo.  

 

”Jeg dedikerer den til min søn Thiago, som bliver vred når jeg tager hjemmefra. Han siger til mig: 

”Scorer du mål igen i dag?”. ”Ja, jeg scorer igen i dag, siger jeg så til ham”, og hans ansigt 

rømmede en smule, da han modtog prisen. Netop vendt tilbage efter en skade, der har holdt ham 

ude af spillet gennem to måneder, og Messi bliver ved med at triumfere. Endnu en stolthed for 

argentinsk fodbold. 
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