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Abstract 
Den moderna tävlingsidrotten har sedan första början varit mansdominerad då det ansågs som 

okvinnligt för kvinnor att ägna sig åt tävlingsidrott eftersom de ansågs för svaga. Dessutom 

trodde man att kvinnor som ägnade sig åt idrott minskade sin fertilitet. Då kvinnor historiskt 

sett alltid haft en underordnad roll i idrottsvärlden har detta även lett till ojämn medial 

täckning.  

 

Detta synsätt har även bidragit till en lägre rapportering om kvinnliga idrottare samt att 

kvinnor och män skildras på olika sätt på sportsidorna. Därför är syftet med denna studie att 

jämföra hur manliga och kvinnliga längdskidåkare har framställts i kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen. Nedslagen har varit vinter-OS från Lake Placid 1980 och vinter-

OS i Vancouver 2010, detta för att se ifall det skett en förändring i hur män och kvinnor 

skildrats över tid. I denna studie har en kvalitativ textanalys genomförts för att urskilja 

språkliga skillnader i hur manliga respektive kvinnliga längdskidåkare framställts i 

kvällstidningsartiklar.  

 

Genom att studera de utvalda artiklarna visar resultatet att kvinnliga skidåkare fortfarande 

marginaliseras samt trivialiseras genom journalisternas språkbruk. Kvinnliga längdskidåkare 

beskrivs i högre grad utifrån deras utseende och privatliv än vad de manliga idrottarna gör. 

Detta är förekommande både från Lake Placid 1980 och Vancouver 2010. Dock har kvinnor 

fått ökat utrymme i de två tidningarna och utvecklingen mot ökad jämställdhet på 

sportsidorna är på rätt väg. 

 

Nyckelord: Genus, vinterolympiaden, kvalitativ textanalys, trivialisering, infantilisering, 

ambivalens, marginalisering, sportjournalistik 
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1. Inledning 
Ända från första början var den moderna tävlingsidrotten mansdominerad och en av 

samhällets mest maskulina institutioner. Under de senaste decennierna har det skett en viss 

förändring och alltfler kvinnliga idrottare får utrymme i medierna. Trots detta är sportsidorna i 

tidningarna fortfarande till stor del dominerade av herridrott.1 Relation mellan sport, 

journalistik och kön har belysts i flera studier, till exempel har Nathalie Koivula2 studerat hur 

kvinnliga idrottare framställts språkligt. Få jämförelser har dock gjorts över tid, därför har jag 

i min uppsats valt att undersöka om det skett en utveckling över tid i hur kvinnliga 

längskidåkare gestaltats i kvällspressen. 

 

Då kvinnor historiskt sett alltid haft en underordnad roll inom idrottsvärlden har det lett till att 

det mediala utrymmet varit ojämnt fördelat mellan manliga och kvinnliga idrottsutövare. Det 

motstånd som kvinnor mött inom idrotten har även visat sig i medierna kvinnor ofta skildrats 

på ett annat sätt än manliga idrottare.3 Rapporteringen om kvinnlig idrott tenderar fortfarande 

att vinklas på ett speciellt sätt, ofta så att fokus riktas in på det kroppsligt estetiska. Dessutom 

infantiliseras ofta kvinnliga idrottare genom att kallas för flickor eller på annat sätt framställas 

mer ”barnsligt” istället för att få status av vuxen självständighet4.  

 

Massmedierna har ett stort inflytande och påverkar våra attityder, värderingar och sättet vi 

betraktar vår omgivning och samhället. Medierna hjälper till att sätta ramen för vad vi vill 

veta och vad som är viktigt.5 Genom mediernas rapportering sätts fokus på vad som är viktigt 

och den formar de åsikter vi får om olika personer som figurerar i medierna. Publiken får sin 

uppfattning om idrottare och hur det gått i tävlingar via medierna, eftersom de sällan har 

möjlighet att närvara då dessa evenemang inte alltid är på hemmaplan.6 

 

                                                
1 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 464 
2 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999) 
3 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 476 
4 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 479 
5 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 39 
6 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 39 
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I denna uppsats undersöks om det skett någon skillnad i rapporteringen mellan manliga och 

kvinnliga idrottsutövare. Detta har gjorts genom att studera artiklar ur de två kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen under vinter-OS i Lake Placid, USA, 1980 och Vancouver, 

Kanada, 2010. För att öka undersökningens validitet har en begränsning av antalet 

idrottsgrenar gjorts, i detta fall blev valet längdskidåkning. 

 

Längdskidåkning valdes för att det är en sport som har folklig status och har haft det under en 

längre period bland annat i samband med Vasaloppet. Dessutom är det en sport där manliga 

respektive kvinnliga utövare är ungefär lika många på elitnivå, vilket är viktigt för att kunna 

göra en bedömning som stämmer överens med verkligheten så mycket som möjligt och 

därmed få en högre validitet. En annan anledning till varför jag valt längdskidåkning är att 

Sverige har haft många stora profiler inom sporten både på herr- och damsidan vilket innebär 

en högre grad av rapportering i medierna.  

 

1.1 Bakgrund - Kvinnor och idrott genom historien 
Kvinnors underordning inom idrotten går långt tillbaka i tiden och har bland annat sina rötter 

vid de första olympiska spelen i Aten 1896, där inga kvinnor deltog och där det fanns ett 

uttalat motstånd mot kvinnligt tävlingsidrottande. Argumenten var främst att kvinnor ansågs 

vara för svaga för att ägna sig åt tävlingsidrott. Genom att idrotta trodde männen att kvinnors 

fertilitet skulle minska samt att kvinnligheten försvann då en kvinna utförde en fysiskt 

krävande tävlingsidrott. Alltfler kvinnor börja ägna sig åt tävlingsidrott men ändå var det 

betydligt färre kvinnliga idrottare än manliga vid sommar-OS i Sidney 2000 då endast 38 

procent av de tävlande var kvinnor.7  

 

Idrotten i Sverige övertog under 1900-talets första decennier allt mer gymnastikens roll som 

ett område där ”män kunde vara män”.8 Idrotten kom att bli alltmer specialiserad och 

tävlingsinriktad, detta var ett sätt att stärka männen i dygder som mod, kraft och beslutsamhet. 

Det var också tänkt som ett sätt att rädda den framväxande generationens män från allt det 

                                                
7 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 474 
8 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 13 
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man ansåg hotade att förstöra deras manliga karaktärsdrag.9 Ett av dessa hot var för hög nivå 

av moderliga omsorger från kvinnorna i deras omgivning.10  

 

Synen på kvinnokroppen som svag och känslig för överansträngning satte en tydlig prägel på 

kvinnlig idrott under 1900-talet såväl i Sverige som utomlands. En särskild typ av gymnastik 

specialiserad för kvinnor utvecklades med rörelser anpassade för en förmodad specifik 

kvinnlig fysik och psykologi.11 Medan skolornas gymnastik inriktade sig på att utveckla 

pojkars uthållighet, styrka och kraft, undervisades flickorna i rytmik, smidighet och 

behagfullhet i sina rörelser. Flickornas fysiska aktiviteter skulle handla om lek medan 

tävlingsmomenten reserverades för pojkarna. Det Internationella Kvinnliga Idrottsförbundet, 

som existerade under åren 1921-1936 och som anordnade idrottsspel för kvinnor, lyckades få 

med kvinnlig friidrott på OS-programmet för första gången 1928.12 

 

1.2 Tidigare forskning  
Flera studier har genomförts angående sportjournalistik och utvecklingen inom det 

sportjournalistiska området. Flera undersökningar handlar om hur sportjournalistiken som 

helhet har förändrats ofta med inriktning på etnicitet och nationalitet. Ett exempel är David 

Rowes bok Sport, culture and the media: the unruly trinity13. David Rowe menar att oavsett 

var i världen vi bor så blir vi påverkade av medierna runt omkring oss och sport är en stor del 

av vår vardag. Han menar även att sportjournalister har svårt att hålla en professionell 

standard och vara objektiva, då de samtidigt som de rapporterar skapar nära band med 

idrottarna och läsarna.14 
 

 
                                                
9 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 13 
10 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 13 
11 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 15 
12 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-

talet, Umeå (1989), sid 50 
13 Rowe, David, Sport, culture and the media: the unruly trinity, Buckingham (2004), sid 158 
14 Rowe, David, Sport, culture and the media: the unruly trinity, Buckingham (2004), sid 5 
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De undersökningar som gjorts angående genus och sport tar upp könsliga stereotyper och hur 

de figurerat på sportsidorna. En av de undersökningar som till viss del stämmer in på det som 

att studerats i denna undersökning är Helena Tolvheds Nationen på spel. Hon kommer i sin 

undersökning av fem veckotidningar fram till att kvinnor undervärderas jämfört med männen 

i text och bild, samt att kvinnliga idrottare ofta beskrivs utifrån deras utseende och familjeliv. 

I sin inledning diskuterar hon hur mediernas sportbevakning ofta spelar vidare på könsliga 

stereotyper om både män och kvinnor och hur det tar sig uttryck på sportsidorna: 

 
”Jämfört med representationer av mäns idrottande har kvinnliga idrottares utseende tenderat att oftare hamna i 

fokus för framställningarna och den mest omfattande mediala uppmärksamheten har ofta riktats mot de kvinnliga 

idrottare som betraktats som företrädare för (heteronormerad) femininitet och utövat sådana sporter och grenar 

som betonar smidighet och skönhet snarare än snabbhet och styrka.”15 

 

Enligt Nathalie Koivula, som skrivit avhandlingen Gender in sport, får kvinnor en signifikant 

lägre andel täckning i medierna än män, även när det gäller sporter där kvinnor innehar 

majoritet i antal utövare, som till exempel hästsport.16 Koivula menar att detta också ofta 

förekommer vid stora sportevenemang som under de olympiska spelen eller andra tävlingar 

som till exempel vid friidrott där manliga och kvinnliga idrottare tävlar samtidigt. Hon menar 

även att den mansdominerade sportjournalistiken ofta skrivs av manliga vita journalister som 

undermedvetet väljer att skriva om de ämnen som de av egen erfarenhet kan identifiera sig 

med.17  

 

Liesbet van Zoonen, som studerat fördelningen mellan män och kvinnor på redaktioner, visar 

på att kvinnliga journalister ofta förpassas till att skriva om områden som anses vara 

kvinnliga, som till exempel familjefrågor.18 Koivula tror att detta kan vara en anledning till att 

kvinnliga idrottare undervärderas och får så mycket mindre rapportering i medierna19. 

 

                                                
15 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 43 
16 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 39 
17 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 40 
18 van Zoonen, Liesbet, Feminist media studies, Towbridge (1994), Sid 59 
19 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 40 
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Ulf Wallins undersökning Sporten i spalterna: Sportjournalistikens utveckling i svensk 

dagspress under 100 år är en kvantitativ undersökning av sportjournalistiken mellan åren 

1895-1995 i sju svenska dagstidningar. Han kom fram till att kvinnliga idrottare hade fått 

betydligt mindre utrymme på sportsidorna än männen, men att skillnaden successivt blir 

mindre och mindre tydlig. 

 
”I början av detta sekel (1900-talet) började kvinnor också så smått ägna sig åt friidrott, bandy, skidor, tennis 

badminton och konståkning. Det satte emellertid få spår i tidningarna.”20 

 

En annan aspekt som Koivula finner som ett problem som behöver lösas för att göra 

sportjournalistiken mer jämställd i rapporteringen är hur kvinnor språkligt undervärderas. 

Enligt hennes undersökning marginaliseras kvinnliga idrottare med hjälp av ett språkbruk som 

leder till att deras prestationer trivialiseras.21 Ett exempel är att benämna kvinnliga idrottare 

som tjej eller flicka vilket ger läsaren associationer att hon är yngre än hon egentligen är. 

 

Två andra teman som Michael Messner funnit inom sportjournalistiken är dels att ett val har 

gjorts att ägna stor del av den redan tunna täckningen av kvinnlig idrott till historier med 

humoristiska inslag eller allmänt oseriös rapportering. Enligt Messner är ett exempel på detta 

reportage som är gjorda enbart i underhållningssyfte, han nämner ett reportage som gjordes i 

USA om två kvinnor som hoppade bungee jump nakna, vilket fick mycket sändningstid.22  

 

Det andra temat är sexualisering av idrottskvinnor.23 Ett exempel som Messner tar upp är en 

artikel om en tennismatch mellan Mary Pierce och Anna Kournikova där reportrarna till stor 

del fokuserat på att Kournikova är en sexuellt attraktiv kvinna. Messner anser att detta beror 

på att manliga sportkommentatorer och journalister i främst USA anser att kvinnliga idrottare 

och deras resultat är mindre värda än manliga.24 Även David Rowe tar upp att sportmedierna 

ofta beskriver kvinnor på ett sätt som anspelar på deras utseende och sexualitet. Rowe menar 

                                                
20 Wallin, Ulf, Sporten i spalterna: Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år, Kungälv 

(1998), sid 90 
21 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 40 
22 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 96 
23 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 96 
24 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 98 
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att en del manliga journalister anser att de som ger sig in i leken får leken tåla när det gäller 

att dra sexuella anspelningar när det kommer till kvinnliga idrottare.25 

 

Michael Messner menar dock att ökningen av andra nyhetskällor som kabel-tv, 

specialinriktade sportmagasin och internet har inneburit att kvinnliga idrottare fått mer 

medialt utrymme i dessa medier. Detta eftersom de medier som specialiserar sig på bevakning 

av kvinnoidrott får större utrymme att rapportera än i de traditionella medierna.26 Detta har 

dock inte enbart varit så positivt som kan tänkas. De nya mediala plattformerna har inneburit 

mer nischad marknadsföring, vilket innebär att respekterad rapportering av kvinnlig sport kan 

förpassas till mindre nyhetskanaler. Detta innebär att sportbevakningen i de större medierna 

kan fortsätta att domineras av manliga idrottare27. 

 

En annan undersökning som inspirerat till denna studie är en C-uppsats från hösten 2010, där 

tre svenska sportbilagor studerats ur ett genusperspektiv.28 Författarna kom i sin uppsats fram 

till att fler kvinnor kom med på sportsidorna 2010 än 1997 och att de tre studerade tidningarna 

oftare nämner resultat av kvinnliga idrottare samtidigt som de redovisar männens resultat. 

Däremot har inte de kvinnliga idrottarna fått någon ökning i antal artiklar som specifikt enbart 

handlar om dem, utan ofta nämns de bara i förbifarten eller i kortare artiklar. 

Uppsatsförfattarna kom även fram till att kvinnor ofta marginaliseras med hjälp av språkliga 

grepp som infantilisering och ambivalens. De kvinnliga idrottarna trivialiseras ofta genom att 

deras prestationer förringas och att artiklar om dem oftare handlar om privatliv än vad artiklar 

om manliga idrottare gör29. 

 

I uppsatsen studeras dock rapporteringen av kvinnliga och manliga idrottsutövare generellt 

och inte granskning av någon specifik sport. Författarna har studerat tre år, 1997, 2005 och 

2010 och under varje undersökt år gjort tre nedslag under två dagar. Författarna har undersökt 
                                                
25 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 92 
26 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 92 
27 Messner, Michael A, Taking the Field. Women, men and sports, Minneapolis (2002), sid 92 
28  Dragstedt Kajsa, Asplund Mathias, Var är kvinnorna? – En studie av tre svenska sportbilagor ur 

genusperspektiv, Södertörns Högskola, Stockholm (2010) 
29  Dragstedt Kajsa, Asplund Mathias, Var är kvinnorna? – En studie av tre svenska sportbilagor ur 

genusperspektiv, Södertörns Högskola, Stockholm (2010), sid 23 
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alla idrotter som rapporterats under de dagar nedslag gjorts. Detta kan vara ett problem då 

vissa sporter är mer mansdominerade i antal utövare, som till exempel ishockey, och andra är 

något mer kvinnliga med fler kvinnliga utövare som till exempel gymnastik. Att genomföra 

en undersökning med mål att studera hur kvinnor och män framställs i pressen på detta sätt är 

inte av tillräcklig validitet då det råder för stor skillnad mellan olika idrotter. Jag har därför i 

denna studie valt att studera endast en idrott, där mängden kvinnliga och manliga utövare är 

relativt jämbördig vilket gör resultatet mer trovärdigt. 

 

Sverige har många stora namn inom längdskidåkning både på den manliga och kvinnliga 

sidan, dessutom är längdskidåkning en sport med folklig status. Sverige har haft stora 

framgångar inom längdskidåkning genom tiderna med stora namn som till exempel Thomas 

Wassberg, som tog OS guld 1980, samt Charlotte Kalla och Marcus Hellner som tog OS guld 

2010. Med anledning av det folkliga intresset samt stora namn och vinster kan man förvänta 

sig en hög grad av rapportering. 

 

1.3 Teori 
För att kunna bedöma om det skett en förändring i hur Aftonbladet och Expressen beskriver 

manliga och kvinnliga längdskidåkare, är det främst val av språk och kommentarer som bör 

studeras. Därför har jag valt att studera artiklarna utifrån de tre språkliga begreppen, 

infantilisering, ambivalens och trivialisering. Dessa har jag sedan använt som stöd i analysen 

av mitt material.  

 

Sportjournalistikens språk och estetik 

Språkbruket inom sportjournalistiken är av ett eget slag och började utvecklas efter 

sekelskiftet 1900. Denna journalistiska genre karaktäriseras av känslomässig 

följetongsdramatik som utvecklade speciella estetiska mönster där historier spetsades till och 

journalisterna började följa dramaturgiska lagar.30 Detta för att locka allt fler läsare och för att 

tidningarna började få allt större konkurrens. För att skilja sig från televisionens 

sportbevakning, där publiken med egna ögon kan följa ett sportevenemang, har pressen mer 

riktat in sig på att skriva om vad som händer före och efter en tävling. 31 Ett exempel är 

                                                
30 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 84 
31 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 84  
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analyser före en fotbollsmatch där laguppställning och fotbollsspelarnas egenskaper 

diskuteras och beskrivs. 

 

Under 1960-talet började även idrottsutövarna själva komma till tals i kvällspressens artiklar 

och det var inte längre bara journalisterna som skildrade vad som hänt utan i allt större 

utsträckning även de tävlande i form av intervjuer. Även språkvalet kom att förändras och det 

blev alltmer känslosamt med stark betoning på dramatik och känslor. I samband med ökad 

sentimentalitet och intimisering av sportjournalistiken kom idrottsutövarnas privatliv att i 

högre grad ingå i rapporteringen.32 Ett exempel är fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg vars liv 

utanför idrotten ofta förekom på sportsidorna, många gånger i samband med hans status som 

partykille och hans extraknäck som underklädesmodell, som det skrevs mycket om i 

kvällstidningarna.  

 

Språkliga grepp inom sportjournalistiken varierar mycket beroende på vilken idrottsgren det 

handlar om. De flesta språkliga bilder som förekommer är metaforer i form av ord och uttryck 

som främst är hämtade från andra områden och främst från det militära. Andra stilistiska 

grepp som ofta används är allitterationer, mytiska kopplingar, ordlekar, motsättningar och 

kontraster, smeknamn, jämförelser etc.33 Vanligt är att skapa ordlekar eller rimma på en 

idrottares namn, ofta i samband med rubriker. Två exempel är rubrikerna ”Så blev Kalla störst 

av alla”34 och ”Kalla – Oh La La!”35, båda tagna från Expressen där man valt att rimma på 

Charlotte Kallas efternamn. 

 

Kvinnliga idrottare särskiljs ofta från de manliga i medierna, inte bara genom glesare 

rapportering utan även språkligt. Journalister använder antingen medvetet eller omedvetet 

olika språkliga grepp för att marginalisera kvinnor från män. Tre språkliga grepp har använts 

som grund i analysen av de artiklar som valts ut, och dess innebörder kommer nu att beskrivas 

närmare.  

 

                                                
32 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 84 
33 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 86 
34 Brandberg Jens, Holmberg Ludvig, Juborg Carl, Pettersson Tomas, ”Så blev Kalla störst av alla”, Expressen, 

16/2 – 2010 
35 Olsson Mats, ”Kalla – Oh la la!”, Expressen, 16/2 - 2010 
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Infantilisering 

Nathalie Koivula kom fram till att journalisterna beskrev kvinnliga och manliga idrottare på 

olika sätt. Detta framträdde främst i hur de med hjälp av språkliga formuleringar 

nedvärderade kvinnorna jämfört med männen. Koivula fann att medierna många gånger 

använde infantiliserande språkliga grepp där till exempel kvinnor blev beskrivna som flickor 

när de egentligen var av vuxna kvinnor. Medan kvinnorna blev tilldelade benämningen tjej 

eller flicka beskrevs aldrig männen infantiliserande och benämndes alltid som män och 

därmed gavs de statusen som vuxna.36 Att benämna kvinnliga idrottare på detta sätt ger 

läsaren associationer till att det är väldigt unga kvinnor som tävlar.  

 

Infantilisering av kvinnliga idrottare kan även ta sig andra uttryck inom sportjournalistiken. 

Ett sådant exempel är valet att enbart publicera förnamn.37 Vissa idrottare har genom 

prestationer både inom idrotten och utanför fått figurera så pass mycket i medierna att de 

blivit välkända för publiken. Dessa idrottare blir företrädare för sin sport då deras namn 

automatiskt gör att publiken associerar till den sport de är verksamma i, personerna får ofta 

smeknamn av pressen eller omskrivs enbart med förnamn. Ett typexempel på detta är 

ishockeyspelaren Peter Forsberg, som av medierna fått smeknamnet ”Foppa”. Att använda 

smeknamn eller bara förnamn markerar ett vänskapligt band mellan idrottaren, medierna och 

publiken.  

 

Nathalie Koivula38 menar att journalistens val att skriva förnamn på idrottare som inte tillhör 

de största profilerna inom en viss sport däremot kan få en infantiliserande effekt. Hon menar 

att det oftast är kvinnor som benämns enbart med förnamn medan männen ofta benämns med 

både förnamn och efternamn. Detta får då effekten att publiken undermedvetet får en 

uppfattning om att de manliga idrottarna är mer respekterade än de kvinnliga idrottarna.  

 

Ambivalens  

När journalisten beskriver en person med motsägelsefulla ord som i sig är motsättningar till 

varandra framträder ambivalens. Detta sker till exempel om reportern beskriver styrka, som är 

                                                
36 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 42 
37 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 42 
38 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999), Sid 42 
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positivt laddat, i samband med svaghet, som har en negativ antydan.39 Ett exempel på detta är 

när en idrottskvinna beskrivs som en ”stark idrottstjej”.  Stark har positiva konnotationer, men 

epitetet ”tjej” skapar en infantilisering av idrottaren. En positiv beskrivning av en persons 

egenskaper kan direkt följas av en negativ beskrivning. Till exempel kan en idrottare 

beskrivas som snabb, men inte speciellt stark. Detta gör att läsaren får intrycket av att den 

kvinnliga idrottaren är mindre skicklig än manliga idrottare och hon undervärderas i läsarens 

ögon.  

 

Trivialisering 

Trivialisering innebär att en idrottares prestationer förringas genom olika språkliga 

framställningar. Peter Dahlén menar att sportbevakningen i hög grad präglas av förutfattade 

antaganden kring vilka idrottsgrenar som lämpar sig för respektive kön. Detta medför att de 

sporter som överensstämmer med våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är 

de som uppmärksammas mest. Till exempel ishockey, som har fler manliga utövare än 

kvinnliga, eller simhopp som har fler kvinnliga och därmed anses av många vara en sport för 

kvinnor. En effekt av detta är att kvinnliga idrottare oftare än manliga framställs i relation till 

privat- och familjeliv, medan manliga idrottare för det mesta sätts i relation till sina 

prestationer.40  

 

Trivialisering innebär även att journalisterna använder språkbruk som betonar att kvinnor 

tävlar utifrån andra drivkrafter än att vinna, till exempel för att det är roligt att idrotta eller på 

grund av gemenskap med lagkamrater. En man får sällan frågor om varför han idrottar då det 

av många uppfattas som självklart att män ska idrotta och tävla samt att det är en medfödd 

egenskap.  

 

Kvinnliga idrottare kopplas oftare än manliga till familjesfären och moderskap. Därigenom 

legitimeras den traditionella ideologiska könsuppdelningen av privat (kvinnlig sfär) och 

offentligt (manlig sfär). Detta medför enligt Dahlén att mediepubliken försäkras om att 

kvinnor trots att de tävlingsidrottar är ”riktiga”, heterosexuella kvinnor genom mediernas 

                                                
39 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 42 
40 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 480 
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referenser till familj, barn och make. Helena Tolvhed41 framhåller att idrotten då snarare 

framstår som en aktivitet vid sidan av det riktiga kvinnolivet som till exempel moderskap och 

driva hushållet. 

 

En sportslig bedrift som en idrottare utfört kan undermineras av journalisten med en 

bortförklaring. Till exempel att en medalj berott på att en annan längdskidåkare fallit i spåret 

eller att vädret var bra just den dagen. Enligt Koivula är dessa ursäkter för att idrottaren vunnit 

en vanligt förekommande form av trivialisering av kvinnor i sportjournalistiken. Vid förluster 

och motgångar beskrivs kvinnor oftare än män i negativa ordalag. En mans förlust kan 

bortförklaras med yttre omständigheter som bidragit till förlusten, istället för att skriva att den 

manliga idrottaren helt enkelt inte var lika bra som sina konkurrenter42.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur kvinnliga respektive manliga längdskidåkare har 

framställts i de två stora kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, samt om det skett en 

förändring i rapporteringen över tid. I denna uppsats har jag varit intresserad av att studera 

stereotypa mönster i skildringen av kvinnliga och manliga längdskidåkare i val av ord och 

kommentarer samt hur detta har förändrats över tid. Detta har studerats utifrån följande 

frågeställningar: 

• Hur skildras kvinnliga längdskidåkare jämfört med manliga i artiklarna? 

 

• Vilka språkliga variationer finns när personerna beskrivs? 

 

• Vilka skillnader finns det i rapporteringen vid vinster respektive förluster av kvinnliga 

längdskidåkare jämfört med manliga? 

 

 

 

 
                                                
41 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008), sid 42 
42 Dahlén, Peter, Sport och medier. En introduktion, Kristiansand (2008), Sid 480 
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1.5 Metod, urval och källor 
Denna undersökning bygger på en kvalitativ metod där underliggande tendenser i artiklar 

synliggörs genom närläsning43. Den kvalitativa textanalysen riktar in sig på att ur ett 

genusperspektiv studera hur kvinnliga respektive manliga längdskidåkare framställs i de två 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Fokus för denna undersökning är att studera hur 

kvinnor framställs på sportsidorna samt om det skett en förändring i framställning över tid. 

Dessutom för att se hur språket i kvällstidningarnas sportdelar förändrats, ifall det blivit mer 

explosivt och dramaturgiskt.  

 

Valet av Aftonbladet och Expressen har skett till följd av deras omfångsrika sportrapportering 

i särskilda bilagor med bred rapportering från stora idrottsevenemang, som i detta fall  

vinter-OS. I deras bevakning fanns en stor andel artiklar att göra ett urval bland. 

Valet av tidpunkt är datumen den 13 februari fram till och med den 24 februari år 1980 samt 

den 12 februari fram till och med den 28 februari 2010. Anledningen till att dessa nedslag 

gjorts är för att under dessa perioder utspelades vinter-OS, 1980 i Lake Placid i USA och 

2010 i Vancouver i Kanada.  

 

Metoden har genomförts med grund i tre olika språkliga särdrag som återfinns i tidigare 

forskning, bland annat Nathalie Koivulas avhandling Gender in sport och Peter Dahléns bok 

Sport och medier, dessa är infantilisering, ambivalens och trivialisering. Dessa språkliga 

särdrag valde jag ut för att de återfinns i andra studier om genus och sport, till exempel 

Nathalie Koivula44 och Helena Tolvhed45. En annan anledning är att de stämmer överens med 

syftet och frågeställningen och hjälper till att finna underliggande könsstereotypa språkliga 

framställningar i de texter som studerats. Genom att använda dessa begrepp när jag studerar 

mitt material underlättar det att dels finna svar på mina frågor samt att bearbeta dem i min 

analys. 

 

                                                
43 Esaiasson Peter, Oscarsson Henrik, Gilljam Mikael, Wängnerud Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Vällingby (2010), sid 237 
44 Koivula, Nathalie, Gender in sport, Edsbruk (1999) 
45 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska 

spel 1948-1972, Umeå (2008) 
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Urvalet av artiklar är strategiskt valda46 för att få fram texter som är tillräckligt homogena. 

Detta för att de ska stämma överens med syftet och frågeställningen och för att kunna 

genomföra en rättvis undersökning. Grunden i valet av artiklar är att så många beståndsdelar 

som möjligt är desamma mellan artiklarna för att de ska kunna jämföras på bästa sätt. 

Artiklarna har valts ut utifrån dessa kriterier: 

• Kön 

• Artikellängd, dvs omfattning av textutrymme 

• Artikeltyp (krönika, reportage och andra längre artiklar) 

• Vilken idrott 

• Tidpunkt 

• Tidning 

• Språkliga särdrag (infantilisering, ambivalens och trivialisering) 

 

För att en textanalys ska kunna genomföras har en begränsning gjorts i typ av artiklar samt 

längden på dessa. Artiklar med färre än 2000 tecken har inte ingått i undersökningen och 

därmed har notiser valts bort, detta för att dessa kortare artiklar sällan innehåller 

beskrivningar eller pratminus. Artiklar där journalisten får stort utrymme har valts då det ofta 

är de som sätter diskurserna och startar diskussioner. Krönikor har därför fått vara med 

eftersom det är här som journalisten använder sig mycket av eget språkbruk samt låter tankar 

och värderingar komma med. 

 

Källmaterialet är hämtat från mikrofilmarkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Där 

sökte jag efter artiklar som tog upp längdskidåkning och gjorde därefter ett första urval på 44 

artiklar totalt, 22 stycken från Aftonbladet och 22 stycken från Expressen. Därefter gjordes ett 

sista urval då totalt sexton artiklar valdes ut, fem artiklar från 1980 och elva stycken från 

2010. Anledningen till att det valdes fler artiklar från 2010 är för att det fanns en betydande 

större andel texter från Vancouver än det fanns från Lake Placid. Dessa artiklar är även 

utplockade för att kunna studeras utifrån de tre språkliga särdragen, och har därmed innehåll 

som kan analyseras parallellt med de artiklar som valdes ut från 1980. Detta för att möjliggöra 

                                                
46 Esaiasson Peter, Oscarsson Henrik, Gilljam Mikael, Wängnerud Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Vällingby (2010), sid 248 
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en ännu djupare närläsning och därmed kunna dra slutsatser. Här följer en lista på de artiklar 

som valdes ut: 

Strömmer tinar upp Raisa … Det ger Sverige en medalj, Expressen, 16/2 – 1980 

Guldglädje med små stänk av vemod…, Expressen, 18/2 – 1980 

Eva Olsson, Aftonbladet, 17/2 – 1980 

Så skönt den blänker, Expressen, 18/2 - 1980 

Det går åt helsike, Aftonbladet, 15/2 - 1980 

Hjärtlarm och hypokondri – så blev de hjältar, Expressen, 21/2 - 2010 

Utdömd av experterna, Expressen 20/2 - 2010 

Träsket bakom succén, Expressen 27/2 - 2010 

Sanslöst, Aftonbladet, 25/2 - 2010 

Makalöst, Aftonbladet, 22/2 - 2010 

Kalla – Oh la la!, Expressen, 16/2 - 2010 

Hoppas inte för mycket, Expressen, 15/2 - 2010 

Guldtaktiken höll inte: ’Bet sig fast som en igel’, Aftonbladet, 23/2 - 2010 

Båda blev förnedrade, Expressen, 18/2 – 2010 

Vita arméns sista strid, Expressen, 28/2 – 2010 

Kolossalt, Aftonbladet, 20/2 - 2010 
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2. Resultat och analys 
Undersökningen har byggts upp utifrån de tre frågeställningarna och är därefter indelad i tre 

kapitel. Samtliga delar har delats upp i två avsnitt, först en genomgång av artiklarna från Lake 

Placid 1980 och därefter de ifrån Vancouver 2010. Detta för att de två årtalen tydligt ska 

särskiljas och för att en analys av artiklarna ska bli lättare och tydligare.  

I det första kapitlet har de valda artiklarna använts för att ta reda på om kvinnliga 

längdskidåkare skildras på annat sätt än männen och ifall det skett någon förändring mellan 

1980 och 2010.  

 

I kapitel två har artiklarna granskats för att se om det förekommer några språkliga variationer 

när kvinnliga längdskidåkare jämförts med manliga. Även i detta kapitel har resultaten från 

Lake Placid ställts mot de från Vancouver för att konstatera om det skett någon förändring i 

hur kvinnliga skidåkare framställs språkligt under de trettio år som skiljer de två 

olympiaderna åt. 

 

Det sista kapitlet besvarar frågan om journalisterna beskrivit kvinnliga och manliga förluster 

respektive vinster olika. Detta för att studera om de kvinnliga idrottarnas resultat 

marginaliserats eller bortförklarats jämfört med männens.  

 

2.1 Skildring av kvinnliga längdskidåkare jämfört med manliga 
Vid en genomgång av artiklarna från Aftonbladets och Expressens rapportering av  

olympiaderna 1980 och 2010, framgår det att bevakningen var betydligt mindre omfattande 

vid Lake Placid jämfört med Vancouver. För 1980 fann jag 45 artiklar och 2010 98 artiklar 

som handlade om längdskidåkning. Det framgår också tydligt att antalet artiklar om kvinnliga 

längdskidåkare har ökat under de trettio år som skiljer de två evenemangen åt.  

 

Lake Placid 1980 

Expressen hade totalt arton texter från Lake Placid som behandlade längdskidåkning. Av  

dessa arton var det endast tre som nämnde kvinnliga längdåkare, en av dessa var en något 

längre artikel om ryskan Raisa Smetanina. Skribenten hade i denna artikel valt att betona att 

ryskan är tillbakadragen och inte talar engelska. Dessutom har journalisten i samma berättelse 
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om Smetaninas guldlopp valt att nämna att hon är ogift, vilket framstår som irrelevant sett till 

artikeln som helhet. 

 
”Skiddrottningen är inte gift – inte än – men Nikolaj Zimjatov, tremilssegraren, och hon är vänner. Som man 

säger (”Jojo…”).”47 

 
Skribenten inleder med att skriva om hur Åke Strömmer från Radiosporten lyckats tina upp 

den annars tysta guldmedaljören inför hennes presskonferens. Därefter följer Smetaninas 

kommentar om hur ofta och hårt hon tränar och hur detta lett fram till hennes  

OS-vinst. Efter detta kommer ett instick om hennes civila status som ogift. Dessutom har 

journalisten valt att lägga till en kommentar om att Raisa Smetanina och Nikolaj Zimjatov 

kanske inte alls endast är vänner med sin kommentar ”Som man säger (”Jojo…”)” vilket inte 

är speciellt professionellt.  

 

Artikeln ovanför kan jämföras med en annan som behandlar en manlig guldmedaljör. Denna 

artikel handlar om svenska Thomas Wassberg, som med endast en tusendel vann över 

finländaren Juha Mieto.  Här har journalisten på ett dramatiskt sätt beskrivit hur loppet gått till 

och hur Thomas Wassberg jagat ikapp sina konkurrenter. 

 
”Thomas Wassberg, värmlänningen uppe i Jämtland. Som från sista startposition jagat sina konkurrenter - och 

efter tio kilometer bara Mieto – som en besatt, klippt till med ett par extra stavtag i stakåkningen på upploppet, 

vunnit med minsta möjliga marginal.”48 

 

Till skillnad från artikeln om Raisa Smetanina ligger fokus på Thomas Wassberg som 

längdskidåkare istället för han privata liv. Skribenten beskriver visserligen Mietos ilska och 

besvikelse över att förlora med väldigt knappa marginaler, men idrotten är ständigt i fokus. 

Reportaget om Smetanina är ett exempel där en kvinnlig idrottare trivialiseras. Att dra upp att 

hon är ogift gör att hon i läsarens ögon förringas då det anses som något som går mot normen 

och inte är kvinnligt eller korrekt. Artikeln om Thomas Wassberg uppbringar däremot motsatt 

effekt hos läsaren och han blir snarare upphöjd. En skillnad är att Wassberg är svensk, vilket 

gör att han naturligt prisas mer av svenska reportrar än Smetanina som är ryska. 

                                                
47 Bodin, Stig, ”Strömmer tinar upp Raisa … Det ger Sverige en medalj”, Expressen, 16/2 - 1980 
48 Bodin, Stig, ”Guldglädje med små stänk av vemod…”, Expressen, 18/2 - 1980 
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Jämför man Expressen 1980 med Aftonbladet från samma finner man att det är fler artiklar 

från Lake Placid som handlar om längdskidåkning i Aftonbladet, tjugosju totalt. Inte heller i 

Aftonbladet får de kvinnliga idrottarna någon rapportering att tala om; de kvinnliga 

längdskidåkarna skildras i mindre omfattning. Endast tre av artiklarna behandlar kvinnor 

varav en utgörs av en lista över resultat. Aftonbladet har ett reportage om svenskan Eva 

Olsson vilket är den enda artikel som fokuserar på en kvinnlig längdåkare i längre text. I 

reportaget skrivs primärt om hennes utseende och hur pressen ofta använt sig av detta när de 

beskrivit henne.  
 

” ”Vackrast i spåret var Delsbostintan, Eva Olsson.” ”Hon vann i alla fall skönhetstävlingen.” ”Det är en fröjd att 

se henne staka fram i spåret, äppelkindad med de pikanta flätorna fladdrande i vinden.” Eva Olsson, 28 – 

Sveriges främsta hopp på damsidan är tämligen trött på pressens sätt att beskriva henne. Hon vill bli betraktad 

som idrottskvinna, helt enkelt.”49 

 

Detta var ingressen till reportaget om Eva Olsson. Journalisten fortsätter därefter blandat med 

kommentarer från Olsson om hennes image och den bild pressen och TV gett henne. 

Journalisten verkar göra ett försök i fortsättningen av artikeln att inte hamna i samma fack 

som övriga tidningar och därför inte nämna Olssons utseende, dock gör han det indirekt 

genom att citera kommentarer som speglar på Olssons yttre. Förutom hennes utseende väljer 

han i intervjun att ställa en fråga ifall hon är hemvävd, med detta menar han att hon gillar att 

dansa, röra sig ute i naturen samt att sy och sticka.  

 
”Sticka, däremot, gör alla flickorna i skidlandslaget. Det är inte bara de långa timmarna mellan de olika 

träningspassen som gör att Eva sysselsätter sig med stickning”.50 

  

Förutom fokus på utseende och intressen som anses vara typiskt kvinnliga handlar resten av 

artikeln om hennes roll som nybliven mamma och hur hon får detta att fungera vid sidan av 

idrotten. Hela artikeln handlar mindre om Eva Olsson som skidåkare eller hennes bakgrund 

till att bli en av Sveriges främsta längdåkare på damsidan. Allt fokus ligger istället på det 

personliga planet och främst hennes roll som mamma och hennes utseende.  

 

                                                
49 Struck, Rune, ”Eva Olsson”, Aftonbladet, 17/2 - 1980 
50 Struck, Rune, ”Eva Olsson”, Aftonbladet, 17/2 - 1980 
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Återigen trivialiseras en kvinnlig längdåkare, den här gången är det i högre grad än i den 

tidigare nämnda artikeln som nämndes tidigare om Raisa Smetanina. Här hamnar Olssons 

familj och livet vid sidan av skidåkningen i centrum. Den enda längre artikel, ovan nämnda, 

som således finns från Lake Placid om en kvinnlig längdåkare är rakt igenom fylld av yttre 

attribut. Det verkar även som om journalisten, medvetet eller omedvetet, genom sina frågor i 

intervjun mer eller mindre ständigt vill få in Olsson på typiskt kvinnliga områden som till 

exempel familjelivet. Idrotten framstår som en bisyssla och någonting roligt vid sidan av 

hennes riktiga liv som moder. Genom att i hög grad ta upp Eva Olssons liv utanför träning 

och tävlingar får läsaren uppfattningen av skidåkningen är en rolig hobby vid sidan av det 

normala livet. 

 

Jämför man reportaget om Eva Olsson med reportaget om Thomas Wassberg ovan ser man 

vissa skillnader. Den främsta skillnaden är att artikeln inte alls fokuserar på Wassbergs 

privatliv jämfört med den om Olsson. Här koncentrerar skribenten istället på Wassbergs 

historia som skidåkare, hur han startade, upp- och nedgångar i karriären och hur han kommit 

att bli OS-medaljör. Det enda som tas upp om hans privatliv är att han gillar naturen och att 

fiska. Det är alltså två reportage av helt olika karaktär, trots att båda handlar om Sveriges 

dåvarande bästa profiler inom längdskidåkning. Det ena fokuserar på privatlivet och handlar 

om en kvinna medan den andra fokuserar på längdskidåkningen och handlar om en man. 

Läsaren får genom dessa två reportage bilden av att de svenska kvinnliga längdskidåkarna 

mer har idrotten som en rolig hobby. När det gäller de manliga skidåkarna framstår det som 

givet att de ska tävla och idrotta samt att sporten är en självklar del av deras liv. 

 

Vancouver 2010 

När det kommer till rapporteringen från de olympiska spelen i Kanada 2010 var det mycket 

fler artiklar totalt sett som handlar om längdåkning än 1980. Sportbilagorna har vuxit under 

åren och rapporteringen har blivit mer omfattande, både före och efter en tävling. Dessutom 

har betydligt fler texter handlat om kvinnliga längdåkare. Totalt sett handlade 48 artiklar av 

samtliga 98 texter, från både Aftonbladet och Expressen, om kvinnliga längdskidåkare. Om 

man granskar artiklar som är skrivna på liknande sätt från Vancouver som från Lake Placid, 

har det blivit jämnare mellan kvinnor och män när det gäller antal artiklar, det vill säga 

reportage om enskilda individer. 
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När Expressen skrev om de två svenska profilerna Johan Olsson och Marcus Hellner beskrev 

tidningen hur de båda började sina karriärer med motgångar som de övervunnit. Detta skrevs 

på ett sätt som tyder på att motgångarna gjort dem stora och starka och därmed indirekt lett 

fram till deras framgångar i OS. 

 
”Marcus Hellners och Johan Olssons väg till framgång har varit lång. Som 15-åring ratades Marcus Hellner av 

samtliga skidgymnasium i Sverige – utom ett – och en tid senare lades han in på akuten med ett misstänkt 

hjärtfel. För Johan Olsson existerar motgångarna fortfarande - bronshjälten har arbetat hårt med att övervinna 

hypokondriska tankar och tar ständig hjälp för att orka tävla. Såhär gick en utdömd junior och en ständigt sjuk 

talang till att igår bli svensk skidåknings stora superduo.”51 

 

Jämför man med en liknande artikel om Anna Haag beskrevs genom hela texten hur hon 

endast har haft motgångar utan att någon har trott på henne. Haag framstäldes inte som en 

talangfull skidåkare utan snarare som en idrottare som fått slita från första start och 

fortfarande gör det, hennes framgångar baseras på ren envishet. Hennes ledare, Bror Nilsson, 

från hennes moderklubb berättade följande om Haag:  

 
”Han säger att Haag ”inte hade talangen” men att hennes stora vilja – och kärleken till skidspåret – ändå har tagit 

henne dit hon är i dag.”52 

 

I båda artiklarna beskrivs hur längdskidåkarna haft det motigt i sina karriärer. Skillnaden 

mellan de två reportagen är att i artikeln om Hellner och Olsson, jämfört med den om Haag, 

framställdes det som självklart att herrarna ska ha motgångar för att nå framgångar, att deras 

skicklighet övervinner bakslagen. Läsaren får här bilden av att det är självklart att herrarna är 

talanger som förväntas uppnå stora resultat. Om de nu inte lever upp till de förväntningar de 

har hängandes över sig bortförklaras det med att de haft motgångar som de inte kunnat rå 

över.  

 

En annan kvinnlig längdstjärna beskrevs dock på ett annat sätt. Vid en studie av artiklarna om 

Charlotte Kalla framstod hon som jämbördig med herrarna och hennes talang betonas.  

                                                
51 Pettersson Thomas, Reimers Johanna, Juborg Carl, Forssell Kalle, Brandberg Jens, ”Hjärtlarm och hypokondri 

– så blev de hjältar”, Expressen, 21/2 - 2010 
52 Forssell Kalle, Pettersson Thomas, Tägtström Gustav, ”Utdömd av experterna”, Expressen 20/2 - 2010 
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Många gånger sägs hon vara likvärdig herrarna och hon beskrivs vid flera tillfällen som den 

främsta svenskan genom tiderna. Ett exempel är beskrivningen av tester som genomfördes 

2007 för att mäta den maximala syreupptagningsförmågan och där Kalla uppnådde höga 

resultat. 

 
”Ingen svensk kvinna har uppnått samma resultat. – Hon har en unik och exceptionell fysik, säger Hans-Christer 

Holmberg. Kallas testvärde: 73. Det är i nivå med var legenderna Thomas Wassberg och Gunde Svan låg i 

samma ålder, fast för kvinnor. – Hon är en av de personer som noterat de högsta konditionsvärdena i Sverige 

genom tiderna, säger Holmberg.”53 

 

Beskrivningar av de kvinnliga längdskidåkarnas privatliv var ovanliga 2010. När reportaget 

ovan gjordes om Charlotte Kalla stod skidåkningen och hennes karriär i fokus. Ingenstans i 

någon av alla de artiklar som granskats från Vancouver nämndes hennes civilstatus mer än i 

små faktarutor. Texterna om henne är professionella och idrotten har stått i centrum. 

  

I en artikel om en annan av de svenska profilerna på damsidan, Anna Haag, togs däremot 

hennes mjölkallergi upp och detta benämndes som en mystisk sjukdom som orsakat stora 

problem och försvagat henne. 54 Förutom Haags mjölkallergi var det allmänt lite som skrevs 

om det privata, även när det gäller herrarna. De texter som nämnde idrottarnas liv utanför 

skidåkningen tog upp faktorer som påverkat deras karriär. 

 
”Bakom succén ligger år av stenhård, fysisk träning – som har byggt upp en extrem skidkropp.”55 

 

Skillnaden i hur män och kvinnor beskrevs i artiklarna från Vancouver är inte stora. Ett 

exempel på ökad jämställdhet mellan kvinnliga och manliga idrottare i pressen är Charlotte 

Kalla, som i stort sett är helt jämbördig männen och inte trivialiseras av journalisterna. 

Däremot trivialiseras fortfarande i viss mån kvinnliga längskidåkare som inte har den status 

som superstjärna som Kalla har, till exempel i artikeln om Anna Haag där journalisterna skrev 

på ett sätt så att hennes talang förringas.    

                                                
53 Brask Christofer, Holmberg Ludvig, Juborg Carl, Pettersson Tomas, ”Träsket bakom succén”,  

Expressen 27/2 - 2010 
54 Forssell Kalle, Pettersson Thomas, Tägtström Gustav, ”Utdömd av experterna”, Expressen 20/2 - 2010 
55 Brask Christofer, Holmberg Ludvig, Juborg Carl, Pettersson Tomas, ”Träsket bakom succén”,  

Expressen 27/2 - 2010 
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2.2 Språkliga variationer i beskrivning av längdskidåkare 

Tidningarnas sportjournalister har en svår uppgift i att försöka förklara med ord hur en tävling 

gått. Med hjälp av språket ska de beskriva hur en idrottsman vann med knappa marginaler 

eller vilken dramatik som utspelades. Pressen måste med hjälp av skrift och bilder få läsaren 

att hänga med och förstå hur en tävling gått utan att själv ha sett den. Men det är inte bara 

referat av tävlingar som sportjournalisterna ägnar sig åt, ofta gör de reportage om olika 

idrottare, tränare eller andra med sportanknytning. Något annat som är vanligt, främst i 

dagens sportbilagor, är krönikor. I krönikorna kommer journalistens egna ord och tankar fram 

till fullo och det är även där som olika typer av språkvariationer framgår allra mest i denna 

undersökning.  

 

Något som tydligt framgår från både Vancouver och Lake Placid är att när främst manliga 

idrottare vinner beskrivs de med hjälp av superlativ. Männen, till exempel Thomas Wassberg 

och Marcus Hellner, framställs som skidkungar eller hjältar, och inte sällan anspelas det på att 

de är stora och starka. 

 

Lake Placid 1980 

I rapporteringen från Lake Placid är det en typ av manlighetsbeteckningar som används där 

styrka och manlighet betonas. Här är det stora och starka skogskarlar med skägg och 

naturkraft som verkar vara manlighetsidealet. Både Thomas Wassberg och Juha Mieto 

beskrivs på liknande sätt. I en artikel beskrevs det hur Mieto som kom tvåa med ytterst liten 

marginal fällde tårar av besvikelse och att de ”trillade ner i den väldiges skägg”56. Artikeln om 

Thomas Wassbergs seger på femton kilometer beskriver honom på följande sätt: 

 
”Så det är en fin grej den skäggige skogskarlen får hänga runt halsen.”57 

 

Detta kan ställas i kontrast till hur damerna från Lake Placid framställs. De kvinnliga 

längdåkarna blir beskrivna utifrån deras utseende, som ur reportaget om Eva Olsson där 

journalisten talar om hur bra hon ser ut58. Något annat som är förekommande från OS 1980 är 

                                                
56 Bodin, Stig, “Guldglädje med små stänk av vemod…”, Expressen, 18/2 - 1980 
57 Jansson, Bertil, ”Så skönt den blänker”, Expressen, 18/2 - 1980 
58 Struck, Rune, ”Eva Olsson”, Aftonbladet, 17/2 - 1980 
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att de kvinnliga idrottarna genomgående blir benämnda som tjejer och flickor. Detta är en 

typisk infantilisering som leder till att läsaren får bilden av att de är yngre än de egentligen är. 

 
”Lena rankas som den bästa i den svenska tjejkvartetten på 5 kilometer. Hon går ut näst sist i det 38 flickor 

starka fältet.”59 

 

Genom att beskriva de kvinnliga och manliga längdskidåkarna på detta sätt framstår 

kvinnorna framstår som mindre viktiga än männen och nedvärderas. Kvinnorna blev ständigt 

kallade för antingen flickor eller tjejer i texterna från Lake Placid, medan männen alltid 

benämndes som män och får statusen som vuxna, till skillnad från kvinnorna. I själva verket 

är alla kvinnorna som beskrivs i artiklarna från Lake Placid över 20 år gamla och är därmed 

vuxna kvinnor, vilket tyder på att de kontinuerligt infantiliserades.  

 

Vancouver 2010 

Även i rapporteringen från OS 2010 var det vanligt att de manliga längdskidåkarna beskrevs 

som lika stora och starka som de gjorde under OS 1980. Skillnaden från Vancouver är att 

männen beskrevs mer med hjälp av krigsanspelningar än de gjorde från Lake Placid. Lasse 

Anrell skrev i en krönika om herrarnas stafettguld och använder uttryck och ord som 

förstärker och spelar på manlighet och kraft. 

 
”Hellner tog en flagga från publiken med de spretiga bokstäverna ”SUNNE” på. Han förde den ända in i målet, 

innan han satte ner den i snön. Som när en upptäcktsresande intar Sydpolen eller månen eller en krigare intar 

Berlin. Det var en stor och stark symbolik och det var verkligen Hellner som fick göra det.”60 

 

Genom att jämföra Hellner med upptäcktsresande och krigare framställs han som stor och 

manlig. Senare i samma krönika ger Anrell titeln skidkung till Hellner och beskriver honom 

som ”en kaxig och självmedveten ung gigant”61. Denna krönika är bara en i mängden av texter 

från Vancouver där skidherrarna får jämförelser med typiskt manliga karaktärer och 

egenskaper. Ett exempel är från Expressen där herrarna beskrevs som ”den vita armén”62, som 

krossar sitt motstånd med hjälp av strategi och samarbete, vilket resulterade i svenskt guld 

                                                
59 Carlsson Thomas, ”Det går åt helsike”, Aftonbladet, 15/2 - 1980 
60 Anrell Lasse, ”Sanslöst”, Aftonbladet, 25/2 - 2010 
61 Anrell Lasse, ”Sanslöst”, Aftonbladet, 25/2 - 2010 
62 Pettersson Tomas, ”Vita arméns sista strid”, Expressen, 28/2 - 2010 
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och brons på tremilen. Ett annat exempel är krönikan av Anrell som beskrevs ovan där de 

svenska herrarna beskrivs som ”guldhjältarna” vid ett flertal tillfällen. 63   

 

I artiklarna om de kvinnliga längdskidåkarna från 2010 har ordet tjejer försvunnit när 

journalisterna talar om det kvinnliga längdskidlaget, ordet tjejlag har ersatts med damlag och 

det talas lika ofta om damlag som det görs om herrlag. När det kommer till att beskriva 

kvinnorna och männen har det blivit en klar förbättring från 1980 till 2010, och de benämns 

på liknande sätt utan infantilisering av kvinnorna. 

 

Dock finns det fortfarande skillnader i sättet att beskriva herrarna och damerna. När Charlotte 

Kalla och Anna Haag vann silver i lagsprinten beskrevs de annorlunda än herrarna när de tog 

guld i stafetten. Lasse Anrell, som skrev en krönika om Kalla och Haag, beskrev dem som 

”små, gulliga och charmiga”, inte stora, starka och kraftfulla som herrarna beskrevs när de tog 

medalj. 64 
 

”Men jag skulle vilja påstå att svensk idrott har fått ett par nya Piff & Puff som tar över. De är så korta att de 

knappt syns i pressfållan. Knappt större än två ekorrar. Men de hörs. Hörs mer än alla andra ihop. Kalla & Haag. 

Titta de snackar. Kalla & Haag. Och de kan åka skidor också. […] Haag är den som tjattrar mest. Diamanten i 

hennes tand glittrar. Kalla står mest bredvid och fnissar.”65 

 

Lasse Anrell är inte den enda journalisten som benämner Kalla och Haag som små. Simon 

Bank skrev till exempel i en krönika i Aftonbladet om Haags och Kallas ”petita urkraft”66. 

Detta är ett typexempel där journalisten använder sig, antingen medvetet eller omedvetet, av 

ambivalens. Simon Bank använde sig av motsägelsefulla ord då han använde ordet urkraft för 

att beskriva Kalla och Haag, vilket har positiva konnotationer. När han i samma artikel 

beskrev dem som petita, ger Bank sken av att förringa och undervärdera deras prestation. 

 

Ett annat tillfälle där storleken tas upp är när Expressens Mats Olsson benämnde Charlotte 

Kalla som ”denna lilla guldmedaljör”67. Efter det la han till ”hon räcker mig till naveln, typ”. 

                                                
63 Anrell Lasse, ”Sanslöst”, Aftonbladet, 25/2 - 2010 
64 Anrell, Lasse, ”Makalöst”, Aftonbladet, 22/2 - 2010 
65 Anrell, Lasse, ”Makalöst”, Aftonbladet, 22/2 - 2010 
66 Bank, Simon, ”Kolossalt”, Aftonbladet, 20/2 - 2010 
67 Olsson Mats, ”Kalla – Oh la la!”, Expressen, 16/2 - 2010 
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Det är inte bara hennes längd som uppmärksammades, utan vid flera tillfällen nämndes annat 

som är kopplat till utseendet. 

 
”Charlotte Kallas leende är som en gammal reklamfilm för tandkräm, och det märktes inte att solen gått i moln 

när hon korsade mållinjen, tog av skidorna och ställde dig att jubla.”68 

 

En viss förbättring har skett under de trettio år som gått mellan OS 1980 och 2010 när det 

gäller att beskriva de kvinnliga skidåkarna, men fortfarande går detta att förbättras.  

I rapporteringen från både Lake Placid och Vancouver lyfte journalisterna fram kvinnornas 

utseende i artiklarna. Dock är det mindre vanligt i artiklarna från Vancouver och 

kommentarerna om kvinnornas utseende är mer diskreta än de var från Lake Placid, där Eva 

Olssons utseende noterades redan i ingressen och fick stort utrymme i artikeln. 

 

Inför de olympiska spelen i Vancouver var det, som vanligt inför en olympiad, mycket 

diskussioner om vilka som var de svenska medaljhoppen. Om man granskar spekulationerna 

angående längdåkarna var det fler och även något positivare diskussioner om de manliga 

idrottarna än om de kvinnliga. Många journalister och krönikörer talade med stora lovord om 

Marcus Hellner och Emil Jönsson. Detta sätt att måla upp förväntningar kring de manliga 

längdåkarna kan jämföras med hur Expressen beskriver Charlotte Kallas medaljchanser och 

enligt dem de för höga förväntningarna som fanns på henne. 

 
”Jag hoppas på Charlotte Kalla. Men det är också så att det finns en stor stygg värld där ute, som struntar 

fullständigt i att svenskar egentligen alltid är bäst. Lika mycket som talar för Charlotte Kalla, lika mycket talar 

emot.”69 

 

Något längre ner i texten beskrev Mats Olsson att hennes förhoppningar ”gränsar till det 

naiva”. Samtidigt skrev han i samma artikel längre ner att Marcus Hellner hade stor chans till 

medalj. Mats Olsson skrev att både Kalla och Hellner är OS-debutanter. När han i början av 

texten skriver om Kalla tror han att pressen blir för stor för henne. Hellner beskrevs däremot 

som en klar medaljkandidat trots att även han är debutant.  

 

 
                                                
68 Olsson Mats, ”Kalla – Oh la la!”, Expressen, 16/2 - 2010 
69 Olsson, Mats, ”Hoppas inte för mycket”, Expressen, 15/2 - 2010 
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2.3 Skillnader i rapportering vid vinster och förluster för kvinnliga jämfört 

med manliga längdskidåkare 

Inför stora tävlingar som de olympiska spelen är förväntningarna höga, inte bara från 

idrottarna själv som lagt ner mycket arbete för att toppa formen, utan även från resten av 

folket. Före varje stort mästerskap är spekulationerna många och uppståndelsen stor, vilka 

medaljhopp har vi? Vilken form är de i? Vad har de presterat under säsongen?  

Frågorna är många och diskussionerna och analyserna i pressen är ännu fler inför varje 

tävling, men inte lika omfattande som under samtalet efteråt. Efter ett lopp skrivs det referat, 

intervjuer utförs, krönikor författas och analyser görs. Det är efter loppet som glädjen över en 

vinst eller besvikelsen över en förlorad medalj övertar samtalet i tidningarna. 

 

Från Vancouver var det spaltmeter efter spaltmeter med rapporter efter varje lopp, varje del av 

tävlingen var noggrant studerad och omskriven. Intervjuerna var många, både med idrottarna, 

någon anhörig som till exempel Charlotte Kallas pappa eller någon av ledarna. När det gått 

bra för någon av de svenska längskidåkarna, speciellt om de tagit medalj, skrevs det väldigt 

mycket i pressen om detta. Ser man på hur idrottarna framställs efter en vinst höjdes de till 

skyarna, vilket inte är konstigt, alla älskar ju en vinnare.  

 

Det framträder inga tydliga skillnader i hur kvinnliga respektive manliga längdskidåkare 

skildrades efter en vinst eller förlust. Förluster förklarades med bortförklaringar, oavsett om 

det är en man eller kvinna som förlorat.  

 
”Taktiken var glasklar: Charlotte Kalla skulle knäcka Evi Sachenbacher-Stehle. Men den Wolfgang Pichler-

tränade tyskan var för stark.”70 

 

Wolfgang Pichler är Sveriges tränare för skidskytte och hade tidigare även tränat andra 

idrottare inom både skidskytte och längdfärdsåkning vid sidan av. När man läser artikeln får 

man intrycket att tyskan Sachenbacher-Stehle inte hade vunnit om det inte vore för Sveriges 

skidskyttetränare. Att tyskan tränats av Pichler och därmed slagit Charlotte Kalla väcker 

känslan av en lättare bortförklaring till varför Kalla tog silver och inte guld. 

 

                                                
70 Flinck Johan, Thorén Petra, ”Guldtaktiken höll inte: ’Bet sig fast som en igel’”, Aftonbladet, 23/2 - 2010 
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Ett annat tillfälle då man får känslan av bortförklaring är då Sveriges stora medaljhopp till 

sprintguldet Emil Jönsson blir slagen i semifinalen och därmed inte gick vidare till final. Här 

är det ett flertal faktorer som enligt journalisterna gjorde att han inte kvalade vidare. En 

anledning sades vara norrmännens och främst Petter Northugs så kallade psykning under 

sprinttävlingen. Northug hävdade vid flera tillfällen att Jönsson inte hade nerver nog att ta 

medalj i stora mästerskap71. En annan förklaring var lottningen inför semifinalen om vilka 

Jönsson skulle tävla mot. 

 
”Ingen medalj. Bara en trist repris från VM för ett år sedan när Jönsson även då stod och drog på sig 

överdragskläderna medan finalåkarna gjorde upp om medaljerna. Fiasko? Nej, däremot ett misslyckande och en 

stor besvikelse. Semifinallottningen var en mardröm, men jag hade aldrig trott att Jönsson skulle ta stryk av 

Northug på detta upplopp.”72 

 

När det kommer till att jämföra hur längdåkarna framställts efter vinster och förluster från 

1980 och hur de blev omskrivna från 2010 finns det en väsentlig aspekt att ha i åtanke. Detta 

är att det inte förekom någon rapportering om de kvinnliga längdskidåkarna från Lake Placid 

efter att de tävlat. Det enda som skrevs om hur det gick för damerna var en kort resultatlista i 

notisform, detta i kontrast till herrarna som fick längre artiklar, även när de förlorat.  

 

Eftersom det inte fanns några artiklar finns det inte heller något att jämföra med eller dra 

slutsatser ifrån, mer än att det skett en förändring i antalet artiklar om kvinnliga längdåkare. 

Då det inte fanns material nog från 1980 om varken vinster eller förluster om kvinnliga 

skidåkare går det inte att göra en ordentlig jämförelse. Från 2010 kan man konstatera att det 

inte är någon direkt skillnad i hur journalisterna beskrev män och kvinnor efter att de tävlat, 

oavsett hur resultaten blev. 

 

 

 

 

 

                                                
71 Petterson, Tomas, ”Båda blev förnedrade”, Expressen, 18/2 - 2010 
72 Petterson, Tomas, ”Båda blev förnedrade”, Expressen, 18/2 - 2010 
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3. Slutsatser och diskussion 
En anledning till att jag valde att studera detta ämne var för att jag har ett stort intresse för 

sport. Förutom att själv utöva idrott tittar jag gärna på olika sportevenemang på TV och läser 

tidningarnas sportsidor. Något som slog mig innan jag började med denna studie och som 

även var en av orsakerna till varför jag ville studera detta ämne, är hur olika de manliga 

respektive kvinnliga idrottarna framställs i medierna. Jag upptäckte när jag läste 

sportnyheterna att när män vinner framställs de ofta som hjältar och på sportsidorna får de 

spaltmeter efter spaltmeter som tar upp deras prestationer medan kvinnlig idrott inte alls får 

samma mediala täckning.  

 

Jag började fundera på skillnaderna i hur män och kvinnor skildrades och därefter växte mina 

frågeställningar fram. När jag studerat de artiklar jag valt ut från både Lake Placid och 

Vancouver har jag dels kommit fram till att kvinnliga längdskidåkare nedvärderas med hjälp 

av språkliga formuleringar och kommentarer. Ofta genom anspelningar på deras utseende 

samt kopplingar till deras familjeliv. Detta förekom i högre grad i artiklarna från 1980 än i de 

texter som granskades från 2010.  

 

Anledningen till varför det blivit färre anspelningar på yttre egenskaper och familjeliv kan 

bero på att det startat en allt större diskussion om jämställheten mellan kvinnor och män i 

medierna. Denna diskussion om jämnare förhållanden mellan könen har varit ett hett 

samtalsämne inom alla delar av samhället och därmed även inom journalistiken. Flera studier 

har gjorts om förhållandena mellan kvinnor och män både på redaktionerna samt kvinnornas 

utrymme i referenser. Förr blev kvinnliga journalister förpassade att ägna sig åt familjefrågor 

som då ansågs vara ett område tillägnat kvinnor. Medan kvinnorna ägnade sig åt dessa frågor 

tog sig männen an ämnen som ansågs vara mer manliga, till exempel politik, andra 

samhällsfrågor samt sport. Jag tror, liksom Nathalie Koivula, att kvinnors underrepresentation 

på redaktionerna, samt att de förpassas till familjefrågor kan vara en orsak till varför kvinnliga 

idrottare undervärderas språkligt. 

 

Journalistiken har alltid varit mansdominerad, både på redaktionerna samt i det journalistiska 

innehållet. Den allt intensivare debatten om kvinnor och män tror jag är den största orsaken 

till kvinnors ökade utrymme på sportsidorna. De undersökningar som gjorts om sport och 

genus samt att läsarna och politikerna fått upp ögonen för genusfrågan har ställt krav på 
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pressen. Redaktionerna, liksom alla andra arbetsplatser i samhället, har därmed tvingats bli 

mer jämställda, och när det gäller tidningarna även representationen av kvinnor på 

sportsidorna.  

 

Trots att antalet kvinnliga journalister ökat på sportredaktionerna finns det fortfarande 

skillnader i hur kvinnliga idrottsutövare framställs. Många anser att fler kvinnor i 

journalistiken skulle leda till skillnader i tidningarnas innehåll. Resultatet av min 

undersökning har visat på att detta skett till viss del men inte fullt ut. Detta kan bero på att 

underliggande strukturer och föreställningar om att det är manligt att idrotta och tävla 

fortfarande finns kvar. För att ändra på språkliga olikheter mellan könen behövs 

underliggande värderingar om att tävlingsidrott är manligt förändras.  

 

En viss förändring har skett i hur de kvinnliga längdskidåkarna skildras i kvällspressen. I 

artikeln om Eva Olsson från Lake Placid frågar reportern om hur hon får rollen som nybliven 

mamma att fungera i relation till sporten. Detta är en fråga som aldrig hade blivit ställd till en 

manlig idrottare, då frågan indirekt syftar på att kvinnor är underordnade och bör vara hemma 

och ta hand om barnen. Ser man på artiklarna från Vancouver trivialiseras inte kvinnorna på 

detta sätt och artiklarna om dem är mer professionella än de från Lake Placid.  

 

Dock förekommer det fortfarande vissa språkliga beskrivningar som nedvärderar kvinnliga 

längdskidåkare. Även om det skett en förbättring från 1980 är det fortfarande mycket som går 

att förändra. En positiv aspekt är hur journalisterna beskrivit superstjärnan Charlotte Kalla. 

Hon jämställs med de manliga stjärnorna och det är endast vid några tillfällen som hon 

beskrivs något nedvärderande jämfört med männen, till exempel när journalister vid ett par 

tillfällen valt att nämna att hon är kort.  

 

Hela trettio år har gått mellan vinter-OS i Lake Placid och Vancouver. Visst har kvinnorna 

uppnått nästintill fullständig jämställdhet sett till antalet artiklar men det finns fortfarande 

förbättringar att göra i hur kvinnorna skildras. Journalisterna måste sluta särskilja kvinnliga 

och manliga idrottare med språkliga särdrag, som att nämna yttre attribut eller deras familjeliv 

och därmed trivialisera kvinnliga idrottare. Denna form av ojämställdhet är svårare att 

upptäcka än hur mycket spaltutrymme de får i pressen. Det krävs fler studier som belyser de 

språkliga skillnaderna mellan könen, och debatter behöver skapas på redaktionerna och hos 
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läsarna för att det ska ske en slutgiltig förändring. Kanske är utbildning i genusfrågor på 

redaktionerna en eventuell lösning på problemet. Genom att låta sportjournalister få 

medvetenhet om hur kvinnliga idrottare särskiljs från männen kan en förbättring ske.  

 

En anledning till varför det är viktigt att det sker en förändring i hur kvinnorna undervärderas 

med hjälp av nedvärderande språkbruk är mediernas roll i samhället. Medierna har stora 

influenser på oss och hur vi uppfattar omvärlden. De utgör bidragande faktor till våra 

värderingar och föreställningar om verkligheten. Därför är det viktigt att medierna strävar 

efter jämställdhet mellan könen, både på redaktionerna samt i det som produceras. 

En marginalisering av kvinnliga idrottare ger signaler till läsarna att manliga idrottare är 

normen medan kvinnliga idrottsutövare är något avvikande. Pressen skapar en framställning 

av vad som är normen och vad som är avvikande och läsarna tar till sig den.  
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