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The motive of our study was to examine the differences and the similarities between 

how tabloids write about male versus female cross-country skiing participants. The 

main focus was to examine their adversities and successes at the Olympics in 

Pyeongchang 2018. The study had two main questions to analyze this: “How does 

Swedish tabloids report about the female and male cross-country skiing teams at the 

Olympics in Pyeongchang 2018?” and “How do Swedish tabloids report about the 

setbacks and successes regarding the Swedish cross-country skiing teams at the 

Olympics in Pyeongchang 2018?”. The result of our discourse analysis showed us that 

the tabloids present the female national team’s performance differently to how they 

present the male national team's performance. 

 

We made a discourse analysis of nine different articles from the Swedish tabloids 

Aftonbladet and Expressen. The tabloids write about the female national team’s 

performances and successes and they balance it by also writing about their setbacks. 

The reasoning we found as to why the tabloids writes about female athletes more in-

depthly than the men is because there is a larger demand for it, owing to their huge 

success in the Olympics. In contrary, the articles about the male national team, the 

tabloids write about their setbacks without questioning underlying factors or previous 

training that could be the basis of their failures. The tabloids also choose to publish 

articles with more private themes when it comes to the female athletes. This does not 

occur in the articles about the male cross country national team. In the articles about the 

men, the tabloids choose not to include personal facts of any kind, all analysed articles 

deal instead with performance or setback related types of themes.  
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1 Inledning 

Den nionde februari 2018 påbörjades de Olympiska spelen i Pyeongchang, Sydkorea. 

Det var det 23:e Olympiska spelet i vintersport och totalt deltog 93 nationer. Sverige 

skickade 110 aktiva deltagare till OS och vann totalt 14 medaljer. Sju guld, sex silver 

och ett brons. Inom längdskidåkningen tävlade både det manliga och det kvinnliga 

skidlandslaget. Kvinnorna vann sex medaljer medan männen inte vann några medaljer. 

Detta resulterade i att männens resultat omtalas vara det sämsta Olympiska spelet sedan 

Lillehammer 1994, där de också blev helt utan medaljer. De Olympiska vinterspelen 

2018 ses idag som ett historiskt spel, då det både är det OS där mest svenska kvinnor 

deltog samt då flest svenska kvinnor faktiskt tog medaljer i sina grenar. 

 

I och med att de Olympiska spelen är av ett sådant stort allmänintresse för de deltagande 

nationerna, och speciellt Sverige då vi har en historia av att göra stora prestationer inom 

bland annat längdskidåkningen, blev årets sportevenemang väldigt uppmärksammat i 

svenska medier. Eftersom nyhetsrapporteringen inte bara kunde kretsa kring vinster 

tvingades medierna nyhetsvärdera efter prestationer och motgångar. Med det som 

bakgrund anser vi att detta är av vikt att undersöka ur ett genusperspektiv. Enligt oss är 

detta tänkvärt och bör undersökas då det är av intresse att se hur sportjournalistiken 

rapporterar om kvinnornas guldår. 

 

Inom det redaktionella arbetet är genren sportjournalistik annorlunda från alla andra 

genrer inom journalistiken. Sportjournalistiken har länge omtalats vara klichéartad och 

fylld av hjälteinslag, något som har lyfts mycket de senaste åren. Utöver detta har även 

den genren av journalistik länge setts som en av de lösare arbetsrollerna på 

redaktionerna. Detta då journalisterna oftast spenderar mindre tid på redaktionerna än 

till exempel de på allmänna avdelningen. Enligt Boyle (2006) är sportjournalistiken 

fortfarande en mansdominerad genre. Historiskt sett har kvinnor inom idrotten alltid 

varit underrepresenterade och det har format den sportjournalistiken som återfinns idag. 

Han skriver vidare att sportjournalistikens överrepresentation av män kan bero på att 

den kvinnliga idrotten har färre åskådare och i allmänhet är mindre populär än den 

manliga. Boyle menar dock att det finns sporter där kvinnors prestationer 

uppmärksammas i medier, till exempel inom tennisen och friidrotten. De kvinnliga 

deltagarna blir dock ofta sexualiserade av medier och deras utseenden lyfts oftare än 

deras prestationer.  
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Hur kvinnliga och manliga OS-deltagare framställs i kvällspressens rapporteringar anser 

vi är viktigt att undersöka då medierna är en del av konstruktionen av genus. Detta då de 

skildrar kön utifrån sina egna regler, normer och värderingar, enligt Hirdman och 

Kleberg (2015). Vi anser att vår forskning är relevant och kan tillföra mycket till den 

redan genomförda genusforskningen då det är viktigt att undersöka genuskonstruktionen 

inom sportjournalistiken. Sport, och även sportjournalistik, har och är fortfarande i vissa 

sammanhang en mansdominerad karriär. I dagens samhälle finns det till exempel stora 

skillnader mellan manliga och kvinnliga sportutövares löner. Vi tycker därför att det är 

viktigt att undersöka hur samhällets strukturer formar sportjournalistiken och vilka 

skillnader och likheter det finns i kvällspressens rapportering inom sportjournalistiken. 

Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till genusforskningen kring sportjournalistik 

och hänvisa till en bättre bild av hur genuskonstruktioner och även nyhetsvärderingar 

kan påverka journalistiken.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna analys är att belysa hur kvällspressens medierapportering behandlar 

kvinnliga och manliga motgångar och framgångar inom sportjournalistiken. Detta för att 

undersöka hur journalistikens nyhetsvärderingar möjligen bidrar till genusskapande.  

 

För att undersöka detta kommer vi att genomföra en diskursanalys av Aftonbladets och 

Expressens sportbilagor. Genom studien hoppas vi kunna bidra till en större förståelse 

för hur den nationella medierapporteringen ser ut under ett av världens största 

sportevenemang och vilka likheter och skillnader det finns mellan medierapporteringen 

av kvinnliga och manliga idrottare. Vi valde att begränsa oss till kvällspressens 

rapporting om evenemanget då vi ville fokusera studien på nöjesinriktade och snabba 

nyheter.  

För att undersöka detta tar vi hjälp av två huvudsakliga frågeställningar:  
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1.2 Frågeställningar  

 

• Hur rapporterar svensk kvällspress om manliga kontra kvinnliga längdskidåkare 

i svenska landslaget i Pyeongchang 2018?  

• Hur rapporterar svensk kvällspress om motgångar och framgångar gällande de 

svenska längdskidslandslagen under OS i Pyeongchang 2018? 

 

Utöver våra huvudsakliga frågeställningar kommer vi ta hjälp av analysfrågor för att 

kunna ifrågasätta det empiriska materialets innehåll.  

 

2 Teorier  
 

Följande kapitel syftar till att presentera väsentlig teorilitteratur inom valt  

forskningsområde.  

 

2.1 Genusforskning 

 

Enligt Hirdman och Kleberg (2015) så har medier en stor roll i skapandet av genus. Vår 

analys går ut på att se om det finns några skillnader i hur kvällspressen beskriver de 

kvinnliga och manliga landslagen. Dessa ämnen går att koppla till genuskontraktet, som 

Yvonne Hirdman myntade i tidig genusforskning, då genusforskning syftar på att 

försöka undersöka människors föreställningar om världen och materialitet, samt hur de 

föreställningarna skapas.  

 

Genusforskningens roll är att analysera hur till exempel medierna framställer kvinnor 

och män och även hur kvinnlighet och manlighet blir konstruerat, och vad det har för 

relationer till makt, kön, etnicitet och klass. Vad som är just kvinnligt och manligt kan 

dock inte fastslås. Det som går att bevisa är vilka föreställningar som anses vara 

kvinnliga och manliga. Genusforskningen undersöker dessa föreställningar, hur kön 

skapas och vilka egenskaper dessa tillskrivs. Hirdman och Kleberg (2015) menar att 

kroppen, som exempel, är ett av de mest konkreta exempel av vad som placerar 

människor i olika fack utifrån ett genustänk. Medier tenderar att framställa 

kvinnokroppen som slank och attraktiv, och därför skapar en framställning om att detta 

är det feminina idealet.   
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Mediernas tappning av genus artikuleras genom vad som kallas medielogik. Medielogik 

kommer vi att kunna använda för att beskriva mediernas, specifikt kvällspressens i detta 

fall, berättarstrukturer, etiska förhållningssätt och arbetssätt. Medielogiken skapar därför 

en viss mall där bara vissa aspekter av femininitet och maskulinitet passar in.  

 

Kvällspressen är därför en del av genusskapandet i och med att de skildrar kön utifrån 

sina egna regler, normer och värderingar. Det är svårt att kategorisera kvällspressens 

genuskonstruktion specifikt eftersom det finns olika genrer av medier och varje 

redaktion arbetar annorlunda. Man kan inte heller utgå ifrån att kvällspressens 

representation av genus är felaktig då det bygger på att det skulle finnas en sann 

verklighetsbild på vad kvinnlig och manlig könsidentitet är.  

 

2.2 Postmodern identitet 

 

Enligt Roosvall och Widestedt (2015) så finns det en postmodern problematisering av 

identiteter i mediers rapportering. Alltså att subjektet i artikeln inte är en enkel enhet 

utan består av flera olika delar som belyses i olika sammanhang. Det betyder att alla 

människor har flera olika identiteter beroende på vad det är man vill visa i stunden att 

man identifierar sig som. Detta betyder dock inte att man själv bestämmer över alla 

aspekter av sin identitet. Detta eftersom ens identitet även kan uttryckas i sociala 

relationer och samhällsaspekter såsom ens kön eller sin maktposition. 

 

I och med att kvinnornas roll i sportvärlden har utvecklats enormt de senaste 100 åren 

har även identiteter de tilldelats utvecklats. Från att vara en kvinna som idrottar har de 

blivit till en idrottare, som även är en mamma. Dessa roller påverkas även av både 

medier och sociala medier. Förr i tiden kunde en person inneha en yrkesroll, som till 

exempel skräddare, och sedan vara “sitt normala jag”.  Idag lever vi i en värld som 

kretsar kring sociala medier. Idrottare är inte längre endast professionella i sin sport, de 

är även en person på Instagram som kanske delar bröllopsfoton eller bilder på sin familj. 

I och med att gränserna mellan det professionella livet och det vardagliga livet har blivit 

så diffusa identifieras vi automatiskt med mer identiteter.  

 

Ett exempel som Roosvall och Widestedt (2015) ger om man ser på postmodern 

identitet ur ett genusperspektiv är när en kvinna går på arbetsintervju. Hon kanske 

framställer sig själv som välutbildad, ung, ekonomiskt stabil och socialt välanpassad. 
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Arbetsgivaren kanske ser henne som en “fertil kvinna” istället. Alltså att hon helt enkelt 

anses en risk att anställa eftersom hon kan bli gravid i framtiden, vilket kan leda till att 

hon inte får jobbet.  

 

Detta är värdefullt för vår undersökning då begreppet ger ett bra exempel på hur till 

exempel kvinnliga idrottare kan i ögonen av kvällspressen även identifieras som en 

modersfigur, dotter eller syster. Att analysera hur kvällspressen nyhetsvärderar är en del 

av vår forskning och postmodern identitet är en intressant teori som inte bara hjälper till 

att förklara de olika identiteterna som kvällspressen väljer att ge intervjupersonerna i 

våra artiklar, men det förklarar även de identiteter som intervjupersonerna själva ger sig. 

 

2.3 Agendasättande teorier  

 

Enligt Mccombs och Shaw (1972) så har journalister en stor roll i vad för nyheter som 

kommer ut. Läsarna lär sig genom medierna vilka nyheter som är viktigast, beroende på 

hur mycket plats nyheterna får i medierna. Det är till exempel medierna som väljer 

vilken “agenda” som är viktig i ett val. De väljer att fokusera på vissa specifika ämnen 

vilket gör att läsarna får en känsla av att dessa ämnen är viktiga. Det går dock att 

diskutera mediernas självständiga roll i det hela. Det är istället något som man skulle 

kunna kalla ett samspel med informatörerna, i detta fall vilka kvällspressen väljer att 

intervjua. Intervjupersonen hjälper till att välja agendan beroende på vad hen väljer att 

ta upp när den svarar på journalisterns frågor. Hen kan forma sitt svar som hen vill och 

kan med det även välja vad hen vill att agendan i intervjun ska ligga. Det är dock 

kvällspressen som har det sista ordet i vad som anses nyhetsvärdigt eftersom det är de 

som väljer vad för material de ska använda. Medierna har dessutom makten att själv 

välja vad som ska tas upp på agendan och dessutom hur många gånger detta ska tas upp. 

 

Om de till exempel väljer att ta upp en nyhet flera gånger skapar de en kontinuitet som 

får läsaren att intressera sig i ämnet flera gånger. De kan också välja att inte lyfta en 

nyhet eller en annan vinkel på nyheten och därmed inte sätta denna åsikt eller ämne på 

agendan för läsarna. Medierna bestämmer alltså inte vilka åsikter människor ska ha, 

utan de påverkar istället vilka frågor människor har åsikter om. Genom detta har 

medierna makten att influera läsarnas samtalsämnen och uppfattningar åt något håll. 

(Mccombs och Shaw, 1972) 
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Enligt Turner och West (2014) finns den agendasättande teorin i två olika nivåer: 

mediernas agenda och mediernas inramning. Den första nivån handlar om vad som 

lyfts, alltså vilka nyheter medierna väljer att skildra i olika vinklingar. Inramningen 

handlar om hur medierna skildrar nyheten och det är den delen som styr hur 

allmänheten uppfattar nyheten.  

 

Den agendasättande teorin är viktig att lyfta i vår undersökning då den visar på vad som 

anses vara viktigt att lyfta för läsarna under de olympiska spelen. Den kommer inte visa 

hur läsaren uppfattar dessa diskurser, men snarare på vilka aspekter och identiteter som 

sätts på agendan för läsaren.  

 

2.4 Olika former av maskulinitet och kvinnlig underordning 

 

I och med samhällets ständiga utveckling har utformningen av manlighet utvecklats till 

olika sorters former. Idag går det inte längre att endast se en maskulin roll i samhället då 

vi är mer multikulturella och det inte finns lika stora klasskillnader i samhället som förr 

i tiden. Enligt Connell (2005) går det inte att kategorisera maskuliniteter i olika fack 

eftersom dessa fack inte stämmer in på det samhället vi lever i idag. Connell förklarar 

att det är enkelt att kategorisera maskulinitet i till exempel “ working-class masculinity” 

men att detta inte egentligen kan appliceras på verkligheten eftersom det till exempel 

finns homosexuella män i den kategorin som bryter mot normen.  

 

Enligt Connell (2005) kommer begreppet hegemonisk maskulinitet från Antonio 

Gramscis analys av relationen mellan olika klasser. Connell skriver vidare att begreppet 

behandlar hur kulturell dynamik kan göra att vissa grupper i samhället upprätthåller en 

dominant roll. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som en version av 

upprätthållandet av genusstrukturer vilket kan visa på att det finns, eller inte finns, en 

maktposition för män och att kvinnor är underordnade männen. Hegemoni är inget som 

styrs av hot eller våld, det är en struktur som finns i massmedier, kulturer och i olika 

maktfulla organ i samhället. Enligt Connell (2005) är kvinnor underordnade män men 

det finns även män som är underordnade män. Homosexuella män har länge varit, och 

är fortfarande en utsatt grupp som är underordnade heterosexuella män. Connell menar 

att den homosexuella mannen hamnar längst ned i den manliga hierarkin eftersom deras 

femininitet, som Connell beskriver som en mer öppnare syn på normbrytande kläder, 

bryter den hegemoniska normen av maskulinitet.  
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Hegemonisk maskulinitet är alltid konstruerad i relationen mellan överordnade och 

underordnade män och kvinnor. Enligt Connell (1987) finns det ingen hegemonisk 

femininitet, då den maskulina överordningen endast kan appliceras på det manliga 

könet. Connell (1987) menar också att den hegemoniska maskuiniteten baseras på 

kvinnors lust för män, och det är samspelet mellan könen som eventuellt kan ändra 

könsordningen.  

 

Det hegemoniska begreppet och forskningen Connell beskriver är värdefull för vår 

undersökning i många olika aspekter. Begreppet förklarar en struktur som finns, och 

bevaras med bland annat hjälp av mediers rapportering, något som vi kommer 

undersöka i vår uppsats. Enligt Connell styrs den hegemoniska maskuliniteten av 

mönster och strukturer i samhället, vilket tillåter männens dominans över det kvinnliga 

könet att fortsätta. Detta är intressant i vår studie då sport, och de Olympiska spelen 

specifikt, är en så pass stor och speciell händelse, och tillhör en specifik journalistisk 

genre som historiskt sett har varit till stor del klichéartad och mansdominerad. Vår 

analys syftar på att undersöka hur kvällspressen rapporterar om manliga och kvinnliga 

OS-deltagare inom längdskidåkning och se vilka skillnader och likheter det finns i deras 

rapportering. För att undersöka detta kommer vi att analysera innehållet i artiklarnas 

diskurs och tyda de tendenser av hegemoni som existerar. 

 

2.5 Nyhetsvärderingsteorin  
 

Enligt Strömbäck (2015) behandlar begreppet nyhetsvärdering hur möjliga nyheter 

värderas i den journalistiska arbetsprocessen. Strömbäck (2015) refererar till Shoemaker 

& Cohen som menar att det redaktionella arbetet oftast, med undantag såklart, styrs av 

dagsfärska nyheter. Vilka nyheter som når läsarna utgår från nyhetsvärderingen och 

nyhetsurvalet samtidigt som det kan bero på slumpen. Vid dagar då det finns ett flertal 

nyheter med högt värde kan vissa behövas skjutas upp eller skrotas i och med att det 

inte finns utrymme för alla. Det är nyhetsurvalet som styr vilka nyheter som får ett 

högre värde än andra. Vid dagar då det finns färre högt värderade nyheter publiceras 

oftast de lägre värderade nyheterna för att tidningen eller koncernen ska lyckas fylla 

tidningen eller hemsidans innehåll.  

 



  
 

10 

Enligt Strömbäck (2015) finns det olika faktorer som behöver uppfyllas för att en nyhet 

ska få ett högt nyhetsvärde:  

• Närhet: Nyheten bör ligga nära geografiskt, kulturellt eller tidsmässigt för att 

nyheten ska anses vara relevant för läsarna.  

• Elitcentrering: Nyheter som handlar om makthavare eller personer med 

kändisskap tenderar att intressera läsarna mer.  

• Sensationsnyheter: Nyheter som avviker från det “normala” anses få ett högre 

nyhetsvärde. Sensationen kan vara både positiv eller negativ.  

• Hot: Nyheter som berör hotade personer eller organisationer värderas högre. 

Nyheterna handlar oftast om brott men kan även handla om naturkatastrofer eller 

liknande. 

• Kontinuitet: Nyheter som följer upp andra nyheter värderas högt. Att ge läsarna 

en kontinuitet i läsandet anses vara värdefullt.  

 

Eftersom Olympiska spelen är ett så pass speciellt sportevenemang blir 

nyhetsvärderingen automatiskt anpassad till innehållet. Närheten exempel, som 

Strömbäck diskuterar, blir anpassad till deltagarna och publiken. Eftersom evenemanget 

är så extremt viktigt för många i den svenska publiken blir närheten till både deltagarna, 

framgångarna och motgångarna större än vad den blir på andra, mindre 

sportevenemang. I och med omfattningen av sportevenemanget blir även nyheter som 

annars inte skulle ha värderats så högt en stor sensationsnyhet. OS-deltagare som till 

exempel stukar foten eller får magsjuka anses under den här korta perioden vara en högt 

värderad nyhet då den berör många och handlar om en eventuell motgång i kommande 

tävlingar, något som berör landets prestation. 

 

3 Tidigare forskning  
 

I Kim Wickmans doktorsavhandling Bending mainstream definitions of sport, gender 

and ability: representations of wheelchair racers från 2008 undersöker författaren hur 

kvinnliga och manliga paraidrottare representeras i svenska medier. Forskningen ligger 

nära vårt område då den undersöker hur svenska medier rapporterar om en annan sorts 

idrottare ur ett genusperspektiv. Samt att den behandlar förståelsen mellan hur viktigt 

det kroppsliga blir inom idrottsvärlden. 
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För att undersöka detta har Kim Wickman genomfört en kvalitativ studie där hon både 

har analyserat medierapporteringen diskursivt från Paralympics 2000 i Sydney samt 

intervjuat paraidrottare för att besvara sina två forskningsfrågor:  

 

• Hur konstrueras manliga och kvinnliga paraidrottares identiteter?  

 

• Hur representeras kvinnliga och manliga paraidrottare i svenska medier?  

 

I slutsatsen framgår det att paraidrotten handlar mest om idrottarnas 

funktionsnedsättningar, och förvånansvärt lite om sporten. Hon fastställer även att de 

manliga idrottarna har lättare att identifiera sig som idrottsutövare, än de kvinnliga 

idrottarna. Detta för att sportrapporteringen i medier i helhet styrs av maskulina ideal 

såsom aggressivitet och dominans. Avhandlingen undersöker även hur paraidrottarna 

benämns och ses i medierapporteringen. Forskaren lyfter ett exempel där en kvinnlig 

paraidrottare tog med sig sitt barn till en intervju för att inte bara vara en idrottare med 

en funktionsnedsättning, hon ville visa att hon var en mamma med. 

 

Det framgår även att de feminina idealen appliceras på kvinnliga paraidrottare. I sin 

analys kunde hon fastslå att kvinnliga paraidrottare hade det lite lättare när det kom till 

de feminina idealen då de blev sedda som motsatsen till ”normala” kvinnor. 

Forskningen visar dock att de kvinnliga paraidrottarna inte kan undgå den sexistiska 

jargongen inom sportvärlden där kvinnliga idrottare förväntas vara starka men smala 

och vältränade men sexiga.  

 

I slutsatsen framgår det även att sport handlar om den fysiska kapaciteten hos idrottare 

och att sport är influerad av de maskulina och feminina idealen. Detta då sport handlar 

om den kroppsliga styrkan och att kroppen även symboliserar könstillhörighet.  

Det framgår även att alltmer sofistikerade ansträngningar har gjorts för att bekämpa 

marginaliseringen av kvinnor i sport och utmana könsstereotyper och maskulinitetens 

hegemoni. Feminist-teoretiker har enligt Kim Wickman (2008) till exempel kämpat för 

att göra det möjligt att göra dynamiska maktförhållandena som en grundläggande del i 

sportvärlden. Genom att till exempel få en bättre förståelse av hur makt och arbetet mot 

makten inom sportvärlden fungerar och hur det har en relation till könsskillnader inom 

sport.  
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Sammanfattningsvis så är idrott enligt Kim Wickman (2008) fortfarande 

mansdominerad, trots kvinnors framsteg inom idrottsvärlden de senaste 100 åren. 

Denna skillnad inom idrottsvärlden beskriver Wickman som en ideologi av könsskillnad 

som är grundad i stereotyper som tillhör könen och fysikalitet. Till exempel den 

stereotypiska synen att kvinnor är fysiskt svagare än män. Detta visar på att det 

fortfarande finns en stor känsla av misstro av kvinnors fysiska styrka i idrottsvärlden, 

enligt Wickman.  

 

Vissa forskare hävdar, enligt Wickman (2008), att idrottsvärlden som social 

konstruktion tjänar på att skapa värden som oftast hjälper till med priviligeringen av 

vita, heterosexuella medelklassmän och marginaliseringen av andra klassgrupper i 

samhället, såsom kvinnor. Genom detta kan man betrakta sport som en aktivitet där man 

genom gamla könsstereotyper firar maskulinitet och fysisk förmåga genom att mäta 

styrka i gamla värderingar. 

 

En annan avhandling som är av intresse för vår studie är doktorsavhandlingen: Har 

kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-

talet, skriven av Eva Olofsson (1988). Trots att avhandlingen är 30 år gammal anser vi 

att den är av intresse då den behandlar den historiska sidan av sportvärlden samt 

undersöker kvinnornas roll i en mansdominerad sportvärld.  

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka villkoren för kvinnors deltagande inom 

sporten samt att undersöka vad som karaktäriserar det kvinnliga könet och vilka effekter 

det ger kvinnor i deras involveringen i idrottsvärlden. Forskningen utfördes kvalitativt 

baserat på protokoll från Riksidrottsförbundet samt en intervjustudie med två intervjuer.  

 

I slutsatsen framgår det tydligt att kvinnor historiskt sett, och även under slutet på 1900-

talet utförde sport på de manliga villkoren. Studien är uppdelad i tre olika tidsepoker där 

författaren har sammanfattat hur kvinnosynen inom idrottsvärlden har förändrats med 

samhällets utveckling. I den första epoken, i början av 1900-talet, framgår det tydligt att 

kvinnliga idrottare försökte ta en plats i männens sportvärld. Forskningen visar att 

kvinnorna var underordnade männen och kvinnornas rättigheter till att utöva sport 

diskuterades endast vid ett fåtal tillfällen i det empiriska materialet. Under slutet på 
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1900-talet, under tiden då studien utfördes, benämner Eva Olofsson som 

integrationsfasen. Detta då det avsattes medel för att integrera manliga och kvinnliga 

idrottare. I slutsatsen framgår det att det officiellt kunde rubriceras jämställt i 

Riksidrottsförbundets arbete för kvinnor från och med år 1984. Olofsson (1988) menar 

dock att utvecklingen och arbetet för jämställdhet mer kunde speglas på samhällets 

utveckling och inte Riksidrottsförbundets handlingsprogram.  

 

Olofsson (1988) lyfter dessutom att idrottens utveckling mot ett mer jämställt arbete 

inte endast mottogs med glädje. Kvinnors framgångar inom sportvärlden kunde till viss 

del tolkas som ett hot mot männen då dels männens idrottsvärld förändrades samt då 

resursfördelningen förändrades. Olofsson (1988) menar att utvecklingen för kvinnornas 

roll inom idrotten kräver, och har krävt, att kvinnorna tillåts ta mer plats medan männen 

tvingas kliva åt sidan.   

 

Den numera snabba expansionen inom kvinnoforskningen gör det svårt att få grepp om 

såväl kunskapsläge som tillämpade teorier och metoder. Förenklat kan dock sägas att 

kvinnoforskningen inledningsvis var fokuserad på att fylla de tomrum, som den 

traditionella forskningen lämnat, till exempel att beskriva kvinnors situation vid olika 

tidsepoker och i olika samhällen och institutioner. De inom den traditionella 

forskningen tillämpade begreppen, teorierna och metoderna och därmed även dess 

empiri och resultat kom ganska snart att alltmer ifrågasättas av kvinnoforskarna. Det 

innebär att kvinnoforskningens kompletterande fas har följts av en korrigerande fas. 

Den första fasen pågår dock också fortfarande. 

 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva och förstå villkoren för 

kvinnors deltagande i idrott. Studien visar på att kvinnors roll inom sport har bland 

annat utvecklats på grund av samhällets utveckling. Kvinnans roll i sport ändras i och 

med att kvinnans roll i samhället utvecklas. Denna studie kan därför hjälpa oss genom 

att ge en bättre inblick på huruvida kvinnans roll inom sportjournalistiken skiljer sig 

mot mannens. Detta eftersom studien ger en inblick i hur rollerna skiljer sig historiskt.  
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4 Metod  
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vald metod, tillvägagångssätt för rapporten 

samt urvalet av det empiriska materialet.  

 

4.1 Material och avgränsningar 
  
De olympiska spelen är en global händelse och något som rapporteras om i både 

etermedier och press. Att undersöka hur sportkommentarer eller hur tv-sända sport-

studios är uppbyggda är en intressant studie för kommande genusforskning i området. 

Vi valde dock, med våra begränsningar, att undersöka hur den svenska kvällspressen 

behandlade det svenska landslaget i längdskidåkning i medierapporteringen. Detta urval 

gjordes för att undersökningen skulle nå en högre kvalitet och för att de skriftliga 

diskurserna skulle ligga i fokus. I inledningen för vår undersökning valde vi att 

begränsa oss till att göra en kvalitativ diskursanalys ur ett genussammanhang då vi var 

intresserade av hur den svenska kvällspressens medierapportering behandlade de 

kvinnliga och manliga längdskidåkarnas framgångar och motgångar under ett sådant 

pass speciellt OS. Vi ansåg detta intressant då de Olympiska vinterspelen 2018 var så 

pass utstickande när det kom till medaljer i grenen längdskidåkning. Vi valde att 

jämföra två olika kvällstidningar då vi ansåg att de olympiska spelen är rikstäckande 

och händelsen inte har någon egentligen koppling till någon specifik ort, då alla 

deltagare i skidlandslaget är uttagna från olika skidklubbar.  

 

Både Aftonbladet och Expressen är rikstäckande tidningar som är jämförbara 

storleksmässigt. Båda tidningskoncernerna har dessutom haft en lång historia av 

rapportering av de Olympiska spelen. Vi ansåg därför dessa tidningar som tillräckligt 

likvärdiga för undersökningen syfte. Eftersom syftet för undersökningen inte var att 

jämföra tidningarna mot varandra ansåg vi inte heller det som något problem att ta 

Sveriges två största kvällstidningar, då de i vissa aspekter kan ha liknande rapportering. 

Syftet med undersökningen var enbart att undersöka hur kvällspressen rapporterade om 

de manliga och kvinnliga längdskidåkarna under vinterspelen 2018.  
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4.2 Kvällspress  

 

Enligt Nerman (1973) riktar kvällspressen in sig på rubriker, sensationer och 

igenkänningsdentifikation. De satsar på att sälja så mycket av tidningen som möjligt 

med hjälp av sensationella bilder och nyheter. Nerman (1973) nämner att kvällspressen 

skapar vad Nerman beskriver som en egen värld, där världen är regisserad av 

skribenterna och läsarna är som medaktörer. Kvällspressen låter läsarna vara 

medaktörer för att öka trovärdigheten i det de skriver. Med detta som utgångspunkt 

valde vi att endast använda oss av kvällspress för den här studien. Detta då vi ansåg att 

de stora, sensationella nyheterna och rubrikerna skulle vara intressanta ur ett 

genusperspektiv då kvällspressen tenderar, enligt Nerman (1973), att skriva 

chockerande nyheter eller hitta en mer chockerande vinkel i “vanliga nyheter”.  

 

Med detta i baktanke ansåg vi att det var intressant att granska hur kvällspressen tänkte 

ur ett genusperspektiv och om det fanns någon märkbar skillnaden i artikel-innehållet 

och nyhetsvärderingen. En annan övervägande anledning till att vi valde att granska just 

kvällspress var att vi ville undersöka nationella tidningar som fokuserade på lite 

snabbare, mer “nöjesinriktade” sportnyheter. Det hade varit av intresse att undersöka 

skillnaden mellan en kvällstidning och en dagstidning men i och med utrymmet för vår 

undersökning valde vi att begränsa oss till endast kvällspress. Kvällspressen når 

dessutom ut till en väldigt stor skara med sin sportjournalistik, vilket blev avgörande för 

oss. 

 

Kvällstidningen Aftonbladet grundades år 1830, av Lars Johan Hierta. De strävar efter 

att vara en engagerande nyhetskälla vars vision är att återge sanningen och producera 

nyheter som ger läsaren inflytande genom journalistiken. Den norska mediekoncernern 

Sciebstedt äger 91 procent av tidningen medan Landsorganisationen (LO) äger 9 

procent. (Aftonbladet, 2016) 

 

Kvällstidningen Expressen ägs av Bonnier AB. Den första upplagan av tidningen 

publicerades 1944, under andra världskriget. Under tiden för första upplagan arbetade 

Ivar Harrie som chefredaktör, och idag sitter Thomas Mattsson på posten. Enligt 

Expressen (2018) är det 504 000 personer som läser Expressens papperstidning medan 

hemsidan har 1 066 000 läsare per dag. (Expressen, 2018) 
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4.3 Valda artiklar  

 

Det empiriska materialet som analyserades i undersökningen är webbpublicerade 

artiklar från Expressen och Aftonbladet. Vi valde att använda oss av webbpublicerade 

artiklar då vi ansåg att samhället idag speglas via webben. Under undersökningen ansåg 

vi inte att vi blev begränsade av dessa artiklar då webben är där kvällspressen når ut till 

flest läsare vid sportevenemang av det här slaget.  

 

Vid insamlingen av det empiriska materialet använde vi oss av Aftonbladet.se och 

Expressen.se, samt sökmotorn Google.se. Vi använde oss av sökordet “Pyeongchang” 

och sållade sedan bland de funna artiklarna för att rikta in oss på längdskidåkningen. 

Vid insamlingen gjorde vi ett strategiskt urval där vi valde ut artiklar som berörde just 

framgångar och motgångar hos längdskidåkarna. Eftersom vi valde att begränsa oss till 

längdskidåkningen under de Olympiska spelen stötte vi inte på något problem med 

insamlingen av det empiriska materialet. Slutligen använde vi inte oss av någon databas 

såsom Retriver för att samla vårt empiriska material. Detta anser vi dock inte vara på 

något sätt negativt för vår studie då de utvalda tidningarnas hemsidor inte är förfalskade 

och det även går att se det ursprungliga publiceringsdatumet på varje artikel, vilket vi 

hänvisade till i vår analys.  

 

För att få ett så brett empiriskt material som möjligt valde vi att använda oss av nio 

artiklar från svensk kvällspress. Vi ansåg inte att datumen för artiklarna hade någon 

betydelse, så länge de skrevs under perioden för de olympiska spelen, som sträckte sig 

mellan 9-25 februari 2018, och handlade om längdskidåkningen. Detta för att 

sportevenemanget inte är avancerat på samma sätt som till exempel världsmästerskapen 

2018 eller liknande. Utfallet för detta blev att vi fick ett brett utslag av olika artiklar, 

men efter att ha sorterat bort endast resultat-artiklar samt artiklar som handlade om 

träningen inför sportevenemanget gjorde vi ett strategiskt urval där vi valde ut artiklar 

som behandlade framgångar eller motgångar för det kvinnliga och manliga 

längdskidlandslaget. Utöver detta valde vi att granska artiklar som innehöll relationer 

mellan skidlandslagen eller relationer mellan närstående till skidlandslagen. Detta 

urvalet gjordes för att anpassa det empiriska materialet till forskningsfrågorna.  

 

Aftonbladet, 2018-02-25, Mardröm för Haag på tremilen.  

Aftonbladet, 2018-02-17, Haag slår tillbaka mot kritiken. 
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Aftonbladet, 2018-02-21, Hellner åker hem — missar femmilen.  

Aftonbladet, 2018-02-21, Svenska herrarna klara för OS-final.  

Aftonbladet, 2018-02-13, Guld-Stinas glädjetårar. 

Aftonbladet, 2018-02-23, Skidstjärnan om bröllopsbestyren efter OS. 

Expressen, 2018-02-22, “Det pratas skit om oss - triggas fram” 

Expressen, 2018-02-13, “Jag bara gråter — är helt magiskt” 

Expressen, 2018-02-25, Stinas förvåning efter nya succén. 

  



  
 

18 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan kvalitativ data förenklat förklaras som en 

händelse, ett yttrande eller en bild. Metoden kan användas för att förklara och studera 

fenomen som inte går att se eller ta på rent fysiskt. Kvalitativ data går inte att mäta men 

det går att se att det finns, och förklara en struktur där de förekommer. Den kvalitativa 

metoden är användbar när det ska utföras en djupare, mer kritisk forskningsstudie på ett 

begränsat antal material. Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden som grund 

för vår forskningsstudie då vi ville fördjupa oss i ämnet och läsa av strukturer samt se 

diskurser inom den svenska kvällspressens medierapportering.  

 

Då vårt mål med undersökningen var att undersöka hur kvällspressen rapporterade om 

de Olympiska spelen i Pyeongchang 2018 valde vi att använda oss av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA). Den kritiska diskursanalysen tillät oss se 

strukturerade mönster och se sammanhängande diskurser i olika sammanhang där vi 

sedan kunde analysera dem.  

 

Faircloughs modell är kortfattat en tredimensionell modell som undersöker olika 

diskurser, i till exempel tidningsartiklar. Enligt Fairclough (2010) grundar sig den 

kritiska diskursanalys på tre olika nivåer. Den första nivån utgår från att analysera 

sociala relationer, alltså att undersöka kommunikation i språk och beskrivningar i olika 

sammanhang. Den andra nivån är att sätta språket och språkbruket i ett större 

sammanhang och se återkommande diskurser som undersöks. Avslutningsvis undersöks 

den diskursiva praktiken i förhållande till den sociala praktiken. Detta för att undersöka 

relationen mellan framställningen och konsumenterna av produkten.   

 

Vid inledningen av vår analys började vi med att läsa igenom det empiriska materialet 

och se vilka delar av artiklarna vi kunde använda för att besvara våra frågeställningar till 

texten. Dessa delar analyserades sedan tillsammans med aktörerna, och slutgiltigen 

strukturerade vi vår analays tematiskt efter dessa diskurser. Vi valde att genomföra 

analysen tematiskt för att delvis underlätta för läsaren samt för att visa på det mönstret 

vi fann under analysen. 
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Vi ansåg att Faircloughs modell var mycket användbar för vår studie då den tillät oss 

ifrågasätta det empiriska materialet både bokstavligt och med mer underliggande 

innehåll. Samt få en djupare förståelse för ett mindre empiriskt material.   

 

4.5 Frågor till texten  

 

• Hur representeras framgångarna och motgångarna det manliga kontra det 

kvinnliga längdskidåkarlandslaget stöter på i den svenska kvällspress under OS 

i  Pyeongchang? 

• Vilka identiteter tillskrivs kvinnliga kontra manliga längdskidåkare i svensk 

kvällspressen under OS i Pyeongchang? 

• Vilka attribut och relationer konstrueras för kvinnliga kontra manliga 

längdskidåkare i kvällspressen under OS i Pyeongchang? 

 

4.6 Metodkritik  

 

Vår valda metod för undersökningen har ett stort antal styrkor men precis som med alla 

metoder finns det även negativa aspekter i den. Att förstå det underförstådda i texter, 

alltså att reflektera över påståenden som går utanför vår vardagskunskap, är viktigt för 

att förstå strukturer i samhället. I och med att den kritiska diskursanalysen har så många 

steg, kan det enligt Boréus (2015) bli problematiskt om forskaren i undersökningen 

brister i att förklara hur den har gått tillväga, då undersökningen kommer få ett annat 

utfall i kommande likadana undersökningar.  

 

Enligt Widerberg (2002) är diskursanalys som metod en metod som kräver ett 

perspektiv på texter. Hon menar att forskare som utför diskursanalyser som metod alltid 

kräver anpassning av texterna, efter specifika frågor till det empiriska materialet. Detta 

ställer vissa krav på texterna och kräver att forskaren kan se texterna utifrån ett speciellt 

perspektiv. Under vår undersökning har vi ställt frågor till texterna och tolkar citat eller 

kontentan av texterna utifrån dessa frågor eller perspektiv. Detta i helhet kan bidra till 

att vi aldrig kan nå extern och full validitet eftersom det inte går att jämföra våra resultat 

med andra sportbilagor. Texterna är dessutom tolkade utifrån två forskares perspektiv, 

något som kan påverka validiteten hos undersökningen. Detta kan leda till att 

undersökningen får ett annat utslag vid omprövning då våra perspektiv skiljer sig från 

andra forskares perspektiv.  
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I och med att de Olympiska spelen är en så pass isolerad händelse är 

medierapporteringen mellan olika medier relativt liknande. Detta då tidningarna 

intervjuar samma personer om samma händelse när deltagarna har nått framgång eller 

stött på motgångar. Detta gör att urvalet av det empiriska materialet ofta liknar 

varandra, något som i helhet inte måste vara en negativ aspekt då materialet oftast blir 

djupare i och med konkurrensen. Det är dock viktigt att överväga att det analyserade 

materialet är anpassat till våra forskningsfrågor och våra diskurser.  

 

Vi valde att använda oss av webbpublicerade artiklar som vårt empiriska material. Vi är 

medvetna om att detta är riskabelt då det finns chans att artiklarna uppdateras och 

ändras i efterhand. Vi anser dock inte detta som problematiskt för vår undersökning då 

undersökningen baseras på en händelse som hände för nästintill ett år sedan samt att vi 

har refererat till artiklarnas ursprungliga publiceringsdatum.  

 

Under undersökningen analyserades nio artiklar. Detta för att de Olympiska spelen är en 

så pass isolerad händelse där både nyhetsvärdering och medierapporteringen i helhet 

blir ganska kopierade. De olympiska spelen i Pyeongchang är dessutom speciellt när det 

kommer till just längdskidåkningen, då herrarna gjorde sin sämsta prestation sedan 

1994. Detta resulterade i att männen inte hade ett lika brett kapital av artiklar som 

handlade om framgångar som kvinnorna hade. Detta måste tas i hänsyn men vi anser 

inte att vår undersökning brister i validitet då det empiriska materialet som undersökts 

är längre artiklar, som besvarade våra frågor till texterna.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att undersökningens valda olympiska spel var speciellt då 

det var en sådan kontrast mellan kvinnliga och manliga vinnare. De manliga 

längdskidåkarna hade sitt sämsta år sedan 1994 medan kvinnorna presterade på en 

väldigt hög nivå. Detta kan ha gjort att vår analys visade på de diskurserna vi hittade. 

Då män, oftast, har högre förväntningar på sig att prestera och vinna kan det ha påverkat 

mediers rapportering. 
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4.7 Reliabilitet och validitet  

 

Enligt Bryman (2016) är ståndpunkten för validitet och reliabilitet annorlunda när det 

kommer till kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Bryman refererar vidare till 

Lincoln och Gubas undersökning 1985 där de menar att det är viktigt att specificera 

termer och metoder som har utförts i den kvalitativa forskningen. Bryman berättar 

vidare att Lincoln och Guba föreslog att det bör finnas två grundläggande kriterier för 

bedömningen av en kvalitativ undersökning, närmare bestämt tillförlitlighet och äkthet.  

 

Med begreppen menar Lincon och Guba att det finns fyra underkriterier som bör stödjas 

i en kvalitativ undersökning. Dessa för att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. I och med att den kvalitativa forskningen inte går att mäta på samma sätt som 

en kvantitativ forskningsstudie och att det krävs en bredare beskrivning av till exempel 

metoden och exempel som stärker diskurserna i analysen, då studien ska uppnå en 

extern reliabilitet.  

 

Då vi endast genomförde en kvalitativ studie genomfördes inga variabelberäkningar 

eller liknande, vilket betyder att felberäkningar eller liknande blev icke existerande i vår 

undersökning. Den diskursiva undersökningsmetoden är dock omdebatterad just när det 

kommer till den externa reliabiliteten då den till viss del bygger på perspektiv, enligt 

Widerberg (2002). De funna diskurserna diskuterades oss emellan, för att säkra risken 

för feltokningar och öka reliabiliteten trots metodvalet. I helhet ansåg vi dock att vi 

nådde den högsta nivån av extern reliabilitet som var möjlig då vi har förklarat 

tillvägagångssätt, citerat exempel på de upptäckta diskurserna samt underbyggt våra 

fynd med kompletterande teorier.  

 

4.8 Forskningsetik  

 

Då vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys med en kritisk diskursanalys som 

metod har vi inte haft några medverkande personer i undersökningen. Detta resulterade 

att vi har haft relativt få etiska ställningstaganden jämfört med vad vi skulle ha haft i en 

intervjustudie. Vi valde att inte anonymisera intervjupersonerna i de analyserade 

texterna då det handlar om offentliga personer som redan är kända för allmänheten. 

Deras prestationer och motgångar har redan rapporterats om och även om vi skulle ha 
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anonymiserat dem i våran undersökning skulle de vara igenkännbara genom de 

omnämnda resultaten. 

 

Studien berör ett genusperspektiv men vi ansåg inte att studien under några 

omständigheter kunde skada de berörda eller omnämnda på något sätt i framtiden då 

namnen på intervjupersonerna redan är benämnda i artiklarna. Författarna till studiens 

empiriska material är inte heller anonymiserade då studiens syfte var att granska den 

svenska kvällspressen och inte granska en enskild person. Att censurera författarnamnen 

i det empiriska materialet skulle dessutom kunna ses som kränkande då texterna är 

publicerade av yrkesverksamma journalister.  

 

Olofsson (1988) förklarar att kvinnoforskning genom tiderna har varit fokuserad på att 

fylla de tomrum som traditionell forskning har lämnat när det kommer till kvinnor. 

Detta har även inneburit en korrigerande fas i kvinnoforskningen, vilket kan vara 

forskning i allt från samhällsfrågor, tidsepoker och institutioner.  

 

Det är alltså viktigt att ifrågasätta och vara extra noggrann när man använder sig av 

tidigare kvinnoforskning eftersom som Olofsson nämner, att empiri och resultaten som 

har kommit utifrån tidigare kvinnoforskning kan tänkas ifrågasättas alltmer efter att 

tiden går. Det har dock även enligt Olofsson inneburit en korrigerande fas i 

kvinnoforskningen som gör att kvinnoforskningen har blivit bättre men vi tycker 

fortfarande att det är bra att ha i åtanke när vi gjorde vårt urval av teorier och tidigare 

forskning. 

 

5 Analys 
 

Nedan presenterar vi de diskursiva temana som vi har identifierat i våra artiklar. Vi 

börjar med diskurs om framgång för att sedan undersöka motgångar. Därefter fortsätter 

vi med en språk-diskurs och avslutar med privatisering av kvinnorna.  

 

5.1 Balansen mellan framgångar och motgångar  

 

I Aftonbladets artikel Guld-Stinas glädjetårar erbjuder kvällspressen läsaren att läsa om 

hur Stina Nilsson tagit sig från ett tungt VM till guld i OS. I artikeln tillåts Stina Nilsson 

förklara om känslostormen på prispallen och hur hon tog sig till guldet. I andan av Stina 
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Nilssons framgångar får hon även prata om sina motgångar, något som inte förekommer 

i herrarnas artiklar i samma bredd.  

 

“Besvikelsen efter att ha fallit i VM-sprinten i Lahtis har varit tung för Nilsson att bära, men det 

här också gjort henne helt förberedd för sprinten i Pyeongchang. 

– Som idrottare går man igenom väldigt många perioder i sin karriär. Det har varit ett väldigt 

tufft år för mig att läka från vad jag gick igenom i fjol. Och att ta de lärdomarna och översätta 

det i träning och få ut det en sådan här dag är något jag är väldigt, väldigt stolt över och kommer 

att ta med mig i fortsättningen.” (Aftonbladet, 2018-02-13, Guld-Stinas glädjetårar) 

 

Tidningen framställer Stina Nilssons framgångar samtidigt som de får ta del av hennes 

motgångar och hur hon tog sig dit hon är idag. Genom detta väljer tidningen att lyfta 

hennes motgångar för att visa på hennes framgångar. Kvällspressen framställer hennes 

motgångar och jobbiga perioder, något som nästan alla kan känna igen sig i. Detta går 

att tolka som att journalistiken vill framställa henne som mänsklig och mer igenkännbar 

för den stora massan. Wickman (2008) fastställde i sin forskning om paraidrottare att 

detta är ett vanligt fenomen inom idrotten då kvinnliga idrottarna ofta inte endast 

identifieras som just idrottare. I det här fallet balanseras Stina Nilsson framgångar mot 

motgångar, vilket går att tolka som att andra kvinnor och kvinnliga idrottare ska känna 

en gemenskap med henne.  

 

I Aftonbladets artikel Svenska herrarna klara för OS-final framställs Calle Halfvarsson 

och Marcus Hellner som imponerande när de enkelt tog sig till final. Anders Södergren, 

Kanal 5 sportkommentator, får komma till tals i artikeln och berömmer att de två 

längdskidåkarna ser pigga ut.  

 

– Jag tycker de såg pigga ut bägge två, berömmer Södergren. (Aftonbladet, 2018-02-21, Svenska 

herrarna klara för OS-final) 

 

Artikeln erbjuder inga citat från herrarna, något som vi tolkar som att journalisterna inte 

fick en intervju-möjlighet med herrarna eller att journalistiken inte värderade 

kommentarerna som nödvändiga innan publicering. I och med detta erbjuds läsarna se 

det svenska herrlandslaget som mer oåtkomliga än hur Stina Nilsson framställs i 

tidigare nämnd artikel.  

 

“Marcus Hellner pumpade på ordentligt på sina tre sträckor och Halfvarsson var taktiskt 
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slipad när han i sällskap med ryssen Alexander Bolshunov mest bara bevakade sina platser.” 

(Aftonbladet, 2018-02-21, Svenska herrarna klara för OS-final) 

 

Det journalistiska språket i hur de benämner vinnarna skiljer sig artiklarna emellan, trots 

att båda artiklarna kommer från samma tidning. I citatet om Stina Nilsson erbjuds 

läsaren ett mer neutralt språk medan vi tolkar citatet ovan som ett mer “grabbigt språk”, 

där vi tolkar huvudpersonerna i texten som mer framgångsrika än Stina Nilsson.  

 

“ Jag fajtades hela vägen och tänkte att jag blev fyra när jag gick i mål, men att det var ett 

jättebra lopp ändå. Sen ser jag att det bara är två tjejer framför mig och tänkte: ”Jaha, nej, det 

vart brons!”, fortsätter hon.”  (Expressen, 2018-02-25, Stinas förvåning efter nya succén) 

 

“Norskan var den som drog i princip hela vägen – fram till sista utförsbacken. Där gjorde Stina 

Nilsson en perfekt utförskörning, gick förbi norskan och kunde spurta hem OS-bronset på 

upploppet, 1:58,9 efter Marit Björgen.” (Expressen, 2018-02-25, Stinas förvåning efter nya 

succén) 

 

Läsaren erbjuds se en bild av Stina Nilsson som ödmjuk och sportslig. Hon gick i mål 

troendes att hon var fyra, och förklarar att det var ett bra lopp ändå. Sedan inser hon att 

hon är trea och bronsmedaljör, något som alltså inte motiverade henne till att gå i mål. I 

det andra citatet från artikeln används ett succéspråk för att förklara hur Stina Nilsson 

tog sig till prispallen. Stina Nilssons framgångar vägs mot hennes motgångar, då 

artikeln framställer “Norskan” som den som egentligen drog loppet framåt hela tiden. 

Stina Nilssons framgång förklaras hänga på sista utförsbacken där “Norskan” inte var 

lika vass och Stina Nilsson kunde kämpa sig förbi med sin perfekta utförsåkning. 

 

En av Strömbäcks (2015) faktorer för att en nyhet ska få ett högt nyhetsvärde är 

kontinuitet. Nyheter som följer upp varandra anses värderas högt. Damerna hade ett 

väldigt bra OS och det kan man även se i texterna. Tidningarna måste följa upp på 

damernas återkommande succeér för att ge läsarna de det vill ha. För att kunna ge 

läsarna kontinuiteten måste därför tidningarna skriva artiklar som riktar in sig mer om 

eventuell bakgrund och träning inför loppen, eftersom det inte räcker med att endast 

rapportera om vinsterna. Kontinuiteten skapar ett intresse hos läsarna och då måste 

tidningarna nyhetsvärdera efter läsarnas efterfrågan. Eftersom de manliga 

längdskidåkarna inte hade ett lika bra OS som damlandslaget nyhetsvärderas deras 

vinster möjligtvis som lägre än damernas i just de artiklar vi har valt att lyfta i vår 
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analys då kvälsspressen i citatet ovan har gjort ett urval och valt att endast lyfta en 

sportkommentators kommentar och inte skidåkarnas.  

 

Som Mccombs och Shaw (1972) nämner så är läsarens intresse av vissa ämnen oftast 

beroende på vad medierna väljer att ta upp. Eftersom kvällspressen i dessa artiklar väljer 

att kontinuerligt lyfta kvinnors framgångar så påverkar det frågorna läsarna har åsikter 

om. Så utifrån det så är det medierna som har makten att influera vad läsarnas 

samtalsämnen och uppfattningar riktar sig åt för håll.  

 

Det är därför viktigt att ha i åtanke att en av anledningarna till varför kvällspressen 

väljer att gå mer på djupet om Stina Nilssons framgångar kan vara att de manliga 

längdskidåkarna hade sitt sämsta år sedan 1994 medan kvinnorna presterade på en 

väldigt hög nivå.  

 

Eftersom sportjournalistiken, enligt Olofsson (1988), är inne i en så kallad 

integrationsfas så kan rapporteringen om kvinnor och män anses mer jämställt än vad de 

var på tidigt 1900-tal. Sportjournalisitiken har kanske helt enkelt utvecklats och detta 

kan betyda att sportsjournalisitken helt enkelt kräver att kvinnorna får ta mer plats än 

vad männen gör. I detta fall så är det inte bara läsarna som kräver mer nyheter om 

kvinnorna i Pyeongchang, men idrottarna själva presterar så bra så att det är omöjligt att 

undvika för medierna att inte fullfölja med mera artiklar om kvinnorna. Männen kan 

alltså tolkas som att de får tvingas kliva åt sidan, för kvinnorna.   

 

5.2 En mammas mjuka famn 

 
“Efteråt fick herrarna stöttning av Stina Nilsson och Charlotte Kalla. 

– De förtjänade verkligen att ta medalj, säger Nilsson. 

– Jag instämmer, det var så nära, säger Kalla, som talade om en uppmuntrande– Sen kan jag 

tycka att det byggs på lite, när det hela tiden skrivs. Det triggas nästan fram, att det ska pratas 

skit om oss. Det ska hela tiden fokuseras på att vi är så jävla dåliga. 

sammanhållning i landslaget. 

– De gläds med oss och våra framgångar, och går det tyngre för oss så är de där och 

peppar. 

– Då får man en extra kram i matsalen, säger Stina Nilsson.” (Aftonbladet, 2018-02-21, Hellner 

åker hem — missar femmilen.) 
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I citatet ovan erbjuds läsaren se en svagare sida av det manliga könet. Herrarnas 

maktposition kan tolkas ha rubbats och som väldigt låg då det kvinnliga skidlandslaget 

enligt citatet får trösta herrarnas skidlandslag. Enligt teorin om den hegemoniska 

maskuliniteten är män överordnade kvinnor. I denna artikel går det att läsa motsatsen, i 

och med att männen inte kan prestera på den nivå de förväntades prestera. Enligt 

Connell (2005) är det medierna tillsammans med kvinnors lust för män som strukturerar 

den hegemoniska manligheten, något som bryts i denna artikel. 

 

Vi tolkar det kvinnliga skidlandslagets uppmuntrande kommentarer om männen som 

värmande och tröstande. Något som går att koppla till mediernas uppbyggnad av 

genuskontraktet som omedvetet formar en genusstruktur mellan könen, och alla dess 

roller som ingår. Till exempel i detta fall får kvinnorna uppträda som den tröstande och 

peppande mamma-figuren i artikeln. Kvällspressen erbjuder läsaren att se kvinnorna 

trösta männen och uppmuntra dem, samt förklarar att motgångar kan hända vem som 

helst. Detta tolkar vi som ett sätt för kvällspressen att neutralisera männens motgångar.  

 

“Ett tag övervägde hon att bryta loppet. 

– Efter fyra kilometer tänkte jag: ”Okej, jag kliver av. Varför ska jag åka runt här för? Det här 

är inte jag”. Men sen tänkte jag att jag inte vill bryta ett OS-lopp. Jag har ändå blivit uttagen och 

fått åka här, då får jag se till att kriga mig in i mål. Det är jag stolt över ändå. 

Men det var 2,5 mils ren pina? 

– Ja, det var det. Man kan väl hoppas att man härdas av det..., säger Haag.” (Aftonbladet, 2018-

02-25, Mardröm för Haag på tremilen) 

 

“Tänker du kolla upp det här? 

– Vi gjorde ju ett försök att vila över jul, inför touren. Då orkade jag i alla fall något lopp på 

touren men efteråt fick jag feber i några dagar. Jag vet inte ... det känns dumt att stå och 

analysera det här nu, jag har precis gått i mål efter en tremil. Nu ska jag hem och vila och så får 

vi hoppas att jag är i bättre slag i Falun (världscupsavslutningen i mitten av 

mars).”  (Aftonbladet, 2018-02-25, Mardröm för Haag på tremilen) 

 

“Tänker du åka hem eller blir det en femmil? 

– Jag tror inte att det blir någon femmil nu, säger Halfvarsson, som hade svårt att blicka framåt. 

– Jag kanske inte kör mer på hela säsongen. 

Menar du allvar med det? 

– Ja, vi får se vad det blir. Just nu är jag så jävla less så jag vet inte om det blir något mer.” 

(Aftonbladet, 2018-02-21, Hellner åker hem — missar femmilen.) 
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Båda citaten ovan handlar om att bryta lopp eller ge upp. Kvällspressen väljer att 

ifrågasätta Anna Haags motgång genom tillåta henne berätta varför hon valde att inte 

bryta sitt lopp, trots att hon visste att det skulle bli en förlust. I artikeln tillåter de även 

henne besvara frågor om hennes framtid och om hon kommer kolla upp det som 

orsakade hennes förlust.  

 

I artikeln om Calle Halfvarsson väljer kvällspressen att hålla sig mer kortfattade, 

Halfvarsson tillåts berätta att han funderar på att åka hem och att han är knäckt efter 

loppet. Tidningen lyfter inte anledningarna till förlusten eller hur han ska återhämta sig 

inför nästa tävling. I artikeln om Calle Halfvarsson framställs hans förlust som mer okej 

och journalistiken är mer tröstande och sympatifylld.  

 

Anna Haag däremot, framställs mer som en vinnare som kan ta förlusten med ett 

starkare sinne. Kvällspressens nyhetsvärdering kring dessa artiklar om förluster skiljer 

sig i dessa två artiklar. I artikeln om Calle Halfvarsson så ser vi att det daltas mer med 

de manliga längdskidåkarna. Calle Halfvarsson får inga tuffa frågor om hans träning 

eller om hur hans framtid ser ut. Hans framtid eller träning inför loppet 

nyhetsvärderades inte lika högt som Anna Haags. Nyhetsvärderingen i artikeln om 

Anna Haag skiljer sig ifrån Calle Halfvarsson i och med att hennes åsikter om 

prestationen värderas högre. Kvällspressen väljer att ställa mer djupgående frågor till 

henne, både om hur loppet gick och om hennes framtid. Detta kan tolkas som att hennes 

förlust framställs som en större motgång som ifrågasätts på ett djupare plan.  

 

Enligt Olofsson (1988) har jämställdheten inom idrotten ändrats mycket under de 

senaste 100 åren. Från att kvinnor inte tilläts delta aktivt inom sporten till att det under 

1988, då avhandlingen skrevs, officiellt kallades jämställt mellan kvinnliga och manliga 

idrottare. Olofsson (1988) menar att jämställdheten inom idrotten utgick från samhällets 

förändring och att kvinnor tog mer plats på alla fronter. Olofsson diskuterar också i sin 

slutsats att kvinnors framgång inom idrotten kräver att männen kliver åt sidan för att ge 

plats till kvinnorna. Detta visar sig i citatet ovan då en kvinnlig idrottare ifrågasätts men 

förklarar att hon stärks av förluster och motgångar.  
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5.3 Underliggande förväntningar 
 

“– Jag förstår att svenska folket vill att vi ska ta medalj. Sverige är ju en stark längdnation och vi 

har varit med i toppen under tidigare mästerskap. Då förstår jag att de blir besvikna. 

Han fortsätter: 

– Sen kan jag tycka att det byggs på lite, när det hela tiden skrivs. Det triggas nästan fram, att det 

ska pratas skit om oss. Det ska hela tiden fokuseras på att vi är så jävla dåliga.” (Expressen, 

2018-02-22, “Det pratas skit om oss — triggas fram.)  

 

I citatet ovan tolkar vi att männen inte får kommentera sin motgång direkt, utan får 

istället kommentera sin motgång indirekt genom andras åsikter. I detta citat beskriver 

Jens Burman att han är trött på hur medierna “snackar skit” om landslaget. I början av 

citatet, när Jens Burman berättar att det svenska folket vill att herrarna ska ta medalj, 

tolkar vi det som att det finns en underliggande förväntan att herrarna ska ta medalj. Vi 

tolkar citatet som att det är en förväntan som finns hos skidåkarna samt hos hela 

Sverige, då männen inte bör förlora på något de tidigare varit duktiga på. Enligt 

McCombs och Shaw (1972) har journalistiken en stor roll i hur läsarna tolkar nyheter. 

Det är journalistiken som bestämmer vilka frågor eller ämnen som blir viktiga och 

läsarna följer mediernas agenda. I det här fallet lyfter citatet besvikelsen över medalj-

bristen och sätter därför dessa tankarna på svenska folkets agenda.  

 

Männens motgångar värderas inte vara lika intressanta att diskutera enligt kvällspressen. 

Enligt Strömbäck (2015) så spelar begreppet nyhetsurval in i nyhetsvärderingen. Det är 

nyhetsurvalet som styr vilka nyheter som publiceras och i detta fall så tolkar vi det som 

att kvällspressens nyhetsvärdering är att männens förlust inte är lika intressant som 

kvinnornas, då männen inte får några djupgående frågor utan får istället bara 

kommentera mediernas “skitsnack”.  

 

Enligt Olofsson (1988) har männen historiskt sett alltid varit de som har dominerat 

idrotten. I och med utvecklingen med början i 1900-talet tilläts kvinnliga idrottare, med 

hjälp av samhällets utveckling, successivt ta plats i idrottsvärlden. I och med detta 

hotades männens roll i idrotten då resursfördelningen och idrottens klimat förändrades. 

Exemplet ovan, där kvällspressen tillåter en man förklara att det “triggas skitsnack” för 

att männen inte presterar som förväntat visar på en roll där männen tvingas stiga åt 

sidan för ett presterande kvinnligt längdskidslandslag.  
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Det är dock enligt Olofsson (1988) numera svårt att få ett bra grepp på 

kvinnoforskningen. Detta eftersom kunskapsläget inom teorier och metoder inom 

kvinnoforskning fortfarande är vagt. Även fast forskningen såklart har utvecklats efter 

Olofsson skrev detta 1988 så är detta fortfarande ett viktigt perspektiv att tänka på 

eftersom det fortfarande inte är lika mellan könen, speciellt inte i det området vi forskar 

i. 

 

Olofsson (1988) förklarar det med att kvinnoforskning har genom tiderna varit 

fokuserad på att fylla de tomrum som traditionell forskning har lämnat när det kommer 

till kvinnor. Detta kan vara forskning i allt från samhällsfrågor, tidsepoker och 

institutioner. Så det är viktigt att tänka på när man använder sig av tidigare forskning 

inom genus att som Olofsson nämner, att empiri och resultaten som har kommit utifrån 

tidigare kvinnoforskning kan tänkas ifrågasättas alltmer efter att tiden går. Det har även 

enligt Olofsson inneburit en korrigerande fas i kvinnoforskningen men det är dock 

viktigt att inse att den första fasen fortfarande pågår.  

 

5.4 Grabbarna pumpar på ordentligt och kvinnorna presterar inte 
tillräckligt  

 

“Den vassaste kritiken mot laguttagningen kom Hanna Falks tränare Niclas Grön med inför 

stafetten. Han riktade den mot Rikard Grip.” 

– Man kan ju undra vad som krävs mer än prestation, resultat och lojalitet, sa han till 

Radiosporten efter petningen av Hanna Falk.  (Aftonbladet, 2018-02-17, Haag slår tillbaka mot 

kritiken)  

 

I Aftonbladets artikel om Anna Haag kritiseras längdskidåkaren hårt. Kvällspressen 

väljer att ta med en kommentar om Anna Haags plats i landslaget. Kommentaren, som 

ifrågasätter skidåkarens plats i landslaget, kan tolkas osmaklig då dess syfte inte riktigt 

framgår. Den kan tolkas ha en innebörd av sexuell laddning men även i allmänhet vara 

en taskig och onödig kommentar eftersom den egentligen inte har något med hennes 

prestation att göra. Kvällspressen väljer att tillåta Niclas Grön kommentera uttagningen, 

men han ifrågasätts inte vidare. I och med att han tillåts uttrycka detta i en artikel om 

Haag framställer kvällspressen henne som otillräcklig och inte värdig av sin plats i 

truppen.  
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Enligt Hirdman (2015) så är medierna en del av genusskapandet i och med att de 

skildrar kön utifrån sina egna regler, normer och värderingar. Kvällspressen väljer att i 

en artikel som ska handla om Anna Haags prestation, istället lyfta fram de taskiga 

kommentarer som inte bidrar till nyheten. Om man jämför med artiklar om männens 

prestation så ifrågasätter ingen av de utvalda artiklarna deras plats i landslaget. Medan 

Anna Haags plats i landslaget ifrågasätts och hon får även svara på opassande 

kommentarer.  

 

“Marcus Hellner pumpade på ordentligt på sina tre sträckor och Halfvarsson var taktiskt 

slipad när han i sällskap med ryssen Alexander Bolshunov mest bara bevakade sina 

platser.” (Aftonbladet, 2018-02-21, Svenska herrarna klara för OS-final)  

‘’Det triggas nästan fram, att det ska pratas skit om oss. Det ska hela tiden fokuseras på 

att vi är så jävla dåliga.’’ (Expressen, 2018-02-22, ”Det pratas skit om oss – triggas 

fram”) 

 

I artiklarna ovan, som handlar om det manliga landslaget, är språket väldigt “grabbigt”. 

Kvällspressen väljer att beskriva männen med hjälp av ett succéspråk som till exempel 

“taktiskt slipad” och väljer även att ta med svordomar. Om man jämför med de 

kvinnliga artiklarna så hittar vi inte samma utbud av succéspråk. Språket tenderar 

istället vara mer neutralt och berättande. I de kvinnliga artiklarna finns det istället flera 

exempel på djupare frågor där tävlande i landslaget får förklara hur de har tränat och hur 

de tar sig förbi eventuella motgångar.  

 

Enligt Connell (2005) späds och drivs den hegemoniska maskuliniteten delvis av 

massmediernas rapportering. Journalisterna i kvällspressen framställer männen i 

artiklarna som “taktiskt slipad” och använder även uttryck som “pumpar på ordentligt”, 

läsaren erbjuds därför se längdskidåkarna som strateger och maskiner. Det tyder på att 

det inte är vanliga människor vi läser om, det är maskiner som är tränade för att utföra 

stordåd. I citatet ovan, “det ska hela tiden fokuseras på att vi är så jävla dåliga” erbjuder 

kvällspressen läsaren att tycka synd om det manliga skidlandslaget. Det lyfts att 

skidlandslaget är trött på allt “skitsnack” och vill försvara sig. Vi tolkar det som att det 

manliga skidlandslaget inte är van med den “dåliga” publiciteten och försöker nå ut med 

ett budskap om att de är nedstämda och besegrade, samt inte förtjänar att bli 

“påhoppade” av medierna och Sveriges befolkning.  
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Enligt Strömbäck (2015) så är det nyhetsurvalet som styr vilka nyheter som publiceras 

för läsarna. Kvällspressen har valt att ta med svordomar och ett succéartat språk. I de 

kvinnliga artiklarna har nyhetsvärderingen prioriterats om till mer djupgående frågor där 

journalistiken erbjuder läsaren en djupare bakgrund bakom OS-deltagandet. 

Kvällspressens nyhetsurval visar att det har prioriterats mer känslor i de manliga 

artiklarna, där de till exempel tillåts berätta att de vill åka hem eller är triggade av 

“skitsnack” medan artiklarna om kvinnorna oftast handlar om prestationer där de får 

förklara hur de ser på sina motgångar eller framgångar.  

 

Enligt Nerman (1973) så riktar sig kvällspressen in sig på rubriker, sensationer och 

igenkänningsidentifikation. Detta kan ses i de valda artiklarna eftersom kvällspressen 

såklart satsar på att sälja så mycket av tidningen som möjligt med hjälp av sensationella 

rubriker och dylikt. Detta kan vara en anledning till varför kvällspressen i detta fall 

väljer att prioritera känsliga ämnen i de manliga artiklarna, eftersom det kan skapa bra 

sensationella artiklar som får många läsare att vara intresserade. Läsarna vill veta vad de 

manliga idrottarna tycker om sina prestationer, som i detta fall var dåliga, men de vill 

även veta vad kvinnorna tycker om sina prestationer, som i detta fall var extremt bra. 

Det kan vara därför kvällspressen har gjort det urval de har gjort.  

 

Även fast det går att diskutera det etiska med nyhetsurvalet så går det heller inte att 

glömma att intervjupersonerna själva även hjälper till med agendan beroende på vad hen 

väljer att ta upp när den svarar på journalisternas frågor, som Nerman (1973) nämner. 

Kvinnorna i de valda artiklarna valde att forma sina svar på kvällspressens frågor med 

ordentliga kommentarer om sin prestation medans männen har valt att svara med korta, 

icke utvecklade och något sura kommentarer om varför det gick dåligt. Både männen 

och kvinnorna har alltså en chans att kunna välja var de vill att agendan i intervjun ska 

ligga.  

 

Det är dock viktigt att fortfarande nämna att det är kvällspressen som har det sista ordet 

i vad som anses nyhetsvärdigt och inte. (Nerman 1973) 

 

5.5 Frun, dottern och idrottsstjärnan 

 
“Anna Haag ser fram emot söndagens tremil. 
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Sen ska hon hem, träffa sambon och skidåkaren Emil Jönsson och börja 

fixa med bröllopsbestyren. 

– Jag längtar efter att träffa Emil, jag har inte träffat honom 2018..., säger Anna Haag.” 

(Aftonbladet, 2018-02-23, skidstjärnan om bröllopsbestyren efter OS) 

 

“När Stina Nilsson korsade mållinjen i Pyeongchang rusade mamma Karin rakt ut i trädgården i 

Malung och hissade flaggan. 

Från ett annat håll kom syster Malin springande. 

– Nu ska vi fira med semlor, men just nu gråter jag bara, säger Malin Nilsson.” (Expressen, 

2018-02-13, “Jag bara gråter — är helt magiskt”) 

 

I artikeln väljer kvällspressen att lyfta fram Anna Haags privata liv. Artikeln handlar om 

Anna Haags bröllopsplaner och hennes känslor för hennes man. Trots att Anna Haag är 

i sluttampen på ett av världens största sportevenemang väljer kvällspressen att lyfta 

hennes kommande bröllop direkt i artikelns ingress. Kvällspressen väljer att framställa 

hennes kommande prestation parallellt med hennes bröllopsplaner, något vi tolkar som 

att hennes privatliv blir lika viktigt som hennes prestationer i de Olympiska spelen.  

 

I Expressens artikel väljer de att lyfta Stina Nilssons familj och deras firande när Stina 

Nilsson tog guld i sprinttävlingen. Enligt Roosvall och Widestedt (2015) så finns det en 

postmodern problematisering av identiteter i mediers rapportering. Alltså att subjektet i 

artikeln inte är en enkel enhet utan består av flera olika delar som belyses i olika 

sammanhang. Anna Haag framställs i denna artikel inte endast som en 

landslagstävlande idrottare men även som kvinna och en framtida fru och Stina Nilsson 

framställs som en syster och dotter som presterar. Kvällspressen väljer alltså att lyfta 

deras andra identiteter, som inte har något med deras professionella idrottsliv att göra, 

vilket går att tolka som att kvällspressen i sig förminskar deras prestationer.  

 

I och med att Stina Nilssons och Anna Haags privatliv lyfts i artiklarna erbjuder 

kvällspressen läsarna att se en annan sida av deras liv. De är inte längre endast 

idrottsstjärnor som presterar på ett av världens största sportevenemang, de blir 

identifierade som vanliga kvinnor som andra kvinnor kan identifiera sig med. Dessa 

identiteter är något som både Stina Nilsson och Anna Haag verkar acceptera då både 

landslag medlemmarna ställer upp på intervjuerna. Detta antagligen för att de är vana 

och tingade av de tendenserna som finns i samhället och för att ens identitet vanligtvis 

uttrycks i olika sociala aspekter, som till exempel vid en intervju. Genom detta 
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framställer kvällspressen deras andra identiteter som viktigare i det här sammanhanget, 

och deras professionella karriär åsidosätts.  

 

– Jag längtar väldigt mycket hem efter honom. Men det går bra med facetime, det är tur 

att vi båda är involverade i idrotten och förstår varandra, säger hon.  (Aftonbladet, 2018-

02-23, skidstjärnan om bröllopsbestyren efter OS) 

 

Citatet ovan erbjuder läsaren att se Anna Haag som en kommande fru som tänker på att 

hon är ifrån sin fästman mycket. Att Anna Haag tillåts ta upp att hon är glad att 

fästmannen är förstående tolkar vi som att det finns en viss skuld i att hon är 

frånvarande. Precis som i citaten ovan identifieras hon som en fästmö och inte idrottare.  

 

Enligt Wickman (2008) har manliga idrottare lättare att identifiera sig som 

idrottsutövare än kvinnliga. Detta då bland annat sportrapporteringen styrs av maskulina 

ideal såsom aggressivitet och dominans. I sin avhandling lyfter hon att kvinnor, precis 

som i exemplen vi har lyft ovan, ofta placeras i de feminina facken och identifieras som 

till exempel mamma eller dotter. I Wickmans undersökning visar hon på en artikel där 

en paraidrottare tog med sin dotter till en intervju för att visa att hon inte enbart var 

idrottare, hon var mamma med. 

 

Enligt Roosvall och Widestedt (2015) har kvinnornas roll i sportvärlden utvecklats 

enormt de senaste 100 åren, och även identiteter de tilldelats utvecklats. Från att vara en 

kvinna som idrottar har de blivit till en idrottare, som även är till exempel en mamma. 

Dessa roller påverkas även av både medier och sociala medier.  

 

Man kan tolka utifrån citaten ovan att kvinnorna har gått ifrån att vara kvinnor som är 

idrottare, till att ha blivit en personlighet på sociala medier. I detta samhälle är idrottare 

inte bara idrottare längre, de är även kändisar som kan skapa en helt annan identitet, på 

till exempel sociala medier.  

 

Anna Haags citat visar att hon inte bara är en kvinna som identifierar sig själv som 

idrottare, hon ser även sitt egna privata liv som en del av sitt professionella liv. Där 

hennes bröllop och relation till sin man ingår i hennes varumärke. Gränserna mellan det 

professionella livet och det privata livet har alltså blivit vagt.  
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Medierna förväntas att rapportera om även dessa sidor av hennes identitet eftersom det 

antagligen finns en efterfrågan på det från läsarna. Kvällspressens nyhetsurval skiljer sig 

alltså när det gäller kvinnorna och männen eftersom kvinnorna har identiteter som är 

utav intresse som männen inte har. Det kan också bero på att männen helt enkelt väljer 

att inte diskutera sina personliga sidor.  

 

6 Sammanfattning 
 

Kvällspressen framställer de kvinnliga idrottarnas framgångar annorlunda än hur de 

framställer de manliga skidlandslagets framgångar. Det kvinnliga skidlandslagets 

prestationer och framgångar tenderar ofta att balanseras mot deras motgångar. I artiklar 

om dem ställs det djupare frågor och läsaren erbjuds läsa mer om träning och tankar 

kring eventuella motgångar. I artiklar om det manliga skidlandslaget nyhetsvärderar 

kvällspressen deras tankar om motgångarna utan att ifrågasätta tidigare träning eller 

andra bakomliggande faktorer som kan ha legat i grunden för deras misslyckanden. 

Framgångarna balanseras inte mot några motgångar och externa källor såsom 

sportkommentatorer tillåts kommentera deras prestationer i artiklarna.  

När kvällspressen rapporterar om det manliga lagets motgångar görs det med 

kommentarer från det kvinnliga laget. I de nämnda artiklarna tillåts det kvinnliga 

skidlandslaget i längdskidåkning berätta att de kramar om killarna i matsalen, samt hur 

en annan nation berättar att de tycker att de svenska männen förtjänar en medalj. I 

artiklarna om motgångar tillåts även det manliga landslaget berätta att de vill åka hem 

och att de vill ge upp, något som inte förekommer i samma bredd i artiklarna om det 

kvinnliga landslaget.  

 

När de kvinnliga längdskidåkarna väl tillåts berätta att de vill ge upp eller åka hem 

ifrågasätter kvällspressen detta med följdfrågor om till exempel träning eller hur de ser 

på kommande tävlingar. I artikeln om Anna Haags misslyckande tillåter även 

kvällspressen en extern källa kommentera hennes plats i landslaget. Detta görs trots att 

Anna Haag har tagit medaljer och bevisat sig förtjäna sin plats i truppen. Männen 

däremot, som inte har presterat som förväntat, ifrågasätts inte på samma sätt och tillåts 

själva kommentera att de är förtvivlade och trött på allt “skitsnack” utan att ifrågasättas 

på en djupare nivå.  
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Kvällspressen väljer dessutom att publicera mer privata artiklar om de kvinnliga 

idrottarna, där de bland annat berättar om kommande bröllop och hur deras föräldrar ska 

fira vinsten med semlor. Detta förekommer inte i artiklarna om det manliga 

längdskidslandslaget. I artiklarna om männen väljer kvällspressen att inte ta med 

personliga fakta av något slag, alla analyserade artiklar handlar antingen om prestationer 

eller motgångar av olika slag. De kvinnliga idrottarna framställs som starka och 

kämpande längdskidåkare medan männen ofta tenderar att bli omnämnda med ett mer 

utformat succéspråk där de till exempel är ”taktiskt slipade”. Detta kan tolkas som att 

kvällspressen framställer männen mer som maskiner som inte behöver ifrågasättas.  

 

7 Diskussion  
 

I det här kapitlet redovisar vi för våra slutsatser samt diskuterar de diskurser vi fann 

under analysen. Syftet med analysen var att se vilka skillnader det fanns i kvällspressens 

nyhetsrapportering om kvinnliga och manliga längdskidåkare under de Olympiska 

spelen i Pyeongchang 2018. Genom Faircloughs tredimensionella modell har vi 

analyserat det empiriska materialet tematiskt och analyserat rapporteringen om 

framgångar och motgångar utifrån diskursiva teman.  

 

Som tidigare nämnt framgår det i vår analys att kvällspressen, i vårt empiriska material, 

väljer att balansera kvinnornas framgångar mot deras motgångar. Detta tolkar vi som ett 

sätt att göra kvinnorna mer identifierbara med andra “vanliga” kvinnor men också ett 

sätt att “sänka” dem så det inte blir en sån stor skillnad från herrarnas resultat. Detta kan 

vara ett sätt att bevara den hegemoniska maskuliniteten. Enligt Connell (2005) är 

kvinnor underordnade män och den manliga maktordning bevaras bland annat av 

medier. Kvällspressen väljer, antagligen omedvetet, att sänka kvinnornas prestationer 

för att bevara den maktordningen vi lever i och är vana vid för att bemöta 

respondenternas förväntan.  

 

Enligt Boyle (2006) ligger sportjournalistiken efter när det kommer till jämställdhet. Vi 

anser att sportjournalistiken inte ligger efter när det gäller mängden rapportering, 

däremot ser vi en viss skillnad när det kommer till innehållet av rapporteringen. 

Kvällspressen tenderar att ifrågasätta de kvinnliga idrottarnas prestationer och 

motgångar djupare, tillåta mer kritiska frågor och även ifrågasätta mer om deras 

förberedelser inför de Olympiska spelen. Utöver detta tillåts läsaren även se mer av dem 
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genom att kvällspressen rapporterar om deras privatliv. Detta kan vara en tillfällighet 

och endast beröra det undersökta året då det var en så pass stor skillnad i det manliga 

och kvinnliga laget prestationsmässigt och att kvällspressen var tvungen att tänka om i 

sin nyhetsvärdering då det skrevs mycket om deras resultat. Detta kan även bero på att 

kvinnorna anses ha svårare att identifiera sig som idrottare, och därför tvingas på 

ytterligare identiteter för att skapa en igenkänning hos publiken. I och med att manliga 

idrottare inte har lika mycket förväntningar, i sina privatliv, och inte har samma 

svårighet att identifiera sig som idrottare behöver de inte tilldelas andra identiteter.  

 

Både Olofsson (1988) och Boyle (2006) menar att sportvärlden och sportjournalistiken 

har en benägenhet att vara sexualiserande och könsnormativa. Detta anser vi inte att vi 

att vi fann i vårt empiriska material, med vissa undantag. Anna Haags plats i landslaget 

ifrågasätts till exempel, med en kommentar som går att tolka på flera olika sätt, enligt 

oss. I samhället är det igenkännbart att kvinnor omtalas “ligga sig till framgång”, något 

som vi funderade över när vi analyserade kommentaren om hennes plats i landslaget. 

Anna Haags tränare tillåts även ifrågasätta kommentaren, något som visar på att han har 

något ansvar för att bevisa att så inte är fallet. Att kvällspressen väljer att lyfta 

kommentaren visar på att sportjournalistiken till viss del kan tolkas tillåta en sexistisk 

jargong, då detta inte förekommer någon annanstans i artiklarna om de manliga 

längdskidåkarna.  

 

Kvällspressen representerar inte de manliga längdskidåkarna med någon annan identitet 

än just idrottare. Det framgår inga relationer i kvällspressens artiklar, de väljer dock att 

lyfta de kvinnliga längdskidåkarna som en tröst när det kommer till artiklar om de 

manliga längdskidåkarnas motgångar. De kvinnliga längdskidåkarna får då representera 

mamma-figuren som tar hand om dem vid förluster och kramar dem när det känns tungt. 

Kvällspressen lyfter också andra nationers önskan om att de svenska herrarna ska ta en 

medalj, vilket vi tolkar som en sorts tröst för deras tunga förluster och bristen på 

medaljer. Det finns en viss underliggande förväntan på att de manliga längdskidåkarna 

ska ta medaljer i tävlingarna. De manliga idrottarna tillåts därför får tala ut om varför 

det inte blir så och hur det känns. De tillåts svära och även till viss del be om ursäkt till 

kvällspressens läsare, där de berättar hur besvikna och nedstämda de är över 

medaljbristen. Denna förväntan upplevs, enligt vår analys, inte finnas hos de kvinnliga 

idrottarna. I artiklarna om kvinnorna finns det snarare en förvåning i hur de lyckades 
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prestera på den nivån de presterade. I artiklarna får de bland annat svara på frågor om 

träning, bakgrund och även hur de klarar att vara ifrån sina andra halvor. Vi tolkar det 

därför som att kvinnorna inte har något att förlora och att deras vinster därför blir 

chockerande för allmänheten. Kvällspressen väljer därför att fråga djupare frågor och 

lyfta kommentarer från externa källor.  

 

I och med att kvällspressen skriver med ett “sportspråk” när det kommer till 

rapporteringen om männens få framgångar framställs det manliga skidlandslaget som 

mer som maskiner än vad kvinnorna gör i artiklarna om deras framgångar. Kvinnorna 

tillskrivs mer göra en “fantastiskt spurt” istället för att vara taktiskt slipade.  

 

Sportjournalistiken skiljer sig på många olika sätt från andra genrer av journalistik och 

historiskt sett har sportjournalistiken alltid setts som en lösare journalistik med 

annorlunda språkbruk. Enligt Wickman (2008) handlar sport om den fysiska kapacitet 

hos idrottare och sport är grovt influerad av de maskulina och feminina idealen som 

finns i samhället. Detta då sport oftast handlar om fysisk styrka och kapacitet, något 

som enligt idealen räknas som typiskt maskulint.  

 

I kvällspressens rapportering om motgångar skiljer det sig en viss del i rapporteringen 

om de manliga och kvinnliga idrottarna. Precis som vi nämnde ovan ifrågasätts inte 

männen i samma skala som kvinnorna gör. När kvällspressen låter Halfvarsson berätta 

om att han funderar på att lämna turneringen ifrågasätts han inte på ett djupare plan om 

motgångarna. Detta skiljer sig i artiklarna om kvinnornas motgångar. I kvinnornas 

motgångs-artiklar ifrågasätter kvällspressen de kvinnliga idrottarna och de tillåts berätta 

vad som gick fel och vad de ska tänka på inför nästa tävling. Det kan bero på samhällets 

strukturer men även en utveckling av sportjournalistiken. Olofsson (1988) menar att 

männen tvingats ta ett kliv åt sidan för att släppa fram kvinnorna. Den större bredden av 

djupare frågor kan därför bero på att sportjournalistiken har utvecklats och börjat 

intressera sig på ett djupare plan av de kvinnliga idrottarnas framgångar och motgångar.  

 

I och med att de kvinnliga längdskidåkarna hade ett riktigt guldår är det inte omöjligt att 

medierna och läsarna krävde mer nyheter om kvinnorna. Det går alltså att tolka som att 

männen fick mindre frågor för det fanns ett mindre intresse i deras deltagande. Denna 
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utfrågning av kvinnorna går dock även att spegla i samhället i övrigt, där kvinnor 

generellt ifrågasätts mer än män.  

 

Sammanfattningsvis ser vi ett mönster där de kvinnliga idrottarna ifrågasätts på en 

djupare nivå och även associeras med andra personer såsom externa källor, familj och 

tränare. De manliga idrottarna tillåts tala mer för sig själva och där är relationerna inte 

lika tydliga. Detta är inte ett val gjort av kvällspressen utan det grundar sig i strukturer 

som både finns inom journalistiken och i samhället. Den hegemoniska maskuliniteten 

upprätthålls till exempel av massmediers rapportering, något som bland annat 

kvällspressen gör omedvetet. Detta är inget vi tolkar som att de vill lyfta männen eller 

framställa kvinnorna på ett specifikt sätt, den manliga maktordningen upprätthålls 

omedvetet. Viktigt att se är också att detta är ett problematiskt ämne som inte lyfts 

tillräckligt på varken journalistutbildningar eller på redaktioner och som sedan pågår 

omedvetet i det journalistiska arbetet. Vi anser att det bör finnas en bättre 

utbildningsbas inom området samt att det är en viktig del att överväga i det 

redaktionella arbetet, då medier har en enorm påverkan på samhällets utveckling i 

helhet.  

 

Precis som Olofsson (1988) nämner i sin avhandling har genusforskningen inom 

idrotten visat att idrottsvärlden har utvecklats enormt mycket under de senaste 100 åren. 

Den snabba expansionen av genus och kvinnoforskningen är dock komplex. Enligt 

Olofsson (1988) var forskningen riktad för att fylla de tomrum som den allmänna 

forskningen missat. Detta för att beskriva den rådande situationen kvinnor utsattes för 

under olika tidsepoker. Olofsson (1988) menar att forskare inom genusforskningen allt 

eftersom började ifrågasätta teorierna, metoderna och begreppen i den allmänna, 

traditionella, forskningen. Vilket innebar att genusforskningens kompletterande till den 

traditionella forskningen har följts av en kompletterande fas för att fullborda den redan 

genomförda forskningen.  

 

Vidare går det att fundera över varför dessa maktstrukturer fortfarande, 2019, ser ut på 

det sättet det gör. Journalistiken bör anses vara opartisk och inte gynnande åt något håll. 

Vi anser att det kan ha att göra med att det råder en viss maktstruktur inne på 

redaktionerna och att sportjournalistiken tyvärr oftast är mansdominerad. Detta kan 

grunda sig i den hegemoniska maskuliniteten som legitimerar männens dominans över 



  
 

39 

kvinnor, och även de normerna som finns inom idrottsvärlden. Nyhetsvärderingen på 

redaktionerna kan kopplas till detta då vi ser samma mönster på två olika redaktioner. I 

och med att forskningen inom genus fortfarande är i en utvecklande fas, och är nyare än 

traditionell forskning krävs det också tid att ändra existerande strukturer. Vi kan inte 

svara på varför dessa strukturer finns hos redaktionerna men vi kan sammanfattningsvis 

avsluta med att vi ser ett skadligt mönster inom sportjournalistiken som späder på de 

normer och maktordningar vi har i samhället.  

 

8  Vidare forskning  
 

Det finns som tidigare nämnt ett stort utbud av genusforskning. Med vår analys hoppas 

vi ha bidragit till att belysa de problematiska strukturerna som fortfarande finns inom 

sportjournalistiken. Vår forskning är begränsad till webbpublicerade artiklar men det 

skulle vara intressant att undersöka både tryckt press eller etermediers 

nyhetsrapporteringar. En möjlig studie skulle även kunna vara att jämföra 

nyhetsmediers rapportering från de Olympiska vinterspelen 2018 med vinterspelen från 

tidigare år, kvalitativt eller kvantitativt.  

 

Det skulle även vara av intresse att jämföra utländsk kvällspress med svensk kvällspress 

vid ett liknande sportevenemang. Vilka skillnader och likheter går det att se i deras 

rapporteringar, ur ett genussammanhang?  

 

 

 

 

  



  
 

40 

Referenser 

Aftonbladet (2016) Om Aftonbladet. Tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/om-

aftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet [2019-01-22] 

 

Ahrne, Göran och Svensson Peter (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I 

Göran Ahrne & Peter Svensson (Red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber.   

 

Boréus, Kristina (2015). Diskursanalys. I Göran Ahrne & Peter Svensson (Red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.  

 

Boyle, Raymond. (2006). Sports journalism: context and Issues. London: Sage. 

 

Bryman, Alan (2016) Samhällsvetenskapliga metoder. : Malmö: Liber  

 

Connell, Raewyn. W. (2005) Masculinities. Cambridge: Polity Press  

 

Connell, Raewyn.W. (1987). Gender and power. Sydney: Allen and Unwin. 

 

Expressen (2018) Bonnier News blir en del av Bonnier Group. Tillgänglig: 

https://www.expressen.se/om-expressen/bonnier-news-ett-av-sex-affarsomraden-i-

bonnier-ab/. [2018-01-22] 

 

Expressen (2018) Om Expressen, GT och kvällspressen i siffror. Tillgänglig: 

https://www.expressen.se/om-expressen/expressen-gt-och-kvallsposten-i-siffror/. [2018-

01-22] 

 

Fairclough, Norman (2010) Critical Discourse analysis. Edinburgh: Pearson education 

 

Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (2015) I Hirdman, A & Kleberg, M. (red). 

Mediers känsla för kön. Feministisk medieforskning, Göteborg: Nordicom. 

 

McCombs, Max och Shaw, Donald (1972) The Agenda-Setting Function of Mass 

Media. The Public Opinion Quarterly, 36(2).  

https://www.aftonbladet.se/om-aftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/om-aftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.expressen.se/om-expressen/bonnier-news-ett-av-sex-affarsomraden-i-bonnier-ab/
https://www.expressen.se/om-expressen/bonnier-news-ett-av-sex-affarsomraden-i-bonnier-ab/
https://www.expressen.se/om-expressen/expressen-gt-och-kvallsposten-i-siffror/


  
 

41 

 

Nerman, Bengt (1973) Massmedieretorik. Stockholm: Almqvist & Wiksell AB 

 

Olofsson, Eva (1988) Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen 

och kvinnorna under 1900-talet. Diss. Umeå: Umeå universitet.  

 

Roosvall, A och Widestedt K (2015) Medier och intersektionalitet. I Anja Hirdman & 

Madeleine Kleberg (Red).  Mediers känsla för kön. Göteborg: Nordicom 

  

Strömbäck, Jesper (2015). Journalistikens ideal och produktionsvillkor. I Karlsson, M 

och Strömbäck, Jesper (red). Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur  

 

Turner, Lynn., & West, Richard. (2014). Introducing communication theory: analysis 

and application. New York: McGraw-Hill Education. 

 

Wickman, Kim (2008) Bending mainstream definitions of sport, gender and ability: 

representations of wheelchair racers. Diss. Umeå: Umeå universitet.  

 

Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur  

 

 

 



  
 

I 
 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställningar

	2 Teorier
	2.1 Genusforskning
	2.2 Postmodern identitet
	2.3 Agendasättande teorier
	2.4 Olika former av maskulinitet och kvinnlig underordning
	2.5 Nyhetsvärderingsteorin

	3 Tidigare forskning
	4 Metod
	4.1 Material och avgränsningar
	4.2 Kvällspress
	4.3 Valda artiklar
	4.4 Kvalitativ innehållsanalys
	4.5 Frågor till texten
	4.6 Metodkritik
	4.7 Reliabilitet och validitet
	4.8 Forskningsetik

	5 Analys
	5.1 Balansen mellan framgångar och motgångar
	5.2 En mammas mjuka famn
	5.3 Underliggande förväntningar
	5.4 Grabbarna pumpar på ordentligt och kvinnorna presterar inte tillräckligt
	5.5 Frun, dottern och idrottsstjärnan

	6 Sammanfattning
	7 Diskussion
	8  Vidare forskning
	Referenser

