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Abstract 
Strong skiing girls, but no boys – only men 

We studied close to 100 articles about the Swedish cup in cross country skiing, published by 

the three media outlets that cover the entire series; www.sweski.com , www.langd.se and 

www.skidzonen.com. The articles were published between 2015 and 2018 and by using a 

quantitative analysis we discovered that in these articles, the men and the women received 

almost exactly the same amount of attention, as far as counting words goes. In the articles 

which focused on both the female and the male athletes, the editors usually chose a picture 

from the women’s competition as the top image. 

 

We also saw a pattern where the women were far more often mentioned by their first names 

only, whereas the men were usually mentioned by their full names or their last names only. 

Another interesting theme that we found through a qualitative text analysis regarded how the 

athletes were portrayed in the articles, where the women seemed to be looked upon as less 

mature than the men. For example, they were often called “girls” instead of “women”, but the 

men the same age were never referred to as “boys”. These are seen by us as signs of 

trivialization and infantlization of the female athletes. However, we did not find any signs of 

the women being described as weak, or with a focus on their appearances and private lives. 

These were common patterns in the previous research on the subject. 

 

Keywords: Cross country skiing, gender equality, trivialization, infantilization, qualitative 

text analysis, quantitative content analysis, sports journalism, media 
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Sammanfattning 
Vi undersökte knappt 100 artiklar om den svenska cupen i längdskidåkning, publicerade av 

de tre medierna som bevakar hela serien; www.sweski.com , www.langd.se och 

www.skidzonen.com. Artiklarna publicerades mellan 2015 och 2018 och med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys fann vi att damerna och herrarna fick nästan exakt lika mycket 

utrymme i dessa artiklar, räknat i antal ord. I de artiklar där båda könen stod i fokus var det 

betydligt oftare som en bild från damklassen valdes som toppbild. 

 

Vi såg ett mönster där damerna oftare blev omnämnda med enbart sina förnamn, jämfört med 

herrarna som oftast omtalades med sina hela namn eller enbart efternamn. Ett annat intressant 

tema som vi fann genom en kvalitativ textanalys gällde hur utövarna porträtterades i 

artiklarna, där damerna tycktes bli sedda som mindre mogna och vuxna än herrarna. Till 

exempel kallades de ofta “tjejer” istället för “kvinnor” eller “damer”, samtidigt som de 

jämnåriga herrarna aldrig blev kallade “killar”. Dessa ser vi som tecken på en trivialisering 

och en infantilisering av de kvinnliga utövarna. Däremot hittade vi inga tecken på att 

kvinnorna beskrevs som svaga eller med ett större fokus på deras utseenden och deras 

privatliv, fenomen som har varit tydligt framträdande i tidigare forskning på ämnet. 

 

Nyckelord: Längdskidåkning, jämställdhet, genus, trivialisering, infantilisering, kvantitativ 

innehållsanalys, kvalitativ textanalys, sportjournalistik, idrott, journalistik, medier 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Längdskidåkning har länge varit en populär sport i Sverige, där nationens åkare har skördat 

stora framgångar. Men liksom sport överlag har inte skidåkning alltid varit till för damer. Det 

första Vasaloppet för herrar anordnades 1922, medan kvinnor var bannlysta i över 50 års tid 

fram tills 1981 års upplaga (Ingels 2018, 26). Det här är tecken på att längdskidåkning 

historiskt sett har varit en manlig domän, men sedan 1980-talet och framåt har kvinnor 

kommit att ta stor plats i sportens strålkastarljus. Längdskidåkningen av allmänheten har setts 

som en av de mest jämställda sporterna utifrån kriteriet om hur lämpligt det är för de olika 

könen att utöva sporten (Koivula 1999, 550), och på det sportsliga planet har damerna 

kommit att skörda stora framgångar. Från 2005 till 2017 tog längdskiddamerna totalt 20 

medaljer på världsmästerskapen, att jämföra med längdskidherrarnas 18 medaljer (Wikipedia 

2018a) (Wikipedia 2018b). Under det senaste OS-mästerskapet i Pyeongchang togs samtliga 

sex längdskidmedaljer av damerna (SVT Sport 2018). Det har gett de längdskidåkande 

damerna på världscup- och mästerskapsnivå väldigt mycket uppmärksamhet i medierna. 

 

Innan dagens skidstjärnor Stina Nilsson, Charlotte Kalla, Marcus Hellner och Calle 

Halfvarsson etablerade sig internationellt tävlade de alla mot den nationella eliten på 

hemmaplan – i den svenska cupen. Men hur ser medierapporteringen egentligen ut från dessa 

tävlingar? Många studier har tidigare gjorts på mediarapporteringen från de internationella 

tävlingarna samt med fokus på hur enskilda svenska idrottsstjärnor framställs.  

 

Mediernas beskrivningar av händelser, företeelser och samhällsfrågor har en betydelse för hur 

publiken bildar sina uppfattningar om de samma. Jesper Strömbäck har undersökt och 

kartlagt detta fenomen mycket noggrant (Strömbäck 2014, 99-113). Enligt Strömbäcks 

beskrivning sätter medierna agendan för vilka ämnen som är aktuella och i förlängningen 

viktiga för sin publik, allmänheten (Strömbäck 2014, 99). Detta kallas på svenska för 

dagordningsteorin och innebär som ett exempel att om medierna inte alls rapporterar om 

idrott så lär det troligtvis inte heller bli ett ämne som allmänheten pratar om vid sina fikabord 
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(jfr Strömbäck 2014, 100). Hur medierna beskriver saker och ting spelar också roll och kan 

förklaras med teorin om framing, vilket på svenska blir gestaltningsteorin.  

 

Ett exempel på framing i vardagslivet är om man beskriver ett vattenglas som halvtomt eller 

halvfullt, och på precis samma sätt påverkar mediernas ordval i rapporteringen hur vi som 

mediekonsumenter ser på olika frågor (Ibid., 216f). I varje artikel finns ett urval där 

journalisten har tagit ställning till vilka fakta och vilka händelser som tas med, och vilka delar 

som väljs bort (Ibid., 216f), vilket gör sådana här typer av studier extra intressant. Kopplat till 

sportjournalistiken kan det därför sägas att om det endast rapporteras om herridrott så 

kommer sannolikt publiken att anse att damidrotten inte är lika betydelsefull. Dessutom 

spelar det roll om en andraplats beskrivs som ett “vunnet silver” eller ett “förlorat guld”, för 

hur läsaren tolkar artikeln och skapar sig sin bild av utövarna.  

 

I studier från de internationella tävlingarna kan resultaten för svenskarna i tävlingen spela 

stor roll för hur rapporteringen blir. Om Charlotte Kalla tar en pallplats i världscupen blir det 

naturligt mer fokus på damklassen än herrklassen, om Marcus Hellner samtidigt blir bästa 

manliga svensk på tionde plats. I de nationella tävlingarna är det däremot (med enstaka 

undantag) endast svenskar som tävlar och vinner, vilket rimligtvis borde leda till att damerna 

och herrarna får samma mängd uppmärksamhet.  

 

I den svenska cupen ligger således inte fokus på stora världsstjärnor som stjäl allt 

strålkastarljus, i vårt material borde det i rättvisans namn vara tävlingsprestationen för dagen 

som väger tyngst. Den svenska cupen i längdskidåkning bevakas i sin helhet av tre svenska 

nyhetshemsidor om längdskidåkning, och vi vill i denna uppsats undersöka hur den 

rutinmässiga resultatrapporteringen ser ut från dessa tävlingshelger ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur damer respektive herrar representeras och gestaltas i de tre 

största längdskidsajternas rapportering från den svenska cupen i längdskidåkning. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställning 1: Vilket artikelutrymme får damer respektive herrar i rapporteringen?  

Underfråga 1.1 Hur ser fördelningen mellan könen ut gällande antal ord i artiklarna? 

Underfråga 1.2 Hur ser fördelningen mellan könen ut gällande antal ord i ingresserna? 

Underfråga 1.3 Hur ser fördelningen mellan könen ut gällande representation i 

rubrikerna? 

Underfråga 1.4 Hur ser fördelningen mellan könen ut på bilderna i artiklarna? 

 

Frågeställning 2: Vilka språkliga skillnader syns i beskrivningarna och omnämningarna av 

damer respektive herrar? 
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2. Bakgrund 

2.1.1 Damidrottens framväxt 

Under 1800-talet började den svenska organiserade idrottsrörelsen att växa fram, men 

idrottandet riktade sig främst mot männen och mycket av inspirationen hämtades rakt av från 

idrottsutövandet i Storbritannien (Koivula 1999, 22f). Däremot i slutet av 1800-talet fick en 

svensk man vid namn Pehr Henrik Ling ett stort inflytande över den svenska idrottsscenen, i 

den mån att han tog fram det som vi idag kallar linggymnastiken (Ibid., 23). Det var ett sätt 

att idrotta som inte främst fokuserade på det tävlingsmässiga, utan snarare på den kroppsliga 

hälsan och förmågan (Ibid., 23). 

 

Detta synsätt gjorde också att idrottandet kunde anses lämpligt även för kvinnor, som därmed 

fick tillgång till gymnastikredskap i idrottshallar och skolundervisning i idrott (Koivula 1999, 

23-25). Kort därefter, kring förra sekelskiftet, expanderades kvinnornas idrottsscen till att 

även innefatta sporter som krocket, tennis och simning (Ibid., 25). De idrotter som däremot 

krävde våldsinslag eller synnerligen hård fysisk ansträngning, såsom boxning, distanslöpning 

och längdskidåkning, var en domän som ansågs reserverad endast för herrar, då idrotterna 

inte ansågs lämpliga för kvinnornas kroppar (Ibid., 27; Wallin 1998, 47). 

 

Detta var tydligt även inom längdskidåkningen som växte sig stark i organiserad form i 

Sverige redan vid 1900-talets början, då de Nordiska spelen anordnades i Stockholm 1901 

(Yttergren 2006). Då var sporten endast reserverad för herrar, och så var även fallet när de 

första olympiska vinterspelen anordnades 1924 i Paris (VIIIe Olympiade 1924). Inte heller 

fick kvinnor tävla i några internationella mästerskap förrän OS 1952 i Oslo och VM 1954 i 

Falun (Sports Reference 2016). 

 

Kring millenieskiftet hade dock synen på kvinnors plats i längdskidåkningen förändrats 

radikalt. Nathalie Koivula genomförde 1995 en studie med 200 värnpliktiga och studenter vid 

Stockholms universitet. De fick i uppdrag att koda av hur lämpliga eller olämpliga 

(appropriate or inappropriate) olika sporter var för de respektive könen och där fick 
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längdskidåkning en av de mest jämställda värderingarna (Koivula 1999, 547). En sjugradig 

skala användes där låga tal syftade mot lämplighet för herrar, och höga tal mot lämplighet för 

damer. Värdet 4 innebar att det var lika lämpligt/olämpligt för båda könen. Wrestling 

kodades som allra lämpligast för herrar (1,96) och konstsim som allra lämpligast för damer 

(5,50). Minigolf var den idrott som kodades mest neutralt (4,02), men inte långt därifrån 

noterades längdskidåkning för det mycket jämställda värdet 3,73 (Ibid., 550).  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Teoretiska perspektiv 

3.1.1 Underrepresentation 

Liksom historiskt underrepresenterade på tävlingsarenorna har kvinnorna likaså varit 

underrepresenterade i medierna. I boken Medier, genus och makt hänvisar Gunilla Jarlbro till 

flera studier där männen är överrepresenterade i medierna, trots att befolkningsmängden 

nästan är exakt jämnt fördelad (51% kvinnor, 49% män år 2002) (Jarlbro 2006, 28-29). 

Könsfördelningen bland idrottare ser förvisso inte ut på samma sätt men Jarlbro menar att om 

medieinnehållet i största del handlar om mäns görande och tyckande påverkar det våra 

referensramar om hur vi ska uppfatta saker och ting vilket gör att vi ser allt ur ett manligt 

perspektiv (Ibid., 8). Och att grupper i samhället är underrepresenterade i medierna och 

därmed inte har lika lätt att föra fram sin talan är ett allvarligt problem ur ett 

demokratiperspektiv. Det ger en sned maktbalans, menar Jarlbro, som också påpekar att 

synas inte är allt. Hon belyser att det även spelar roll i vilka sammanhang man syns i pressen 

(Ibid., 29).  

 

Att kvinnor genom tiderna har varit underrepresenterade i sportartiklar bekräftas av flera 

studier, bland annat i boken Sporten i spalterna av Ulf Wallin. Där redogörs för en 

undersökning mellan 1965 och 1995 som tydligt visar på en beständig underrepresentation av 

damer trots en tydlig ökning av antalet utövare dessa år. Under de givna åren ökade 

förekomsten av kvinnliga idrottare i de studerade tidningarna från 2 procent till 13 procent. 

Under perioden har också antalet gemensamma artiklar för damer och herrar ökat. I de 

gemensamma artiklarna har dock män varit mest dominerande. I de flesta fallen i de 

undersökta artiklarna avslutades endast texterna med korta stycken om damernas tävlingar 

(Wallin 1998, 89). 

 

Nämnvärt i sammanhanget är att i individuella idrotter som redan är socialt accepterade har 

damerna haft det lättare att etablera sig hos medierna i jämförelse med lagidrotter (Boyle & 
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Haynes 2009, 127). Däremot finns det så klart undantag. När de svenska damerna presterade 

betydligt bättre än herrarna, Wallin nämner alpinskidåkaren Pernilla Wiberg som exempel, då 

har utrymmet fördelats annorlunda (Wallin 1998, 92).  

 

Genom tiderna har kvinnor också varit starkt underrepresenterade på redaktionerna. Jarlbro 

hänvisar till studier som hävdar att avsaknaden av kvinnlig representation i medier just har 

berott på denna ojämna könsfördelningen på redaktionerna. Men Jarlbro menar att sanningen 

inte är så enkel och ifrågasätter det påståendet. För trots att allt fler kvinnor har börjat arbeta 

inom medierna har representationen av kvinnor i den färdiga journalistiska produkten inte 

ökat i samma takt (Jarlbro 2006, 46). 

 

Nathalie Koivula konstaterar också en underrepresentation på redaktionerna och menar att 

eftersom merparten av sportjournalisterna åtminstone då var vita män fanns det en 

undermedveten tendens för dem att nyhetsvärdera sportfrågor som de var bekanta med högst. 

Damidrott väckte alltså inte sportjournalisternas intresse, vilket i sin tur påverkade den 

allmänna publikens synsätt i form av att damidrotten gavs väldigt lite exponering (Koivula 

1999, 40). Därmed blev det naturligt att herrdominerade sporter fick mest uppmärksamhet, 

men även i de damdominerade sporterna hamnade strålkastarljuset i rapporteringen ändå på 

herrarna (Ibid., 2).  

3.1.2 Underrepresentation i bilder 

Betydelsen av att välja bild till en artikel är stor. Bilden är det första läsaren ser i en artikel 

och “är den viktigaste ingången till läsning, det bästa blickfånget” (Segeholm 2003, 8f). 

Förutom att dra till sig uppmärksamhet ska den också förmedla ett journalistiskt innehåll 

(Ibid., 8f). Samma tendenser om underrepresentation av kvinnor i text gäller även för bilder. 

2005 gjorde Jarlbro en undersökning som visade att 84 % av bilderna i Aftonbladets och 

Expressens sportdel var på manliga idrottsutövare medan 10% var på kvinnliga. De övriga 

bilderna var odefinierbara, antingen miljöbilder eller med både män och kvinnor (Jarlbro 

2006, 87).  

 

I Storbritannien var kanske detta fenomen allra tydligast, i en undersökning från 1995 visade 

det sig att kvinnorna bara fick 3% av allt sportutrymme i vardagspress och söndagstidningar. 
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Ännu skevare fördelning var det trots allt 2008, då en studie av samtliga tryckta 

tidningsartiklar visade att endast 2% av antalet bilder hade kvinnor eller damidrott i 

blickfånget (Boyle & Haynes 2009, 126).  

 

Men även om kvinnor har förekommit i betydligt mindre utsträckning än män på bilder i 

medierna, visar Wallins undersökning i Sporten i spalterna att bilderna på kvinnor fick 

avsevärt mycket mer utrymme jämfört med själva artiklarna om dem (Wallin 1998, 93). 

Jarlbro skriver att just kvinnligheten vägde tyngre än de idrottsliga prestationerna av de 

kvinnliga idrottarna, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför bildrepresentationen 

skiljer sig från textrepresentationen (Jarlbro 2006, 86).  

 

Under 1960-talet minskade dock antalet bilder på kvinnor. En möjlig förklaring till det var 

det nya tänket att använda färre men större bilder. Tidigare hade kvinnorna fått synas oftare, 

men på de mindre prioriterade kompletteringsbilderna (Wallin 1998, 93). 

3.1.3 Benämning av män och kvinnor 

Peter Dahlén (2008, 84f) beskriver sportjournalistikens utveckling i Norge som att den har 

gått från att rapportera om tävlingarnas resultat till att numera även gå in djupare på 

idrottarnas personligheter och privatliv. Dessutom har texterna blivit mer individcentrerade 

och läsarna har fått komma utövarna närmare inpå skinnet (Ibid., 85). 

 

De delarna märks kanske allra tydligast när “manliga” och “kvinnliga” egenskaper hamnar i 

fokus. Där tenderar de kvinnliga egenskaperna att gå mycket närmare in på personerna, 

medan de manliga egenskaperna kretsar kring deras utstrålning och hur de framhäver sig 

själva (Koivula 1999, 7). Väldigt många teoretiker pekar på hur olika kvinnor och män 

benämns i medierna. Jarlbro skriver att kvinnliga idrottare inte tas på lika stort allvar och att 

gestaltningen av kvinnor i media skiljer sig från gestaltningen av män, enligt amerikansk 

forskning (Jarlbro 2006, 85). Detta ska vi ytterligare belysa i nedanstående kapitel om 

trivialisering och infantilisering.  

 

David Rowe skriver också om att många sportjournalister har täta band till utövarna, och att 

det därför kan påverka vilken nivå som texten skrivs på. När journalisterna vet mycket om 
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utövarna kan det till exempel leda till mer innehåll om personliga egenskaper och “skvaller”, 

som en journalist i form av en utomstående betraktare kanske inte får fram (Rowe 2004, 5). 

3.1.4 Trivialisering 

I takt med att damidrotten blivit mer accepterad har också bevakningen blivit mer likvärdig. 

Men Wallin är en av fler som menar att det fortfarande finns skillnader i språkanvändningen. 

Han lyfter att kvinnliga idrottare oftare benämns som tvåbarnsmammor än vad manliga 

idrottare benämns som tvåbarnspappor till exempel, vilket i sig kan ses som en trivialisering 

där privata förhållanden tar fokus från den idrottsliga prestationen (Wallin 1998, 96).  

Koivula (1994, 2) tar vid enligt samma resonemang och menar att kvinnor ofta porträtteras 

utifrån deras sociala position som flickvänner, fruar eller mödrar. 

 

Ett annat sätt att trivialisera damidrotten blir tydligt i analyser av hur vissa 

sportkommentatorer refererar från tävlingarna. I ett exempel från USA förekom det många 

bedömningar i stil med “smart passning”, “effektivt försvar”, “press över hela spelplanen”, 

briljant skott”, och så vidare för en herrbasketmatch. Däremot i en jämförbar dammatch 

pratade kommentatorerna om att det var “kul att titta på”, “fint” och “vackert”, vilket 

fokuserade snarare på inramningen av tillställningen än på den sportsliga matchen (Duncan & 

Hasbrook 2002, 88). I Storbritannien återfinns dessutom en tydlig trend om att kvinnor har 

beskrivits mer utifrån deras utseende än deras prestationer, även om det har skett en 

förbättring på den fronten sedan 1980-talet (Boyle & Haynes 2009, 127). 

 

Gunilla Jarlbro skriver att kvinnor trivialiseras genom att oftare bara nämnas vid förnamn 

medan männen i större utsträckning benämns med titel, förnamn och efternamn, både i 

politiken och idrottsvärlden (i USA) (Jarlbro 2006, 85). Och även i Sverige är exemplen flera. 

Under OS-rapporteringen 2010 från Vancouver omnämndes skidskytten Helena Jonsson 

betydligt oftare med bara förnamn än vad lagkollegan Björn Ferry gjorde, som antingen fick 

hela namnet eller bara efternamnet utskrivet (Kroon Lundell 2010, 256f). 

3.1.5 Infantilisering 

Infantilisering är när personer beskrivs, tilltalas eller omnämns på ett sådant sätt som för 

tankarna till barn snarare än till vuxna. Dahlén pekar på att detta sker regelbundet inom 
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damidrotten där utövarna benämns som flickor av journalister och kommentatorer, trots att de 

med god marginal är vuxna kvinnor (Dahlén 2008, 479).  

 

Att kvinnor blir omnämnda med endast förnamn kan i sig också vara ett tecken på 

infantilisering, eftersom barn nästan uteslutande benämns med sina förnamn även när de 

förekommer i medierapporteringen (Koivula 1999, 9). Halbert och Latimer (1994, 300) 

menar på samma sak, att damernas status som idrottare trivialiseras och infantiliseras genom 

att de får titlar med sina förnamn istället för sina efternamn. Dessutom menar de att 

omnämningen av kvinnliga idrottare som flickor istället för damer/kvinnor ytterligare tar 

ifrån dem status, vuxenhet och självständighet, i jämförelse med männen som konsekvent 

betecknas som just män eller herrar (Ibid., 300). 

 

Koivula noterar i svensk sportpress att damer blir kallade för flickor, men hon lyfter också 

fram att kvinnor ofta porträtteras som svaga, skakiga, veliga och sårbara. Ovanstående är 

egenskaper som lätt kan förknippas med unga och omogna personer, och i synnerhet barn 

som just begreppet infantilisering syftar på. Herrarna å sin sida beskrivs som starka, 

dominanta, aggressiva och kämpar, vilket ju karaktäriserar helt andra egenskaper (Koivula 

1999, 42). Koivula lyfter fram att pressens beskrivning av sport har en stor betydelse för hur 

vi sedan ser på vårt samhälle, och att normer och fenomen i sportartiklarna också kan ses som 

en representation för samhället i stort (Ibid., 6). 

3.1.6 Hegemoni och herridrotten som norm 

En möjlig förklaring till den starka underrepresentation av kvinnor i media skulle kunna 

förklaras av Antonio Gramscis teori om hegemoni. Hegemoni är en förklaring till varför ett 

samhälles rådande klasskillnader och strukturer kan upprätthållas genom samtycke (Storey 

2008, 80). Den härskande samhällsgruppen (som i det här fallet motsvaras av männen) kan 

skapa kontroll genom samtycke istället för styrka (Edlund, Erson & Milles 2007, 59), genom 

att få den förtryckta gruppen (i det här fallet kvinnorna) att acceptera de härskandes 

särintressen (i det här fallet herridrotten) (Storey 2008, 80). Genom att männen från början 

tagit kontroll över sporten och redaktionerna – som i sin tur gjort mansidrott till norm och på 

så vis behållit den rådande positionen, skulle det kunna förklaras med teorin om hegemoni. 
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Kvinnors idrottande blir indirekt avvikande eller av sämre kvalité medan männens idrottande 

betraktas som det självklara (Dahlén 2008, 481). 

 

Ett exempel som ofta lyfts upp är hur ishockeyn som sport har två grenar; “hockey” och 

“damhockey” där de två högsta serierna i Sverige heter “Svenska hockeyligan” respektive 

“Svenska damhockeyligan” (Svenska ishockeyförbundet 2016). Detta sätt att hålla herrserien 

som den grundläggande och damserien som en annorlunda anomali befäster herridrottens 

ställning som norm enligt Koivula, som dessutom pekar på att herridrotten betydligt mer 

sällan får etiketter i form av könsprefix i medierapporteringen (Koivula 1999, 41f).  

 

Bara i sig att vissa kvinnliga idrottare behöver genomgå kromosomprövningar för att bevisa 

att de inte är män tyder på männens överlägsna ställning inom idrotten. Ibland har detta 

baserats på spekulationer om att “ifall hon är så här duktig på idrott kan hon knappast vara en 

riktig kvinna” (Ibid., 8). Här kan medierna som rapporterar i liknande termer åtminstone luta 

sig mot statistik och fakta inom biomekanik för att motivera varför damidrotten inte kan kan 

hållas lika framträdande som herridrotten (Ibid., 43). Peter Dahlén tar upp ett liknande 

resonemang som har använts historiskt för att porta damerna från idrottens arenor, nämligen 

att idrottandet ansågs olämpligt för kvinnornas kroppar med tanke på deras egenskaper som 

det barnafödande könet (Dahlén 2008, 474). 

 

Oavsett vilka argument som används så förstärker ändå detta bilden av kvinnor som det 

“andra” könet inom idrott, och männens dominanta position cementeras ytterligare (Koivula 

1999, 59f). Peter Dahlén (2008, 464) menar att idrottens könssegregering starkt har påverkats 

av hur könsmaktsordningen har sett ut i resten av samhället, närmare bestämt en 

snedfördelning av makt, resurser, status och prestige mellan män och kvinnor. I detta får han 

medhåll av Raymond Boyle och Richard Haynes (2009, 143) som påpekar att 

marginaliseringen av damer inom idrottsrapporteringen är en tydlig manifestation av 

patriarkala strukturer inom idrotten. Fenomenet med marginalisering av damer kan 

förtydligas och exemplifieras med att damernas resultat endast får kortare anmärkningar 

samtidigt som herrarnas tävlingar får ett betydligt större utrymme, vilket enligt Koivula tyder 

på att herrarnas tävling ses som viktigare (Koivula 1999, 9). 
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Även utanför idrottens värld finns dessa teorier och begrepp representerade, genusforskaren 

Yvonne Hirdman skriver ett kapitel om “mannen som norm” i boken Genus – om det stabilas 

föränderliga former (Hirdman 2003, 59-69). Där pekar hon på att mannen i stort sett alltid 

ses som referensobjektet och kvinnan som det avvikande i samhällsfrågor hela vägen från 

ansiktsbehåring till yrkesroller (Ibid., 59). Hon tar också upp att det historiskt har funnits en 

tydlig distinktion och segregation mellan manliga respektive kvinnliga egenskaper och 

sysslor. Helt enkelt bilder om vad män och kvinnor ska vara och ska representera, där 

kvinnorna ges beröm när de utför manliga sysslor eller visar på manliga karaktärsdrag. 

Däremot vore det närmast förnedrande för en man att jämföras med en kvinna på samma sätt 

(Ibid, 65-68). Detta har även manifesterats i idrottens värld med uttryck i stil med att “kasta 

som en tjej” som syftar på mindre kraftfulla kast, ofta underhandskast. 

3.2 Tidigare kandidatuppsatser 

Vi har ringat in tre kandidatuppsatser skrivna om just jämställdhet inom bevakning av 

längdskidåkning (Stenvall 2014) (Niklasson 2011) (Grusell & Andersson 2015).  

 

I den kvalitativa studien Sista sträckan kvar innan mållinjen kan korsas jämför Caroline 

Niklasson manliga och kvinnliga skidåkares framställning i tidningarna Aftonbladet och 

Expressen under OS i Lake Placid 1980 respektive OS i Vancouver 2010 (Niklasson 2011, 

2). Hon kommer fram till att det har blivit en jämnare fördelning av utrymmet i medierna 

sedan det första analyserade mästerskapet 1980. Men studien visar också att kvinnliga 

skidåkare fortfarande marginaliseras och trivialiseras genom skribenternas språk och 

beskrivningar av de olika könens prestationer (Ibid., 18ff). De kvinnliga beskrevs oftare än de 

manliga idrottarna utifrån deras privatliv och utseende (Ibid., 2). Det framgår också att herrar 

benämndes som just “herrar” medan damerna i större utsträckning blev kallade “tjejer och 

“flickor” under det tidigare mästerskapet, men att detta hade förändrats till det bättre till 2010 

(Ibid., 26).  

 

Samma tendenser om trivialisering, dock inte samma utsträckning, återfinns i den kvalitativa 

studien Jämställdhet på glid - en studie av representationer av kön bland längdskidåkare i 

tidningarna Dagens nyheter och Aftonbladet under VM i Falun 2015 (Grusell & Andersson 
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2015, 4). Där har författarna noterat att många artiklar handlade om typiskt kvinnliga saker, 

till exempel om hur Kalla ska sminkas innan medaljceremonin medan det inte nämns något 

om utseendet för herrarna i samma situation. Journalisterna lyfte även fram de kvinnliga 

skidåkarnas känslor mer än de manliga. Men det fanns även några undantag där damerna blev 

benämnda med typiska manliga egenskaper, såsom starka, självsäkra och målmedvetna 

medan också männen beskrevs som känslosamma med sviktande självförtroende (Ibid., 30ff).  

 

I den kvantitativa studien Två skidåkare i kvällspressen skriver Johan Stenvall om 

rapporteringen av två stora skidstjärnor, Marcus Hellner och Charlotte Kalla i tidningarna 

Aftonbladet och Expressen under Vancouver OS 2010 och Sotji OS 2014 (Stenvall 2014, 2). 

Han kom fram till att Kalla förekom oftare än Hellner, vilket motsäger många teorier om 

representation av kvinnor och män. Däremot beskrevs Kalla som svag, trots sina framgångar, 

medan Hellner i större utsträckning benämndes som fokuserad, vilket bekräftar teorier om 

manligt och kvinnligt (Ibid., 13ff).  

3.3 Litteratur- och teoridiskussion 

Vi har valt att skriva merparten av teori- och tidigare forskningskapitlet under en och samma 

rubrik eftersom vi har hämtat och exemplifierat många av våra teoretiska begrepp från verk 

som snarare kan ses som tidigare forskning än teorilitteratur. Så istället för att skriva dem helt 

separat valde vi att samla dem under samma huvudrubrik, indelat i underkapitel för olika 

teoretiska fenomen.  

 

Ett problem är dock att många av verken som kan kategoriseras som tidigare forskning 

egentligen blir andrahandskällor för de teoretiska begreppen, där de hänvisar till termer och 

fraser som myntats av teoretiker innan dem. Relevansen i att ändå använda dessa källor vill vi 

motivera med att de på ett exemplariskt sätt har placerat termerna i ett sammanhang för sport 

eller journalistik, vilket gör det lättare för oss att använda begreppen i en jämförelse med våra 

egna resultat. Med ett begränsat omfång i både tid och ord går det inte heller att både skriva 

utförligt om begreppens bakgrunder och deras applikationer genom åren. 
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Den tidigare forskningen på ämnet har enbart kretsat kring de svenska världsstjärnorna i 

världscupen och de stora mästerskapen, vi finner därför att vi har fyllt en tydlig lucka i 

forskningsfältet genom vår avgränsning till att enbart fokusera på den svenska eliten. De tre 

nämnda C-uppsatserna samt Koivulas avhandling är hämtade via DiVa Portal men vi har 

också sökt i övriga akademiska sökmotorer (Google Scholar m.fl.) utan att finna några 

utländska akademiska skrifter som angränsar ämnet längdskidåkning och jämställdhet. 

För att ändå få in ett utländskt perspektiv har vi hänvisat till studier av Rowe (2004),  Boyle 

och Haynes (2009), Halbert och Latimer (1994), samt Duncan och Hasbrook (2002), som alla 

har belyst genusfrågor och jämställdhet inom sportjournalistik på ett mer allmänt plan. 

 

Noterbart är att flera av böckerna vi hänvisar till snart har 20 år eller mer på nacken, till 

exempel Koivulas doktorsavhandling (Koivula 1999). Det får vi dels ha med oss i åtanke när 

vi analyserar hennes fynd, men vi kan samtidigt känna att hennes slutsatser även är relevanta 

för oss med tanke på att många senare studier i form av C-uppsatser och internationella 

studier pekar åt precis samma håll. Hade mediebilden svängt helt åt något annat håll sedan 

millennieskiftet hade vi fått ta litteraturen från den eran med en ännu större nypa salt och i 

alla lägen har vi försökt komplettera med så ny litteratur som möjligt för att väga upp och 

fånga upp även de senaste trenderna inom sportjournalistik och jämställdhetsfrågor. 

 

  

19 

 



 

4. Material 

I detta avsnitt presenterar vi det material vi använt oss av i vår undersökningar. Det innefattar 

även hur vi har valt våra artiklar, vad vi inte har tagit med, och hur vi har resonerat i våra 

avgränsningar.  

4.1 Val av tävlingsserie att undersöka 

Vi har valt att analysera alla resultatbaserade artiklar gällande deltävlingar i Intersport 

cup/Volkswagen cup (som är den svenska cupen i längdskidåkning för seniorer) från de tre 

svenska mediekällor som rapporterar från samtliga dessa tävlingar. För att få ett tillräckligt 

stort material har vi valt ut rapporteringen från de senaste 2,5 säsongerna. Alltså säsongen 

2015/2016, säsongen 2016/2017 samt de artiklar som publicerades under den pågående 

säsongen 2017/2018 till och med den 10 januari då studien startade.  

 

Den svenska cupen i längdskidor omfattas av totalt 10 tävlingar per vintersäsong, uppdelat på 

fyra tävlingshelger på olika orter i landet med olika distanser och discipliner. Allt från korta 

sprintlopp och fem-kilometerslopp till långa 30-kilometerslopp, i disciplinerna klassiskt eller 

fri stil. Svenska cupen är den tävlingsserie som har den hårdaste konkurrensen i Sverige och i 

den deltar i huvudsak den nationella eliten, dock ej de som regelbundet tävlar i världscupen. 

Endast i enstaka deltävlingar deltar världsstjärnor som Charlotte Kalla och Teodor Peterson – 

vanligtvis när tävlingarna inte krockar med större tävlingar som kan vara världsmästerskap 

och världscuptävlingar. Till säsongen 2017/2018 bytte den svenska cupen formellt namn från 

Intersport Cup till Volkswagen cup efter ett byte av huvudsponsor (Svenska skidförbundet 

2016a; Svenska skidförbundet 2016b; Svenska skidförbundet 2017). 

 

En av tävlingshelgerna per år ingår också i den skandinaviska cupen, då deltar dessutom 

åkare från andra nationer. Konkurrensen under dessa tävlingshelger är väsentligt högre vilket 

betyder att nivån på de svenska prestationerna kan spela roll för rapporteringen från de 

tävlingarna.  

 

20 

 



 

4.1.1 Val av längdskidåkning som sport 

Längdskidåkning är och har historiskt varit en populär tv-sport i Sverige, kanske mycket tack 

vare stora svenska framgångar genom tiderna. På 1900-talet hade det status nog för att vara 

en svensk nationalsport, även om fotboll låg ännu högre i status (Yttergren 2006, 9f). 

Längdskidåkning som sport kan som tidigare nämnt betraktas som ganska jämställd jämfört 

med andra idrotter, i synnerhet lagidrotter. Därför ansåg vi det intressant att undersöka hur 

jämställd rapporteringen därifrån egentligen är och eftersom vi som författare också 

intresserar oss för just denna sport föll därför valet på längdskidåkning. 

4.1.2 Val av den svenska cupen 

Vi valde den svenska cupen av flera anledningar. Ingen tidigare forskning har gjorts på detta 

område, trots att det är den tävlingsserie/cup med högst nivå på svensk mark. Som tidigare 

nämnt är det också extra intressant att undersöka just den svenska cupen då rapporteringen 

inte borde bli beroende av de svenska stjärnornas prestationer. Rapporteringen bör bli 

densamma oavsett hur det går för svenskarna, eftersom det bara är svenskar med (med 

enstaka undantag). I världscupen däremot spelar de svenska resultaten stor roll för hur 

mycket utrymme som ges och vilket sätt en tävling skildras på.  

4.2 Val av nyhetsmedium 

Rapporteringen som analyserades utgörs av artiklar från sajterna Sweski.com, Langd.se och 

Skidzonen.se, som är de enda tre medierna i Sverige som bevakar hela denna tävlingsserie. 

Totalt fanns det 100 artiklar på dessa sajter som baserade sig på resultaten från tävlingar i den 

svenska cupen. 11 av dessa artiklar togs bort, av skäl som redovisas nedan och i metoddelen, 

vilket gav oss ett slutligt källmaterial på 89 artiklar.  

 

I samband med dessa tävlingar rapporterar även svenska skidförbundet genom att skriva 

pressmeddelanden som publiceras på deras hemsida, Skidor.com. Dessa publiceringar brukar 

också innehålla resultat från juniorernas tävlingar som ofta körs i samband med 

seniortävlingarna. Därför har skidförbundet valts bort som empirisk källa då vi ville ha ett 

enhetligt material som sätter våra tävlingsklasser i fokus. Skidförbundet är dessutom med och 

arrangerar dessa tävlingar och vi anser att deras texter därför kan ses som PR-texter snarare 
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än vanlig journalistik.  

 

Sex av de borttagna artiklarna var inklistrade pressmeddelanden skrivna av svenska 

skidförbundet, som sajterna publicerat rakt av. Även dessa valde vi att stryka ur urvalet då vi 

som sagt ville ha ett enhetligt material. Av samma anledning tog vi aldrig med artiklar som 

var publicerade innan själva tävlingarna, som till exempel kunde handla om totalställningen i 

cupen inför en tävling eller intervjuer. Av de insamlade artiklarna ströks ytterligare två från 

skidzonen.se på grund av att de var författade av Lukas Johansson som också är en av 

författarna till denna kandidatuppsats. Avslutningsvis, efter att vi hade kodat de utvalda 92 

artiklarna, strök vi tre stycken artiklar som var skrivna separat enbart för den ena klassen, 

men där det inte fanns någon motsvarande artikel för den andra klassen (Se variabel V3, 

variabelvärde 33 i kodschemat). Detta gjordes för att vi skulle få ett jämställt källmaterial. 

 

Anledningen till att vi inte har valt den tryckta pressen eller etermedierna med nationell 

täckning är att de allt för sällan skriver om den svenska cupen. Vi ansåg att vi då inte skulle 

få ett tillräckligt stort och homogent material för att kunna göra en välgrundad analys. När 

den svenska cupen i undantagsfall nämns i nationell dagspress/kvällspress är det oftast för att 

någon stor stjärna väljer att åka den tävlingen, och då rapporteras det nästan uteslutande om 

resultatet för den stjärnan.  

 

När lokalpress rapporterar (om de rapporterar) från tävlingarna tenderar de att vinkla sina 

artiklar på de lokala representanterna. Tävlingar där de lokala representanterna inte deltar 

eller inte gör något anmärkningsvärt ifrån sig skrivs det inte alls om tävlingarna, vilket skulle 

ha skapat luckor i vårt källmaterial.  

4.3 Analyserade nyhetssajter 

I följande avsnitt redogörs för en kortare beskrivning av våra sajter. Det som kan sägas om 

samtliga är att skribenterna på sajterna har nära relationer till utövarna och de är väl insatta 

och engagerade inom längdskidvärlden. Därför kanske sajterna snarare kan betecknas som 

gräsrotsmedier än som traditionella nyhetssajter, skribenterna på sidorna har dessutom andra 

jobb och uppdrag vid sidan om skrivandet. Henry Jenkins skriver om så kallade 
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gräsrotsberättare att de har en intressant roll i den mening att det kan snäva in sig och 

fokusera väldigt intensivt på områden som andra mediekällor inte bevakar så hårt, vilket är 

fallet här med den väldigt nischade bevakningen av svensk längdskidåkning (Jenkins 2012, 

251ff). Konvergenskulturen gör dessutom att mediekonsumenterna allt mer söker sig till 

dessa alternativ till de klassiska nyhetskällorna, och att det är en omvälvning av 

medielandskapet som väntas fortsätta i takt med att det blir möjligt att tjäna pengar på sådana 

sajter, hävdar Jenkins (2012, 252f). Sajterna finansieras delvis via reklamannonser.  

4.3.1 www.sweski.com 

Sweski skriver i huvudsak om längdskidåkning men också om skidskytte. Kjell Erik 

Kristiansen driver sidan och han är även författare till de flesta artiklar. Han är även en känd 

speaker som brukar kommentera stora skidarrangemang som världscupdeltävlingar i Sverige 

och Europa. Kristiansen är också far till en av utövarna som vid några tillfällen har placerat 

sig högt nog för att nämnas i texterna. Enstaka artiklar på sidan är författade av Thord Eric 

Nilsson.  

4.3.2 www.langd.se 

Liksom Sweski.com skriver Langd.se i huvudsak om längdskidåkning. Sidan präglas av 

resultatbaserade artiklar men också av vallningstips och artiklar som handlar om utrustning i 

större utsträckning än de andra två sajterna. Johan Trygg står som ansvarig utgivare på 

hemsidan och det är även han som skriver de flesta artiklarna. Ibland framgår det inte vem 

skribenten är och då står “Redaktionen Längd” som avsändare. Johan Trygg är bosatt i Mora 

och även involverad i IFK Mora Skidklubb.  

4.3.3 www.skidzonen.se 

Skidzonen skriver i huvudsak om längdskidor men också om skidskytte. Sidan ägs och drivs 

av Mathias Jonasson. Han var tidigare elitaktiv inom längdskidor, tävlandes för Östersund 

SK. En av författarna till denna kandidatuppsats, Lukas Johansson, var tidigare skribent på 

sidan men han har endast skrivit två artiklar inom tidsramen för vår undersökning. Dessa har, 

som tidigare nämnts, plockats bort från vårt källmaterial.  

23 

 



 

4.4 Insamlingsmetod 

Eftersom sajterna konsekvent rapporterar från varje tävling (med enstaka bortfall) sökte vi 

systematiskt upp artiklarna, tävling för tävling, genom att använda oss av Google. Detta 

eftersom artiklarna inte finns registrerade i databasen Mediearkivet Retriever. Till vår hjälp 

hade vi också resultatlistor från tävlingarna för att kunna söka på segrarens namn, tävlingsort 

och sedan lägga till den aktuella hemsidans namn i sökningen för att enkelt hitta varje artikel.  

4.5 Materialdiskussion 

4.5.1 Diskussion om hemsidornas tyngd och källvärde 

De tre hemsidorna vi har valt att analysera är inte helt jämförbara med traditionella medier 

såsom sportbladet.se och svtsport.se eftersom de är små med i huvudsak endast en 

artikelförfattare per hemsida. Det tjänar ett syfte i just vår undersökning eftersom materialet 

blir ganska homogent och inte så spretigt i sin karaktär, men det medför samtidigt nackdelar 

som att samtliga artiklar är författade av män, och med en mer varierad rapportering hade vi 

kunnat dra mer generaliserande slutsatser för hela dagens svenska medielandskap. 

 

Däremot känner vi att vi har ett försvarbart urval eftersom dessa tillsammans är de enda tre 

som täcker hela den svenska cupen i längdskidåkning över flera år i rad med endast något 

enstaka bortfall. Den kontinuiteten kommer inte någon annan medieaktör i närheten av. Det 

ska dock nämnas i sammanhanget att www.langd.se har ett registrerat ansvarigt utgivarskap, 

med huvudförfattaren Johan Trygg som representant. För de övriga hemsidorna hittar vi 

ingen sådan markering.  

4.5.2 Diskussion om forskarnas roll i urvalet 

Forskarnas egna erfarenheter spelar alltid en roll för hur tolkningarna görs för alla 

undersökningar (Tjora 2012, 170). Den ena uppsatsförfattaren, Lukas Johansson, är aktiv 

längdskidåkare som dessutom har ett förflutet som skribent på www.skidzonen.se. Lukas 

Johanssons stora ämneskunskaper ger goda möjligheter att identifiera mönster och 

anmärkningsvärda vinklingar i texterna, då han vet vad han själv skulle klassa som 

intressanta uppgifter i de olika sammanhangen. För att balansera upp denna djupa kunskap så 
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att underliggande och implicita analyser inte tar över är det bra att den andra 

uppsatsförfattaren, Alfred Jacobsson, inte har någon tätare relation till skidsporten än som 

betraktare och motionsåkare. Det ser vi som vår garant för att vi inte ska riskera att tolka in 

mer än vad andra forskarlag skulle kunna göra med samma material.  

4.5.3 Diskussion om artiklarnas upplägg 

Det fanns vissa inbyggda svårigheter med att analysera materialet eftersom artiklarna inte 

alltid följde samma format med en artikel om herrarna och en artikel om damerna. Vid flera 

tillfällen skrevs det om båda klasserna i samma artikel och för att vi skulle kunna göra en 

större jämförelse slog vi ihop rapporteringen i analysfasen så att det bara fanns en enhet kvar 

att räkna ord från för respektive tävling och mediekälla. Mer om detta i metoddelen. 

 

Ett desto större problem som till stor del präglade resultatet i undersökningen var att 

artiklarna i väldigt många fall var skrivna som referat med nästan ensidigt fokus på saklig och 

värderingsfri resultatrapportering. Genom att även analysera personporträtt och liknande 

artiklar hade vi kunnat få mer nyanserade beskrivningar och exempel att ta upp i vårt resultat, 

men vi hade på förhand valt som avgränsning att endast analysera den rutinmässiga 

rapporteringen som publicerades direkt efter varje avslutad tävling.  

 

Vissa artiklar var dessutom så korta att de endast utgjordes av ingressen och högst några få 

meningar till, och från dessa gick det inte alltid att tolka ut så mycket kvalitativt innehåll. 

Därför var det bra att vi hade väldigt många artiklar att utgå från. 
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5. Metod 

I vårt metodval har vi kombinerat en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ textanalys. 

Annika Eliasson menar att man med fördel kan kombinera olika metoder för att de då täcker 

in flera olika infallsvinklar vilket ger mer information än om man endast använder ett 

angreppssätt (Eliasson 2013, 31).  

 

Se även Ekengren & Hinnfors (2012, 72) samt Winther Jørgensen & Phillips (2000, 10) 

tankar om att kvalitativa metoder och kvantitativa metoder lämpar sig väl att kombineras, då 

de tillsammans fångar in både frekvenser/mängder och innehåll/betydelser. 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

5.1.1 Konstruktion av kodschema 

Det första steget var att tillsammans snabbt läsa igenom samtliga artiklar i vårt empiriska 

material. Under tiden förde vi korta anteckningar om innehåll och fenomen som var relevanta 

för våra frågeställningar, vilka vi sedan använde för att definiera och operationalisera våra 

variabler (Boréus & Bergström 2012, 55). 

 

Det andra steget var att välja ut de fenomen i materialet som vi skulle kunna analysera 

kvantitativt, alltså genom räkning eller klassificering. Viktiga tankar här var att variablerna 

tillsammans skulle täcka hela våra frågeställningar, och därtill behövde variabelvärdena vara 

uttömmande och ömsesidigt uteslutande, så att varje variabel skulle kunna besvaras på ett och 

och endast ett sätt (Esaiasson et. al. 2017, 204ff; Eliasson 2013, 14; Nilsson 2010, 141). 

 

När vi kände oss nöjda med våra kodningsinstruktioner gjorde vi en pilotstudie där vi var för 

sig provkodade tio artiklar för att jämföra om vi tolkade variabelvärden och artikeltexter 

likadant. Efter denna provkodning lade vi till några stycken med kodinstruktioner för att 

tolkningsreglerna skulle bli så klara och tydliga som bara möjligt, vilket är av yttersta vikt för 

att göra studien replikerbar för senare forskare (Esaiasson et. al. 2017, 207).  
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I vår pilotstudie hade vi även med två variabler där vi försökte klassificera och kvantifiera 

positiva respektive negativa beskrivningar av utövarna och deras egenskaper. Men vi kom 

fram till att vi bättre skulle kunna göra denna analys med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt, 

och därför ströks dessa två variabler från det kvantitativa kodschemat. 

5.1.2 Kodschema 

Kvar blev totalt tolv olika variabler att koda för samtliga 92 artiklar, där den första variabeln 

(V1: ID-nummer) användes för att identifiera de olika artiklarna. Den andra variabeln (V2: 

Hemsida) angav vilken av sajterna artikeln var publicerad på. Den tredje variabeln (V3: 

Artikelns upplägg) fanns till för att veta om artikeln var skriven gemensamt för båda könens 

tävlingar, eller om det fanns varsin artikel damernas respektive herrarnas tävlingar.  

För variablerna V4 och V5 (Artikelutrymme för damer/herrar) räknade vi det totala antalet 

ord om varje kön i artiklarna.  

 

I variablerna V6 och V7 (Omnämningar av damer/herrar med endast förnamn) räknades 

antalet gånger i texten som utövarens förnamn stod ensamt, utan tillhörande efternamn. 

Variabeln V8 (Representation i kön på den översta bilden i artikeln) tittade vi på 

könsfördelningen bland de som fick synas på artikelns toppbild. Variabeln V9 

(Representation av kön på alla bilder i artikeln FÖRUTOM den översta bilden) fanns till för 

att titta på övriga bilder som fanns infogade i texten längre ned i artikeln. Variabeln V10 

(Omnämningar i rubrik) noterar ifall damer och/eller herrar blev nämnda eller åsyftade i 

artiklarnas rubriker. Under variablerna V11 och V12 (Utrymme i ingress för damer/herrar) 

räknade vi avslutningsvis antalet ord i ingresserna som handlade om de respektive könen. 

5.1.3 Kommentarer till kodschemat 

Varje artikellänk med tillhörande ID-nummer (V1) finns att läsa i vår källförteckning. Vi 

övervägde tidigt i planeringsfasen att ha en variabel som angav författarens kön, men efter 

vår första genomläsning insåg vi att detta skulle bli överflödigt då samtliga artiklar var 

författade av män, så vitt vi kunde se.  

 

Vilken hemsida som artikeln är skriven på (V2) hade ingen stor betydelse för resultatet av vår 

undersökning då vi inte gjorde någon komparativ jämförelse mellan de olika hemsidorna. 
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Däremot fyllde variabeln en funktion för oss genom att vi kunde kategorisera ihop artiklar för 

de olika könen från samma tävling på samma hemsida. 

 

Det för oss in på variabeln V3 om artikelns upplägg. Det vanligaste var att varje hemsida 

hade skrivit två artiklar för samma tävling; en inriktad på damklassen och en inriktad på 

herrklassen. Dessa separata artiklar kodades var för sig i kodschemat, men inför analysen av 

antal ord i text (V4/V5) och ingress (V11/V12) samt antal förnamnsförekomster (V6/V7) 

slogs dessa artikelpar ihop på ett nytt kalkylblad för att bilda gemensamma analysobjekt. 

 

I ungefär en tredjedel av artiklarna skrevs det gemensamt om herrklassen och damklassen i 

samma artikel, och där var det förutom ovanstående analyspunkter även intressant för oss att 

sedan analysera vilket eller vilka av könen som lyftes fram och representerades i bildval 

(V8/V9) och rubrik (V10). 

 

För variabel V3 fanns även en tredje artikelkategori som markerade de artiklar som endast 

skrevs om den ena klassen, men där vi inte hittade någon matchande artikel för den andra 

klassen på samma hemsida. Det visade sig totalt bli tre artiklar, varav två om herrklassen och 

en om damklassen. För att inte få en snedbalans i vår undersökning valde vi i efterhand att 

stryka även dessa tre artiklar (ID #11, ID #21 & ID #58) från vårt empiriska material då de 

inte gick att jämföra med övriga artiklar.  

5.1.4 Genomförande av artikelkodning 

Som sagt provkodade vi de 10 första artiklarna separat och vi fann att våra tolkningar inte 

skilde sig åt mer än för enstaka slarvfel. Därefter satt vi och kodade igenom resten av 

artiklarna gemensamt, vilket sparade mycket tid. En annan fördel med detta tillvägagångssätt 

var att vi kunde diskutera fenomen, ämnen och teman som vi senare kunde lyfta upp i den 

kvalitativa delen av vår undersökning. 
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5.2 Kvalitativ textanalys 

5.2.1 Öppen och selektiv fas 

I den kvalitativa metoddelen utgick vi från Barney Glasers tankar om en öppen och en 

selektiv fas i urvalet av analyskategorier (Hartman 2004, 294). I den öppna fasen gick vi 

igenom vårt empiriska material en första gång för att bekanta oss med materialet, varpå vi 

sedan definierade den övergripande frågeställningen om hur män och kvinnor beskrivs, 

framställs och omnämns i texterna (Esaiasson et. al. 2017, 228f). 

 

Det andra steget, den selektiva fasen, var att läsa igenom artikel för artikel noggrant medan vi 

antecknade och markerade passager och citat som vi tyckte illustrerade, förklarade eller 

besvarade våra frågeställningar särskilt väl (Esaiasson et. al. 2017, 229). 

5.2.2 Ord och termers betydelse 

Formuleringen av ovanstående underfrågor grundade vi i resonemanget om att en kvalitativ 

textanalys lämpar sig väl för att beskriva “hur eller på vilket sätt ett fenomen representeras, 

eller vilka sorters representationer som förekommer” (Esaiasson et al. 2017, 231). Därmed 

var det inte centralt exakt hur många gånger eller i vilken utsträckning ett fenomen återfanns, 

utan snarare själva förekomsten som var intressant (Hartman 2004, 273; Ekengren & 

Hinnfors 2012, 82; Bergström & Boreus 2012, 80). 

 

Därtill lades de metodvetenskapliga utgångspunkterna om att det unika valet av ord och 

termer är av stor relevans för hur en text tolkas och uppfattas (Kroon Lundell 2010, 256-259; 

Berglez 2010, 274; Ahrne & Svensson 2015, 10). Utifrån sina egna referensramar skapar en 

läsare sin egen bild utifrån en text. Den bild eller mening som skapas är en direkt konsekvens 

av hur något är formulerat beroende på vilka ord, tecken eller former en skribent har valt 

(Ledin & Moberg 2010, 153). 

5.2.3 Forskarnas roll i tolkningen 

Här måste vi dock vara medvetna om att våra referensramar som forskare spelade en viss roll 

för vilka ämnen vi tyckte var intressanta, anmärkningsvärda eller relevanta att lyfta upp i 
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uppsatsen (Tjora 2012, 170). Exempelvis kanske författaren menade vissa ord som positiva 

och berömmande, medan vi tolkade dem som negativa och kritiserande (Berglez 2010, 276). 

Därför valde vi att inte försöka kvantifiera och kategorisera adjektiven i texten, utan istället 

analysera dem var för sig med motiveringar bakom våra resonemang. 

5.2.4 Presentation och analys av de kvalitativa resultaten 

Resultat- och analyskapitlet strukturerades utifrån de fenomen och tendenser som vi hittade i 

materialet, utifrån vår andra frågeställning. Vi kunde av utrymmesskäl inte presentera alla 

exempel från vårt empiriska material, istället valde vi ut tydliga utsnitt för att illustrera våra 

poänger (Widerberg 2002, 145; Tjora 2012, 155). Således har vi valt att följa Esaiassons 

princip där redovisningen av resultatet sker genom “sammanfattade referat, citat av 

nyckelpassager och argumenterande slutsatser” (Esaiasson et al. 2017, 232). Tillsammans 

med varje citat har vi en argumentation om dess betydelse samt reflekterande tankar om hur 

tolkningen har genomförts (Esaiasson et al. 2017, 232).  

 

5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Utvärderande begrepp av den kvantitativa metoden 

Validiteten i en studie ska beteckna huruvida forskarna genom sin metod har analyserat det 

som de var ute efter att analysera (Thurén 2007, 26; Ekengren & Hinnfors 2012, 75). I vårt 

fall anser vi att vi kan tillskriva vår studie en hög validitet då variablerna är direkt deriverade 

från frågeställningarna och våra ursprungliga underfrågor. 

 

Reliabiliteten i en studie rör huruvida samma resultat kommer att uppnås om den genomförs 

en gång till på samma material (Eliasson 2013, 14). Detta har vi försökt tillgodose genom att i 

så stor utsträckning som möjligt nedteckna alla våra kodinstruktioner och genom att göra 

kodnyckeln så tydlig som möjligt. Vi vill utveckla detta begrepp genom att skilja på 

intrakodarreliabiliteten och interkodarreliabiliteten.  

 

Intrakodarreliabiliteten åsyftar ifall samma analytiker resonerar och tolkar likadant genom 

hela analysfasen (Nilsson 2010, 147; Esaiasson et. al. 2017, 209). Här tror vi att vi är på den 
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säkra sidan genom att vi har genomfört hela analysen mot samma instruktioner och under en 

tidsrymd på bara några dagar. 

 

Interkodarreliabilitet åsyftar ifall flera olika forskare skulle nå samma resultat, och här finns 

det alltid en risk för att det blir systematiska fel i inmatningen av data (Nilsson 2010, 147; 

Esaiasson et al. 2017, 209). Den risken hade kunnat minskas avsevärt om vi hade 

dubbelkodat samtliga artiklar separat, men då hade vi också gått miste om möjligheten att 

diskutera artikelinnehållet och tveksamma avvägningar. 

 

Generaliserbarheten handlar om huruvida det är möjligt att överföra slutsatser från vår studie 

på annat material (Olsson & Sörensen 2011, 257). Eftersom medielandskapet är så 

mångfacetterat med många olika genrer och nischer är det väldigt få artikelstudier som kan 

utlova full generaliserbarhet mot alla tidningar eller hemsidor i branschen. Vi kan däremot 

uttala oss väldigt säkert om hur den svenska skidpressen bevakar sin egen sport, och inom 

själva materialet kan vi åtminstone lova en hög generaliserbarhet då vi har gjort ett totalurval 

av samtliga texter inom tidsramen (Patel & Davidson 2011, 56f). 

5.3.2 Utvärderande begrepp av den kvalitativa metoden 

Generaliserbarheten och validiteten för den kvalitativa delen försäkrar vi oss om enligt 

samma principer som ovan. Däremot gällande reliabiliteten måste vi för den kvalitativa delen 

luta oss mot nya begrepp. 

 

I alla lägen är god transparens viktigt för att läsaren ska kunna följa våra resonemang i 

urvalsfasen och analysfasen (Tjora 2012, 170; Patel & Davidson 2011, 108). Detta har vi 

försökt uppnå genom rigorösa beskrivningar av våra metodval och angreppssätt, samt 

utförliga motiveringar av våra analyser. 

 

Jan Hartman beskriver i boken Vetenskapligt tänkande riskerna med ett tendentiöst 

datainsamlande och ett tendentiöst urval (Hartman 2004, 291). Gällande insamlingsmetoden 

anser vi att risken är låg i vårt fall då vi har gjort ett totalurval av artiklarna inom tidsramen. 

Däremot gällande urvalet av diskussionsämnen finns det en klar risk för att vi har gjort ett 

tendentiöst urval av vilka ämnen vi tyckte var värda att lyfta fram. Det är dock en avvägning 
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som måste göras vid varje problemformulering då det är omöjligt att täcka alla aspekter i en 

och samma undersökning.  

 

Ett tredje begrepp som vi vill ta upp är intersubjektiviteten, som avgör huruvida det är troligt 

att en annan forskare med samma material och tillvägagångssätt skulle uppnå samma resultat 

(Thurén 2007, 33). Där kan vi inte utlova full intersubjektivitet då vi gör tolkningar av 

materialet, men eftersom vårt empiriska material är tillgängligt för alla skulle det vara lätt för 

forskare efter oss att göra nedslag i vårt empiriska material och själva undersöka hur vi har 

grundat våra slutsatser (Ekengren & Hinnfors 2012, 73). 

5.3.3 Alternativa metodval 

Ett alternativ hade varit att göra hela undersökningen genom en kvantitativ innehållsanalys, 

men där såg vi en nackdel i att många texter var skrivna med så få värderande ord att de 

snarare framstod som referat eller notiser. Därmed hade sannolikt inte en kvantitativ räkning 

gett oss några stora skillnader eller ens tendenser för till exempel adjektiv. 

 

Dessutom hade det ändå behövt finnas någon mån av tolkning och urval när vi valde ut och 

kodade adjektiv och ämnen, och då fann vi det klokare att göra den andra frågeställningen 

helt genom en kvalitativ undersökning. I samma anda hade det också varit möjligt att göra en 

kvalitativ diskursanalys med till exempel Norman Faircloughs modell som förlaga. Men den 

modellen fokuserar väldigt djuplodat på maktstrukturer i texter och samhälle, vilket vi ansåg 

var allt för avancerat för den typ av textanalys som vi ville genomföra (Jørgensen & Phillips 

2000, 66). 
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6. Resultat och analys 

6.1 Fördelning av antal ord i artiklarna mellan könen 

I vår undersökning kan vi konstatera att 

rapporteringsutrymmet för dam- respektive 

herrklassen var likvärdigt i de analyserade 

artiklarna. Diagrammet till höger (figur 1) är 

framtaget från variabel 4 och 5, 

“artikelutrymme för damer” och 

“artikelutrymme för herrar” och visar den 

totala fördelningen av ord i samtliga artiklar. 

Resultatet går emot tidigare forskning och 

teorier som pekar på att damer har fått 

betydligt mindre utrymme än herrar (Wallin 

1998, 89; Jarlbro 2006, 8). Å andra sidan 

bekräftar vårt resultat den utveckling mot en 

mer jämställd rapportering, som Wallin redogör för i Sporten i spalterna (Wallin 1998, 89).  

 

Att resultatet motsäger tidigare forskning är dock inte uppseendeväckande för oss eftersom 

den tidigare forskningen rör idrott i större helhet eller längdskidåkning på en internationell 

nivå. En förklaring till varför resultatet i vår undersökning ser ut som det gör kan finnas i att 

vår undersökning gäller en individuell idrott. Individuella idrotter har haft en mer jämställd 

ställning än lagidrotter och kvinnor har historiskt haft lättare att etablera sig i sådana (Boyle 

& Haynes 2009, 127). Dessutom ska det tilläggas att vi har räknat ord från exakt lika många 

herr- som damartiklar – artiklar som ofta är skrivna i referatform. Resultatrapporteringen 

följer också en ganska tydligt uppsatt mall där de flesta artiklarna innehåller ungefär samma 

information, och då faller det sig naturligt att artiklarna om herrar och damerna blir ganska 

likartade.  
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Figur 2 visar också resultatet från variabel 4 och 

5, men där har variabel 3 använts för att sortera 

bort de separata artiklarna där det inte skrevs om 

både dam- och herrklass. I de gemensamma 

artiklarna var fördelningen väldigt jämn, liksom 

totala antalet ord av alla samlade artiklar, även 

om orden om herrar här var några enstaka fler. 

Wallin (1998, 89) skriver att gemensamma 

artiklar ökade på sent nittiotal, men att damerna 

då omskrevs med korta stycken som ofta kom sist 

i texterna. I diagrammet visas tydligt att 

undersökningen inte går linje med Wallins resultat och vi har inte heller sett någon tendens 

att damernas rapportering har hamnat längre ner, på mindre prioriterade ställen i våra artiklar. 

Det kan förvisso bero på att damtävlingen alltid startar före herrarna i den aktuella 

tävlingsserien. Startordningen kan spela en väsentlig roll för ordningen på styckena, särskilt 

eftersom internet ger skribenterna möjlighet att publicera tidiga uppgifter för att sedan fylla 

på med uppdateringar efter hand i samma artikel.  

 

Resultatet för samtliga artiklar skiljer sig en aning från de gemensamma artiklarna i form av 

att damerna har fler ord räknat på samtliga artiklar (50,6%), medan de har färre ord räknat på 

endast de gemensamma artiklarna (49,7%). Däremot är skillnaden så minimal att vi inte vill 

dra några slutsatser baserat på den statistiken, vid sidan om att utrymmet verkar fördelas 

väldigt jämställt på dessa tre hemsidor. 

 

Vi nämnde i det inledande kapitlet att resultatet inte nämnvärt borde påverka rapporteringen 

eftersom det alltid, med enstaka undantag, bara är svenskar som tävlar. Vi har dock funnit ett 

exempel där resultatet kan ha spelat roll. I artiklarna Linns sjätte raka seger och Åsarnas dag 

i herrarnas sprintfinal med ID-nummer 73 och 74 kan vi konstatera att damerna fick 

betydligt mindre rapportering än herrarna, men där det dock noteras att det inte blev några 

skrällar i damklassen. Skribenten själv uttrycker det som att “Några stora sensationer blev det 

inte...” (Kristiansen 2017h). I herrklassen blev det däremot skrällar; “...en större överraskning 

att klubbkompisen Simon Lagesson skulle sluta trea /.../ medan flera favoriter försvann på 
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vägen…” (Kristiansen 2017i). Av den anledningen kan en skillnad i utrymme vara motiverad, 

liksom när Pernilla Wiberg fick mer utrymme då hon presterade bättre än de svenska herrarna 

(Wallin 1998, 92). Vi kan inte utesluta att resultaten i tävlingarna har spelat roll för vårt 

resultat av undersökningen, men fördelat över flera säsonger borde den faktorn har jämnat ut 

sig för de båda könen.  

 

Men det finns också exempel där en ojämn rapportering inte är lika motiverad, om man ska 

följa resonemanget i stycket ovanför. I artikeln Vinsa och Lindblad cupvinnare med ID 38, 

som är en gemensam artikel, var fördelningen 126 ord om herrarna och 85 ord om damerna. 

Skribenten skriver själv att “Damklassen i cupen blev verkligen spännande” och trots att det 

explicit uttrycktes att “herrcupen blev odramatisk” så fick herrarna betydligt mer utrymme i 

texten (Redaktionen 2016j). Eftersom detta framstår som ett undantag i vår rapportering kan 

vi inte dra slutsatser över hela resultatet men vi kan konstatera att åtminstone denna artikel 

påminner om Koivulas teori om att kvinnor får mindre utrymme – vilket hon anser tyder på 

att herrtävlingarna ses som viktigare (Koivula 1999, 9). 

 

6.2 Fördelning av antal ord i ingresserna mellan könen 

Resultatet för ingresserna (figur 3) är framtaget 

från variabel 11 och 12; “Utrymme i ingress för 

damer/herrar”. Diagrammet visar att damernas 

utrymme är något större än herrarnas, men det 

skiljer inte mycket. Även om vi inte undersökt 

vad i artiklarna som placerats högst upp 

respektive längst ned i brödtexten kan vi 

konstatera att damerna förekommer lika mycket, 

till och med lite mer än herrarna i den absoluta 

toppen av artiklarna – alltså i ingressen. Vårt 

resultat går därmed emot Wallins påståenden om 

att damerna företrädesvis förekommer i slutet av 

artiklarna (Wallin 1998, 89). 
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Ett likvärdigt resultat mellan de båda könen går 

också att utläsa i undersökningen för enbart de 

gemensamma artiklarna (figur 4), som är 

framtaget av samma variabler som för figur 3, 

men där variabel 3 har sorterat ut de artiklar som 

inte var gemensamma. Detta säger egentligen mer 

i sammanhanget eftersom att damerna och 

herrarna konkurrerar om utrymmet i de 

gemensamma artiklarna på ett annat sätt än när de 

skrivs separat om klasserna i separata artiklar.  

 

En förklaring till denna fördelning skulle kunna vara teorier om dagordningsteorin, som 

innebär att media styr vad som pratas om (Strömbäck 2014, 100). Även om skidåkning och 

idrott historiskt sett inte har varit till för damerna har de lyckats etablera sin position i 

sporten, möjligen tack vare de stora framgångarna på damsidan de haft genom åren 

(Wikipedia, 2018a) (Wikipedia 2018b). På så vis har rapportering om damerna blivit 

oundviklig och kanske är det också det som spridit 

sig till den nationella bevakningen, enligt 

dagordningsteorins resonemang. När medierna väl 

började rapportera om damerna i samband med 

damernas topprestationer, då sattes damskidåkningen 

på dagordningen och kanske är det därför vi har en 

sådan jämn fördelning i de texter som vi har 

analyserat.  

6.3 Förekomst i rubrikerna, fördelat mellan 

könen 

I samtliga separata artiklar åsyftade rubriken mot det 

kön som texten handlade om, vilket kan ses som 

ganska självklart. Figur 5 är framtagen från variabel 
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10 (med sortering av separata och gemensamma artiklar genom variabel 3 på samma sätt som 

tidigare), och visar det sammanställda resultatet för alla gemensamma artiklar. Av totalt 33 

artiklar åsyftade 26 av rubrikerna mot både dam- och herrklassen. I fyra av artiklarna åsyftade 

rubriken mot bara herrklassen medan det i två artiklar bara åsyftade mot damklassen. Det 

resultatet går i linje med tidigare forskning och skulle kunna antyda att herridrott ses som 

viktigare om det får mer utrymme (Koivula 1999, 9). Men skillnaden mellan fyra och två 

omnämningar är så insignifikant att vi inte utifrån detta kan dra några sådana slutsatser av 

resultatet. Särskilt eftersom de allra flesta rubrikerna i jämställdhetens tecken lyfter fram både 

damer och herrar. 

6.4 Förekomst i bilderna, fördelat mellan könen 

Från variabel 8 kunde vi utläsa att i samtliga 

separata dam- och herrartiklar visade bilderna 

endast det kön som texten handlade om, och 

därför redovisas det resultatet ej i något 

diagram.  

 

Figur 6, som också kommer från variabel 8, 

visar istället hur fördelningen såg ut i de 

gemensamma artiklarna, där resultatet visar en 

klar underrepresentation i bilder för herrarna. 

Detta resultat motsäger all tidigare forskning vi 

tagit del av, där männen oftare än kvinnor har 

fått synas på bild (Jarlbro 2006, 87; Boyle & 

Haynes 2009, 126). Å andra sidan har kvinnor genom tiderna fått mer utrymme på bilder i 

jämförelse med textutrymme vilket också vår undersökning bekräftar (Wallin 1998, 93). 

Jarlbro menar att detta skulle kunna bero på att kvinnligheten hos utövarna väger tyngre än 

deras idrottsliga prestationer (Jarlbro 2006, 86).  

 

I nio artiklar fanns det också mer än en bild, som noterades genom variabel 9. I de 

gemensamma artiklarna med damer på toppbilden förekom det i tre av fallen att även herrar 
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fanns med på bild någonstans längre ned i artikeln. Däremot i de gemensamma artiklarna 

med herrar på toppbilden fanns det aldrig damer på bild någonstans i artikeln. Wallin skriver 

om att damer placeras oftare på kompletteringsbilder vilket vi aldrig kunde se i vårt resultat, 

utan damerna fick oftast hamna i den allra största bilden – alltså toppbilden (Wallin 1998, 

93). Men samtidigt går Wallins resultat om att innehåll om damer inte väger lika tungt att 

appliceras på vårt resultat. En spekulation skulle kunna vara att om damer placerats högst, då 

behövs ytterligare bilder på män någon annanstans i den gemensamma artikeln. Men å andra 

sidan när en herrbild placerats i topp, då är artikeln komplett. Samtidigt motsäger det vårt 

eget resultat som visas i figur 6 ovan, eftersom att damerna har förekommit på toppbilder 

oftare än männen. Å andra sidan är det så få undantag (nio stycken) där fler än en bild 

förekommer, vilket gör att vi inte säkert kan peka på ett tydligt mönster. 

6.5 Benämningar av damer respektive herrar 

6.5.1 Omnämningar av förnamn 

Figur 7 är utformad från variabel 6 och 7 och 

visar att damer oftare benämns med bara förnamn 

än vad herrar gör. Det går i linje med tidigare 

forskningsverk och den tituleringen för tankarna 

till barn snarare än vuxna (Dahlén 2008, 479; 

Kroon Lundell 2010, 256f; Jarlbro 2006, 85). 

Enligt Jarlbro är detta ett sätt att trivialisera 

kvinnorna men också en infantilisering (Jarlbro 

2006, 85). Eftersom barn nästan uteslutande 

benämns med bara förnamn blir det ett sätt att ta 

ifrån kvinnorna sin vuxenhet när de benämns på 

samma sätt (Koivula 1999, 9;  Halbert & Latimer 1994, 300). 

 

Av totalt 89 artiklar, både gemensamma och separata så var det i 13 av dem som endast 

damer omnämndes med bara förnamn, medan herrar omnämndes med bara förnamn i åtta 

artiklar. Resultatet från enbart de gemensamma artiklarna återfinns i figur 8 på nästa sida, 

som även det styrker tidigare forskning (Kroon Lundell 2010, 256f; Jarlbro 2006, 85).  
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För att exemplifiera det kvantitativa resultatet har 

vi plockat ut två artiklar som kan analyseras 

närmare kvalitativt. Artikeln Ebba och Oskar 

snabbast i Boden med ID-nummer 48, är en av 

artiklarna där omnämnandet av dam- och 

herrnamn skiljer sig. Totalt omnämns damnamn 

10 gånger. 5 av dessa gånger omnämns damerna 

med bara förnamn; Ebba Andersson och Sofia 

Henriksson blir Ebba och Sofia (Redaktionen 

2016m). I rapporteringen om herrklassen 

förekommer herrnamn 11 gånger men de 

benämns aldrig med endast förnamn, utan 

antingen med hela namnet eller bara efternamn. 

Viktor Thorn, Oskar Kardin och Marcus Ruus blir Thorn, Kardin och Ruus (Redaktionen 

2016m). Kanske för att de är något mer karaktäristiska namn än damernas “Sson-namn”, 

kanske för att de är herrar.  

 

Artikeln Anton och Sofia seniorsegrare i Idre med  ID-nummer 4, som är en gemensam dam- 

och herrartikel, är ännu ett exempel där damerna benämns med förnamn, men inte herrarna. 

Totalt nämns damnamn 9 gånger i brödtexten varav 5 gånger endast med förnamn. Herrnamn 

nämns totalt 7 gånger men alla gånger med både för och efternamn (Kristiansen 2015b).  

 

Vårt källmaterial är dock inte entydigt i detta avseende, det finns också undantag som går 

emot ovanstående mönster. I artikeln Lagesson och Andersson vann distansen i Idre med 

ID-nummer 82, tillskrivs Ebba Andersson som bara Andersson, medan Simon Lagesson blir 

kallad bara Simon – förvisso bara en gång vardera (Jonasson 2017f).  

6.5.2 Trivialisering och infantilisering  

De totala siffrorna som vi har redovisat i ovanstående diagram ger oss ändå tydligt i svart på 

vitt att omnämningar med enbart förnamn är vanligast förekommande bland damer. Tidigare 

forskning pekar också på att det sett ut på detta vis i historiska undersökningar (Kroon 
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Lundell 2010, 256f; Jarlbro 2006, 85; Koivula 1999, 9). Halbert och Latimer (1994, 300) och 

Jarlbro (2006, 85) menar att det finns underliggande strukturer likt dessa som gör att kvinnor 

blir infantiliserade och trivialiserade. 

 

Flera exempel av tidigare forskning har pekat mot att kvinnor också trivialiseras på andra 

sätt, till exempel att det skrivs om kvinnornas utseende och privatliv i större utsträckning än 

männens (Wallin 1998, 96; Boyle & Haynes 2009, 127). Duncan & Hasbrook skriver också 

att herridrotter blir kommenterade utifrån deras idrottsliga och fysiska förmågor medan det är 

kul, fint och vackert när det pratas om damerna (Duncan & Hasbrook 2002, 88). Några 

sådana exempel har vi dock inte stött på i vårt material, varken om utseende eller 

föräldraskap. En rimlig anledning till att sådant inte förekommit kan vara valet av just 

artikelformen som vi har analyserat, där referaten inte lämnar så mycket utrymme för sådana 

typer av beskrivningar. Samhällets utveckling skulle också kunna vara en annan möjlig orsak 

till att vårt resultat går emot tidigare forskning.  

 

Däremot har vi lyckats urskilja andra skillnader på benämningen av kvinnor och herrar. I 

artikeln Anton och Sofia seniorsegrare i Idre med artikel-ID 4 (Kristiansen 2015b), 

infantiliseras kvinnorna genom förminskande beskrivningar som för tankarna till barn snarare 

än vuxna (Dahlén 2008, 479). “Båda har haft lite svårt efter juniorframgångarna, men nu 

verkar dom vara på gång tillbaka och redo att ‘flyga ut’ i världseliten” (Kristiansen 2015b). 

Att flyga ut ur boet är en direkt metafor till en liten fågelunge som ska ta sina första vingtag 

och prova sina förmågor ute i världen, vilket snarare anspelar på svaga egenskaper än några 

aggressiva eller dominanta egenskaper.  

 

Ett annat exempel är hämtat från artikeln Lisa Vinsa imponerande tvåa med ID-nummer 19: 

“Två riktiga utropstecken från Dalarna var Julia Svan och Anna Dyvik, båda svårt plågade 

med sjukdomar, men nu äntligen tillbaka och till synes på väg mot formen igen” (Kristiansen 

2016a). Åkarnas tunga säsonger lyfts upp i båda dessa artiklar, vilket i sig är relevant för 

läsaren, men vi ställer oss frågan om en mans tunga säsong hade betonats enligt “svårt 

plågade med sjukdomar” eller “...redo att ‘flyga ut’...”? Det enda vi kan konstatera är att vi 

inte hittar någon liknande beskrivning av herrarna i texterna, dock ska det tas med i 
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beräkningen att vi inte kan veta om herrarnas skade- eller sjukdomssituationer har varit lika 

allvarliga som damernas. 

 

Men detta bekräftar i sådana fall Koivulas teorier om att kvinnor ofta porträtteras som mer 

sårbara än män (Koivula 1999, 42). Koivula tar också upp att damer porträtteras som svaga 

och skakiga, men dessa egenskaper kan vi inte se några tendenser av i vårt material utöver det 

tidigare nämnda om sjukdomarna (Ibid., 42). Här talar vårt material snarare emot hennes 

teorier, eftersom damernas prestationer ofta benämns som starka: “efter en stark säsong”, 

“hård öppning”, “starkast på slutvarvet” (Kristiansen 2017f) och “På sista halvan var 

Sömskar den klart starkaste” (Redaktionen 2017b). Med det sagt påminner vårt resultat om 

kandidatuppsatsen Jämställdhet på glid som just kommer fram till att damerna benämns som 

känsligare men också benämns med typiska manliga egenskaper som råstyrka, vilket 

återfinns i ovan nämnda exempel (Grusell & Andersson 2015, 30ff).  

 

I den kvalitativa delen har vi också funnit fler tendenser av trivialisering och infantilisering 

och vårt resultat stämmer till viss del överens med studien Sista sträckan kvar innan 

mållinjen kan korsas (Niklasson 2011, 26). Vi kan, precis som i Niklassons studie, konstatera 

att kvinnor benämns som tjejer i större utsträckning än vad män benämns som killar. I vårt 

material blir Lovisa Modig “Sävast-tjejen” (Kristiansen 2017b), Ebba Andersson blir 

“Sollefteå-tjejen” (Jonasson 2017f) och Kari Øyre Slind blir “norska landslagstjejen” 

(Kristiansen 2018c) medan vi inte har funnit något exempel av herrar som benämns som just 

killar. Även om det övervägande gånger faktiskt pratas om damer och damklass är 

benämnandet av “tjej” ett tecken på infantilisering där damerna fråntas status och vuxenhet 

(Halbert & Latimer 1994, 300). Både Dahlén (2008, 479) och Koivula (1999, 42) pratar om 

detta som en tydlig infantilisering. De nämner förvisso användandet av “flickor” men vi kan 

applicera det även på användandet av “tjejer” eftersom det också är en synonym för en yngre 

kvinna. Kari Øyre Slind, som är 26 år blir kallad tjej, medan 21-åriga Viktor Thorn eller 

någon av de yngre framstående skidåkarna aldrig benämns som kille. 

 

Beroende på hur medierna väljer att beskriva saker och ting uppfattar mediekonsumenterna 

också det därefter (Strömbäck 2000, 216f). Både idag och genom historien har det skrivits om 

kvinnor på ett trivialiserande sätt, det vill säga genom att benämna de som just tjejer eller 
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flickor, som är ett sorts förminskande, medan män i samma ålder har benämnts som just män 

eller herrar. Detta mönster skulle kunna förklaras med Gramscis teori om hegemoni (Storey 

2008, 80). Kvinnorna benämns av de manliga skribenterna på ett sätt som fråntar dem status, 

utan att det explicit märks. Därmed bibehålls den rådande diskursen där männen har högre 

status än kvinnorna.  

 

6.5.3 Journalisternas täta band till utövarna 

Som vi nämnde i materialkapitlet har samtliga författare nära kopplingar till skidåkarna och 

enligt Rowe påverkar det också texterna (Rowe 2004, 5). Dahlén menar också att det mer och 

mer skrivs om idrottarnas personligheter och privatliv i medierna (Dahlén 2008, 84f). Och det 

märks också i vårt material att skribenterna vet mycket om åkarna eftersom det förekommer 

en del privata detaljer. I artikeln Svanebo vann före hemmahoppet, med ID-nummer 37, 

benämns Anders Svanebo som “Charlotte Kallas sambo” (Kristiansen 2016j) vilket får 

betraktas som ett typ av skvaller eller åtminstone en koppling till deras privatliv. 

 

För de klassiska mediekällorna hade det kanske varit svårt att känna till så pass ingående 

detaljer, och de hade kanske inte heller funnit det motiverat att publicera sådana uppgifter för 

sin publik. Men med dagens gräsrotsmedier går det att vara betydligt mer nischad och skriva 

för en publik som redan har en viss kunskap inom dessa ämnen, och som sannolikt kan vara 

intresserad av att veta mer. 

 

Just benämningar som kan knytas till olika relationer är återkommande, i synnerhet på 

Sweski.com. I artikeln Oskar Kardin - en överraskande segrare med artikel-ID 47 blir 

Karl-Johan Westberg Gustav Nordströms “svåger”; “Sprintspecialisten Gustav Nordström 

rundade av 10-bästa-listan, medan ”svåger” och cupledare Karl-Johan Westberg först kom in 

på en 25:e plats” (Kristiansen 2016o). I artikeln Jonna och Gustav vann i Intersport Cup med 

ID-nummer 39 skriver Kristiansen att “Det blev en bra dag för familjen 

Nordström-Westberg” och syftar på Maria Nordström och Karl-Johan Westberg som är 

sambos. Vidare framgår det att Elin Mohlin och Moa Molander Kristiansen är 

“träningskompisar”. Det ska också tilläggas att Moa är dotter till skribenten. Elin Mohlin 

förekommer ytterligare en gång i artikeln, då som sambo till Anton Karlsson (Kristiansen 
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2016k). Vi kan inte se några tendenser av att damerna oftare än herrarna porträtteras utifrån 

deras sociala position som flickvänner eller sambos, vilket i sådana fall inte går i linje 

Koivulas teorier (Koivula 1994, 2).  

 

6.6 Herrklass som norm 

Koivula menar att herridrotten sällan får etiketter i form av könsprefix (Koivula 1999, 41f). 

Vi hade aldrig med någon variabel för hur ofta de olika könsklasserna får prefix i vår 

kvantitativa del men genom att ha läst alla våra artiklar noggrant har vi fått en överblick av 

vårt material, och kan konstatera att både dam- och herrklass tillskrivs med könsprefix men 

också utan dem ibland. I artikeln Lindblad och Henriksson vinnare i Idre med ID-nummer 5 

skrivs herrklass som normklass, då skribenten inte nämner någonstans att det handlar om 

herrar, mer än att en man nämns i meningen: “Hudiksvalls nyförvärv Anton Lindblad vann 

dagens skejtlopp över 20 kilometer i Idre.” Medan det om damerna skrivs på följande vis: 

“Damerna åkte 15 kilometer och här var Piteå Elits Sofia Henriksson snabbast” (Redaktionen 

2015b). Vidare i artikeln nämns det aldrig att det handlar om herrklass medan damernas klass 

återigen måste benämnas: “I damklassen stod kampen mellan….” (Redaktionen 2015b).  

 

Lika så i artikeln Vinsa och Lindblad cupvinnare med ID-nummer 38 förekommer 

benämnandet av damklass två gånger. När man pratar om herrarna i ingressen pratar man om 

den som normklass utan att benämna att det just handlar om herrarna och skriver bara “...tog 

totalsegern...”. Senare i brödtexten inleds dock stycket med att “Herrcupen blev 

odramatisk…” (Redaktionen 2016j) vilket indikerar att skribenten inte tar herrklassen för 

norm. Så det finns också exempel där artiklarna talar mot teorierna, där damklass skrivs som 

normklass. I artikeln Sundling och Westberg bäst av seniorerna med ID-nummer 3 nämns det 

aldrig att det handlar om damerna. Istället är det bara herrklassen som nämns; “I herrklassen 

tog Johan Edin täten direkt…” (Jonasson 2015a).  

 

Vi kan ana tendenser om att herrklass oftare blir normklassen i rapporteringen, vilket i sådana 

fall går i linje med tidigare forskning. Att vi oftare läser om just herridrott som norm kan sätta 

sina spår. Koivula menar att det har stor betydelse för hur vi ser på samhället och normer, 
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eftersom sporten kan ses som en representation för samhället i stort (Koivula 1999,6). Jarlbro 

är också inne på samma spår och menar att det vi läser i medierna påverkar våra 

referensramar och att det medför att vi ser allting ur ett manligt perspektiv (Jarlbro 2006, 8).  

 

Att medierna påverkar mediekonsumenterna bekräftas även av gestaltningsteorin. I och med 

att sportredaktionerna historiskt sett har varit överrepresenterade av män (Jarlbro 2006, 46) 

har också det journalistiska innehållet utformats utifrån deras perspektiv (Jarlbro 2006, 46). 

För varje artikel finns ett urval där journalisten väljer bort material och gestaltar händelser 

med sina egna valda ord och perspektiv, vilket skulle kunna vara en förklaring att just 

männen fortsätter att se på herrsport som normen (Strömbäck 2000, 216f). En möjlig 

förklaring till att herrarnas ställning som norm inom sporten bibehållits så länge skulle kunna 

sammankopplas med Gramscis teori om hegemoni (Storey 2008, 80). Genom hegemoni kan 

de rådande maktförhållandena och diskurserna upprätthållas och i takt med att kvinnoidrott 

medvetet eller omedvetet har rapporterats om som icke normativt har herridrotten fortsatt 

befäst sin högre ställning. 
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7. Avslutning 

7.1 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur rapporteringen från den svenska cupen i 

längdskidåkning ser ut på de tre största skidsajterna, ur ett jämställdhetsperspektiv. Den första 

frågeställningen var Vilket artikelutrymme får damer respektive herrar i rapporteringen? Där 

blir svaret att de får nästan exakt lika mycket utrymme när det kommer till den totala 

mängden brödtext. I ingresserna är tendensen den samma, endast någon enstaka procentenhet 

skiljer de båda könen åt gällande antalet ord, särskilt i de gemensamma artiklarna där 

differensen var så låg som 14 ord efter att 33 artiklar analyserats. 

 

Det vanligaste var att båda könen fick ta plats i rubrikerna till de gemensamma artiklarna, så 

var fallet i 79% av artiklarna. I de fall där endast ett kön nämndes var det dock fler gånger 

som herrarna stod i fokus, men skillnaderna är så små att en jämlik fördelning ändå får ses 

som den övergripande slutsatsen. Den största snedfördelningen bland de kvantitativa 

underfrågorna hittar vi i bildsättningen av artiklarna, där vi utgick från en variabel som 

analyserade toppbilden i varje artikel. I de gemensamma artiklarna var det i drygt 60% av 

fallen som artikelförfattaren hade valt en bild på kvinnliga utövare att placera längst upp i 

artikeln. Detta går emot tidigare forskningsrön som alla har visat på en underrepresentation i 

bilder för damer, men går å andra sidan hand i hand med teorier om att damer får 

förhållandevis mer utrymme i bilder än i text. 

 

För den andra frågeställningen, Vilka språkliga skillnader syns i beskrivningarna och 

omnämningarna av damer respektive herrar?, är svaret svårare att sammanfatta i ett 

slutsatsstycke. Men det allra mest framträdande fenomenet, som vi dessutom har kvantitativa 

belägg för, är att damer mycket oftare än herrar omnämns med enbart förnamn. Av totalt 136 

förekomster av utövare som enbart omnämndes med förnamn, syftade 84 av dessa på damer, 

vilket är en väldigt tydlig snedfördelning som dessutom kan tyda på att damerna trivialiseras 

genom att de tas ifrån status och “vuxenhet” genom det ordvalet. Vi hittade även fler tydliga 

tecken på att damerna infantiliseras, alltså omnämns på ett sätt som man skulle ha skrivit om 
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ett barn. Användningen av enbart förnamn är ett sådant tecken, beskrivningar såsom att 

“[hon] är snart redo att flyga ut [i världscupen]” en annan tydlig markering. 

 

Ytterligare en tydlig tendens är att damerna ofta kallades “tjejer” i rapporteringen istället för 

damer, medan herrarna aldrig någonsin blev omnämnda som “killar” eller “pojkar”, inte ens 

när de många gånger var yngre än damerna. Detta kan ses som ett sätt att infantilisera och 

trivialisera utövarna, och båda dessa slutsater har återfunnits även i den tidigare forskningen. 

Däremot har vi funnit väldigt få, om ens några, belägg för att kvinnor skulle beskrivas som 

svaga eller osäkra, vilket har lyst igenom i andra forskares material. Inget fokus har heller 

legat på utövarnas utseende , och det enda “skvallret” om utövarnas privatliv är jämnt fördelat 

över båda könen, med bekräftade relationer mellan olika skidåkare som det vanligaste 

samtalsämnet. 

 

Trots att herrklassen ibland har verkat som normklassen inom längskidåkningen, i linje med 

tankar om hegemoni till fördel för manlig idrott, så är vårt sammanfattande omdöme att 

bevakningen av den svenska cupen i längdskidåkning är väldigt jämställd mellan de båda 

könen. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Slutsatsen om att rapporteringsutrymmet är likvärdigt för damer och herrar är positiv ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Men ur ett rättviseperspektiv går det att argumentera för att det finns 

fler utövare i herrklassen (totalt 142 åkare) än i damklassen (totalt 74 åkare), siffrorna är från 

säsongen 2016/2017 (Remb 2017). Det skulle kunna innebära att herrklassen “borde” få mer 

rapporteringsutrymme, men ett motargument i den frågan är att eliten för de båda könen är 

lika professionell och med lika hård konkurrens. Att damerna dessutom har haft större 

internationella framgångar än herrarna kan väga tillbaka vågskålen till varför damerna 

“borde” få lika mycket utrymme. 

 

Gällande att det ibland skrivs om relationer mellan åkarna samt spekulationer om deras 

förmågor, måste det noteras att samtliga tre hemsidor är väldigt nischade mediekällor. Det 
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går att förutsätta att målgruppen som ska läsa artiklarna redan är väl förtrogna med hur 

skidtävlingarna går till och att läsarna åtminstone har baskunskaper om vilka utövarna är. 

Detta gör det också lite mer naturligt och försvarbart för skribenterna att omnämna utövarna 

med förnamn, då det kan antas att skribenter, läsare och utövare alla känner varandra på något 

sätt. Om en tidning riktad till personer som inte uttryckligen är intresserade av 

längdskidåkning skulle skriva om samma evenemang, då skulle sannolikt också tonen och 

nivån på förklaringarna bli annorlunda. 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Utifrån de resultat vi har fått fram finner vi att det vore intressant att göra liknande 

undersökningar på andra tävlingsserier inom längdskidåkning, till exempel den 

internationella långloppscupen Visma Ski Classic, där bland annat Vasaloppet ingår. I just 

den tävlingsserien tävlar damer och herrar på samma banor och ibland startar de tillsammans, 

vilket gör att damerna tenderar att försvinna i det betydligt större herrstartfältet. Därför vore 

det intressant att undersöka hur detta artar sig i medierna.  

 

Det hade också varit intressant att göra samma studie på två olika idrotter. Till exempel att 

jämföra vårt resultat med en lagidrott, alternativt någon helt annan individuell idrott som har 

en annan historia och andra socioekonomiska förutsättningar. Vad finns det för likheter och 

skillnader och vad är det i sådana fall för strukturer i samhället som skapar dessa skillnader i 

rapporteringen? Benämns damer i andra sporter också oftare som tjejer liksom vårt resultat 

visar? 

 

Eftersom båda författarna till denna uppsats har jobbat inom public service finner vi att det 

vore intressant att undersöka hur rapporteringen, förslagsvis i världscupen, skiljer sig mellan 

en kommersiell sida jämfört och till exempel SVT. Public service-företag ska visa nyheter 

med bredd och där finns inte samma behov av antal klick som för ett kommersiellt företag där 

annonsintäkter räknas på kvantiteten besökare. Sådana aspekter kan spela stor roll för hur det 

journalistiska innehållet utformas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodinstruktioner 

Innan vi bearbetade varje artikel sorterade vi bort de meningar där det varken fanns ett 

manligt eller kvinnligt subjekt, eller där innehållet inte syftade på varken dam- eller herrklass. 

De vanligaste exemplen på sådana meningar var beskrivningar av vädret eller banans 

egenskaper. Vi sorterade även bort resultatlistor som hade klistrats in i artikeln eller text som 

enbart syftade på juniortävlingarna, då de inte var intressanta för vår analys.  

 

För att räkna ut artikelutrymme och ingressutrymme klistrade vi in hela meningar i ett 

ordräkningsprogram. Meningar som innehöll ord som både syftade på män och kvinnor 

räknades in för båda könen.  

 

Samtliga artiklar analyserades för samtliga variabler, då det kunde förekomma att 

damtävlingen kort omnämndes i artiklar som annars helt fokuserade på herrtävlingen och vice 

versa. Underrubriker och överrubriker behandlades enligt samma princip som vanliga 

rubriker. Där författaren hade gjort uppenbara, otvetydiga slarvfel såsom felstavningar av 

personnamn har vi tolkat utifrån hur vi uppfattar författarens intentioner. Vi analyserade 

endast det manifesta innehållet, och inte det latenta som är skrivet “mellan raderna”.  
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Bilaga 2: Kodschema 

V1: ID-nummer: 

Ifylls med artikelns identifikationsnummer mellan 1 och 92. 

 

V2: Hemsida: 

21: www.sweski.com 

22: www.langd.se 

23: www.skidzonen.se  

 

V3: Artikelns upplägg: 

31: Gemensam artikel för både dam- och herrklass 

32: Separat artikel för enskild klass, där motsvarande artikel för den andra klassen 

från samma tävling och hemsida finns. 

33: Separat artikel för enskild klass där motsvarande artikel för den andra klassen från 

samma tävling och hemsida saknas. 

 

V4: Artikelutrymme för damer 

Ifylls med antalet ord från ingress till slutord som berör damklassen. 

 

V5: Artikelutrymme för herrar: 

Ifylls med antalet ord från ingress till slutord som berör herrklassen eller manliga 

utövare. 

 

V6: Omnämningar av damer med endast förnamn: 

Ifylls med antalet omnämningar av damer med endast förnamn från ingress till 

slutord. 

 

V7: Omnämningar av herrar med endast förnamn: 

Ifylls med antalet omnämningar av herrar med endast förnamn från ingress till 

slutord. 
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V8: Representation av kön på den översta bilden i artikeln: 

81: Endast damer representeras på toppbilden 

82: Endast herrar representeras på toppbilden 

83: Både damer och herrar representeras på toppbilden 

84: Inget identifierbart kön representeras på toppbilden/toppbild saknas. 

 

V9: Representation av kön på alla bilder i artikeln FÖRUTOM den översta bilden. 

91: Damer representeras på någon bild i artikeln förutom toppbilden. 

92: Herrar representeras på någon bild i artikeln förutom toppbilden. 

93: Både damer och herrar representeras på någon bild i artikeln förutom toppbilden. 

94: Inget identfierbart kön representeras på bilder i artikeln förutom 

toppbilden/ytterligare bilder saknas. 

 

V10: Omnämningar i rubrik: 

101: Endast namn syftandes på damer/syftning mot damklassen finns i rubriken. 

102: Endast namn syftandes på herrar/syftning mot herrklassen finns i rubriken.  

103: Både damer och herrar omnämns/syftas mot i rubriken. 

104: Varken damer eller herrar omnämns/syftas mot i rubriken. 

 

V11: Utrymme i ingress för damer: 

Ifylls med antalet ord i ingressen som syftar på damklassen eller kvinnliga utövare. 

 

V12: Utrymme i ingress för herrar: 

Ifylls med antalet ord i ingressen som syftar på herrklassen eller manliga utövare. 
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Bilaga 3: Kodmatris 
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