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Abstract

Two cross-country skiers in the tabloids - A study of the tabloids coverage of Charlotte Kalla and 

Marcus Hellner in the 2010 Olympics and the 2014 Olympics

The purpose of this paper is to examine how the two Swedish cross-country skiers, Charlotte Kalla 

and Marcus Hellner are portrayed in the tabloids Aftonbladet and Expressen. The study is based 

on theories of sports journalism, media- and gender studies. Within these theories there are beliefs 

that men and women are portrayed differently in sports journalism. Sports journalism is described 

as a subject where there is a hierarchy in which the man is often framed as dominant in 

relationship to the woman.

This study was made in an attempt to examine whether this was the case in the Swedish tabloid 

magazines Aftonbladet and Expressens coverage of the winter Olympics. Articles published about 

Charlotte Kalla and Marcus Hellner in the 2010 Vancouver Olympics, and the Olympic Games in 

Sochi in 2014 were analyzed by a quantitative content analysis. The two athletes were selected 

because they during the time of the study were prominent in their sport in which both achieved 

similar success. The results of the study showed that there were differences in Aftonbladet and 

Expressen’s media coverage of Charlotte Kalla and Marcus Hellner. Kalla appeared in more 

numbers of articles than Hellner but she was often described as weak and her physical appearance 

was often highlighted. Hellner was often described as strong and focused regardless of whether he 

had failed or was successful.

Keywords: Sports journalism, Gender, Stereotypes, Quantitative content analysis, Aftonbladet, 

Expressen, Charlotte Kalla, Marcus Hellner 
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1. Inledning 
”En olympisk tävlan kräver sannerligen sin man. Varken kvinnans psyke eller fysik är lämpade 

för sådana tävlingar. Redan den andliga anspänningen är för mycket för hennes nervsystem, 

men även i rent fysiskt avseende är hon illa rustad för sådana kraftprov.”

- Erik Bergvall, Chef för Stockholms stadion 1928 (www.popularhistoria.se 140129).

Aftonbladets och Expressens webbtidningar slog besöksrekord (www.dagensmedia.se 140226), 

människor tog ledigt från jobben, till och med polisen var tvungen att rycka ut när en kvinna i sin 

iver försökte heja fram Marcus Hellner till ett Olympiskt-guld i Sotji 2014 (www.aftonbladet.se 

140209). Att påstå att de Olympiska Spelen (OS) berör och engagerar människor är knappast 

någon överdrift. Under OS i Sotji i februari 2014 slog Sverige nytt nationsrekord i antalet vunna 

medaljer, 15 stycken. En starkt bidragande anledning till denna medaljskörd och senare hysteri 

kring mästerskapet var längdskidåkarna Charlotte Kalla och Marcus Hellner. De båda skidåkarna 

ansågs av många, tack vara tidigare framgångar, vara stora svenska medaljhopp. Succén lät inte 

vänta på sig. Kalla vann under mästerskapet två silvermedaljer, men det de flesta svenskar säkert 

kommer ihåg från OS i Sotji är hennes ”bragdartade” upphämtning i damernas stafett över 4x5 

kilometer, vilket ledde till Sveriges första damstafettguld på 54 år. Hellner bidrog även han till 

Sveriges medaljframgångar med ett vunnet guld och en silvermedalj.

Marcus Hellner och Charlotte Kalla har sedan de slog igenom på allvar på seniornivå 2007/2008 

nått stora framgångar inom sin sport. Båda två kan trots sin ringa ålder påstås uppnått 

”stjärnstatus” både i Sverige, men även i andra stora delar av världen genom att vinna såväl SM-, 

som VM- och OS-guld. För Sveriges del blev även Olympiska vinterspelen i Vancouver en succé då 

Sverige slutade på sjunde plats i den totala medaljligan. Mycket tack vare att Kalla och Hellner 

överraskade många och vann varsin individuell längdskidguldmedalj. Förutom sportsliga triumfer 

har de båda även krönts med svenska folkets kärlek i form av att de valdes till årets idrottare på 

Idrottsgalan 2011. Hellner har dessutom tilldelats Bragdguldet tillsammans med Sveriges 

stafettlag för OS-guldet 2010 i Vancouver. Kalla kan även titulera sig Jerringprisvinnare. Detta är 

kanske det finaste individuella pris en svensk idrottare kan vinna då priset brukar kallas ”folkets 

pris”, eftersom det är Sveriges befolkning som röstar. Att de är populära idrottare råder det 

knappast några tvivel om.

Det finns uppenbart ett genuint intresse för skidåkning i Sverige. Vi har under de senaste 30 åren 

kunnat glädjas åt framgångar tillsammans med bland andra Tomas Wassberg, Gunde Svan och Per  

Elofsson. Likaså stannar en stor del av Sverige upp under första söndagen i mars varje år då den 

klassiska folkfesten Vasaloppet går av stapeln. Med detta i beaktande ansågs rapporteringen om 

dessa två skidåkare intressant att studera. Det är också spännande att studera rapporteringen av en  

sport som har förutsättning att skildras jämlikt. Denna iakttagelse grundas på det faktum att 

skidåkning allmänt sätt beskrivs i termer som: ”damer 15 kilometer fristil” kontra ”herrar 15 

kilometer fristil”. I många andra idrotter är känslan att det finnas en tydlig uppdelning kring
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främst lagidrotter mellan kvinnor och män. Termer som ”damfotboll” kontra ”fotboll” är vanligt 

förekommande. Prefixet ”dam” för tankarna till att ”fotboll” är herrarnas sport och ”dam”-fotboll 

är en sport som damerna utövar men ursprungligen är männens sport (Koivula 1999, 40).

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rapporteringen om Charlotte Kalla och Marcus Hellner 

under OS i Vancouver 2010 och OS i Sotji 2014, i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 

Detta genom att söka mönster i förekomst och framställning av de båda skidåkarna. 

1.2 Frågeställningar 

De två övergripande frågeställningar studien undersöker är:

- Hur framställs Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner i Aftonbladet och Expressen? 

- Skiljer sig rapporteringen åt mellan de två tidsperioderna? 

De delfrågor som undersöks är:

- Vilket artikelutrymme får Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner i Aftonbladet och 

Expressen? 

- I vilka typer av artiklar förekommer Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner?

- Hur kommer Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner till tals i artiklarna?

- Med vilka egenskaper beskrivs Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner?

- Har journalisternas kön någon betydelse i sammanhanget?
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2. Tidigare forskning och teori

2.1 Om sportjournalistik 

En uppsats med ett liknande angreppsätt som denna är Caroline Niklassons kandidatuppsats 

”Sista sträckan kvar innan mållinjen kan korsas – En studie av rapporteringen om kvinnliga 

längdskidåkare i vinter-OS i kvällspressen” (Niklasson 2013). Uppsatsen är en jämförelse mellan 

kvinnlig och manlig framställning av längdskidåkare i Aftonbladet och Expressen under Vinter-OS 

i Lake Placid 1980 och Vancouver 2010. Forskarens intresse låg främst i att undersöka om det skett  

någon förändring i sportrapporteringen mellan män och kvinnor under det 30-åriga tidsspannet 

hon valt. Niklassons uppsats skiljer åt gentemot denna med tanke på att hon dels fokuserar på två 

längdskidlandslag tillika att hon jämför två stycken tidsepoker med ett längre tidspann. Det 

Niklasson övergripande kom fram till i sin studie var att det kvinnliga längdskidlandslaget fick 

betydligt större utrymme i pressen under den senare perioden. Av intresse är att undersöka om så 

även är fallet för Kalla i denna studie.

En annan uppsats som berör liknande forskningsämnen är Jessica Rosengren och Maria Ungas C-

uppsats Genus i sportjournalistiken - En bild och rubrik av manlig och kvinnlig representation i 

Sportbladet (Rosengren & Unga 2006). Uppsatsen undersöker hur ofta män respektive kvinnor 

representeras i Aftonbladets Sportblad under en period på två veckor i februari 2006. Författarna 

undersöker även vilka idrotter som är vanligast förekommande för respektive kön, samt hur bilder 

är tagna, hur rubriksättningen ser ut och vilken betydelse detta får. Slutresultatet som Rosengren 

och Unga kom fram till var att män förekom mer än dubbelt så ofta som kvinnor på bild. Även att 

rubriker rörande manliga utövare ofta var mer seriöst utformande än när det gällde kvinnliga 

utövare. Forskarnas resultat om att män förekom mer än dubbelt så ofta som kvinnor i artiklarna 

anses tänkvärt att ta i beaktande och jämföra med resultatet från denna studie.

För att möjliggöra förståelse om hur sportjournalistik och media fungerar har den australiensiske 

sociologprofessorn David Rowes bok Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity (2004) 

använts. Boken fokuserar på sportjournalistik, dess funktion i samhället och problematik kring 

densamma. Rowe förklarar att oavsett var i världen vi befinner oss blir vi på något sätt påverkade 

av medierna kring oss, samtidigt som fenomenet sport växer och numer är en stor del av många 

människors vardag. Han hävdar vidare att sportjournalister ofta har svårt att hålla en professionell 

nivå och vara neutrala då de samtidigt som de rapporterar tenderar att skapa täta band med 

idrottarna och läsarna, samtidigt som de har en press att prestera uppskattade texter (Rowe 2004, 

5). Rowe förklarar att sportjournalistik verkar inom de två huvudsakliga funktionerna i 

massmedier – nyheter och nöje, och noggrant är placerad i en ”mjukare” del av tidning och 

nyhetsprogram. Sport och medier beskrivs som det lyckligaste äktenskapet, där båda 

institutionerna är beroende av varandra (Rowe 2004, 32). Rowe skriver att bortsett från att 

sportjournalistik i sig är ett komplext fenomen, där reportrarna måste förhålla sig och ibland förlita  

sig till fans, journalistkollegor, idrottare och sponsorer, beskrivs situationen vara än svårare för 
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kvinnor. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom sportjournalistiken och tenderar att 

bemötas av skepsis och sexism, vilket ibland påverkar att nyheterna framställs på olika vis av 

kvinnliga journalister och manliga (Rowe 2004, 53). Detta anses vara av intresse att undersöka för 

att se om Kalla och Hellner beskrivs annorlunda av kvinnor jämfört med män. Teorin om att sport 

placeras i en ”mjukare” del av tidningen anses relevant för uppsatsen för att undersöka om det 

rapporteras om sportnyheter som kan klassas som trams eller ”icke-nyheter”. 

2.2 Idrottens stjärnor 

Sportjournalistiken började i mitten på 1900-talet vända sig direkt till idrottarna och journalistiken  

började handla allt mer om att förmedla dessa nya ”idrottsstjärnors” upplevelser och tankegångar 

till publiken genom ett dramaturgiskt upplägg. Rapporteringen av sport blev alltmer sentimental i 

och med att större tonvikt lades på spänning och känslomässig närhet. Det ökade känslomässiga 

tilltalet till stjärnorna medförde att gränsen mellan deras privatliv och offentliga liv blev allt mer 

diffust. Detta medför att själva tävlingarna och resultatet ges mindre utrymme i förmån för 

idrottsstjärnans privatliv (Dahlén 2008, 84). Som en följd av detta ökade intresse har även 

forskning kring idrottstjärnor och sportidolers framväxt och betydelse ökat. Dessa profiler ses idag 

spela en central del i den världsomfattande nöjesindustri som råder, både kulturellt och 

ekonomiskt. Medias funktion i skapandet av idrottsstjärnor grundar sig i dess möjlighet som 

berättare, mytbildare och exponeringskanaler till läsare/tittare. Exponerad sport i media möter 

numer ofta publiken i form av gestaltande framställningar. En viktig aspekt av rapportering kring 

idrottsstjärnor är att dessa stjärnor anses fungera som symbolskapare. Sportjournalistiken har 

liksom andra texter och berättelser sina egna huvudrollsinnehavare där idrottens stjärnor ofta 

spelar en central inom sportjournalistiken som berättelsernas huvudaktör, och tillika de som för 

handlingen framåt (Dahlén 2008, 388).

Vad är det då som skiljer en framgångsrik idrottare gentemot en ”idrottsstjärna”? En idrottstjärna 

kännetecknas först och främst att han eller hon är känd bortom ramarna för bara den 

sportintresserade publiken. För internationella idrottsjärnor som huvudpersonerna för studien, 

Marcus Hellner och Charlotte Kalla, är det svårt för någon människa i denna del av världen att 

undgå deras exponering i media. I viss grad är även internationella idrottsstjärnor igenkända för 

något utanför sin profession. Exempelvis genom verbala fejder, relationsproblem eller  tv-reklam 

(Dahlén 2008, 389). Detta är något som går att koppla till Kalla och Hellner där de båda med 

medias ”hjälp” med jämna mellanrum hamnar i dispyter med konkurrenter, ofta sina norska 

rivaler, det spekuleras om deras privatliv samt medverkar även Kalla och Hellner i tv-reklamfilmer.  

Andra återkommande metoder för att skapa uppmärksamhet kring idrottsjärnor är genom 

ordlekar, smeknamn och jämförelser (Dahlén 2008, 86). 

Olika anledningar beskrivs till varför dessa idrottsstjärnor tenderar att bli omtyckta och 

intressanta. Dels genom det faktum att idrottstävlingarnas popularitet och stora mediebevakning 

möjliggör för att ett stort fokus riktas mot tävlingarna och stjärnorna. Vilket också ofta leder till att 
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ett engagemang hos publiken växer fram (Dahlén 2008, 390). En annan anledning är att idrottens 

stjärnor ofta upplevs mer autentiska än exempelvis filmstjärnor. Det beror rimligtvis på idrottens 

oförutsägbara utgång i hur slutet på tävlingen ska bli. Detta medför även att idrottsstjärnor i större 

utsträckning än andra stjärnor upplevs som ”folkkära” och genuina (Dahlén 2008, 390). Den 

”nationella idrottshjälten” (NIH), beskrivs som en idrottare som med sina framgångar, sin 

kampvilja och hängivenhet skapar ett utbrett intresse kring sig. Ett intresse som sedermera 

tenderar bidra till att människor känner stolthet och samhörighet med den aktuelle idrottaren. 

NIH brukar ofta ”födas” och växa sig starkare i människors medvetande vid stora mästerskap som 

OS. Under OS-turneringar brukar även olika länders NIH jämföras med varandra och en prestige 

och nationell tävlan brukar uppstå i media (Dahlén 2008, 431, 433).

För studien är det intressant att undersöka hur artiklarna förhåller sig till idrottarnas namn i 

rubriksättningen. Exempelvis använder media Kallas namn till att göra ordlekar eller jämförelser 

med andra idrottsjärnor. Dahléns teorier om det journalistiskt dramaturgiska upplägget med 

avsikten att skapa engagemang vilja bekräfta den nationella känslomässiga attityden, ses som 

intressant för denna studie. Till exempel för att se hur Kalla och Hellners framgångar och 

förväntningar kan avspegla sig i artiklarna och med vilka attribut de beskrivs. Men även att 

undersöka om det finns ett fokus på andra aspekter än idrottsliga framgångar, som skidåkarnas 

privatliv. Samt hur och i vilken utsträckning Kalla och Hellner, vilka kan klassificeras som NIH, 

jämförs med andra nationers NIH.

2.3 Genus

Eftersom studien syftar till att jämföra rapportering om två stycken idrottare med olika kön ansågs 

teorier om genus inom media relevanta. Syftet med genus- och medieforskning i stort beskrivs som  

ett sätt att söka förklaringar till hur våra föreställningar om verkligheten skapas och upprätthålls. 

Genus grundas på skillnader mellan könen och handlar om samhällets uppfattning på vad som 

anses vara ”manligt” och ”kvinnligt”. Det som ses som manligt och kvinnligt är inte biologiskt 

medfött utan konstrueras och återskapas i sociala situationer genom tankar, föreställningar och 

uppfattningar om kön (Fagerström & Nilson 2008, 7f). Gunilla Jarlbro beskriver i sin bok Medier, 

genus och makt (2006) att medierapporteringen bidrar till hur människor skapar mening och 

förståelse kring omvärlden (Jarlbro 2006, 8). Hon anser att det är viktigt att studera medier ur ett 

genusperspektiv. Detta för att möjliggöra för att en jämställd bild av samhället avspeglas och att 

alla människor får möjlighet komma till tals. Det är helt enkelt viktigt för en funktionell demokrati 

(Jarlbro 2013, 19). Inom sportjournalistik beskriver Jarlbro bland annat att det är vanligt 

förekommande att kvinnliga idrottsutövare trivialiseras och omnämns vid förnamn medan manliga 

idrottsutövare istället ofta benämns med både förnamn och efternamn (Jarlbro 2006, 85). Kvinnor  

har traditionellt sett alltid haft en underordnad roll inom idrottsvärlden, vilket i sin tur skapat ett 

ojämnt medielandskap i rapporteringen kring idrott, där fokus ofta ligger på manliga 

idrottsprestationer. Än idag domineras sportjournalistiken av herridrott (Dahlén 2008, 464). När 

det väl rapporteras om kvinnor inom sportjournalistik tenderar rapporteringen att skilja sig åt från 
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den manliga. Fokus läggs ofta mot det kroppsliga och kvinnor får inte heller samma möjlighet att 

komma till tals i samma utsträckning som män, vilket speglar av sig på samhället i stort (Dahlén 

2008, 476).

Genusforskning berör områden kring relationen mellan män och kvinnor. Inom genusforskningen 

finns ett antal etablerade teorier. För studien har teorin om genuskontraktet använts som stöd till 

analysen av hur Kalla och Hellner framställs i kvällspressen. Yvonne Hirdman är professor i 

kvinno- och genushistoria. Hirdman är mest uppmärksammad för sina teorier kring 

genuskontraktet (Hirdman 2007, 1). Genuskontraktet kan förklaras likt ett regelverk över vad som 

uppfattas som ”manligt” och ”kvinnligt”. Detta regelverk kan ses som något som upprätthåller och 

förstärker de föreställningar om hur män och kvinnor är och ska vara (Hirdman 2007, 216f). 

Genuskontraktet består av två delar där den första delen, dikotomin, handlar om hur män och 

kvinnor hålls isär. Könen betraktas som varandras motsatser och detta förstärks genom att könen 

tillskrivs olika karaktärsdrag (Hirdman 2003, 48). Kvinnorna har även sedan länge setts som en 

underlägsen variant av mannen (Hirdman 2003, 65).

Genuskontraktets andra del, hierarki, handlar om hur mannen ses som norm vid jämförelser 

könen emellan. Mannens uppmärksamhet och intressen anses vara normen för vad som är 

normalt, vilket i sin tur resulterar i att det som anses vara typiskt manligt är bättre än det som 

anses vara typiskt kvinnligt (Hirdman 2003, 59). Detta har i sin tur även skapat en överordning 

där manliga egenskaper värderas högre än de kvinnliga egenskaperna (Hirdman 2003, 66f). 

Tillämpningen av genusteori i uppsatsen syftar till att undersöka med vilka ord eller vilka typer av 

artiklar de båda idrottarna förekommer i. För studien anses genuskontraktet första del, diktomin 

intressant att undersöka för att se om Hellner och Kalla beskrivs på olika vis och således ”hålls 

isär”. Framställs exempelvis Kalla som svag och osäker medan Hellner beskrivs som stark och 

fokuserad. Eller beskrivs de båda på liknande vis? Den andra delen av genuskontraktet, hierarkin, 

anses relevant studien för att studera om Hellner ses som norm jämfört med Kalla. Framställs till 

exempel framgångar, misslyckande eller segrar naturliga för Hellner och onaturliga för Kalla? Eller  

värderas Hellner framgångar högre och förekommer han i fler artiklar Kalla? 

2.3.1 Genus och idrott

För att ytterligare närma mig genusforskning inom sportjournalistik och media användes 

psykologen Nathalie Koivulas doktorsavhandling Gender in Sport (1999). Koivula påstår att det 

finns vissa upprepade mönster som män och kvinnor förväntas efterleva inom sport. Manlighet 

förklarar hon förknippas med fysik, aggression och psykisk styrka. Medan kvinnlighet snarare 

förknippas med termer om medkänsla, skönhet och passivitet. Manlighet kännetecknas även av att 

kvinnliga beteenden undviks medan kvinnlighet kännetecknas av ett undvikande av manliga 

beteenden (Koivula 1999, 4). Dessa teorier om manliga och kvinnliga beteenden återkommer enligt 

Koivula även inom sport och sportrapportering (Koivula 1999, 6f). Mannens fysiska överlägsenhet 

över kvinnan framträder ofta i rapporteringen om sport. Inom sportens område tävlar oftast män 
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mot män och kvinnor mot kvinnor. Historiskt sett anses även de flesta sporter vara uppdelade som 

antingen manliga eller kvinnliga. Resultatet av detta blir ofta att människor anpassar sig efter 

dessa föreställningar även när en person ska välja vilken idrott som ska utövas. Vidare kan detta 

skapa en social struktur där män och kvinnor erhålls olika roller med varierande betydelser 

(Koivula 1999, 59f). En annan aspekt som har betydelse i om en sport bedöms som manlig eller 

kvinnlig är det faktum att en sport ofta betraktas som manlig när män tack vara sitt biologiskt 

medfödda fysiska övertag presterar upp bättre resultat än kvinnor (Koivula 1999, 27). 

Inom medierapporteringen är mansdominerande sporter betydligt mer exponerade i media. Även i 

klassiska kvinnliga sporter är det störst fokus mot män och deras prestationer (Koivula 1999, 39, 

50). Vidare redogör Koivula för att när kvinnliga idrottare beskrivs ligger ofta fokus på deras 

utseende och kvinnorna beskrivs många gånger vid förnamn, vilket sällan män gör. Ett sådant 

grepp kan ses som ett sätt att marginalisera och trivialisera kvinnliga idrottsutövare. Vilket i en 

förlängning kan innebära att kvinnors sportprestationer inte tas på lika stort allvar i 

mediegestaltningarna (Koivula 1999, 68). 

För denna studie ansågs det mest väsentliga med Koivulas studie iakttagelserna att män och 

kvinnor benämns olika och ges olika förutsättningar gällande rapportering i media. Dessa 

observationer anses ge en bra bakgrund sedan vid analysen av de båda idrottsprofilerna i 

Aftonbladet och Expressen. Intressant blir även att undersöka hur skidåkning framställs i termer 

om manligt eller kvinnlig, om det görs någon skillnad i hur Aftonbladet och Expressen beskriver 

och framställer Kalla och Hellner. Det är även aktuellt att undersöka huruvida resultatet i denna 

uppsats bekräftar eller motsäger Koivulas teorier. 

2.4 Stereotypisering 

Richard Dyer förklarar att människor förstår omvärlden genom givna stereotyper som 

tolkningsredskap. Stereotypisering används för att skapa förståelse mellan människor. Genom att 

använda enkla, överdrivna och bekanta begrepp blir resultatet att generaliseringar och förutfattade 

meningar om människor upprepas. Stereotypisering är en social konstruktion som ofta innebär att 

generaliseringar och förutfattade meningar av människor eller grupper görs. Fördomar ger ofta 

negativa associationer, eftersom stereotypa fördomar ofta utvecklas som följd av komplicerade och 

ofullständiga föreställningar av verkligheten (Dyer 2002, 11).

Stuart Hall tar vidare Dyers teorier och förklarar representation av stereotyper i sin bok 

Representation (1997) vidare som ett sätt att upprätthålla de sociala strukturerna i ett samhälle 

och reproducera den för tillfället dominerade livsåskådningen. Stereotypiseringar bygger sedan 

upp principer för indelning av människor i syfte att vidmakthålla den sociala ordningen där det 

tydligt framgår vad som är naturligt och acceptabelt, tillika vad som är onaturligt och ej 

acceptabelt. Stereotypisering beskrivs som en sorts representation som åtskiljs från verkligheten 

och dess påföljder kan bli att de personer som stereotypiseras särbehandlas eller missgynnas. För 

studien anses Halls stereotypiseringsteorier om konstruktionen av de andra och uteslutning, samt 
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stereotypisering och makt mest relevanta. Den första teorin koncentreras mot skillnader mellan 

olika människor vilket skapar ett ”vi” mot ”dom” i samhället. Kännetecken och attribut som 

hänförs till ”dom” upplevs och betraktas som annorlunda och onormalt. Människor och egenskaper  

som inte passar in och stämmer överens med verkligheten och idealen enligt den härskande 

gruppens principer betraktas således som avvikande och benämns som ”dom” eller ”de 

andra” (Hall 1997, 258-261). ”Dom” uppfattas inom sportjournalistiken ofta vara kvinnor som 

utövar klassiskt manliga sporter, så som fotboll och ishockey. Denna benämning uppfattas från 

forskarens för uppsatsen sida inte vara lika vanligt förekommande inom skidåkning som studien 

syftar till att undersöka. Halls teorier anses i alla fall användbara att ta i beaktande när analysen av 

tidningarna genomförs för att undersöka om det framträder någon form av stereotypisering i 

rapportering av Kalla och Hellner.

Halls andra teori om stereotypisering behandlar en maktaspekt som han förklarar innebär att de 

grupperingar i samhället som besitter makten även har ett förtur i att definiera levnadsreglerna i 

samhället. Den härskande gruppen har på så vis företräde till att skapa dessa stereotyper vilka 

eftersträvar att efterleva en viss typ av världsbild. Stereotyperna hörsammas sedan av både den 

härskande gruppen i samhället, men även av de som inte inräknas i denna skara då detta synsätt 

ses som det normativa och godkända (Hall 1997, 258-259).

Det är främst genom medias framställning av män och kvinnor som stereotypa föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt skapas. Genom att tillskriva könen bestämda utseenden, 

egenskaper, eller beteenden vilka sedan påverkar människor i samhället. Egenskaperna som 

medierna framhäver skapar i sin tur ideal som befolkningen förväntas leva upp till, förklarar 

sociologen Simon Lindgren (2009, 170ff). Människan tar även enklare åt sig sådant han eller hon 

känner igen, vilket i sin tur skapar identifikation hos mediekonsumenten (Johansson 2004, 230). 

En identifikation som tidigare är nämnt att människor ofta gör med idrottstjärnor, till exempel 

Charlotte Kalla eller Marcus Hellner. Det anses således vara av intresse att undersöka om det finns 

några slentrianframställningar av dessa stereotyper av Halls teorier i skildringen av hur en kvinnlig  

idol, Kalla, och en manlig idol, Hellner, gestaltas och eventuellt stereotypiseras. Detta bedöms vara 

av intresse att studera då människor ofta ser upp till och förknippar sig med idrottstjärnor och ser 

upp till deras prestationer, personligheter, identifierar sig med idrottsstjärnorna och påverkas 

genom mediaframställningen av dem. 
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3. Material och metod 

Eftersom syftet med uppsatsen är att studera hur de svenska längdskidåkarna Charlotte Kalla och 

Marcus Hellner beskrivs och rapporteras i svensk kvällspress, har artiklar i kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen valts ut som underlagsmaterial. För att bestämma vilka tidningarna 

som skulle undersökas används en effektorienterad urvalsprincip, det vill säga de tidningar som 

besitter störst genomslag (Nilsson 2010, 129).  Aftonbladets och Expressen är idag Sveriges mest 

lästa kvällstidningar. Aftonbladets webbsida besöks till exempel dagligen av över tre miljoner 

unika besökare (www.aftonbladet.se 140221), samtidigt som Expressens hemsida besöks av nästan 

två miljoner besökare dagligen (www.expressen.se 140221). Tidningarna valdes med motivering till  

deras stora rikstäckande läsekrets och att de på så vis anses kunna reflektera en översiktlig och 

representativt bild av hur de flesta svenskar exponeras för och mottar sina nyheter (Nilsson 2010, 

129).

3.1 Urval och avgränsning 

Det empiriska materialet, artiklar ur Aftonbladet och Expressen, togs fram med hjälp av 

Mediearkivet Retriever. Mediearkivet Retriever valdes eftersom att arkivet besitter Nordens 

största arkiv för tryckt tidningsmaterial som annars inte är tillgängligt via internet (Retriever-info 

2014). Tabloidtidningen och webbupplagan, alltså materialet på Mediearkivet Retriever är 

detsamma. Det material som analyserades är artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen 

mellan tidsperioden 2010-02-01 - 2010-02-28 och 2014-02-01 - 2014-02-28. Tidsperioden valdes 

för att möjliggöra en så aktuell forskning som möjligt när det var under denna period de två 

senaste Olympiska vinterspelen ägde rum. I sökningen valde författaren att inkludera 

rapporteringen under hela februari månad, för att ta del av artiklar inför OS och artiklar dagarna 

efter mästerskapet. Detta för att även undersöka hur förväntningar på skidåkarna beskrevs samt 

hur reaktionerna var efter mästerskapet. 

Sökorden som användes vid sökningen var skidåkarnas för- och efternamn, ”Charlotte Kalla” och 

”Marcus Hellner”. Sökningen efter artiklar var en så kallad totalundersökning, där allt material 

som framkom under under tidsperioden inkluderades och bearbetades manuellt. För att 

koncentrera studien inom ramarna för uppsatsens syfte och säkra dess validitet, att endast relevant  

material för studien undersöks, har vissa typer av artiklar ur de båda tidningarnas material 

uteslutits. Exempelvis ansågs tv-guider, korta notiser, puffar och andra artiklar som innehöll någon  

av personernas namn men där dessa bara nämns i förbifarten irrelevanta att undersöka och 

analysera. Ett typiskt exempel på det avslutande exemplet var när någon av huvudpersonerna 

omnämns av en kändis eller journalist i en intervju eller artikel, vilken inte handlar om någon av 

skidåkarna. 

Vid sökningen på ”Charlotte Kalla” under perioden 2010-02-01 - 2010-02-28 fanns det totalt 174 

artiklar från Aftonbladet (58 stycken) och Expressen (116 stycken), innehållande hennes namn. Av 

dessa uppfyllde 72 artiklar de ovan ställda kraven och ansågs analyserbara. På sökningen ”Marcus 
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Hellner” framkom det 108 stycken artiklar under samma sökperiod (44 i Aftonbladet, 64 i 

Expressen). Av dessa ansågs 46 stycken vara analyserbara. Under den andra sökperioden 

2014-02-01 - 2014-02-28 framkom det vid sökning på ”Charlotte Kalla” 221 artiklar (113 

Aftonbladet, 108 Expressen). Av dessa uppfyllde 70 stycken artiklar kraven. På sökningen av 

”Marcus Hellner” framkom det 124 artiklar innehållande hans namn (61 Aftonbladet, 63 

Expressen), därav 27 artiklar uppfyllde kraven. Totalt analyserades således 142 artiklar om 

Charlotte Kalla och 73 artiklar om Marcus Hellner. 

3.2 Metod

Den kvantitativa innehållsanalysens styrka som forskningsredskap lämpade sig väl till denna 

uppsats då den möjliggjorde för granskning av ett stort forskningsmaterial. Det gick på så vis att 

undersöka mönster i artiklarna, framställningen av skidåkarna samt mätning av förekomster som 

var viktiga för studien (Bergström & Boréus 2005, 43, 84). Exempelvis i vilka typer av artiklar de 

förekom eller hur de blev beskrivna.

Kvantitativ innehållsanalys möjliggör genom en systematisk kvantifieringen en statistisk skildring 

av texternas innehåll. Systematiken grundas i att forskaren på förhand sätter upp riktlinjer för hur 

materialet ska analyseras. Dessa riktlinjer är betydande för objektiviteten, vilket innebär att regler 

ska vara framtagna på ett sätt som möjliggör att den enskilde forskarens egna värderingar och 

åsikter inte påverkar analysresultatet (Østbye, 2004, 213f). Fortsättningsvis granskades 

analysmaterialet manuellt av forskaren för att på så vis öka möjligheten för mer komplexa 

tolkningar och bedömningar av analysmaterialet (Bergström & Boréus 2005, 44, 79). 

Ytterligare en av den kvantitativa innehållsanalysens styrkor är dess effektivitet som arbetsmetod 

där ett systematiskt tillvägagångssätt möjliggör en undersökning av det tydligt uttalade i artiklar. 

Detta genom ett på förhand utarbetat kodschema (Nilsson 2010, 122f). Detta kodschema låg sedan 

tillsammans med ett antal för studien lämpade variabler till grund för mitt förhållningssätt till att 

försöka besvara uppsatsens frågeställningar.  När ett anpassat kodschema bearbetats och tagits 

fram testades detta i en så kallad pilotstudie. 

3.2.1 Kodschema 

Ett kodschema togs fram som analysverktyg för undersökningen med syftet att underlätta notering 

och sortering av materialet. Ett kodschemat är sammansatt av kodningsenheter, variabler och 

variabelvärden. Kodningsenheterna är de ord, teman eller vad som helst egentligen i texterna som 

går att urskilja. Variablerna beskriver de olika egenskaperna hos kodningsenheterna, alltså hur 

framträder kodningsenheterna i texterna. (Bergström & Boréus, 2005, 49f). Variabelvärdena är 

därigenom de svarsalternativ som forskaren väljer att precisera sina variabler utifrån (Nilsson 

2010, 141). För att förtydliga hur kodschemats olika variabler anpassats till studien beskrivs dessa 
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kortfattat nedan. Utförligare beskrivning av kodschemat (se bilaga 6) och kodinstruktionerna (se 

bilaga 1-5) finns i bilagorna.

Variabel 1 ”Person i text” valdes för att undersöka hur ofta Kalla och Hellner förekom i artiklar. 

Variabel 2 ”Artikellängd” nyttjades för att granska hur långa artiklarna var för respektive 

skidåkare. Variabel 3 ”Namn i Rubriken” syftade till att granska om och hur skidåkarnas namn 

användes i rubriksättningen. Variabel 4 ”Finns bild” användes för att undersöka om det fanns 

tillhörande bild på skidåkarna i artikeln. Variabel 5 ”Om bild fanns - Hur framställs personen” 

Användes för att se om personen framställdes som aktiv eller passiv. Mer specificerad information 

om ovan variabler finns att läsa i kodinstruktionen, se (Bilaga 1).

Variabel 6 ”Tema” utformades för att undersöka vilka teman artiklarna om Kalla och Hellner 

huvudsakligen hade. Variabel 7 ”Genre” användes för att granska artiklarnas genre. Mer 

specificerad information om ovan variabler finns att läsa i kodinstruktionen, se (Bilaga 2).

Variabel 8 ”Citerad/Omnämnd” användes för att se i vilken utsträckning Kalla och Hellner blev 

citerade eller omnämnda i artiklarna. Mer specificerad information om ovan variabel finns att läsa 

i kodinstruktionen, se (Bilaga 3).

Variabel 9 ”Idrottarens attribut” nyttjades för att undersöka med vilka övervägande attribut 

huvudpersonen beskrevs. Mer specificerad information om ovan variabel finns att läsa i 

kodinstruktionen, se (Bilaga 4).

Variabel 10 ”Journalistens kön” har undersökts för att se om det var någon skillnad på 

beskrivningen av Kalla och Hellner beroende på journalistens kön. Mer specificerad information 

om ovan variabel finns att läsa i kodinstruktionen, se (Bilaga 5).

3.2.2 Pilotstudie 

När analysinstrumenten arbetats fram provkodades dessa i en pilotstudie. Denna pilotstudie 

genomfördes för att undersöka ifall det fanns tvetydigheter eller andra tolkningsproblem med 

kodschemat. Vid provkodningen framkom det att de båda skidåkarnas namn ibland förekom i 

samma artiklar. Detta hanterades i variabel 1 genom att artiklarna först sorterats utifrån vilken av 

skidåkarna artikelns huvudsakliga fokus låg mot. Förekom båda skidåkarna i samma artikel denna 

analyserades denna två gånger, en gång för varje person. En variabel om rubrik lades till, variabel 

3. Denna syftar till att undersöka hur och om Kalla och Hellners namn förekom i rubriken.

3.2.3 Metoddiskussion

I vetenskapliga kvantitativa studier av detta slag var det viktigt att ta i beaktande att de iakttagelser  

som görs infriar kraven på reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet). Hög reliabilitet för 

studien har försökt uppnås genom att viktiga förlopp i uppsatsen som val av metod, empiriskt 
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material, teori och analysmetod beskrivits och motiverats på ett tydligt vis för att möjliggöra för 

andra forskare att göra samma observationer och uppnå liknande resultat med samma metoder. 

En annan detalj som var viktigt vid undersökningen av artiklarna var att kodschemat var utformat 

på ett pålitligt vis och att det granskades kritiskt. Detta har exempelvis utförts med de tillhörande 

kodningsinstruktionerna till kodschemat. Centralt var även att förtydliga och motivera hur 

forskaren tolkat variablerna och hur variabelvärden tagits fram. Det gick med fördel att använda 

kodschemat flera gånger för att se om samma resultat uppnås, även låta andra forskare testa 

kodschemat och göra samma mätning. Detta för att undersöka eventuella likheter och skillnader. 

Strävan efter hög validitet innebär att forskaren verkligen undersöker det som på förhand är avsett 

att undersökas (Thurén 2007, 26). Studiens validitet uppnåddes genom en noggrann manuell 

bedömning, reflexiv övervägning och kritisk granskning av de källor som brukades under studiens 

gång (Hartman 2004, 146). Dessa källor innefattar för denna studie huvudsakligen forskarens egna 

bedömningar, urvalet av artiklarna och analysen genom kodschemat. För att ytterligare stärka 

analysmetodens trovärdighet togs det i beaktande i vilken ordning analyserna av artiklarna skedde. 

En varierande analysgenomgång av Charlotte Kalla och Marcus Hellners artiklar var att föredra då 

detta angreppsett minskade risken att glidningar i bedömningarna skulle uppstå. Det är lätt hänt 

att forskarens bedömningar glider över åt ett specifikt håll om en enformig genomgång av 

artiklarna sker (Bergström & Boréus 2005, 52). Genom att undvika detta ansågs analysen och 

resultatet bli så objektivt som möjligt.
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4. Resultat och analys 

Först presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen i tabellform. Sedan följer 

kvalitativa inslag som observationer och exempel ur artiklarna som gjorts under analysen för att 

synliggöra hur Kalla och Hellner beskrivs, och i vilka typer av artiklar de förekommer. 

Genomgående är tabellstaplarna om Charlotte Kalla i blå färg, medan dem för Marcus Hellner är 

gröna. Kontinuerligt redovisas resultaten i nominella tal kompletterat med hur många procent 

respektive stapel motsvarar för respektive person. Detta beroende på att det ansågs ge den mest 

rättvisa presentationen i och med den mängd analyserade artiklar. En reflektion kring resultatet är 

att skillnaderna mellan framställningen av Kalla och Hellner inte var speciellt framträdande i vissa 

tabeller. I vissa av dessa tabeller har författaren ändå valt att återkoppla till teori och tidigare 

forskning. Detta motiveras med att tabellerna trots allt påvisar tendenser som ligger inom studiens 

frågeställningar, vilket i sin tur gör dem relevanta att diskutera och uppmärksamma.

4.1 OS i Vancouver 2010

Totalt framkom det vid sökningen på Charlotte Kalla och Marcus Hellner 118 analyserbara artiklar 

under denna period i Aftonbladet och Expressen. 72 artiklar om Kalla och 46 artiklar om Hellner. 

Nedan följer en redogörelse för de 118 artiklar som ansågs uppfylla kraven som analyserbara 

artiklar.

4.1.1 Person i text

Vem Aftonbladet/Expressen väljer att lyfta fram av Kalla och Hellner är av intresse att undersöka 

då studien dels syftar till att undersöka vem av dessa personer som är mest frekvent rapporterad.
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Resultat: Som tabellen ovan visar förekommer Kalla i större utsträckning än Hellner under 

Vancouver-OS i februari 2010. Kalla förekommer i 72 stycken artiklar (61 %) som ansågs 

analyserbara, medan Hellner förekommer i 46 stycken analyserbara artiklar (39 %). 

Analys: Svaren i tabell 1, där Kalla förekommer i 26 artiklar fler än Hellner går emot de flesta 

tidigare studier om manlig och kvinnlig framställning inom sportjournalistiken, där män generellt 

är mer omskriva och rapporterade. Peter Dahlén redogör för detta i sin bok Sport och Medier 

(2008). Han skriver att det råder en massiv dominans av herridrott framför damidrott inom 

sportrapporteringen (Dahlén 2008, 464). Även Natalie Koivulas forskningsresultat i Gender in 

sport (1999) om medierapportering kring sport resulterade i att mansdominerande sporter och 

idrottare var betydligt mer exponerade i media (Koivula 1999, 39, 50). Detta resultat får således 

anses vara en aning uppseendeväckande. Dels eftersom det särskiljer sig gentemot tidigare 

forskning, även för att de båda idrottarnas prestationer under OS 2010 inte skilde sig åt nämnvärt. 

Faktum är att Hellner var mer framgångsrik och vann två guldmedaljer jämfört med Kalla som 

vann en guldmedalj och ett silver.

4.1.2 Artikellängd

Utifrån de artiklar Kalla och Hellner förekom i (se tabell 1) har artiklarnas längd räknats i antal 

spaltrader. Detta för att granska om någon av skidåkarna tilldelats större artikelutrymme i 

Aftonbladets och Expressens rapportering. 

Resultat: Det som går att utläsa av denna tabell är att rapporteringen kring Hellner gavs större 

utrymme sett till artikellängd. Hellner förekom uteslutande i mellanstora (52 %) och långa (48 %) 

artiklar, medan artiklarna om Kalla mestadels är mellanstora (61 %). Det förekommer även ett fåtal 

korta (15 %) samt långa (24 %) artiklar om Kalla. 
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Analys: Denna statistik visar på likheter med Yvonne Hirdmans (2003) resonemang kring 

genuskontraktets andra del, hierarki. Mannen (Hellner), anses vara normen i samhället. Det kan i 

enighet med denna teori tänkas vara därför han ges störst artikelutrymme i kvällspressen. Hellners 

uppmärksamhet och intressen anses vara normen för vad som är normalt, vilket i sin tur resulterar 

i att det som anses vara typiskt manligt är bättre än det som anses vara typiskt kvinnligt (Hirdman 

2003, 59). Detta har i sin tur även skapat en överordning där de manliga egenskaperna och 

prestationerna värderas högre än de kvinnliga egenskaperna (Hirdman 2003, 66f). Vilket till viss 

del kan förklara att de längre artiklarna om Hellner.

4.1.3 Namn i rubriken 

Rubriker har till stor del som uppgift att skapa intresse om en artikel. Denna variabel är därför av 

intresse att undersöka för att se om och hur skidåkarnas namn förekommer i rubriksättningen.

Resultat: Vad som går att utläsa utifrån tabellen ovan är att det var vanligast förekommande för 

Kalla och Hellner att deras namn inte förekom i rubrikerna till artiklarna. Sedan är det näst mest 

förekommande att rubrikerna innehåller deras efternamn. Kallas förnamn och smeknamn till 

henne förekommer vid ett fåtal tillfällen. 

Analys: Detta utfall går till viss del att koppla till Gunilla Jarlbros teori om att det är vanligt 

förekommande att kvinnliga idrottsutövare trivialiseras och omnämns vid förnamn och smeknamn  

medan manliga idrottsutövare istället benämns med efternamn eller både för- och efternamn 

(Jarlbro 2006, 85) I Kallas fall förekom både artiklar där hennes förnamn användes, men även 

artiklar där smeknamn brukades. Detta resultat stämmer överens med Jessica Rosengren och 

Maria Ungas resultat i sin uppsats, En bild och rubrik av manlig och kvinnlig representation i 
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Sportbladet (2006), att rubriker rörande manliga utövare ofta var mer seriöst utformande än när 

det gällde kvinnliga utövare.

I exempelvis artikel 24, TV-KALLABALIKEN, beskrivs det hur Kalla känslosamt tackade det 

svenska folket för deras support.”OS-guld - då brast det för Charlotte Kalla. I direktsändning 

skickade hon en varm hälsning till svenska folket. - Jag vet att det är väldigt många därhemma som  

följt mig i dag och det betyder jättemycket, säger en strålande olympisk mästarinna.” I artikel 34, 

Charlotte, du är Norrlands Guld!, har Expressen använt hennes förnamn i en artikel där de lagt 

upp svenskars reaktioner och hälsningar till henne efter hennes guldlopp. Båda dessa artiklar 

beskriver en ”strålande”, glad och känslosam Kalla, vilket stämmer överens med Koivulas 

observationer om när kvinnliga idrottare beskrivs. Hon skriver att det ofta fokuseras på utseende 

och humör samtidigt som kvinnor många gånger beskrivs vid förnamn, vilket sällan män gör. Ett 

sådant grepp kan ses som ett sätt att marginalisera kvinnliga idrottsutövare. Vilket i en förlängning  

kan innebära att kvinnors sportprestationer inte tas på lika stort allvar i mediegestaltningarna 

(Koivula 1999, 68). 

4.1.4 Fanns bild?

Om bild fanns tillhörande artikeln var av intresse att undersöka med tanke på Rosengren och 

Ungas resultat där män förekom dubbelt så ofta på bild som kvinnor.

    

   
Resultat: I denna tabell går det att utläsa att Kalla förekom i fler artiklar med tillhörande bild (56 

%) än artiklar utan bild (44 %). Medan i Hellners fall var det tvärtom då han förekommer i fler 

artiklar utan bild (57 %) än artiklar med bild (43 %).  
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Analys: Det faktum att Kalla förekom i fler artiklar med bild än Hellner motsäger bland annat 

Rosengren och Ungas resultat i deras uppsats (2006). Resultat de kom fram till var att män 

förekom dubbelt så ofta som kvinnor i bild i Aftonbladets Sportblad.

4.1.5 Framställdes som? 

Hur skidåkaren är framställd på bilden ansågs av intresse att undersöka med hänsyn Koivulas 

forskning om att kvinnor inom sportrapportering ofta framställs som passiva (Koivula 1999, 4).

Resultat: I ovanstående tabell går det att se att i de artiklar som hade tillhörande bild framställdes 

båda skidåkarna mestadels som aktiva. Sedan skiljer sig bildframställningen något då Kalla i 

många artiklar framställs som passiv, vilket sällan Hellner gör. Viktigt att ta i beaktande med detta 

resultat är att resultatet kan ha ett samband med antalet artiklar angående Kalla och Hellner i 

nyhetsrapporteringen (se tabell 1).

Analys: Att kvinnan (Kalla) i större utsträckning framställdes som passiv kan kopplas till Dahléns 

teori om att fokus ofta läggs ofta mot det kroppsliga och ”kvinnliga” (Dahlén 2008, 476). Detta kan 

även förenas med Koivulas teori när kvinnliga idrottare beskrivs och framställs. Hon hävdar att 

fokus ofta ligger på kvinnors utseende. Denna framställning kan i sin tur tänkas påverka och stärka  

stereotypa föreställningar om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” (Koivula 1999, 4). Genom att 

gestalta könen på olika sätt, exempelvis som aktiv eller passiv, kan detta påverka människor samt 

upprätthålla och förstärka de föreställningar som finns om hur män och kvinnor är och ska vara 

(Hirdman 2007, 216f). I artikel 37, Charlotte Kalla hyllad av kungaparet i natt, visas en bild på 

Kalla när hon biter på sin guldmedalj. Bilden är en närbild på hennes ansikte där hon leende tittar 

in i kameran. Artikeln syftar till att visa kungens hyllning till Kallas OS-guld. Denna var intressant 

att jämföra med artikel 93, KUNGAMÖTET, där kungen hyllar Hellner. I artikeln finns en stor 

helbild på kungafamiljen tillsammans med en jublande Hellner som sträcker armarna i skyn.
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4.1.6 Artikelns tema 

Vilket tema artiklarna hade ansågs vara av intresse att undersöka. Nedan redogörs för de sju mest 

återkommande teman Kalla och Hellner förekom i.

  

Resultat: I ovanstående tabell angående vilket tema artiklarna har går det att utläsa att Kalla och 

Hellner förekommer i relativt liknande artiklar. Både förekommer ofta i artiklar som handlar om 

idrottsliga prestationer. Däremot har många av Hellners artiklar ett tema där han ställs mot 

konkurrenter (35 %) medan många av Kallas artiklar fokuserar på förväntningar (22 %) eller 

familj/privatliv (17 %). 

Analys: Att många av Kallas artiklar fokuserade på hennes privatliv gör att det går att dra 

paralleller till Koivulas teorier om kvinnlighet. Kvinnlighet förknippas med termer om medkänsla, 

skönhet och passivitet. Kvinnlighet kännetecknas av ett undvikande av manliga beteenden (Koivula  

1999, 4). Ett undvikande av manliga beteenden kan i detta fall vara att inte bli rapporterad som 

stark, träningsvillig och självsäker. Vidare redogör Koivula för när kvinnliga idrottare beskrivs 

ligger ofta fokus på deras utseende. (Koivula 1999, 68). Detta skulle även kunna kopplas till Halls 

teori om stereotypifiering som ett av medias sätt att skapa uppmärksamhet genom igenkännande 

(Hall 1997, 258-261). Att många av artiklarna kring Kalla handlar om hennes privatliv kan även 
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kopplas till Dahléns teori om att det är ett av medias tillvägagångssätt för att ”bygga” en 

idrottsstjärna (Dahlén 2008, 388). 

Dessa reflektioner ovan är något som går att utläsa i bland annat artikel 37, KALLA - OH LA LA!. 

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

gått i moln när hon korsade mållinjen, tog av skidorna och ställde sig att jubla [...] men det såg ut 

som om det blänkte eller glittrade i hennes ögon”. En annan uppseendeväckande notering var att 

ett stort fokus fanns på Kallas kropp. Exempelvis i artikel 70, Kallas kaosstart - glömde dräkten: 

Jag sprang runt i underbyxor, beskrivs det hur Kalla inför tävlingsstart lånade en 

landslagskamrats tävlingsdress. I artikel 48, Fick klä av sig naken på dopingtestet, fokuserar 

artikeln på att Kalla efter ett lopp fick ta av sig kläderna vid en dopingkontroll. I dessa tre artiklar 

finns ett tydligt fokus hennes kropp och kvinnliga skönhet och snarare än hennes fysiska 

prestationer. Detta kan ses som ett sätt att hålla isär hennes ”kvinnliga” prestation, jämfört med 

Hellners ”manliga” egenskaper som stark och självsäker.

Många av Hellners artiklar fokuserade på konkurrenter där han självsäkert uttalade sig om 

”antagonisten” Petter Northug. I artikel 105, Jag slår Northug, uttalar sig Hellner på följande vis 

på kritik från Northug. ”Marcus Hellner ler som vanligt när han hör om norrmannens utspel. - Jag 

har alltid haft självförtroende och aldrig låtit mig påverkas av vad mina konkurrenter gör eller 

säger. Allt har inte stämt för honom och det är bara att beklaga, menar Hellner.” Detta kan även 

det kopplas till Dahléns teori om hur media bygger idrottstjärnor genom att exempelvis konstruera 

konflikter mellan de egna landets stjärnor och stjärnor från andra länder (Dahlén 2008, 388).

4.1.7 Artikelns Genre

Vilken genre artiklarna hade ansågs vara av intresse att undersöka för att se vilka genrer som var 

vanligast förekommande i rapporteringen kring Kalla och Hellner. 
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Resultat: I tabellen ovan går det att se att både Kalla och Hellner förekommer klart mest i 

nyhetsartiklar. Men sedan förekommer Hellner, trots att han är underrepresenterad i antal artiklar  

(se tabell 1), i fler krönikor än Kalla. 

Analys: Denna iakttagelse kan trots den ringa skillnad som fanns kopplas till Yvonne Hirdmans 

(2003, 84f) teori kring genuskontraktets andra del hierarki, då mannen (Hellner i detta fall) anses 

vara normen i samhället. Det kan i enighet med denna teori tänkas vara därför han förekommer i 

fler krönikor. Mannens (Hellners) uppmärksamhet och intressen anses vara normen för vad som 

är normalt (Hirdman 2003, 59). 

4.1.8 Citerad/Omnämnd 

I vilken utsträckning Kalla och Hellner blev citerade eller omnämnda var av intresse att undersöka 

för att granska om någon person blev mer frekvent citerad än den andre.

Resultat: Av denna tabell går att utläsa att Kalla blev klart mer omnämnd (67 %) än citerad (33 %) i 

de analyserade artiklarna. Hellner blev också han mer omnämnd (54 %), även om han citerats i 

nästan lika många artiklar (46 %). 

Analys: Tabellen ovan som visar att Kalla i så pass mycket större utsträckning blev omnämnd 

jämfört med Hellner, är i enighet med Dahléns iakttagelser att kvinnor inte ges samma möjlighet 

att komma till tals i som män, vilket speglar av sig på samhället i stort (Dahlén 2008, 476). Att 

Kalla blir omnämnd i större utsträckning än citerad kan tänkas bidra till att skapa en uppfattning 

kring henne som mer passiv, jämfört med den citerade Hellner. Passivitet är något som Koivula 

menar ”kvinnlighet” förknippas med, och att sådana beteenden och beskrivningar är 

återkommande inom sportrapportering (Koivula 1999, 4, 6).
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4.1.9 Idrottarens attribut

Kalla och Hellner beskrevs i artiklarna med olika typer av attribut. Nedan redogörs för de tio mest 

återkommande attributen som tidningarna använde för att beskriva skidåkarna. 

    
Resultat: I denna tabell går det att utläsa att både Kalla och Hellner mestadels beskrevs som 

”stark/snabb”. Sedan skiljer sig attributen kring skidåkarna åt då Kalla ofta beskrevs med negativa 

attribut som ”Svag” (18 %) och ”Känslosam” (10 %). Hellner beskrevs mestadels med positiva 

attribut som ”Fokuserad” (24%) och ”Självsäker” (15 %). 

Analys: Det gick vid kodningen av materialet att urskilja tydliga tendenser i rapporteringen där 

Kalla ofta beskrevs som svag, både mentalt och fysiskt. Och tvivel fanns även på hennes styrka 

gentemot sina konkurrenter. Detta resultat går att koppla till Genuskontraktets andra del, hierarki,  

där mannen ses som norm. Mannens (Hellners) uppmärksamhet och prestationer anses vara 

normen för vad som är normalt, vilket i sin tur resulterar i att det som anses vara typiskt manligt är  

bättre än det som anses vara typiskt kvinnligt (Hirdman 2003, 59). Detta resultat kan även befästa 

Stuart Halls teori om stereotyper. Stereotypiseringar bygger upp principer för människor i syfte att 

vidmakthålla den sociala ordningen där det tydligt framgår vad som är naturligt och acceptabelt, 

tillika vad som är onaturligt och ej acceptabelt (Hall 1997, 258-259). Alltså att Hellners framgångar  

och förväntningar ses som naturliga och acceptabla, medan det i rapporteringen uttrycks tvivel om 

huruvida Kalla ska klara av liknande prestationer.
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Exempel på denna beskrivna svaghet i rapporteringen kring Kalla går att se i följande artiklar. I 

artikel 15, HOPPAS INTE FÖR MYCKET, skriver bland annat författaren Mats Olsson, ”Jag hoppas 

på Charlotte Kalla. Men det är också så att det finns en stor, stygg och farlig värld där ute, som 

struntar fullständigt i att svenskar egentligen alltid är bäst. Lika mycket som talar för Charlotte 

Kalla, lika mycket talar emot.” I artikeln uttrycks ett tydligt tvivel riktat mot hennes kapacitet där 

exempelvis orden ”stor, stygg och farlig värld där ute”, på något vis markerar att Kalla är verksam 

på en plats där hon egentligen inte borde vistas. I artikel 16, HOTET: MARITS SUPERKROPP 

jämförs Kallas kropp med konkurrenten Marit Björgen. Författaren Tomas Pettersson skriver 

bland annat, ”Om Charlotte Kalla ska vinna OS-guld i kväll måste hon knäcka ett av skidvärldens 

mest skräckinjagande muskelpaket. Jag skulle bara se löjlig ut om samma typ av bild av mig 

ställdes vid sidan av den Marit, säger Kalla.” En sådan artikel  uppfattas även den bidra till att 

underminera Charlotte Kalla som idrottsperson och förstärka uppfattningen om henne som svag.

I artikel 41, SÅ SKA KALLA TA GULD IGEN förklarar Kallas tränare Magnus Ingesson och hennes 

mentala rådgivare Lars-Erik Sandler hur hon ska klara av den psykiska anspänningen. ”Allt hänger  

på att hon inte får panik, säger förbundskaptenen Magnus Ingesson - Hennes strävan är att åka 

utan stress. Som hon själv uttrycker det: "Åka stort, avspänt och få tillräckligt bra drag", säger 

Sandler. - Nej, flera gånger har anspänningen för Charlotte under den klassiska delen varit så stor 

att hon sedan inte orkat ta in något alls i fristil. - Hon har helt enkelt varit för tärd, både mentalt 

och fysiskt, säger Ingesson.” 

Hellner beskrevs som sagt med övervägande med positiva attribut som stark, fokuserad och 

självsäker. Särskilt intressant var hur tydligt Hellners avfärdade frågan om han skulle använda sig 

av mentala rådgivare under OS i bland annat artikel 78, Nya hånet mot Norge. ”De svenska 

längdåkarna, som nu är samlade på Vancouver Island för ett sista läger, har inga som helst behov 

av någon psykolog. - Psykolog...? Nä, jag åker skidor, säger Marcus Hellner. - Jag behöver inte ha 

en psykolog, jag har mina lagkamrater som stöd om det går tungt. - Jag tror att det är viktigt att ha 

en bra stämning i laget, en psykolog ska man ta till om man har ett problem, säger Hellner. Det har  

inte ni? - Nej, inte på det psykiska planet i alla fall.” Hellner framstår efter ett sådant uttalande 

både som betydligt mer självsäker och stark jämfört med Kalla vilket som sagt kan tänkas befästa 

stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. 
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4.1.10 Journalistens kön

Vilket kön journalisten hade och om detta hade någon betydelse för utformningen av artikeln 

ansågs intressant att granska.

Resultat: Här går det att se att det företrädesvis är män som rapporterar om både Kalla (72 %) och 

Hellner (70 %). 

Analys: Svaret i tabellen påverkas här av det faktum att det finns betydligt fler manliga 

sportjournalister än kvinnliga (Rowe 2004, 53). En intressant notering var att det inte gick att 

urskilja någon skillnad i rapporteringen av skidåkarna beroende på om det var en manlig eller 

kvinnlig journalist.

4.2 Sammanfattning

Sammanfattningsvis går det att se vissa tendenser i artiklarna om Kalla och Hellner under OS 

2010. Först och främst var det intressant att Kalla förekom i så pass många fler artiklar än Hellner 

(se tabell 1). Detta motsätter sig de flesta tidigare teorier om manlig/kvinnlig rapportering inom 

sportjournalistik. Kalla förekom alltså i fler antal artiklar, medan Hellner förekom i artiklar med 

större spaltutrymme. Skillnaderna i framställning av Kalla och Hellner var många. En tydlig 

skillnad var gällande hur förväntningar på Kalla och Hellner beskrevs. När Kalla förekom i artiklar 

om förväntningar och förhoppningar genomsyrades dessa ofta av tvivel och en skepsis kring 

hennes möjligheter. Det framställdes sällan som att Kalla skulle kunna vinna genom sin egen kraft, 

istället lyftes det fram andra aspekter som skulle kunna leda till framgång. Exempelvis genom en 

träningsbok, sin nya dräkt eller genom uppladdning med vampyrfilm. Artiklarna kring Hellner 

präglades ofta av att han med gott självförtroende uttalade sig om sina chanser till framgång eller 

att han bemötte och framförde kritik mot Petter Northug. Ett annat genomgående tema i många 

artiklar om både Kalla och Hellner var huruvida de skulle använda eller behövde mental rådgivning  
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under mästerskapet. När artiklarna handlade om Kallas mentala tillstånd framkom det tydligt att 

Kalla var i stort behov av sådant utifrån tidigare ”kollapser” i skidspåret. När artiklarna fokuserade 

på Hellners inställning till detta förkastade han tanken om att använda mentala rådgivare. Han 

menade att ”bara förlorare använder mentala rådgivare.” Även när journalister beskrev Hellner och  

hans psyke beskrevs han som ”mentalt stark” och att han har ett ”stålpsyke”.

4.3 OS i Sotji 2014 

Totalt framkom det vid sökningen på Charlotte Kalla och Marcus Hellner 97 analyserbara artiklar 

under denna period i Aftonbladet och Expressen. 70 artiklar om Kalla och 27 artiklar om Hellner. 

Nedan följer en redogörelse för de 97 artiklar som ansågs uppfylla kraven som analyserbara 

artiklar.

4.3.1 Person i text

Resultat: Vad som går att utläsa av denna tabell är att det precis som under föregående period (se 

tabell 1) förkommer klart fler artiklar om Charlotte Kalla, 70 artiklar (72 %) än Marcus Hellner, 27 

artiklar (28 %).

Analys: Under denna period förekom Kalla i 43 artiklar fler än Hellner. Denna statistik går som 

sagt likt (tabell 1) tvärt emot de flesta tidigare nämnda studier om män/kvinnor inom 

sportjournalistiken.  Något som dock till viss del kan förklara den större rapporteringen kring Kalla  

är att hon var mer framgångsrik än Hellner under mästerskapet med ett guld och två silver, kontra 

Hellners ett guld och ett silver. 
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4.3.2 Artikellängd

Resultat: Det som går att utläsa av denna tabell är att rapporteringen kring Kalla även gavs större 

utrymme sett till artikellängd. Kalla förekom mestadels i långa artiklar (57 %) men även i 

mellanstora artiklar (43 %). Hellner förekom mestadels i mellanstora artiklar (56 %) följt av ett 

antal långa artiklar (44 %). 

Analys: Analysresultatet särskiljer sig gentemot perioden 2010 då Hellner förekom (se tabell 2) i 

mestadels längre artiklar än Kalla. Denna statistik skiljer sig även här mot bland annat Hirdmans 

teori om genuskontraktet och att mannen som norm och således ges större utrymme i media. Dock 

ska det tas i beaktande att resultatet kan påverkats av att det förekom färre artiklar om Hellner (se 

tabell 11) även under denna period.
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4.3.3 Namn i rubriken?

Resultat: I denna tabell går att tolka att det vanligaste är att ingen av personernas namn förkom i 

rubrikerna. När artiklarna använde Kallas namn på något vis användes mestadels hennes 

efternamn (31 %), följt av smeknamn (7 %) och förnamn (5 %). När Hellners namn användes fanns 

bara efternamnet (22 %) i rubriken.

Analys: I det analyserade materialet uppkom särskilt vid artiklar om Kallas känslor att rubrikerna 

ofta vinklades negativt för att förmodligen skapa intresse kring artikeln. Exempelvis artikel 143 

med rubriken, Norge hetsar Kalla i panik, för tankarna att ett någon form av hets eller illasinnad 

kritik riktas mot Kalla. I själva verket handlar artikeln om att Norges tränare Egil Kristiansen lyfter  

fram Kalla som favorit till en tävling. Denna iakttagelse går att koppla till Jessica Rosengren och 

Maria Ungas resultat i sin uppsats, En bild och rubrik av manlig och kvinnlig representation i 

Sportbladet (2006), att rubriker rörande manliga utövare ofta var mer seriöst utformande än när 

det gällde kvinnliga utövare.
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4.3.4 Fanns bild? 

Resultat: Av detta resultat går det att urskilja att Kalla och Hellner nästan uteslutande förekom i 

artiklar med tillhörande bild.

Analys: Här går det att se en tydlig skillnad gentemot förra tidsperioden (se tabell 4). Under den 

förra perioden var nästan jämt antal artiklar med bil som utan bild. Detta resultat som visar att 

både Kalla och Hellner förekom i mestadels artiklar med bild motsäger även denna Rosengren och 

Ungas resultat i deras uppsats (2006) om att män förekom dubbelt så ofta som kvinnor i bild i 

Aftonbladets Sportblad. 
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4.3.5 Framställs som? 

    
Resultat: Denna tabell visar att Kalla mestadels framställdes som passiv på bild (53 %). Hellner 

framställdes i större utsträckning som aktiv (44 %) än passiv (26 %) när han förekom i bild. Vid ett 

fåtal artiklar förekom bilder där ingen av Kalla och Hellner figurerade. I dessa fall var det ofta 

någon av deras konkurrenter, Björgen eller Northug som fanns i bild. 

Analys: Detta resultat skiljer sig gentemot samma tabell från förra perioden 2010 (se tabell 5). Där 

figurerade Kalla och Hellner huvudsakligen i artiklar utan tillhörande bild. Något som gick att 

urskilja vid kodningen var att många av dessa passiva bilder på Kalla framställdes i samband med 

hennes ”genomklappning” på damernas 30km-lopp. Att Kalla mestadels framställs som passiv på 

bild kan kopplas till Dahléns teori om att det ofta fokuseras på det kroppsliga och ”kvinnliga” inom 

sportjournalistiken (Dahlén 2008, 476). Detta kan även förenas med Koivulas teori när kvinnliga 

idrottare beskrivs och framställs. Hon förklarar att fokus ofta ligger på kvinnors utseende (Koivula 

1999, 4). Vilket kan leda till att kvinnliga egenskaper hålls isär mot de manliga.
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4.3.6 Tema

    
Resultat: I denna tabell går det se att Kalla och Hellner förekom i artiklar med liknande tema. 

Artiklarna om både Kalla och Hellner handlande övervägande om idrottsliga prestation, 

förväntningar och konkurrenter. Ett antal artiklar handlar även om deras familj/privatliv

Analys: Skidåkarna förekommer alltså till största del i liknande artiklar. Dock skiljer sig artiklarnas 

beskrivning och framställning av idrottarna åt i många av artiklarna. Exempelvis spekuleras det på 

olika sätt huruvida Kalla och Hellner ska delta i deras på förhand svagaste distans, sprinten. När 

det spekuleras om Kallas eventuella start beskrivs det nästan som hon själv inte har något val. I 

artikel 119, Bra att låta Kalla få vara osvensk, går det läsa ”Landslagsledningen tänker inte tjata 

på Charlotte Kalla om hennes deltagande i teamsprinten i OS. Bra det, låt Charlotte Kalla 

bestämma själv. Före måndag ska hon dessutom fatta beslut om hur hon själv vill göra med 

teamsprinten. Det kan bli ett nej, tack jag helst kör inte. Förbundskapten Rikard Grip menar att det 

blir en fortsatt diskussion, men inget ältande.” Detta jämfört med artikel 190, Fiasko - men Hellner 

kan köra sprint i OS trots allt, om Hellners inställning till samma fråga. ”Marcus Hellner utesluter 

inte en sprintstart i OS trots gårdagens kvalsmäll. Han tar beslut efter dagens skiathlon. - Det är 

svårt att avgöra nu, säger Marcus Hellner. - Just på den här banan funkade det inte, sen får man se 

om man känner att det är värt att starta där, säger Marcus Hellner om OS.” 

Artiklarna upplevs genomsyras av två tydliga skillnader där det beskrivs som att Kalla inte har 

samma valmöjlighet i om hon själv ska starta i loppet eller inte. Medan Hellner uttalar sig 

självsäkert om att det helt och hållet är hans eget beslut att ställa upp i loppet. Följande notering 

kan kopplas till Koivulas teorier om att kvinnlighet förknippas med termer om bland annat 
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medgörlighet och passivitet. Kvinnlighet kännetecknas av ett undvikande av manliga beteenden 

(Koivula 1999, 4). Ett undvikande av manliga beteenden kan i detta fall vara att inte bli 

rapporterad som självsäker, medan Hellner beskrivs som just självsäker. 

4.3.7 Genre

   
Resultat: I tabellen ovan går det att urskilja att både Kalla (80 %) och Hellner (66 %) förekommer 

klart mest i nyhetsartiklar. Sedan förekom både Kalla och Hellner i ett antal krönikor.

Analys: Karaktäristiskt för de nyhetsartiklarna som fokuserade på förväntningar kring Kalla och 

Hellner var särskilt intressanta att undersöka. Detta då det upplevdes finnas en tydlig skillnad även  

här i hur de beskrevs. Kalla beskrevs återigen övervägande som svag i många nyhetsartiklar, 

medan Hellner ofta beskrevs som stark. En annan intressant notering var att i krönikorna om 

skidåkarna framställdes ofta Kalla som sympatisk och svag, medan Hellner framställs som stark 

och fokuserad.  
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4.3.8 Citerad/omnämnd

   
Resultat: Av denna tabell går det att utläsa att trots att Hellner förekom i färre artiklar än Kalla (se 

tabell 11), blev han citerade i samma utsträckning som Kalla. Kalla blev omnämnd i betydligt större 

omfattning än Hellner.

Analys: Resultat ovan som visar likt förra perioden (se tabell 8) att Kalla i betydligt större 

utsträckning blev citerad jämfört med Hellner. Detta är som sagt i likhet Dahléns iakttagelser att 

kvinnor inte ges samma möjlighet att komma till tals i som män (Dahlén 2008, 476). Att Kalla blir 

omnämnd i större utsträckning än citerad kan tänkas bidra till att skapa en uppfattning kring 

henne som mer passiv. Detta minskar även Kallas möjlighet att själv beskriva sina prestationer och 

upplevelser, vilket på så vis kan tänkas öka kraven på kvällspressen i hur de beskriver henne och 

får henne att uppfattas. Människor tar även enklare åt sig sådant han eller hon känner igen, vilket i 

sin tur skapar identifikation hos mediekonsumenten (Johansson 2004, 230). Framställningen har 

därför betydelse eftersom människor ofta identifierar sig med idrottsstjärnor, exempelvis Charlotte 

Kalla och Marcus Hellner. 
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4.3.9 Idrottarens attribut

   
Resultat: I denna tabell går det att utläsa att både Kalla mestadels beskrivs som ”Svag” följt av 

”Fokuserad” och ”Stark/snabb”. Detta skiljer sig till viss del från attributen Hellner beskrevs mest 

med.  Han beskrevs vanligtvis med positiva attribut som ”Stark/snabb” och ”Fokuserad”. 

Analys: Det som tydligast framkom vid analysen av denna variabel var att Kalla i så pass stor 

utsträckning beskrevs och framställdes som ”Svag”. Hon beskrevs trots sina stora framgångar 

under perioden som svag, både fysiskt och mentalt, och ibland till och med som hjälplös. Exempel 

på denna beskrivna svaghet i rapporteringen kring Kalla går att se i artikel 140, Kalla var nära att 

ge upp - mitt i medaljjakten. "Nu ger jag upp! Orden ekade i Charlotte Kallas huvud mitt under 

jakten på en OS-medalj.- Ja, det är ju inte bara det att man blir urlakad och svettas kopiöst. Hon 

tänkte: Nu är jag trött! Nu ger jag upp! Men Kalla, som i går har arbetat intensivt med den mentala 

coachen Thomas Nilsson, lyckades slå bort de negativa tankarna. - Jag försökte ta bort dem hela 

tiden! Men det var kämpigt i dag. Det är inte lätt, det är mycket att fajtas med hela tiden.” Detta var  

ett av många exempel på artiklar där Kalla återigen, likt föregående tidsperiod (se tabell 9) 

framställdes som svag.

Detta till skillnad från Hellner som mestadels beskrevs med positiva attribut som ”Fokuserad”. I 

artikel 198, HELLNERS HIMMEL, finns exempel på detta. ”Marcus Hellner kommer aldrig att slå 

frivolter av lycka vilket lopp han än vunnit. Marcus Hellner är inte den typen. Men den lugna, 

samlade, inre tillfredsställelse han så tydligt gav uttryck för en timme efter silverloppet var nog så 

fin att bevittna. Hellner är i kalasform. Och fixar han bara prologen kan han mycket väl stå där med 

en guldmedalj om halsen i morgon.” Här uttrycks stora förhoppningar till Hellners slutresultat och 
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en stor tilltro påvisas till hans mentala styrka. I artikel 194, På lördag går det inte att hålla igen - 

trots fartmonster, beskrevs det hur Kalla samt Hellner förutspås klara av den svåra nedförsbacken 

i Sotji. Om Kalla skrevs det exempelvis ” Men håller Kalla hela vägen ner i botten av OS-banans 

fartfyllda backar. När Charlotte Kalla kom i den första av de två i tisdags plogade hon för att få ner 

farten och inte kliva på Britta Johansson Norgrens skidor.” Medan Hellner beskrivs så här ”På 

herrsidan antar Sveriges främsta hopp Marcus Hellner den med mjuka knän och starka ben. Han 

har gått i backen hemma i Dundret i Gällivare för att finna ork att klättra i sista backen i Tour de 

ski. Efteråt har Marcus Hellner åkt skidor ner i slalombacken.” Trots Kallas framgångar beskrevs 

hon som svag och ett tvivel genomsyrade många artiklar. Denna analys kan kopplas till Koivulas 

teori om att mannens fysiska överlägsenhet över kvinnan ofta framträder i rapporteringen kring 

sport. (Koivula 1999, 59f). Detta resultat kan även befästa Stuart Halls teori om stereotyper. 

Stereotypiseringar bygger upp principer för människor i syfte att vidmakthålla den sociala 

ordningen där det tydligt framgår vad som är naturligt och acceptabelt, tillika vad som är 

onaturligt och ej acceptabelt (Hall 1997, 258-259). Alltså antagandet att Hellner ska klara av 

nedförsbacken ses som naturligt medan det finns tvivel i rapporteringen på att Kalla ska bemästra 

samma sak. 

4.3.10 Journalistens kön

    

Resultat: Av denna tabell går att utläsa att Kalla (60 %) och Hellner (63 %) mestadels beskrevs av 

manliga journalister.

Analys: Resultat påverkas förstås av att Kalla förekom i fler artiklar än Hellner (se tabell 11). Men 

även det faktum att det finns betydligt fler manliga sportjournalister än kvinnliga (Rowe 2004, 53). 

En intressant skillnad jämfört med samma tabell under förra perioden (se tabell 10), var att Kalla i 
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större utsträckning rapporterades av kvinnliga journalister. Dock gick det inte att se någon skillnad 

i framställningen av skidåkarna beroende på journalistens kön. 

4.4 Sammanfattning 

Även under den andra perioden förekom Charlotte Kalla i betydligt fler artiklar än Marcus Hellner 

(se tabell 11), vilket motsätter sig de flesta tidigare teorier om manlig/kvinnlig förekomst inom 

sportjournalistik. En anmärkningsvärd utveckling från den första undersökningsperioden till den 

andra var att Kalla i så pass stor utsträckning beskrevs som svag (se tabell 19), trots sina 

framgångar. Andra intressanta noteringar var att det förekom betydligt fler bilder under den 

senare perioden. Många av dessa bilder framställde framför allt Kalla som passiv. Kalla blev mer 

omnämnd än citerade under denna period och det spekulerades mycket kring hennes 

hälsotillstånd. Ett annat återkommande tema var att Hellner mestadels beskrevs som fokuserad 

och kontrollerad medan rapporteringen kring Kalla återigen fokuserade på hennes utseende, där 

beskrivningar om hennes vita leende och mörka blick var återkommande i många artiklar. 

Regelbundet förkom även artiklar som genomsyrades av tvivel om Kallas fysik och åkskicklighet. 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur det rapporterades om Charlotte Kalla och Marcus 

Hellner i Aftonbladet och Expressen under OS Vancouver i februari månad 2010, och under OS i 

Sotji februari 2014. Detta med hjälp av två övergripande frågeställningarna: [1] Hur framställs 

Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner i Aftonbladet och Expressen? [2] Skiljer sig 

rapporteringen åt mellan de två tidsperioderna?

Efter analysen av hur Charlotte Kalla och Marcus Hellner rapporterades i Aftonbladet och 

Expressen går det att dra vissa slutsatser. Resultatet visade att Charlotte Kalla förekom i betydligt 

fler antal artiklar än Hellner under båda perioderna. Som tidigare nämnts strider resultatet mot de 

flesta teorier kring kvinnlig/manlig förekomst inom media och sportjournalistik. Vad detta beror 

på är svårt att svara på. En förklaring skulle kunna vara att Kalla möjligen upplevs mer ”folkkär” 

och genuin än Hellner av svenska folket. Vilket kan tänkas bero på de mer personligt inriktade 

artiklarna om Kalla, men även att hennes känsloyttringar kan tänkas väcka sympati för henne och 

på sätt bidra till den ökade rapporteringen. Även om Kalla förekom mer frekvent i antalet artiklar 

upplevs Aftonbladets och Expressens rapportering av Kalla och Hellner befästa många teorier om 

hur män och kvinnor vanligtvis framställs inom media. Artiklarna upplevdes ofta visa en välvillig 

men överseende inställning till Kallas prestationer och möjligheter. Ofta med en känsla av att, ”det 

var bra genomfört Kalla, för att vara kvinna”. Hon beskrevs ofta som svag, både mentalt och 

fysiskt. Ett intresse riktades ofta mot Kallas utseende. Ibland upplevdes även som att medierna 

sökte triviala anledningar för att förklara hur hon skulle lyckas uppnå framgång. Betydelsen av 

Kallas prestationer skrevs på så sätt ner i relation till starke och fokuserade Hellner. Dessa 

föreställningar kan befästa och återskapa bilden av kvinnor som passiva och svaga, och män som 

starka och fokuserade. Föreställningar som stämmer överens med föreställningen kring manliga 

och kvinnliga stereotyper. Det gick även att se tendenser i rapporteringen i linje Peter Dahléns 

teorier om hur medierna ”bygger” idrottsstjärnor. Kalla och Hellner jämfördes under båda 

perioderna med konkurrenter, dock med olika jargong. Kallas relation till konkurrenterna beskrevs 

som vänlig medan Hellners relation till främst Petter Northug ofta fokuserade på att dom båda 

ingick i något sorts ordkrig med varandra, där de ”kaxigt” uttryckte åsikter om varandra.

Skillnaderna i rapporteringen mellan de två tidsperioderna var få. Kalla beskrevs kontinuerligt som  

svag jämfört med Hellner och kopplingar till ”kvinnlighet” var återkommande. En skillnad var att 

det fanns fler bilder på båda skidåkarna under den andra perioden och att Kalla mer frekvent 

framställdes som passiv under den andra perioden. Kalla var även mer omnämnd än citerad under 

den andra perioden. Ett annat återkommande tema från den första undersökningsperioden var att 

Hellner mestadels beskrevs som fokuserad och kontrollerad medan rapporteringen kring Kalla 

återigen fokuserade på hennes utseende, där beskrivningar om hennes vita leende och mörka blick 

var återkommande i många artiklar. En annan intressant notering var att rapporteringen inte 

skilde sig något åt beroende på om det var en manlig eller kvinnlig journalist.
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Vad säger då denna rapportering egentligen, samt vad är viktigt att tänka på för framtida 

sportjournalistik? Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktets andra del, hierarki, där mannen 

ses som norm och där kvinnliga och manliga egenskaper hålls åtskilda, ses som en viktig aspekt att 

tänka på i strävan mot framtida insatser för en jämställd sportjournalistisk rapportering. Faktum 

är att män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar för att kunna prestera. Det behöver inte 

vara nödvändigt att ställa dessa prestationer mot varandra. Istället borde det skrivas om 

händelserna och prestationerna för vad de faktiskt är. Kalla liksom Hellner är två utomordentligt 

skickliga skidåkare, det är detta det borde rapporteras kring. I nuläget uppfattas svensk kvällspress 

framställa Kalla som kvinna, nästan i lika stor utsträckning som idrottskvinna, medan Hellner 

framställs som den starke idrottsmannen kontinuerligt. Detta är något som kan ses som 

problematiskt. Varför kan inte uppmärksamheten enbart riktas mot Kallas prestationer?

Idag bör det inte vara självklart att en kvinnlig idrottstjärna ska förknippas med historiskt 

”klassiska” kvinnliga epitet som känslig, charmig och svag. Likaså som det inte bör vara självklart 

att en manligt idrottstjärna ska vara självsäker, stark och fokuserad. Lika fullt är det på sådant vis 

det uppfattas se ut i svensk kvällspress för tillfället, i framställningen av Sveriges största 

skidstjärnor. För om man ska vara ärlig, det känns ganska fjärran idag att Hellners prestationer 

skulle beskrivas med något av hans utseendemässiga drag. I exempelvis texter som ”Hennes ögon 

glittrar. Blicken är den varma, den ekorresprudlande nyfikna blicken som blir bärnstensglimmande 

i framgång.”efter Kallas guldstafettlopp går det att ställa sig frågan, varför beskrivs aldrig när 

Marcus Hellners ögon förvandlas till bärnsten vid guldvittring? Nej, om Marcus Hellners eventuellt  

bärnstensglimmande ögon står det inte ett ord om dagen efter herrarnas stafettguld. Han beskrivs 

flina när han under defileringen på fjärde sträckan tar emot den framräckta flaggan av 

landslagskompisen Anders Södergren.

Charlotte Kalla utsågs efter hennes framgångar i Sotji till Årets kvinna i Sverige av Expressen 

(www.expressen.se 140310). Motiveringen till utmärkelsen löd bland annat så här ”Med sin 

vinnarskalle är hon en förebild som kallas "monster" och "brutal". En kvinna var det som sprängde 

gränser och satte tonen för hela OS när hon med ett explosivt ryck i sista backen tog silver i 

skiathlon. Det blev ett silver till innan hon utförde sin brutala bragd. I ett makalöst utbrott av kraft,  

vilja och list smet hon förbi i sista kurvan och spurtade hem stafettguldet till ett Sverige som 

samfällt skrek sig hesa i tv-sofforna.” Då måste jag ställa mig frågan, är det samma kvinna som 

beskrivs här som jag har läst artiklar om under två Olympiska mästerskap? Det upplevs ej så, i alla 

fall inte om denna motivering sätts i relation till resultatet i denna undersökning. För att bli lite 

generaliserande, räcker det för Expressen att presentera en jämställd artikel om året för att 

uppfylla någon sorts kvot, när det under stora delar av året inte allt upplevs se ut på sådant vis? 

När Expressens journalist senare i samma reportage ställer frågorna ”Hur är det att vara förebild?” 

samt ”Hur tänker du kring jämställdhet?” till Kalla upplevs det som Expressen avskriver sin egen 

roll och betydelse för hur Kalla uppfattas. Frågan är väl egentligen inte vad Kalla kan göra för att 

bidra till ett mer jämställt samhälle, utan snarare vad Expressen och svensk 

kvällspressrapportering kan göra för att bidra till ett mer jämställt samhälle? 
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För att återkoppla till citatet i inledningen av uppsatsen, ”En olympisk tävlan kräver sannerligen 

sin man. Varken kvinnans psyke eller fysik är lämpade för sådana tävlingar. Redan den andliga 

anspänningen är för mycket för hennes nervsystem, men även i rent fysiskt avseende är hon illa 

rustad för sådana kraftprov.” - Erik Bergvall, Chef för Stockholms stadion (1928)

Tragiskt nog tycks det finnas kvar likheter i svensk kvällspress om hur manliga/kvinnliga 

idrottstärnor är och ska vara som för nästan 100 år sedan. Charlotte Kalla kan förmodligen vinna 

hur många OS-guld som helst och göra den än mer imponerande insatsen efter den andra, men 

hon lär aldrig i svensk kvällspress ”kaxigt defilera in över mållinjen”. Likaså kommer förmodligen 

aldrig Marcus Hellners ”kritvita leende skina ikapp med skidspårens vita snö”. Det är skillnad, till 

och med på Olympiska mästare. Om detta beror på att det skulle bryta mot stereotypa 

framställningar om hur män och kvinnor ”ska vara”, om det handlar om att journalister är vana att 

skriva på ett sådant sätt, eller om det handlar om att sälja tidningar är inget jag kan svara på. Men 

att det är uppseendeväckande är helt klart. 

Vad ska då göras för att uppnå en jämlik rapportering av kvinnliga och manliga idrottsutövare? 

Detta är givetvis inget som sker från en dag till en annan, men ett steg skulle kunna vara att sluta 

jämföra män och kvinnor. En jämställd rapportering består inte enbart om att rapportera om 

personer av olika kön. Utan en jämställd rapportering blir det först när reproduktionen av rådande 

könsnormer upphör inom media och det börjar rapporteras om idrottarnas prestationer för vad de 

faktiskt är. Samt att svensk kvällspress rannsakar sig själv och tar sitt ansvar, istället för att lägga 

över det på idrottarna.
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6. Förslag till vidare forskning
Med dessa observationer beskrivna i slutdiskussionen går det att fastslå att detta är ett ämne som 

är intressant och skulle gå att angripa på annorlunda sätt. Det skulle vara intressant att undersöka 

rapportering av manlig och kvinnlig framställning inom sportjournalistisk med ett större historiskt 

spann. Detta för att jämföra hur tendenserna jag urskiljt i rapporteringen ser ut, och eventuellt 

skiljer sig åt under över en längre tidsperiod. Vidare skulle det vara intressant att intervjua 

sportjournalister på exempelvis Aftonbladet eller Expressen för att möjliggöra för en inblick i hur 

arbetet ser ut på redaktionerna när en nyhet blir till och sedan publiceras.

Avslutande förslag inför framtida forskning är att undersöka om sportrapporteringen skiljer sig åt 

mellan public service kanaler som SVT 1, kontra TV4. Detta då det hade kunnat vara spännande att  

undersöka om det är en mer jämlik rapportering i SVT1s rapportering, då SVT genom sitt statliga 

ägande ska visa nyheter med en stor bredd och olika typer av nyheter. Det är rimligt att anta att 

TV4 rapporterar om mer ”populära” nyheter då kanalen är reklamfinansierad och rimligen avser 

att visa sportnyheter som tilltalar en bred publikskara. 
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Bilagor

Kodinstruktioner (Bilaga 1-5)

Bilaga 1
Till den första frågeställningen, I vilka typer av artiklar förekommer Charlotte Kalla respektive 
Marcus Hellner? sammanställdes följande variabler:

Variabel 1 - Person i text 
Artiklarna har sorterats utifrån vem av skidåkarna artikelns huvudsakliga fokus låg mot. Förekom 
båda skidåkarna i liknande utsträckning i samma artikel, analyserades artikeln två gånger, en gång 
för varje person. 

Variabelvärde
1. Kalla
2. Hellner

Variabel 2 - Artikellängd 
Artiklarna klassificeras efter dess textmängd. En kort artikel räknades i studien vara mellan 10-30 
spaltrader. En mellanstor artikeln bestod av 30-60 spaltrader. Till långa artiklar räknades texter 
med mer än 60 spaltrader.

Variabelvärde
1. Kort
2. Mellan
3. Lång

Variabel 3 - Namn i rubriken?
Förekom skidåkarens namn i rubriken? Till variabelvärde 1 ingår exempelvis namnet ”Charlotte 
Kalla” i rubriken, alltså skidåkarens fullständiga för- och efternamn. Till variabelvärde 2 ingår 
enbart efternamnet, ”Kalla”. Och vid variabelvärde 3 förekommer något smeknamn av skidåkarna, 
exempelvis ”Lotta” eller en ordlek av skidåkarnas namn, exempelvis ”Kallassiker”. 

Variabelvärde
1. För- och efternamn
2. Efternamn
3. Smeknamn
4. Förekommer ej

Variabel 4  - Fanns bild?
Artiklarna har klassificerats utifrån om det fanns en tillhörande bild på Kalla respektive Hellner i 
artikeln.

Variabelvärde
1. Ja
2. Nej

Variabel 5 - Om bild fanns - Hur framställdes personen?
Artiklarna har klassificerats utifrån om huvudpersonen var aktiv eller passiv på bilden. Om bild 
fanns men exempelvis föreställde andra idrottare eller publik, valdes variabelvärde 3.  Om svaret 
blev ”Nej” under variabel 4 valdes variabelvärde 4, ”Bild saknas”. 
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Variabelvärde
1. Aktiv
2. Passiv
3. Ingen av idrottarna 
4. Bild saknas

Bilaga 2
Till den andra frågeställningen, I vilka typer av artiklar förekommer Charlotte Kalla respektive 
Marcus Hellner, sammanställdes följande variabler:

Variabel 6 - Tema
Artiklarna har klassificerats utifrån vilket övergripande tema artiklarna hade. Exempelvis om 
artiklarna berör huvudpersonernas idrottsliga prestationer eller om artikeln fokuserar mot familj, 
fritid eller skador.  Variabelvärde 5 valdes om idrottaren berättade om eller jämfördes med sina 
konkurrenter. Variabelvärde 8 innefattar artiklar vars tema är exempelvis idrottarens prispengar 
eller om utrustingskostander. 

Variabelvärde
1. Idrottsliga prestationer
2. Familj/privatliv
3. Skador/sjukdom
4. Träning
5. Konkurrenter 
6. Förväntningar 
7. Åsikter 
8. Ekonomi 
9. Övrigt

Variabel 7 - Genre 
Artiklarna har klassificerats utifrån vilken genre artikeln hade. Till nyheter klassades sådant som 
tävlingsresultat eller allmänna nyheter kring idrottspersonerna. Till reportage räknades längre, 
personliga journalistiska berättelser med ingående person- och miljöbeskrivningar. Variabelvärde 
3, ”Krönika” valdes när ett händelseförlopp refereras och kommenteras kronologiskt om någon av 
skidåkarnas prestationer.

Variabelvärde
1. Nyheter
2. Reportage
3. Krönika

Bilaga 3
Till den tredje frågeställningen, Hur kommer Charlotte Kalla respektive Marcus Hellner till tals i 
artiklarna?, sammanställdes följande variabel:

Variabel 8 - Citerad/omnämnd
Artiklarna har klassificerats utifrån i vilken grad huvudpersonen fick komma till tals eller blev 
omnämnda i artiklarna. Det variabelvärde som var mest använt i artiklarna valdes sedan.

Variabelvärde
1. Citerad
2. Omnämnd
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Bilaga 4
Till den fjärde frågeställningen, Med vilka egenskaper beskrivs Charlotte Kalla respektive Marcus 
Hellner?, sammanställdes följande variabel:

Variabel 9 - Idrottarens attribut
Artiklarna har klassificerats utifrån vilka övervägande attribut huvudpersonen beskrevs med i 
artiklarna. Om det fanns flera beskrivningar valdes det attribut som uppfattas mest frekvent 
förekommande. Attribut som låg nära variabelvärdena nedan, exempelvis ”kvick” och ”explosiv”, 
placerades under variabelvärde 1, ”Stark/snabb”. Till variabelvärde 2, ”Svag” har exempelvis 
artiklar som handlat om att skidåkarna fallit, eller på annat sätt misslyckats i någon tävling 
räknats. Variabelvärde 4 ”Skicklig” används då fokus fanns på skidåkarnas ”fina tekniska åkstil”. 
Variabelvärde 5 ”självsäker valdes när skidåkaren beskrevs som självsäker, exempelvis om sina 
möjligheter nästa tävling eller i uttalanden om konkurrenter. Variabelvärde 8 ”Fokuserad” valdes 
när det uppfattats som att idrottaren trots beskriva hinder och motgångar, ändå beskrivs kunna 
fokusera och uppnå goda resultat. Variabelvärde 10 har valts när idrottarna beskrivs som ödmjuka 
och vänliga. I de fall idrottarna inte beskrivs med något attribut har variabelvärde 11, ”Beskrivs ej” 
valts. 

Variabelvärde
1. Stark/Snabb
2. Svag
3. Tursam
4. Skicklig 
5. Självsäker
6. Känslosam
7. Osäker
8. Fokuserad
9. Irriterad
10.Sympatisk
11.Beskrivs ej

Bilaga 5
Till den femte frågeställningen, Har journalisternas kön någon betydelse i sammanhanget?, 
sammanställdes följande variabel:

Variabel 10 - Journalistens kön
Artiklarna har klassificerats utifrån vilket kön journalisten hade. Fanns det två eller fler 
journalister, med olika kön, har variabelvärde 3, ”Båda” valts.

Variabelvärde
1. Man
2.Kvinna
3.Båda
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Bilaga 6 - Kodschema 

Artikeln
ummer

V1 
Person 
i text

V2 
Artikell
ängd

V3 Namn i 
rubriken?

V4 
Fanns 
bild?

V5 
Framställs 

som?

V6 Tema V7 Genre V8 Citerad/
omnämnd

V9 
Idrottarens 

attribut

V10 
Journalis
tens kön

Datum Artikelns namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

Kalla Kort Efternamn Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Avslappnad Kvinna 4 feb 2010 Genrep för Kalla 
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Ekonomi Nyhet Citerad Skicklig Man 5 feb 2010 Kallas guldbonus: 250 000
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 6 feb 2010 Kalla har aldrig varit bättre och mer harmonisk
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 6 feb 2010 Jag har mer att ta ut
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Citerad Stark/snabb Man 6 feb 2010 KALLAS KAXIGA OS-HÄLSNING
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 9 feb 2010 Segerrecept: Härma Kalla
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Svag Kvinna 11 feb 2010 Fallet bilderna vi inte ville se
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Stark/snabb Man 11 feb 2010 SKA GÖRA DET OMÖJLIGA
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Skicklig Man 11 feb 2010 Kravet
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Omnämnd Avslappnad Man 11 feb 2010 Titta, så viktig är en bra OS-start
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Man 11 feb 2010 CHARLOTTE KALLA SVENSKA OS-DROTTNINGAR 3
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Familj/privatliv Reportage Citerad Avslappnad Man 12 feb 2010 Vampyrer får Kalla på rätt humör
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Träning Nyhet Omnämnd Irriterad Kvinna 12 feb 2010 Ville träna ifred - förföljdes av SVT:s snöskoter
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Ekonomi Nyhet Omnämnd Skicklig Man 14 feb 2010 MILJONSTRIDEN SOM AVGÖR OS
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Man 15 feb 2010 HOPPAS INTE FÖR MYCKET
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Man 15 feb 2010 Hotet: Marits superkropp
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 15 feb 2010 Här ska Björgen knäckas
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 15 feb 2010 Kallas hemliga guldbok
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Omnämnd Skicklig Man 15 feb 2010 Erkänner favoritskapet - jag är förtjust i den typen av
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Träning Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 16 feb 2010 PLÅGADES TILL GULD
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Avslappnad Man 16 feb 2010 Kalla får ny miljonpublik - kommer till Skavlans show: "Jag sa ja"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Irriterad Man 16 feb 2010 TVINGADES TA AV KLÄDERNA
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 Kronprinsen hyllar Kalla: Knallstarkt!
Kalla Lång Smeknamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Känslosam Kvinna 16 feb 2010 TV-KALLABALIKEN
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 Hon kommer att dominera
Kalla Lång Efternamn Nej Bild saknas Familj/privatliv Reportage Omnämnd Känslosam Man 16 feb 2010 SÅ BLEV KALLA STÖRST AV ALLA
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 16 feb 2010 - ÅK SJÄLV, GUBBJÄVEL
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 Fantastiskt
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Självsäker Man 16 feb 2010 VAR SÄKER PÅ GULDET
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 Björgen: "Glad att en svensk vann"
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2010 42 års väntan på guld
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 GULDRESAN HAR BARA BÖRJAT
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Reportage Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2010 SÅ BLEV HON VÄRLDSBÄST
Kalla Mellan Förnamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2010 "Charlotte, du är Norrlands Guld!"
Kalla Mellan Smeknamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Känslosam Man 16 feb 2010 - Heltcrazy Guld-Kalla firade - med kanelbulle
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2010 KALLA - OH LA LA!
Kalla Mellan För och efternamn Ja Passiv idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Känslosam Man 17 feb 2010 Charlotte Kalla hyllad av kungaparet i natt
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Sympatisk Man 17 feb 2010 En ovanlig OS-drottning
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Svag Båda 18 feb 2010 "INGEN ANLEDNING ATT TA NÅN HJÄLP"
Kalla Kort Förekommer ej Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Känslosam Man 18 feb 2010 Ett annat Sverige stormar fram
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 19 feb 2010 SÅ SKA KALLA TA GULD IGEN
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Citerad Känslosam Man 19 feb 2010 Kallas trösttill Helena
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 19 feb 2010 I KALLAS SKUGGA
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Citerad Irriterad Man 20 feb 2010 Kalla om nakenryktet: Stämmer verkligen inte
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Man 20 feb 2010 Elofsson: Peta Kalla i sprinten
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Båda 20 feb 2010 Kalla bedrövad efter fallet: "Klart det stör"
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Irriterad Båda 20 feb 2010 Fick klä av sig naken på dopingtestet
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 20 feb 2010 Pettersson: Hon har förtjänat en plats i rampljuset
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Skicklig Man 21 feb 2010 Förbered er på nytt medaljregn
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Citerad Sympatisk Man 22 feb 2010 Stjärnavhopp bäddar för svenskt drömläge
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 22 feb 2010 Kalla tar förstasträckan i damsprinten: Gillar att grisa på
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Skador/sjukdom Nyhet Citerad Irriterad Man 22 feb 2010 PANIK EFTER SJUKLARMET
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 23 feb 2010 MEDALJREGNET ÄR INTE ÖVER
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Fokuserad Man 23 feb 2010 Silvertjejerna om nästa lopp: "Vi är jättetaggade"
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 23 feb 2010 fick hjälp av pichler
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Citerad Osäker Kvinna 23 feb 2010 och gäst hos Skavlan - så här blir Kallas nya liv som superstjärna
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Båda 23 feb 2010 Kungafamiljen grattade direkt: "Härliga tjejer"
Kalla Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 23 feb 2010 kramkalas med prinsen
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 23 feb 2010 KLART VI SKA VARA GLADA
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Skador/sjukdom Nyhet Omnämnd Svag Man 24 feb 2010 HÄR ÄR DE ISOLERADE
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Skador/sjukdom Nyhet Omnämnd Svag Man 24 feb 2010 Utan Anna Haag blir det inget guld
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Skador/sjukdom Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 24 feb 2010 Här ska Sveriges stafettlag räddas
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Skador/sjukdom Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 25 feb 2010 Glädjebesked i natt - Kalla kör stafetten: De mår bättre
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Skador/sjukdom Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 25 feb 2010 Glädjebesked: Kalla frisk - kör sträcka 3
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 26 feb 2010 SÅ VILL SVT RÄDDA JÖBACK
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Känslosam Kvinna 26 feb 2010 SEGERGESTEN AVSLÖJAR KALLA
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 26 feb 2010 Om fyra år är Kalla given OS-drottning
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Man 26 feb 2010 Hemligheten bakom Kallas superstafett
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Sympatisk Kvinna 26 feb 2010 Hjältelopp - trots kollaps
Kalla Mellan Efternamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 26 feb 2010 Kallas kaosstart - glömde dräkten: Jag sprang runt i underbyxor
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Familj/privatliv Krönika Citerad Stark/snabb Man 27 feb 2010 TRÄSKET BAKOM SUCCéN
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 27 feb 2010 TVEKAR OM FRAMTIDEN

Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Självsäker Man 5 feb 2010 Hellner dömer ut Northugs OS-plan
Hellner Mellan Efternamn Nej Bild saknas Skador/sjukdom Nyhet Citerad Självsäker Kvinna 6 feb 2010 Systemet kraschade - Hellner kritiserar Wada
Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Självsäker Man 6 feb 2010 Hellner nära pallen i OS-genrepet:
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 6 feb 2010 Södergren långt efter - frustrerad inför OS
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Citerad Självsäker Man 8 feb 2010 Nya hånet mot Norge
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Krönika Omnämnd Självsäker Man 8 feb 2010 Norrmännen är rädda 
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Krönika Omnämnd Självsäker Man 10 feb 2010 Norge: Ni slaktar oss
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Man 12 feb 2010 Bilderna ska ge guld
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 12 feb 2010 Ett självförtroende skidvärlden aldrig skådat
Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 14 feb 2010 Northug byter hån mot hyllningar - lyfter fram Hellner som guldkandidat
Hellner Lång Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Citerad Stark/snabb Man 15 feb 2010 Norrmännen: Hellner vinner
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 15 feb 2010 Bered er på ett sjuhelsikes race
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 15 feb 2010  De gör upp om guldet i kväll/2
Hellner Mellan För och efternamn Nej Bild saknas Förväntningar Nyhet Citerad Självsäker Kvinna 15 feb 2010 Marcus Hellner tror på medalj
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Svag Man 16 feb 2010 HAN FICK INGEN HJÄLP
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Man 21 feb 2010 KUPPEN MOT FAVORITERNA
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 21 feb 2010 SÅ KNÄCKTE DE VÄRLDEN
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Träning Reportage Omnämnd Fokuserad Man 21 feb 2010 ENSAMVARGEN
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Träning Reportage Omnämnd Fokuserad Man 21 feb 2010 HJÄRTLARM OCH HYPOKONDRI - SÅ BLEV DE HJÄLTAR
Hellner Mellan Efternamn Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Man 21 feb 2010 Pappa Hellner trodde på Bauer: Är overkligt
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 21 feb 2010 KUNGAMÖTET
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 21 feb 2010 Här är hela loppet - minut för minut
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 21 feb 2010 KROSSEN
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Citerad Irriterad Man 21 feb 2010 "KNÄCKTE MIN STAV"
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Sympatisk Man 21 feb 2010 Rörd av Södergren
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Citerad Fokuserad Man 21 feb 2010 Guldladdade - med tv-spel: Vi har kul ihop
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Citerad Irriterad Man 21 feb 2010 Norges Fuskattack
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 21 feb 2010 SVENSKA HJÄLTAR!
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 21 feb 2010 Kungens hyllning: Det är underbart
Hellner Mellan Efternamn Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Citerad Fokuserad Man 21 feb 2010 Hellners Revansch
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Fokuserad Man 22 feb 2010 Den svenska modellen
Hellner Lång Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Omnämnd Fokuserad Man 22 feb 2010 DOLDISENS HOT: HAN FåR SVåRT tv
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 22 feb 2010 Jag slår Northug
Hellner Lång Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Citerad Självsäker Båda 22 feb 2010 laddar - med guld Charlotte KALLA guld 10 km fristil.
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 23 feb 2010 Gick ut med mycket hat
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Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 24 feb 2010 NI HÄNGER INTE MED...
Hellner Lång Förekommer ej  Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Fokuserad Båda 24 feb 2010 NORGE: NI HADE TUR
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 25 feb 2010 GULD-MIRAKLET
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 25 feb 2010 Så ska det låta, så ska det se ut. Så ska man uppträda i ett OS
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Citerad Sympatisk Kvinna 25 feb 2010 OS-KUNGEN
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Citerad Irriterad Kvinna 25 feb 2010 Laddade med porr och hyllade Woods - här skämmer han ut sig
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Förväntningar Krönika Omnämnd Skicklig Man 25 feb 2010 Det svenska skidundret
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Skador/sjukdom Nyhet Citerad Fokuserad Man 25 feb 2010 KUNGEN AV VINTER-OS
Hellner Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Ekonomi Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 27 feb 2010 Supersuccé - nu måste han skaffa manager
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 27 feb 2010 SISTA CHANSEN
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Fokuserad Båda 28 feb 2010 DOKUMENT/SÖNDAG
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Sympatisk Kvinna 1 feb 2014 Bra att låta Kalla få vara osvensk
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Fokuserad Man 2 feb 2014 NYA TUFFA KALLA
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Träning Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 2 feb 2014 Kallas OS-plan: Monsterträning
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Fokuserad Man 2 feb 2014 Kanonlopp igen
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Träning Krönika Omnämnd Fokuserad Man 3 feb 2014 Kallas tuffa OS-upplägg
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Fokuserad Man 4 feb 2014 Välkommen till kaOSet
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Osäker Kvinna 6 feb 2014 FARTSKRÄCKEN
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Osäker Kvinna 6 feb 2014 På lördag går det inte att hålla igen - trots fartmonster
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Krönika Omnämnd Fokuserad Man 7 feb 2014 REDO FÖR HYPNOS
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Fokuserad Man 7 feb 2014 KLIV FRAM I RAMPLJUSET
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Träning Krönika Omnämnd Osäker Kvinna 7 feb 2014 Det var en isande, ond känsla när jag kände att jag inte hade kontroll
Kalla Lång Efternamn Nej Bild saknas Förväntningar Krönika Omnämnd Osäker Man 9 feb 2014 Norskt Kalla-hån i "Cirkus Sochi"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Känslosam Man 9 feb 2014 SILVER-SMAJLET ...I SKUGGAN AV EN TRAGEDI
Kalla Mellan För och efternamn Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Känslosam Kvinna 9 feb 2014 Charlotte Kalla påverkades av dödsbeskedet: 'Försöker njuta'
Kalla Lång Smeknamn Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 9 feb 2014 SILVER-KALLASET
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Fokuserad Båda 9 feb 2014 ...och kärleken Anders är positiv:
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Reportage Omnämnd Stark/snabb Man 9 feb 2014 "HELA BYN HEJAR PÅ - ALLA ÄR VÄLDIGT GLADA"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Osäker Kvinna 9 feb 2014 LÖFTET: MEDAL JREGN
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Känslosam Man 9 feb 2014 TÅRARNA - EFTER TRAGEDIN
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Osäker Kvinna 13 feb 2014 Kalla: "Det känns som om det klassiska fallit på plats"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Träning Nyhet Omnämnd Skicklig Kvinna 14 feb 2014 FÖRVANDLINGEN
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Svag Man 14 feb 2014 Kalla var nära att ge upp - mitt i medaljjakten
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Man 14 feb 2014 PÅ VÄG ATT BLI STÖRST
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Fokuserad Man 14 feb 2014 Risigt resultat - trots grötvalet
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 14 feb 2014 NORGE HETSAR KALLA I PANIK
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Sympatisk Man 14 feb 2014 EN BRAGD SOM GER OSS HOPP
Kalla Mellan Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Båda 14 feb 2014 Efter silvren - nu ska hon gå för guldet på tremilen
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Krönika Omnämnd Sympatisk Kvinna 16 feb 2014 BRAGDSMAJLET
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Sympatisk Man 16 feb 2014 "Jag ska gå till Assars grav och berätta hur bra det...”
Kalla Mellan Förnamn Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 16 feb 2014 "CHARLOTTE ÄR SÅ GRYM"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2014 KUNGEN SKREK SÅ JAG ÄR HELT DÖV
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2014 FARFAR: "I DAG ÄR MAN STOLT"
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 16 feb 2014 JAG GICK FÖR GULD
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Familj/privatliv Krönika Omnämnd Sympatisk Man 16 feb 2014 UNGDOMSTRÄNAREN SVEN OM HUR HAN VILLE DÖDA NORGE...
Kalla Mellan Förnamn Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2014 HÄR HYLLAS CHARLOTTE I SIN HEMBY
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2014 Kallas sisu imponerar på Finland
Kalla Lång Efternamn Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 16 feb 2014 KALLA MIG DROTTNING!
Kalla Lång Smeknamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2014 EN ÄKTA KALLASSIKER
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Fokuserad Man 16 feb 2014 JAKTEN
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2014 Stafettfiasko - då hyllar Norge Sverige på Facebook
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Skicklig Man 16 feb 2014 ETT ÖGONBLICK FÖR HISTORIEN
Kalla Lång Förnamn Ja Passiv Träning Nyhet Citerad Känslosam Man 17 feb 2014 CHARLOTTES GULD- RECEPT: KÄRLEKEN
Kalla Lång Smeknamn Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Skicklig Båda 17 feb 2014 LÄR ER VALLA SOM KALLA, NORGE
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Träning Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 17 feb 2014 SÅ BLEV VI EN STORNATION
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Svag Man 17 feb 2014 Det känns nästan som man är bakis'
Kalla Lång Förekommer ej Ja Aktiv Träning Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 19 feb 2014 Känner stort förtroende för alla: 'Men det är hon som är chef'
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Känslosam Kvinna 19 feb 2014 Och nu tar Kalla sikte på folkets favorit - Zlatan
Kalla Lång Efternamn Ja Aktiv Ekonomi Nyhet Omnämnd Fokuserad Kvinna 19 feb 2014 Kalla i guldläge - även efter OS
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Omnämnd Svag Båda 19 feb 2014 Oron inför tremilen - sover dåligt, sliten och mentalt trött
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Fokuserad Man 19 feb 2014 Kalla står över stafetten - det tror experterna blir avgörande
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 19 feb 2014 STENMARKS HYLLNING TILL OS-HJÄLTARNA
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 19 feb 2014 Dags att särbehandla Kalla - då studsar hon tillbaka
Kalla Mellan Efternamn Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Fokuserad Man 20 feb 2014 BJÖRGEN: "KALLA ÄR FAVORIT
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 20 feb 2014 Här laddar Kalla om - i hemlighet
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 21 feb 2014 Sjuk & trött efter succén - får stöd av mental tränare
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 21 feb 2014 Hotar med lagkörning - mot Kalla
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 21 feb 2014 Jag vill få uppleva det perfekta slutet på OS i Sotji
Kalla Mellan Efternamn Ja Passiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 21 feb 2014 Så ska Kalla besegra oron
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Omnämnd Svag Man 22 feb 2014 Tack och lov slipper vi nog omvärdera guldet
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Svag Kvinna 22 feb 2014 Avslutningen blir omänsklig
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Fokuserad Kvinna 22 feb 2014 Stjärnan fast för dopning: Ska reda ut det här helt
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Man 23 feb 2014 Norsk defilering - smärtsam svensk förnedring
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Svag Man 23 feb 2014 "Jag ville bryta"
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Svag Man 23 feb 2014 Vi kommer aldrig glömma Kalla
Kalla Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Fokuserad Man 23 feb 2014 Det bittra uttåget
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Svag Man 23 feb 2014 Kalla talar som en vinnare - Viasatteamet fortsätter dalta
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Svag Båda 23 feb 2014 "Hon kan bli ännu bättre"
Kalla Lång Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Sympatisk Kvinna 25 feb 2014 Kallas sista kurva i stafetten är den minnesbild många
Kalla Lång Smeknamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Sympatisk Kvinna 25 feb 2014 KALLASET I KUNGSAN
Kalla Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Sympatisk Man 25 feb 2014 Kungligt firande i Kungsträdgården

Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 2 feb 2014 Formbesked av Hellner: 'Stort'
Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Stark/snabb Kvinna 3 feb 2014 Fiasko - men Hellner kan köra sprint i OS trots allt
Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Citerad Irriterad Man 3 feb 2014 HELLNER I KRISMÖTE
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Fokuserad Man 5 feb 2014 Sjukdomspaniken: Isoleras på hotell
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Förväntningar Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 5 feb 2014 SKRÄCKEN: EN SVENSK SJUKSTUGA
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Omnämnd Skicklig Kvinna 6 feb 2014 På lördag går det inte att hålla igen - trots fartmonster
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Förväntningar Nyhet Omnämnd Skicklig Man 7 feb 2014 Tuffaste upploppet svenskarna sett: "Blir brutalt"
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Idrottsliga prestationer Reportage Citerad Skicklig Kvinna 9 feb 2014 Hur fan kunde jag få komma förbi så billigt?
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Konkurrenter Nyhet Omnämnd Skicklig Båda 10 feb 2014 Filmerna bakom succén: "Ser hur han rör sig"
Hellner Lång Efternamn Ja Ingen av idrottarna Konkurrenter Krönika Omnämnd Fokuserad Man 10 feb 2014 HELLNERS HIMMEL
Hellner Lång Förekommer ej Nej Bild saknas Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Man 10 feb 2014 "Fan, jag skulle kunna åka hem nu..."
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Fokuserad Man 10 feb 2014 Ett silver som väger tungt - kan bli ett fenomenalt skid-OS
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Båda 10 feb 2014 NORGES MARDRÖM
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Sympatisk Man 10 feb 2014 VRÅLÅKET
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Förväntningar Nyhet Omnämnd Skicklig Man 11 feb 2014 I sprint räcker det tyvärr inte att vara bäst
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Kvinna 11 feb 2014 Petter blir bara bättre
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Konkurrenter Nyhet Citerad Fokuserad Kvinna 12 feb 2014 Mest nöjd över att att Ustiugov inte prickade 10 cm högre upp..."
Hellner Mellan Efternamn Ja Passiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Man 12 feb 2014 Här visar Hellner upp svullnaden efter kraschen: "Skitbesviken"
Hellner Lång Förekommer ej Ja Ingen av idrottarna Konkurrenter Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 15 feb 2014 NU VISAR VI LILLEBROR
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Citerad Stark/snabb Man 17 feb 2014 "ALLT VAR SOM EN BARNDOMSDRÖM"
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Passiv Familj/privatliv Nyhet Citerad Sympatisk Man 17 feb 2014 DET BLIR HÄFTIGT ATT BERÄTTA FÖR BARNET
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Citerad Fokuserad Man 17 feb 2014 PLANERADE ALLT VID FRUKOSTEN
Hellner Mellan Förekommer ej Ja Ingen av idrottarnaIdrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Stark/snabb Man 17 feb 2014 OLSSON OFFRADE SIG FÖR LAGET
Hellner Lång Förekommer ej Ja Passiv Träning Krönika Citerad Stark/snabb Man 17 feb 2014 SÅ FIXADE DE MAKTSKIFTET
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 17 feb 2014 Lord Nelson slog tillbaka och Hellner borstade av en tokrusande
Hellner Lång Förekommer ej Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Krönika Omnämnd Stark/snabb Man 17 feb 2014 Om de inte vore svenskar hade de blivit anklagade för dopning
Hellner Mellan Efternamn Ja Aktiv Idrottsliga prestationer Nyhet Omnämnd Sympatisk Man 17 feb 2014 HELLNER NOBBAR NYA GULDCHANSEN

45


