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Abstract
English title: Zuper–Zlatan and Kanon–Kalla: a qualitative and quantitative analysis of  how 

Sportbladet portray Swedens two most beloved athletes as “sporting heroes”.

In my essay I have studied how the swedish newspaper Sportbladet is contributing to the 

construction of  sporting heroes by examining their covering of  two accomplishments by two of 

Swedens most beloved athletes: Zlatan Ibrahimovic and Charlotte Kalla. The theories that I applied 

were National Sporting Heroes, the media story of  the sporting hero, womens space in media and 

performance versus gender. I used two different methods: a qualitative text analysis to see how 

Sportbladet have used typical tools to make an athlete seem like a hero and a quantitative content 

analysis to see if  there was any differences between how the man Ibrahimovic and the woman Kalla 

appear by counting the space they got and by counting certain words. The result of  the qualitative 

text analysis shows that the journalists obviously makes the athletes seem like heroes through their 

way of  writing about them, especially trough their own opinions expressed in columns. The 

quantitative content analysis shows that there were barely any differences regarding the space the 

athletes got but Charlotte Kallas gender were featured twice as much as Zlatan Ibrahimovics.

Keywords: Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, sporting hero, framing, gender, sports journalism.

Sammanfattning
I denna uppsats har jag studerat hur Sportbladet bidrar till konstruktionen av sporthjältar genom att 

undersöka deras bevakning av två sportsliga prestationer av Sveriges två mest älskade idrottare: 

Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla. Teorier som låg till grund för detta var National Sporting 

Heroes, medieberättelsen om sporthjälten, kvinnors utrymme i medierna och prestation gentemot 

kön. Dessa teorier använde jag i min undersökning genom att använda mig av två olika metoder: 

kvalitativ textanalys för att se om och i så fall hur Sportbladet använde sig av typiska verktyg för att 

måla upp en idrottare som en hjälte och en kvantitativ innehållsanalys för att se om det skilde sig 

något i framställningen mellan mannen Ibrahimovic och kvinnan Kalla med hjälp av att räkna 

utrymme och förekomsten av vissa ord. Resultatet av den kvalitativa textanalysen visar att 

journalisterna på ett tydligt sätt har framställt de båda idrottarna som hjältar genom deras sätt att 

skriva om dem, allra främst genom deras egna åsikter i krönikor. Den kvantitativa innehållsanalysen 

pekar på att det inte fanns några större skillnader i hur mycket utrymme de fick kring sina 

prestationer, men att Charlotte Kallas könstillhörighet nämns dubbelt så mycket som Zlatan 

Ibrahimovics.

Nyckelord: Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, sporthjälte, framing, genus, sportjournalistik.



Innehållsförteckning

1. Inledning................................................................................................................................. 1
1.1 Syfte............................................................................................................................................................ 2
1.2 Frågeställningar.........................................................................................................................................2

2. Bakgrund................................................................................................................................ 3
2.1 Zlatan Ibrahimovic...................................................................................................................................3

2.1.1 Individuell framgång: Målrekordet........................................................................................................3
2.1.2 Avgörande i ett lags framgång: Playoff  till EM 2016..........................................................................4

2.2 Charlotte Kalla..........................................................................................................................................4
2.2.1 Individuell framgång: VM-guldet i Falun............................................................................................. 5
2.2.2 Avgörande i ett lags framgång: OS-guldet i stafett.................................................................................5

2.3 Sportbladet.................................................................................................................................................5

3. Tidigare forskning och teori...................................................................................................8
3.1 Sporthjälten................................................................................................................................................8

3.1.1 National Sporting Hero (NSH)..........................................................................................................8
3.1.2 Den svenska sporthjälten......................................................................................................................9
3.1.3 Medieberättelsen om sporthjälten.........................................................................................................10

3.2 Genus........................................................................................................................................................12
3.2.1 Kvinnors utrymme i sportjournalistiken.............................................................................................. 12
3.2.2 Prestation gentemot kön......................................................................................................................13
3.2.3 Olika ställda krav............................................................................................................................. 13

4. Material och avgränsningar.................................................................................................. 14

5. Metod.....................................................................................................................................15
5.1 Kvalitativ textanalys................................................................................................................................15
5.2 Kvantitativ innehållsanalys....................................................................................................................16

5.2.1 Kodschema..........................................................................................................................................17
5.3 Metodkritik..............................................................................................................................................17

6. Resultat och analys................................................................................................................19
6.1 Kvalitativ textanalys – Zlatan Ibrahimovic........................................................................................ 19

6.1.1 Individuell framgång: Målrekordet......................................................................................................20
6.1.2 Avgörande i ett lags framgång: Playoff  till EM 2016........................................................................22

6.2 Kvalitativ textanalys – Charlotte Kalla................................................................................................25
6.2.1 Individuell framgång: VM-guldet i Falun 2015................................................................................. 25
6.2.2 Avgörande i ett lags framgång: OS-guldet i stafett...............................................................................27

6.3 Kvalitativ textanalys – slutsatser...........................................................................................................29
6.4 Kvantitativa innehållsanalysen..............................................................................................................31

6.4.1 Antal artiklar....................................................................................................................................31
6.4.2 Antal tecken.......................................................................................................................................32
6.4.3 Antal bilder....................................................................................................................................... 33
6.4.4 Antal gånger kön nämns....................................................................................................................34

7. Slutdiskussion....................................................................................................................... 35
7.1 Förslag till framtida forskning.............................................................................................................. 37

8. Källförteckning..................................................................................................................... 37
8.1 Tryckta källor:......................................................................................................................................... 37
8.2 Undersökta artiklar.................................................................................................................................38
8.3 Elektroniska källor:................................................................................................................................ 39



1. Inledning
Tänk på vilka karaktärsdrag och egenskaper som helst hos den ene och du ska se att den andre i 

princip innehar de totalt motsatta. En är från de djupaste skogarna i Norrland, den andre 

härstammar från förortsbetongen. En kan ses som jordnära och ödmjuk, den andre självsäker med 

ett stort ego. En tycks oftast ge ett tämligen neutralt svar på journalisternas frågor med ett leende på 

läpparna medan den andre är en citatmaskin med humörsvängningar likt Dr. Jekyll och Mr. Hyde. 

En är kvinna, den andre är man.

Två saker har de däremot gemensamt, de är båda Sveriges främsta inom sin idrott och de är de mest 

älskade idrottarna vi har i det här landet enligt en undersökning gjord av Inizio på uppdrag av 

Sportbladet1. De jag pratar om är, kanske inte helt oväntat, skidåkerskan Charlotte Kalla och 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Eller för att ge de ett varsitt hjältenamn: Zuper-Zlatan och 

Kanon-Kalla, som denna uppsats kommit att kallas.

Om du ber vilken person som helst på gatan att nämna en svensk ”sporthjälte” i dag och chanserna 

är nog väldigt stora att just dessa namn blir nämnda. John Hellström, historiker och idrottsvetare vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, skriver i sin avhandling Den svenska sporthjälten (2014) 

att det finns två sätt att ta sig an begreppet sporthjälte: genom att se på människan och hens verkliga 

prestationer eller att fokusera på mediebilden av honom eller henne2. Jag är intresserad av att rikta 

blickarna på det sistnämnda då han menar att det är i berättelsen om prestationerna som det blir 

hjältedåd och personen bakom en hjälte.

I och med att dessa sporthjältar tävlar mot andra nationer i mästerskap och landskamper blir de 

nationella hjältar som på något sätt representerar hela landet och den nationella identiteten för  

Sverige. På så sätt får konstruktionen av dessa sporthjältar en än större betydelse än bara i den 

sportsliga kontexten, då man vid en analys av fenomenet kan få mer information om sportens 

betydelse för skapandet av en nationell identitet3.

Gary Whannel, professor vid University of  Bedfordshire, har under tid forskat i just sporthjältar och 

den största slutsatsen han drog var att framställningen av dessa hjältar i medierna alltid har speglat de 

ideal och värderingar som funnits i samhället under den tid de varit stora sportstjärnor4. Det är just 

därför det blir intressant att studera vilka som är ”sporthjältar” och se hur de porträtteras i medierna 

för att på så sätt kunna få en bild av vilket som är det svenska idealet i dagens samhälle.

1 Leifby, Marcus (2015): ”Hon är folkets val: ’Blir stolt och glad’”. Sportbladet, 23 december. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article21988239.ab

2 Hellström, John S. Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag. Lund: 

MediaTryck, 2014. Sid 14.
3 Ibid, 14.
4Whannel, Gary (2002): Media Sport Stars: Masculinities and Moralities. New York: Routledge. Sid 216.
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Enligt mig är de två nämnda sportprofilerna väldigt olika varandra, både vad gäller kön, etnicitet och 

etnologisk bakgrund. Samtidigt kan de tänkas spegla två olika sorter av nationell identitet vi har i  

Sverige idag. I denna undersökning har jag vänt mig till tidigare nämnda Sportbladet för att studera 

hur de presenterar Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kallas framgångar, eller kanske rent utav 

hjältedåd. idrottarna emellan har endast gjorts utifrån ett genusperspektiv. Dessutom har jag studerat 

om det finns någon skillnad i presentationen av idrottarna emellan ur ett genusperspektiv.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen var att se om och i så fall hur en av Sveriges mest sålda sportbilagor, 

Sportbladet, målar upp Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla som ”sporthjältar” genom att 

studera användandet av tidigare bevisade faktorer som utgör mediernas berättelser om sporthjälten.

1.2 Frågeställningar

För att kunna uppfylla mitt syfte med studien sammanställde jag två frågor som i slutet av denna 

uppsats ska kunna besvaras:

– Framställer Sportbladet Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla som just ”hjältar”, och i så 

fall hur?

– Finns någon skillnad i presentationen av mannen Ibrahimovic och kvinnan Kalla ur ett  

genusperspektiv, och i så fall vilka?
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2. Bakgrund
I detta kapitel kommer jag att beskriva bakgrund och fakta om de två idrottsstjärnorna, de insatser 

som jag kommer att undersöka närmare och Sportbladet som tidning.

2.1 Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic är en svensk fotbollsspelare som föddes den 3 oktober 1981 i Malmö. Han har 

rötter i Bosnien och Kroatien och växte upp i förorten Rosengård i just Malmö. Sin fotbollskarriär  

inledde han i FBK Balkan innan han tog steget över till stadens största klubb Malmö FF år 19955.

För tillfället spelar han i franska klubben Paris Saint-Germain (PSG), men han har representerat en 

hel del respektabla klubbar sedan han lämnade Sverige och Malmö år 2000: Ajax, Juventus, Inter,  

Barcelona och Milan. Han har lyckats med bedriften att vinna ligatiteln i samtliga lag, även om de två 

han vann med Juventus senare togs ifrån den klassiska klubben efter en stor mutskandal, även kallad 

calciopoli6. 

För sina stora framgångar i fotbolls-Europa har han belönats med Svenska Fotbollförbundet och 

Aftonbladets Guldbollen, som delas ut till landets bästa fotbollsspelare, hela tio gånger. I den svenska 

landslagströjan har han gjort två VM-slutspel (2002 och 2006) och gör sommaren 2016 sitt fjärde 

och troligen sista EM-slutspel efter att ha medverkat i turneringen 2004, 2008 och 20127. Sedan 

sommaren 2010 är han även kapten för landslaget, i vilket han innehar ett visst rekord.

2.1.1 Individuell framgång: Målrekordet

Den 4 september 2014 tog Sverige emot Estland på Nationalarenan (Friends Arena) i en 

träningslandskamp. Innan dess hade Zlatan Ibrahimovic gjort hela 48 mål i den gula tröjan, men han 

skulle inte nöja sig där. Speciellt inte sedan det svenska målrekordet innehölls av Sven Rydell som 

gjorde 49 under sin tid som landslagsman.

Redan efter tre minuter stötte Ibrahimovic in en hörna för att tangera rekordet, och kunde ytterligare 

20 minuter senare titulera sig som svenska landslagets meste målskytt genom alla tider efter att på 

äkta Zlatan-manér klackat in 2–0-målet. I firandet av målet tog han av sig matchtröjan för att visa en 

likadan tröja han bar under den. Skillnaden var att hans nummer 10 på ryggtavlan hade bytts till 50+. 

Fram på plagget stod det tryckt: ”Ni gjorde det möjligt”8.

5 Svensk fotboll. Spelarporträtt – Zlatan Ibrahimovic. http://svenskfotboll.se/landslag/herrar/tidigare-ar/spelaret-2014/spelarportratt-

2014/? profile=34010 
6 Pettersson, Pontus (2013): ”Mästarnas protest”. Sportbladet, 6 maj. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/italien/article16726604.ab 
7 Svensk fotboll. Spelarporträtt – Zlatan Ibrahimovic.
8 Jönsson, Fredrik & Sjögren, Patrik & Thorén, Petra (2014): ”Zlatan klackade in rekordmålet”. Sportbladet, 4 september. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/article19478902.ab 
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2.1.2 Avgörande i ett lags framgång: Playoff  till EM 2016

Sverige lyckades inte knipa åt sig en direktplats till EM i Frankrike sommaren 2016. I stället gick de 

till ”playoff ” som en av de bästa grupptreorna i kvalet. Motståndarna lottades fram av UEFA och 

blev inga mindre än Danmark, som sågs som knappa favoriter inför dubbelmötet.

Den första matchen spelades på svensk hemmaplan den 14 november där Sverige klev av planen 

med en 2–1 seger efter att Emil Forsberg öppnade målskyttet och Zlatan Ibrahimovic gjort Sveriges 

andra mål på straff. Resultatet innebar att en vinst eller ett oavgjort resultat i returmötet på Parken i 

Köpenhamn skulle räcka för att ta ”Blågult” till EM-slutspelet9.

Väl i Köpenhamn blev slutresultatet 2–2, vilket betydde att Sverige hade knipit den där EM-platsen.  

Matchhjälte med sina två mål: Zlatan Ibrahimovic. Han hyllades sedan stort på sociala medier och i 

tidningarna som fortfarande återanvänder det citat han yttrade i Kanal 5:s studio efter 

avancemanget: ”De skulle skicka mig i pension, men jag skickade hela deras land i pension”10.

2.2 Charlotte Kalla

Charlotte Kalla är en svensk längdskidåkerska som föddes den 22 juli 1987 i Tärendö, Pajala 

kommun där hon sedan växte upp. Skidåkningen började hon med i sju års ålder och nio år senare 

fann hon sig på skidgymnasiet och bestämde sig för att satsa på skidåkningen som ett eventuellt 

yrke11. Det är svårt att hävda att hon gjorde ett felval.

Efter flertalet medaljer på juniorsidan slog hon igenom på allvar i seniortävlingssammanhang i 

Oberhof  där Tour de Ski skulle avgöras under årsskiftet 2007/2008. Fast på näthinnan för många 

skidentusiaster sitter det ryck hon gjorde i uppförsbacken vilket tog henne till förstaplatsen i loppet,  

tillika hela tävlingen12. Hon röstades av det svenska folket fram till vinnare av Jerringpriset 2008, 

säkerligen på grund av nämnda insats och den totala fjärdeplatsen i världscupen.

Sedan dess har framgångståget fortsatt för Charlotte Kalla, eller vad sägs om två OS-guld, två OS-

silver, nio VM-medaljer och hela 24 SM-guld. I skrivande stund är hon bosatt i Sundsvall med 

sambon tillika landslagsåkaren Anders Svanebo och är inne på sin tionde världscupsäsong13.

9 Sjögren, Patrik & Wagner, Michael & Wahlberg, Malin (2015): ”Zlatan: ”Väldigt svårt att fokusera på matchen””. Sportbladet, 14 november. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/emkvalet/article21766220.ab 
10 Thorén, Petra & Wagner, Michael & Wahlberg, Malin (2015): ”Sverige klart för EM efter Zlatans magi”. Sportbladet, 17 november. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/emkvalet/article21782805.ab 
11 Roos, Malin (2014): ”Charlotte Kalla är Årets kvinna”. Expressen, 8 mars.

http://www.expressen.se/nyheter/charlotte-kalla-ar-arets-kvinna/ 
12 Nilsson, Erik (2008): ”Charlotte Kalla, vinnare av Tour de Ski 2008!”. Längd.se, 6 januari.

http://www.langd.se/charlotte-kalla-vinnare-av-tour-de-ski-2008.4448564.html 
13 Svenska skidförbundet (2015). Charlotte Kalla.

http://www.skidor.com/Grenar/Langdakning/Landslag/Langdlandslaget/CharlotteKalla/ 
4



2.2.1 Individuell framgång: VM-guldet i Falun

På svenska skidförbundets hemsida får landslagsåkarna svara på korta frågor om sig själva och sin 

karriär. På frågan om vilket lopp som var Charlotte Kallas livs bästa lopp hittills svarar hon loppet i  

tio kilometer fristil under VM i Falun 201514.

Under mästerskapet tog hon hem två brons i klasserna 30 km och skiathlon och ett silver i 

sprintstafetten. Så var det det här med tio kilometer fristil den 24 februari. Det skulle bli en kamp 

mellan Charlotte och norskorna Marit Björgen och Therese Johaug, men redan efter 1,5 kilometer 

hade hon tio sekunders försprång till duon. När halva loppet var avverkat var de avhängda totalt och 

endast två amerikanskor kunde rå på Kallas dagsform. Även de fick till slut se sig besegrade med 

hela 41 sekunder, och Charlotte Kalla plockade hem VM-guldet på hemmaplan15.

2.2.2 Avgörande i ett lags framgång: OS-guldet i stafett

Sveriges damer hade aldrig tidigare vunnit ett stafettguld i OS, och när tre av fyra åkare hade gjort 

sitt på stadion i Sotchi under vinter-OS 2014 såg det heller inte ut att bli ett sådant. När Ida 

Ingemarsdotter, Emma Wikén och Anna Haag hade kört sina sträckor låg Sverige 25 sekunder efter 

Tyskland och Finland. Då var det Charlottes Kallas tur att ge sig ut i spåret för att jaga.

Hon tog ifatt sina motståndare i sista backen och i sista kurvan före upploppet hittade hon en lucka 

på ”innerspåret” och spurtade förbi båda tyskan och finländskan för att plocka hem Sveriges första 

OS-guld för turneringen och som tidigare redan nämnts, det första svenska damstafettguldet vid ett 

olympiskt mästerskap16. 

2.3 Sportbladet

Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta och har under åren klassats som 

liberal, konservativ och socialdemokratisk. I dag säger de sig vara oberoende socialdemokratisk17.

Vi förbiser alla de förändringar som givetvis har skett i samband med att samhället i stort har 

utvecklats på alla olika sätt sedan 1800-talet och kliver istället in i 2000-talet där Aftonbladet  

bestämde sig för att inte bara låta sporten vara en normal del i tidningen utan istället skapa en bilaga 

endast tillägnad idrottens värld. Detta skedde den 8 maj 2000 och sedan dess har Sportbladet varit en 

permanent del lokaliserad i mitten av Aftonbladet. 

14 Svenska skidförbundet (2015). Charlotte Kalla.
15 Karlsson, Erik & Wahlberg, Malin (2015): ”Kalla krossade alla i snökaosloppet”. Sportbladet, 24 februari.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article20367899.ab 
16 Wahlberg, Malin (2014): ”Kalla fixade första svenska guldet”. Sportbladet, 15 februari.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18371346.ab 
17 Aftonbladet. Hiertas skapelse har en dramatisk historia. 

https://web.archive.org/web/20070704201637/http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/article3450.ab 
5
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En stor skillnad mellan Sportbladet och andra konkurrenters sportbilagor är att den utmärker sig i  

färgen. Influerade av den italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport valde de att färga bilagan 

rosa för att på så sätt utmärka den som en egen tidning18.

Enligt Aftonbladets egna siffror såldes tidningen i 550 000 exemplar per dag i december 2015 och 

hade en totalräckvidd inklusive webb- och mobil-sajter på 3 284 000 personer per dag19. Några 

konkreta siffror för just Sportbladet gick för mig inte att finna, men de är väldigt aktiva på sociala 

medier där de i skrivande stund (februari 2016) innehar drygt 60 000 följare på Twitter20, 64 000 

följare på Instagram21 och strax över 170 000 likes eller gillningar på Facebook22. Sportbladet når 

alltså ut till stora delar av den svenska befolkningen varje dag.

18 Salomonsson, Claes (2000): ”Här är Sveriges nya sportblad”. Sportbladet, 7 maj. 
http://wwwc.aftonbladet.se/sport/0005/07/tidning.html

19 Rogberg, Fredrik (2015): ”Aftonbladet i siffror”. Aftonbladet, december. http://www.aftonbladet.se/siffror
20 Twitter: Sportbladet. 2016. http://www.twitter.com/sportbladet 
21 Instagram. Sportbladet. http://www.instagram.com/sportbladet 
22 Facebook. Sportbladet. http://www.facebook.com/sportbladet 

6

http://www.instagram.com/sportbladet
http://www.instagram.com/sportbladet


3. Tidigare forskning och teori
Nedan kommer jag att presentera teorier och tidigare forskning inom de två områden jag ämnat att 

studera kring Sportbladets bevakning av Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla, nämligen 

sporthjälten som sådan och genusaspekten av de två idrottarna.

3.1 Sporthjälten

3.1.1 National Sporting Hero (NSH)

Peter Dahlén skriver i sin bok Sport och medier: en introduktion (2011) att den nationella sporthjälten, 

enligt Peter Radford, föddes runt sekelskiftet 1700-1800 då England krigade mot grannlandet 

Frankrike23. Då Englands allierade hade gått på knäna stod de i mångt och mycket ensamma mot 

fransoserna. Boxningssporten fick därmed invånarna att tänka på annat och skapade på så sätt en 

nationell uppslutning. De inhemska boxarna målades då upp av tidningarna som modiga, ärliga och 

moraliskt högstående vilket de kunde likna med de soldater som krigade för landet. Medan 

engelsmännens sades präglas av ”fair play” framställdes de utländska boxarna och soldaterna som 

fega och fuskande innanför boxningsringen och på krigsfältet.

Radford menar att det som kännetecknar en NSH är att en majoritet av befolkningen kan känna en 

stolthet och samhörighet kring honom eller henne24. Nedan följer punkter som han menar utmärker 

en sporthjälte och dess betydelse för en nation, där jag kommer att studera alla utom det sistnämnda:

• Kan ha svagheter och brister som alla känner till och behöver inte vara den bäste inom sin 

genre, men måste ha gjort succé i en turnering eller mästerskap som betyder mycket för 

allmänheten.

• Skapandet av en hjälte utgår från ett generellt intresse från allmänheten och en förhållning till  

denne som präglas av beundran, stolthet, tacksamhet och till sist kärlek och dyrkan.

• Prestationerna en NSH gör stämningen i landet bättre och ger de hopp.

• Bör ha typiska karaktärsdrag som personifierar landet, men behöver inte nödvändigtvis 

komma från det land eller etniska grupp som har gjort hen till hjälte.

• Fler än de som vanligtvis följer sport ska känna igen personen, även långt efter karriären.

Under vårterminen 2013 skrev Emil Berglund och Oscar Idemark sin C-uppsats vid Södertörns 

högskola vilken de namngav Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo – En studie om hur olika länders  

tidningar skriver om Sveriges och Portugals nationalhjältar (2013)25. Deras syfte var att undersöka hur de 

nämnda idrottsstjärnorna framställdes i olika medier runtom i Europa. De gjorde likt ovan nämnda 

23 Dahlén, Peter (2011): Sport och medier: en introduktion. 3 uppl. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. Sid 430.
24 Ibid, 431.
25 Cebbar, Lucia & Hogstrand, Frida (2014): Hur konstrueras en sporthjälte? – En jämförande studie av svenska tidningars framställning av två 

mästerskapslöperskor. Kandidatuppsats, Södertörns högskola.
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forskning kvalitativa textanalyser av artiklar från både tidningar och webben i sju länder, samt en 

kompletterande intervju med sportjournalisten Johanna Frändén.

De kom fram till att det fanns tydliga skillnader på hur stjärnorna och deras insatser gestaltas olika 

beroende på i vilket land det omskrivs. De menar att avgörande faktorer kan ligga i att tidningarna 

tydligt stöttar ett enskilt klubblag eller landslag och använder sig av just nationella stereotyper när de  

framställer sina egna stjärnor och motståndarnas diton.

Denna teori är relevant på så sätt att vi här kan se vilka byggstenar som ligger bakom själva 

skapandet av en sporthjälte, och vid första anblick känns det som att både Charlotte Kalla och 

Zlatan Ibrahimovic kan tänkas passa in på de flesta av dessa punkter som utgör en sporthjälte.

3.1.2 Den svenska sporthjälten

John S. Hellström skrev år 2014 en avhandling som heter Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och  

förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag. Han menar att det finns två 

sätt att ta sig an sporthjälten som fenomen. Det ena är att försöka förstå själva människan och dess 

faktiska prestationerna bakom medieberättelserna och det andra är att istället fokusera på 

mediebilden av idrottaren26. Hellström skriver vidare att det just är i berättelsen om prestationerna 

som idrottaren blir en hjälte och att det är mediebilden som påverkar människor27. Likt hans 

avhandling är det just den synen som präglar hela min undersökning.

Syftet med avhandlingen, menar han, kan delas upp i tre delar, där det huvudsakliga var att 

undersöka hur medierna konstruerar svenska sporthjältar under olika tidsperioder och vad de 

konstruktionerna består av. Den andra delen av syftet var att undersöka hur idealen som medierna 

formar av sporthjältarna har förändrats över tid. Han går sedan vidare och pratar om att svenska 

studier har visat på att svenska medier ofta framställer rivaliserande länders idrottare som omoraliska 

motbilder av de egna hjältar vi har i vårt land. Därför handlar det tredje och sista delsyftet om att 

analysera mediernas användning av motbilder för att ta reda på vad det är för egenskaper som man 

uppfattar som omoraliska, avvikande och hotfulla i en svensk kontext.

De fem idrottare tillika sporthjältar som han valde att undersöka var boxarna Harry Persson, 

Ingemar ”Ingo” Johansson, alpin-skidåkaren Ingemar Stenmark, tennisspelaren Björn Borg och 

friidrotterskan Carolina Klüft då de alla uppfyllde de urvalskriterier han hade för en sporthjälte:

Varje utövare ska ha hyllats som nationell hjälte i svenska medier, hen ska ha utfört sina prestationer 

på hög internationell nivå och utövaren ska höra till de mest omskrivna sportprofilerna i sin tid.

26 Hellström (2014), 14.
27 Ibid, 15.
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Resultatet av Hellströms avhandling kan delas upp i tre kategorier, de han menar definierar en 

sporthjälte: prestation, person och publik.

Prestationen är en viktig del av hjältekonstruktionen av idrottare, men Hellström menar i sin studie 

att det inte är självklart att vissa prestationer per automatik gör utövaren till en hjälte. Tvärtom visar 

han på att likvärdiga prestationer inte alltid värderas lika. Han pekar på fyra faktorer som 

tillsammans och för sig själva påverkar mediernas värdering av prestationerna: det sportsliga 

meritvärdet, nationell betydelse, dramaturgisk uppbyggnad och mediernas förmåga att skapa 

nationell gemenskap kring en hjältes prestation.

Personen som är sporthjälte fungerar enligt Hellström som en förlängning av den svenska nationella 

gemenskapen och att hen ska vara lätt att identifiera sig med. Det centrala temat han hittar i sin 

studie om den svenska sporthjälteberättelsen är stabilitet, och viljan att vara en ”helt vanlig svensk”. 

Publiken är helt enkelt alla vi andra, vi som ser på när stjärnorna gör hjältedåd. Enligt Hellström är 

det som skiljer en sporthjälte från en sportstjärna att hjälten har ett emotionellt band till publiken 28. 

Ett viktigt steg i konstruktionen av sporthjältar är då att ge utrymme åt folk som reagerar på de olika 

insatserna och triumferna, skriver Hellström som menar att personerna som blir hjältar är mindre 

viktiga än de mediefester de bidrar till att skapa29.

I sina slutsatser menar Hellström att det primära syftet med att framställa idrottarna som hjältar är 

att skapa underhållning och att det därmed måste betraktas som en kommersiell process. Trots detta 

vill han ändå belysa att hjältarna har en kulturell betydelse. Hellström skriver att ett av de viktigaste  

resultaten han får fram är att en sporthjälte inte alltid är så entydig som medierna framställer honom 

eller henne, utan att det är på grund av att det är den dominerande bilden av hen för tillfället.

Till sist belyser han att konstruktionen av sporthjältar alltid är en reaktion på sporthändelser, och att  

det är först då som medierna kan göra honom eller henne till en nationell hjälte. 

Inspiration för sin avhandling har Hellström bland annat hittat i medievetaren Gary Whannels bok 

Media Sport Stars: Masculinities and Moralities (2002) vilken Hellström beskriver som ett standardverk 

när det kommer till sporthjälteforskning30. Denna har även jag tagit mig en närmare titt på inför min 

undersökning.

Likt Hellström har Whannel tittat på idrottsstjärnor från olika tidsepoker för att kunna skönja någon 

skillnad i mediernas berättelser om sporthjältarna över tid. Den teoretiska utgångspunkt han 

använde sig av är just att sporthjältar är diskursiva konstruktioner som framträder i medierna.

28 Hellström (2014), 251.
29 Ibid, 251.
30 Ibid, 21.
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Som nämnts i det inledande kapitlet var en av de största slutsatserna som Whannel drar att 

konstruktionen av hjältarna i medierna på något sätt alltid har speglat de ideal och värderingar som 

funnits i samhället under den tid de varit stora sportstjärnor31. Alltså behöver inte gårdagens 

sporthjälte vara snarlik dagens. Något som kan exemplifiera detta är ett stycke ur tidigare nämnda 

avhandling av Hellström, där han inte anser att Zlatan Ibrahimovic kan klassas som en sådan.

Tvärtom har han på flera sätt framställts som något av en svensk antihjälte: självcentrerad, 

skrytsam och ibland direkt provocerande i sina uttalanden32.

Jag vet inte exakt vilket år eller tillfälle Hellström skrev detta, men enligt mig är det kanske just det 

som efterfrågas av en hjälte idag, samtidigt som även det svenskt försiktiga kan spegla dagens ideal.

Frida Hogstrand och Lucia Cebbar är två av de studenter som genom åren har undersökt 

sporthjälten i de svenska medierna. Deras C-uppsats som kom att kallas Hur konstrueras en sporthjälte?  

– En jämförande studie av svenska tidningars framställning av två mästerskapslöperskor (2014)33 forskade i den 

journalistiska bevakningen av två löperskor: Meraf  Bahta och Abeba Aregawi. De metoder de 

använde sig av var kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys.

Med hjälp av teorier som National Sporting Heroes, vilken jag kommer in på nedan, kunde de peka 

på att Bahta hade många drag som just passar in på en ”sporthjälte” medan Aregawi snarare kunde 

klassas som en kändis i det hänseendet. De menar att en av anledningarna till att den sistnämnda inte 

räknas som en hjälte kan grunda sig i att hennes kunskaper i det svenska språket inte är särskilt goda, 

då etiopiskan började tävla för Sverige så sent som 2012.

3.1.3 Medieberättelsen om sporthjälten

Som jag har berört formas och bildas sporthjältarna i medierna, men John S. Hellström, författare av  

avhandlingen Den svenska sporthjälten, menar att det inte betyder att berättelserna om dem formuleras 

i sin helhet i en och samma text. Medieberättelserna framträder istället när flera artiklar eller texter 

kring samma idrottare knyts ihop till en sammanhållande händelseutveckling34.

Han skriver vidare att Margaret Somers, professor i sociologi och historia vid Michigan University, i  

sin bok The Narrative Constitution of  Identity (1994) pekar på fyra olika aspekter som kan förklara hur 

nyhetstexterna kan bilda en berättelse. Till att börja med beskriver berättelsen ett händelseförlopp 

från början till slut och framträder när medierna redogör för tidigare händelser som ledde fram till 

31 Whannel (2002), 216.
32 Hellström (2014), 259.
33 Berglund, Emil & Idemark, Oscar (2013): Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo – En studie om hur olika länders tidningar skriver 

om Sveriges och Portugals nationalhjältar. Kandidatuppsats, Södertörns högskola.

34 Hellström (2014), 46.
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själva händelsen eller prestationen. Likt en saga inleds den då i det förflutna för att sedan ta oss in i  

nutiden. Då journalistiken oftast händer i realtid är det svårt för reportern att se hur berättelsen om 

atleten i stort kommer att sluta, men hen skapar förväntningar om framtida triumfer. En berättelse 

förutsätter ett slut, vilket gör att slutet inte förblir en gåta vad gäller sporthjältar utan en definierande 

del av berättelsen35. 

Den andra aspekten av berättelsen är en intrig. Framgångar betraktas som ett steg på vägen till den 

ultimata triumfen medan motgångarna tar idrottaren ett steg tillbaka. Utan intriger ingen berättelse 

utan bara en följd av händelser utan mening. Detta kan ske när medierna ”vinklar” nyheten eller 

händelsen för att förstärka den dramatiska effekten. Strävan efter framgång för landets egna idrottare 

gör att mästerskapen får en större mening utöver det sportsliga. Det är på grund av den strävan som 

det skapas dramatiska berättelser som innehåller konflikter, sensationer och starka känslor.

Den tredje aspekten är mediernas urvalsprocess. Medierna kan inte ta upp alla nyheter, och forskning 

har visat på att populära sportgrenar får större utrymme och på så sätt har större möjligheter att 

skapa hjältar. I själva verket beskriver de inte verkligheten, utan de rekonstruerar den. Då de väljer 

och väljer bort är det inte själva verkligheten som vi ser när vi slår upp tidningen på morgnarna utan 

endast mediernas bild av densamma. Ju mer beroende vi människor är av medierna, desto mer 

påverkas vi av dem. 

Den fjärde och sista aspekten rör det faktum att berättelser alltid avgränsas till tid och plats. Gary 

Whannel menar att medierna som bevakar sporten skildrar det som en mytisk värld som kanske inte 

alltid har samma tidsuppfattning och befinner sig på avskilda platser som separerats från vardagen. 

Som i den klassiska hjälteberättelsen där prinsen räddar sitt land från undergång bygger sportens 

hjälteberättelser på skillnaden mellan idrottarens vardag och den mytiska scen hen senare ska inta 36.

Hellström menar att det tydligaste exemplet på detta är när personen i fråga inte omskrivs särskilt 

mycket, till exempel under försäsongsträningen, i kontrast till när han eller hon bevakas intensivt.  

Han skriver vidare att det lågintensiva mediebruset har en mycket viktig del funktion, men det är inte 

förrän i de stora mästerskapen och matcherna när förväntningarna är som högst som stoffet för 

mediernas hjälteberättelser uppstår37. Det är just därför jag i denna undersökning har valt att 

fokusera på de ögonblicken då publiken förväntar sig en enastående prestation av de idrottare vi 

värdesätter så högt.

35 Ibid, 47.
36 Hellström (2014), 46.
37 Hellström (2014), 50.
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3.2 Genus

3.2.1 Kvinnors utrymme i sportjournalistiken

För att ta reda på om det finns någon skillnad i hur mannen Zlatan Ibrahimovic framställs jämfört 

med kvinnan Charlotte Kalla kommer jag att använda mig av två aspekter av genusteori för att 

kunna studera en eventuell differens. En av dessa är teorin om att män får ett större utrymme i 

medierna jämfört med kvinnorna. Det finns flera undersökningar som alla stärker detta påstående. I 

Handbook of  Sports and Media (2006) pekar Margaret Carlisle Duncan, vid Michigan University, på två 

olika undersökningar som visar tydliga resultat på detta.

Andrew Billings och Susan Tyler Eastman studerade New York Times och USA Today och kom fram 

till slutsatsen att kvinnor var kraftigt underrepresenterade i dessa tidningar. New York Times hade 

951 artiklar och 641 bilder i sin sportdel under den tid som tidningen studerades, varav endast elva  

procent av både artiklarna och bilderna handlade om eller framställde kvinnor 38. John Harris och 

Ben Clayton undersökte två brittiska tabloider under 2000 års Wimbledon-turnering där de fann att 

de kvinnliga tennisspelarna endast utgjorde 5,9 procent av rapporteringen 39. 

Kajsa Dragstedt och Mathias Asplund, även de studenter vid Södertörns högskola, studerade under 

hösten 2010 hur stort utrymme kvinnorna fått under tid i Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-posten. I sin kandidatuppsats Var är kvinnorna? – En studie av tre svenska sportbilagor ur  

genusperspektiv40 kom de fram till att kvinnorna fanns med i endast 17 procent av den totala 

sportbevakningen hos tidigare nämnda tidningar.

Det i sig var en ökning från 1997 då kvinnorna endast utgjorde nio procent av sportsidorna. Det rör 

sig alltså om en stor förhöjning men är långt ifrån jämställt. Detta resultat togs i åtanke när det gällde 

att studera om det fanns någon skillnad i hur Sportbladets bevakning av Zlatan Ibrahimovic och 

Charlotte Kalla skiljer utifrån en genusperspektiv.

Detta kommer jag att ha i åtanke när jag gör min kvantitativa innehållsanalys av Sportbladet, vilken 

jag kommer att komma in på i nästa kapitel om metod. I den kvantitativa delen kommer jag att räkna 

antalet artiklar och omfånget av dessa som skrivs om de berörda idrottarna kring deras prestationer 

för att se om det helt enkelt skrivs mer om den manlige ”sporthjälten” i detta fall.

38 Carlisle Duncan, Margaret (2006): ”Gender Warriors in Sport: Women and the Media”. I Raney, Arthur & Jennings, Bryant (2006): 

Handbook of  Sports and Media. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Sid 235.

39 Ibid, 235.
40 Dragstedt, Kajsa & Asplund, Mathias (2010): Var är kvinnorna? – En studie av tre svenska sportbilagor ur genusperspektiv. Kandidatuppsats, 

Södertörns högskola.
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3.2.2 Prestation gentemot kön

Den svenska medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro talar i sin bok Medier, genus och makt  

(2006) om att det vid flera forskningsresultat påpekats att kvinnors idrottande inte bara hamnar i 

skymundan på så sätt att det skrivs allt för sällan om dem, utan att de också gör det även när de väl 

får utrymme i medierna. Fokuset tenderar att kringgå själva prestationen som idrottaren har utfört 

för att istället rikta in sig på hennes kvinnlighet41. Duncan skriver i Handbook of  Sports and Media att 

detta även görs genom att sätta en ”gender mark” alltså en genusmarkering på vissa sporter42, till 

exempel att kvinnornas högsta serie i fotboll i Sverige går under namnet Damallsvenskan.

Likt föregående teori om kvinnornas utrymme i journalistiken kommer jag att använda mig av denna 

teori genom att räkna ord som menar att peka på Ibrahimovics och Kallas kön, för att se om 

Sportbladet har gjort sig skyldiga till detta sätt att skriva om kvinnliga idrottare.

3.2.3 Olika ställda krav

I politiken har det sagts att det ställs högre krav på kvinnliga politiker och att de inte tillåts att göra  

lika många eller stora misstag som männen. Tobias Bromander, då doktorand i statsvetenskap vid 

Linnéuniversitet, skrev år 2010 en artikel om just detta där han studerade 92 politiska skandaler 

mellan åren 1997-2010 kallad Granskas manliga och kvinnliga politiker olika i medierna? En av hans två 

övergripande slutsatser var just det faktum att ”kvinnornas förtroendekapital äts upp fortare än det 

manliga” och att kvinnorna får svårt att bemötas av acceptans och förlåtelse för sina snedsteg43.

Detta handlar som sagt om politiken, men jag har valt att se om det går att studera en sådan skillnad 

när det gäller framställandet av dessa eventuella sporthjältar. Som jag nämnt i föregående beskrivning 

av en NSH så kan den ha brister och svagheter som folk känner till, frågan är då om både Zlatan 

Ibrahimovic och Charlotte Kallas möjliga svagheter, vilket de borde ha i någon form, utmärks av 

journalisten.

41 Jarlbro, Gunilla (2006): Medier, genus och makt. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 94.

42 Duncan (2006), 247.
43 Bromander, Tobias (2010): Granskas manliga och kvinnliga politiker olika i medierna? – En studie av 92 politiska skandaler mellan 

1997-2010. Första utkast till papper, Linnéuniversitet.
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4. Material och avgränsningar
I detta kapitel kommer jag till en början att presentera det material jag har gjort min undersökning på 

samt redovisa för varför jag gjort de avgränsningar jag har gjort vad gäller de enskilda prestationerna 

och tiden kring dessa. 

Materialet jag har använt mig av för denna studie kommer uteslutande från Sportbladets tryckta 

kvällstidning, då jag på ett enklare sätt kan studera användandet av bilder och placering av olika 

texter än vad jag hade kunnat göra på de webbaserade artiklarna som skrivits om de två 

”sporthjältarna”. Dessa utgåvor har jag kunnat ladda ner som pdf-filer via mediearkivet Retriever.

I kapitlet om bakgrund har jag förklarat de två enskilda prestationer jag studerat gällande Zlatan 

Ibrahimovic och Charlotte Kalla. Dessa berör alltså både framgång på ett enbart personligt plan och 

deras minst sagt uppmärksammade insatser gällande ett lags framgång (Målrekord och svenskt EM-

avancemang för Ibrahimovic samt ett individuellt VM-guld och ett OS-guld i stafett för Kalla). Alla 

fyra händelser jag har valt ut skedde under år 2014 och 2015 då jag ville ligga nära i tid med min 

undersökning samt att dessa var de år som de två idrottarna blev utnämnda till Sveriges två mest 

älskade idrottare av just Sportbladet.

Vidare avgränsade jag mig till just den dagen som prestationen gjordes och de två efterföljande 

dagarna. Detta betyder alltså från 4 till 6 september 2014 vad gäller Zlatan Ibrahimovics individuella  

prestation och 17 till 19 september 2015 för hans insats i ett lags framgång. För Charlotte Kalla är 

tidsavgränsningarna från 24 till 26 februari 2015 för hennes individuella insats och 15 till 17 februari  

2014 för hennes prestation i stafettguldet. Totalt sett rör det sig om 25 artiklar var om idrottarna.

Denna avgränsning gjorde jag för att kunna läsa inför-artiklar i tidningen den dagen, artiklar om 

prestationerna dagen efter och uppföljning av dessa i tidningen två dagar efter. Jag hade även en 

tanke om att även studera tidningen dagen innan de nämnda loppen eller matcherna, men det visade 

sig att det inte skrevs särskilt mycket om just dessa stjärnor de dagarna, inte minst då det i Charlotte 

Kallas fall båda gångerna handlade om stora mästerskap där andra svenskar presterade bra och fokus 

istället hamnade på dem.
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5. Metod
Nedan redovisar jag för de metoder jag använt mig av, på vilket sätt de är lämpliga för studien och 

den kritik som kan framföras mot dem. För att besvara mina initiala frågeställningar har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ textanalys för att studera hur de båda idrottarna framstår som hjältar 

och en kvantitativ innehållsanalys för att studera en eventuellt skillnad i texterna på grund av kön.

Det är i vanliga fall att föredra att inleda en studie med den kvantitativa delen för att sedan följa upp 

med den kvalitativa, men då den förstnämnda metoden endast fungerar som ett komplement till min 

kvalitativa textanalys kommer den hädanefter att placeras efter densamma.

5.1 Kvalitativ textanalys

Den kvalitativa undersökningen kommer bra till hands i detta fall då en sådan klassificerar efter 

egenskaper och inte hur mycket eller hur många44. I den första delen av forskningen är det alltså inte 

relevant att kvantifiera antalet artiklar och benämningar av ord utan jag vill studera den bild av 

idrottarna som Sportbladets läsare kan tänkas få av att läsa deras tidning. Detta kan inte bara 

undersökas genom en ren och skär observation, utan meningen skapas i och med en tolkning av det 

man ser45.

I den kvalitativa textanalysen handlar det om att läsa texterna aktivt och göra det både snabbt och 

översiktlig såval långsamt och fundersamt. Liksom Zlatan Ibrahimovic ”ställer frågor” till 

motståndarnas backlinje måste jag som läsare av artiklarna även ställa frågor till texterna och sedan 

se om jag eller texterna i sig kan besvara dessa frågor.

Johanna Ledin och Ulla Moberg skriver om textanalysen i boken Metoder i kommunikationsvetenskap  

(2010) att det är motsägelsefullt att skapa en modell för analysen utan att det istället handlar om att 

närma sig en text förutsättningslöst. De menar att det inte finns en tydlig modell som passar alla 

texter utan att man istället kan likna det vid att man öppnar en dörr, ställer en fråga, iakttar och 

sedan kanske tar sig an det hela på ett annat angreppssätt i en annan ”dörr” för att se eventuella 

mönster och pröva vidare. De menar att det därför kan få en begränsande effekt att skapa struktur46.

Således har jag inte skapat ett formulär eller ett kodschema att använda mig av vid min textanalys. 

Istället har jag använt mig av denna metod på så vis att jag utgått från de teorier jag listat i det tredje 

kapitlet för att se om Sportbladets bevakning av sporthjältarna stämmer in på dessa teorier. 

44Hartman, Jan (2004): Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 272.
45 Ibid, 273.
46Ledin, Johanna & Moberg, Ulla (2010): ”Textanalytisk metod”. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i  

kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 160.
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Textanalysen har gjorts på samtliga artiklar som skrivits om de båda idrottarna under det tidsspann 

jag angivit tidigare varpå jag har funnit citat, stycken eller rubriker som har stämt in på det som utgör 

skapandet av en nationell sporthjälte. Dessa har jag senare har använt mig av i resultatet och 

analysen, antingen som rena citat eller en förklaring av vad Sportbladet skrivit som passar in på 

tidigare presenterade teorier och tidigare forskning. 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys

Som jag påpekade i avsnittet om teori så kommer jag att rikta in mig på att räkna ord vad gäller 

genusaspekten på undersökningen. Då kommer den kvantitativa innehållsanalysen väl till hands.

Enligt författarna bakom boken Textens mening och makt (2012), Göran Bergström och Kristina 

Boréus fungerar den kvantitativa innehållsanalysen särskilt väl som ett komplement till andra 

analyser47, vilket är precis så jag kommer att använda den. Åsa Nilsson, som skrivit ett kapitel kallat 

just Kvantitativ innehållsanalys i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010), menar att den är 

förtjänstfull när man vill göra ett större material tillgängligt för analys. Detta för att sedan kunna dra 

generella slutsatser av resultatet48. 

Det finns fyra grundläggande begrepp som är typiska för en klassisk kvantitativ innehållsanalys: 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. Med objektivitet menas att undersökningen ska vara 

oberoende av vilken forskare som gör den och att hen ska kunna komma fram till samma resultat 

som jag. Därför krävs ett definierat kodschema, vilket jag kommer in på senare, för att kunna 

återupprepa studien. För att uppnå objektiviteten krävs systematik vilket innebär att tillvägagångssättet 

likt kodschemat ska vara väl definierat och att det som bedöms vara relevant inte ska kunna gå 

analysen förbi. Kvantitet innebär att de variabler som jag använder mig av ska kunna beskrivas 

kvantitativt, med det menas att svaren på de frågor jag ställer ska ha en viss frekvens eller omfång. I 

detta fall har jag valt att inte använda mig av bestämda variabelvärden då till exempel antalet artiklar 

kan skilja sig från 0 till 100 och siktar in mig på det exakta antalet snarare än att skapa intervaller. Det 

fjärde och sista begreppet är manifest innehåll vilket betyder att analysen endast ska handla om det som 

verkligen går att utläsa ur texten utan att själv behöva tolka den49.

Utifrån dessa fyra begrepp har jag formulerat fyra variabler för att kunna besvara min frågeställning 

jag hade i början av denna uppsats: Finns någon skillnad i presentationen av mannen Zlatan 

Ibrahimovic och kvinnan Charlotte Kalla, och i så fall vilka? 

47Bergström, Göran & Kristina Boréus (2012): Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3 uppl. 

Lund: Studentlitteratur. Sid 87.

48 Nilsson, Åsa (2010): ”Kvalitativ innehållsanalys”. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 

uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid 119.
49 Ibid, 122.
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5.2.1 Kodschema

Variabel 1 – Hur många artiklar har det skrivits om idrottarna?

Denna variabel använde jag mig av för att se hur stort utrymme de båda idrottarna fick under 

respektive dag under de nämnda tidsperioderna, för att på så sätt se vem som fick störst utrymme.

Variabel 2 – Hur många tecken har det skrivits om idrottarna?

Denna variabel används som ett komplement till den ovan för att se hur stort utrymme de båda fick 

efter sina prestationer. Fler artiklar behöver nödvändigtvis inte betyda att man fått större utrymme. 

Denna variabel har räknats ut genom att jag har kopierat de fullständiga texterna ur pdf-filerna för 

att sedan föra in det i ordbehandlingsprogrammet OpenOffice där jag kunnat räkna antalet tecken.

Variabel 3 – Hur många bilder förekommer idrottarna på?

Samma visa som de två ovanstående variablerna, den används för att undersöka utrymmet de fått 

efter sina prestationer.

Variabel 4 – Hur ofta nämner man vilket kön idrottaren har? 

Variabel fyra använde jag mig av för att undersöka det jag nämner i avsnitt 3.2.5 att medier brukar 

kunna belysa kön på kvinnor och därmed ta bort udden från deras prestationer. Jag har valt att inte 

räkna ord som hon, henne, hennes, han, hans eller honom utan istället fokusera på konkreta ord 

såsom man, pojke, kille, kvinna, flicka och tjej. Även ord som son/dotter och kung/drottning har  

tagits med i beräkningarna.

5.3 Metodkritik

För att denna studie ska ha något som helst värde måste jag till slut på något sätt ha besvarat de 

frågor jag inledningsvis ställt i denna uppsats och därmed ha en god validitet eller giltighet som 

Hartman benämner det i sin bok Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (2014)50. Jag 

anser att jag har uppnått precis det i min undersökning då jag helt enkelt har hållit mig till de 

frågeställningar jag hade inför studien och att det är dessa som jag svarar på senare i mitt resultat och 

min analys.

Reliabiliteten eller pålitligheten som har att göra med upprepbarhet av studien att göra51 kan vara lite 

diskutabel när det gäller den kvalitativa textanalysen då jag inte har använt mig av ett tydligt 

kodschema utan att jag själv har tolkat texterna utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Det jag har 

gjort är dock att leta tydliga exempel på användningen av de metoder som används vid mediernas 

konstruktion av sporthjältar och sedan plockat ut konkreta exempel på dessa. Detta gör att vem som 

50 Hartman (2004), 240.
51 Ibid, 240.
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helst, förutsatt att den är påläst om de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen, 

kan göra om studien och komma fram till ett snarlikt resultat jämfört med vad jag presenterar i nästa 

avsnitt. Vad gäller den kvantitativa innehållsanalysen anser jag att jag har skapat ett tydligt kodschema 

som kan återanvändas av någon annan och utan några tvivel komma fram till exakt samma resultat 

då det rör sig om konkreta siffror som ska bearbetas.

En kritik som skulle kunna riktas mot just den kvantitativa undersökningen är att jag i 

innehållsanalysen, vilken utgår från att man använder sig av ett stort material, endast kunnat använda 

mig av 50 artiklar, då det var så många som skrevs om idrottarna under den tidsperiod som angivits. 

I denna undersökning har jag däremot inte varit ute efter att dra stora generella slutsatser kring män 

och kvinnor i stort i Sportbladet, utan endast velat använda detta som ett komplement för att se om 

tidigare forskning och genusteorier kan gå att känna igen i detta fall. Därför anser jag att detta urval 

är lagom stort och att det passade sig utmärkt att det skrivits exakt 25 artiklar om vardera idrottare 

då jag inte har behövt välja bort artiklar som skulle kunna varit viktiga för resultatet. 
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6. Resultat och analys
I detta kapitel presenterar jag mina resultat och analyserar den kvalitativa och kvantitativa delen av 

studien. Likt föregående kapitel inleder jag med den kvalitativa textanalysen och kompletterar sedan 

med den kvantitativa innehållsanalysen.

Jag har sorterat det förstnämnda kapitlet efter idrottarna och deras prestationer för att göra det hela 

tydligare och enklare att ta sig igenom kategori efter kategori. I den andan har jag inlett med 

skriverierna kring Zlatan Ibrahimovics prestationer uppdelat i först en del om hans individuella 

framgång följt av hans insats i ett lags framgång. Efter det följer ett avsnitt om Charlotte Kalla som 

kommer att vara upplagt precis likadant som Ibrahimovics följt av slutsatser och analyser av de 

resultat jag nått med min studie.

Vad gäller den kvantitativa innehållsanalysen har jag däremot inte att valt dela upp de två ”hjältarna” 

i varsitt kapitel utan jag har istället valt att analysera de sida vid sida, då den kvantitativa delen just 

ämnar att räkna och jämföra. Detta har skett variabel för variabel som listades i föregående kapitel 

där jag kommer att presentera resultatet och min egen analys för varje variabel.

6.1 Kvalitativ textanalys – Zlatan Ibrahimovic

Låt oss färska upp minnet med de tre faktorer som gör en idrottare till en nationell sporthjälte enligt 

Peter Radford52 som jag har använt mig av. Den enda negativa aspekten av en sporthjälte kommer att 

inleda resultaten: att hen kan ha svagheter som alla känner till. Detta följs sedan upp av att när en 

sådan omskrivs är det ofta präglat av beundran och dyrkan. Går vi vidare till de två sista punkterna 

för en National Sporting Hero hittar vi dem som menar att idrottarens prestationer gör stämningen i 

landet bättre och ger hopp om framtiden samt att han bör ha karaktärsdrag som personifierar landet.

Det är inte bara de fyra punkterna om en NSH som jag har använt mig av när jag studerat 

Ibrahimovic och Kalla, utan även mediernas berättelser om sporthjältarna går till. Margaret Somers  

beskrev fyra aspekter att ta hänsyn till när det gäller dessa berättelser53. Den första handlar om att 

den beskriver ett händelseförlopp från början till slut som framträder när medierna redogör för 

tidigare händelser som lett fram till prestationen, även att de skapar förväntningar om framtida 

triumfer om sagan inte har nått sitt slut (när idrottaren lägger skorna eller stavarna på hyllan).

Nästa aspekt i mediernas berättelser om sporthjälten berör intriger och konflikter, den tredje 

punkten handlar om att medierna belyser vissa delar av verkligheten och bortser från andra

och Somers sista punkt handlar om att medierna som bevakar idrotten ibland kan skildra 

sportvärlden som en mytisk plats där tid och rum kanske inte framstår som vad det egentligen är. 

52 Dahlén (2011), 430.
53 Hellström (2014), 46.
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Så finns det en teori eller tidigare forskning som finns kvar att leta efter i Sportbladets bevakning av 

dessa idrottsprestationer. John Hellström menar att ett viktigt steg i konstruktionen av sporthjältar är  

att ge utrymme åt folk som reagerar på insatserna och triumferna54.

6.1.1 Individuell framgång: Målrekordet

Zlatan Ibrahimovic har emellanåt fått utstå kritik för att han i vissa stunder i matcherna kan vara 

”osynlig” på planen och just detta har Sportbladets krönikör Simon Bank, en journalist som kommer 

att omskrivas ofta i detta segment, belyst i en kolumn två dagar efter Zlatans målrekord i landslaget. 

Bank skriver att han inte var särskilt bra i matchen, att han slarvade och fattade fel beslut55. Bank 

fortsätter sedan med att gå över i en mer positiv ton och nämner hans två mål, vilket tar oss nu in på 

de mer positiva tongångarna kring en sporthjälte.

Så till det att journalister ofta använder sig av beundran, stolthet, tacksamhet och dyrkan för 

sporthjälten. Tillåt mig att återigen vända mig till den krönika som Simon Bank författade för att 

sedan hamna i sportbilagan två dagar efter prestationen utförts.

Han är stor, rent fysiskt. Stark som en oxe. När Zlatan pratar om ”respekt” finns den 

dimensionen där också, landets störste idrottare genom tiderna är både Borg och Ingo, både 

bollfenomen och kampsportare56.

I detta utdrag av texten lyser först och främst en beundran igenom från Simon Banks sida vad gäller 

Ibrahimovics fysiska attribut och vad han tillåter sig själv att göra med dem, även en dyrkan i form 

av tituleringen av Ibrahimovic som Sveriges störste idrottare genom tiderna. I detta fall hittade jag 

även ytterligare två citat från Simon Banks krönika dagen efter som präglas av beundran.

Då är frågan om Zlatan Ibrahimovics målrekord ger hopp om framtiden för Sverige? Även här har 

Aftonbladet enligt min åsikt använt sig av ord och meningar som kan kopplas till detta. Återigen är 

det Simon Bank bakom pennan, i detta fall dagen efter rekordet slogs.

Han gjorde sitt 50:e landslagsmål i ett Sverige där xenofober firar framgångar med budskap om 

ett påhittat Sverige av en annan sort. De når honom inte. Han gjorde det möjligt. Zlatan 

Ibrahimovics Sverige är lika komplext som hans egen personlighet, men det är ett bättre landslag 

och ett bättre land med honom57.

54 Hellström (2014), 251.
55 Bank, Simon (2014): ”Zlatans roll är så självklar att ingen utmanar honom”. Sportbladet, 6 september.

56 Ibid.

57 Bank, Simon (2014): ”Klack och bock”. Sportbladet, 5 september.
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Xenofoberna eller de främlingsfientliga personerna Bank pratar om är såklart Sverigedemokraterna 

som under hösten 2014, när detta skedde, växte sig ännu starkare i den svenska riksdagen. Simon 

Banks fina ord om Zlatans betydelse i dagens Sverige kan tyckas ses som ett försök att ge hopp om 

framtiden för vårt land. Det stycket passar även in på den sista punkten i skapandet av en National 

Sporting Hero, nämligen det att en sådan inte behöver vara av det typiskt etniska ursprunget i det 

land hen kommer ifrån, men att hen bör ha typiska karaktärsdrag som representerar landets ideal.

Somers fyra punkter kring mediernas berättelser om sporthjälten inleds med att de redogör för en 

berättelse från början till slut eller att de ger förväntningar om framtida triumfer om sagan inte har 

nått sitt slut ännu. Simon Bank nämner Zlatans första landslagsmål som en inledning till alla de mål 

som Zlatan sedan skulle göra följt av att fint beskriva hans två mål som tog honom till platsen som 

den bäste målskyttens i det svenska herrlandslaget i fotboll58.

Dagen därpå, alltså två dagar efter rekordet, skriver Sportbladet en artikel som just handlar om 

förväntningar om framtida triumfer där de har listat sju rekord som Zlatan Ibrahimovic fortfarande 

kan slå, bland annat Hanna Ljungbergs rekord som mesta målskytt i den svenska landslagströjan. 

Läsarna hade även fått skicka in sina förslag på rekord, vissa mer realistiska än andra59.

Vad gäller konflikter och intriger kanske inte Sportbladet i detta fall har gjort sig skyldiga till att  

vinkla nyheterna stenhårt för att förstärka en dramatisk effekt, men faktum är att de dagen innan 

rekordet skrev en artikel som handlade om att Zlatan åkt på en förkylning som skulle kunna stoppa 

honom från det rekord han länge suktat efter60. Som vi alla vet vid det här laget var det ingen större 

fara med honom då han gick ut, spelade en halvlek och gick av med ett mycket svårslaget rekord 

som i skrivande stund bara blir större och större.

Den tredje punkten handlar om att medierna belyser vissa delar av verkligheten och bortser från 

andra61. I detta fall kan jag inte hitta något större problem eller att det skulle vara konstigt att de 

skrev så pass mycket om bara Zlatan Ibrahimovic dagen efter matchen eftersom det endast rörde sig 

om en betydelselös träningslandskamp, förutom just rekordet.

Att sportvärlden i detta fall målas upp som en mytisk plats kan bekräftas i Simon Banks krönika:

Zlatan Ibrahimovic är expert på att uppfinna krig där de inte finns, att utmana sig själv där inga 

utmaningar existerar. När nationalsången spelades såg han ut som om han var här för att gå tolv 

ronder mot the Mauler utan skydd62.

58 Ibid.
59 Flinck, Johan & Thorén, Petra (2014): ”Jakten på rekorden”. Sportbladet, 6 september. 
60 Thorén, Petra (2014): ”Titta, nu är han nära”. Sportbladet, 4 september.
61 Nord & Strömbäck (2012), 163.
62 Bank, Simon (2014): ”Klack och bock”. Sportbladet, 5 september.
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Ordvalet av krig kanske inte är något gemene man skulle använda kring 90 minuters bollsparkande, 

men när det gäller skrivandet om sportvärlden är det ofta här det tenderar att hamna. Detta är ett 

tydligt exempel på hur Sportbladet använder sig av just det mytiska sättet att beskriva idrotten.

John Hellström menar att ett viktigt steg i konstruktionen av sporthjältar är att ge utrymme åt folk 

som reagerar på insatserna och triumferna63. Simon Bank är givetvis en av dem i och med sina 

efterföljande krönikor, men dagen efter rekordet ägnades en hel sida åt just reaktioner. 

Sveriges nästkommande motståndare Österrike gavs en del utrymme, där Sportbladet citerar en 

österrikisk tidning som menar är det svenska landslaget är Zlatan Ibrahimovic64. I ytterligare en 

artikel uttalar sig hans brasilianska lagkamrat i Paris, Thiago Silva, om bedriften. Detta följs av korta 

hyllningar från diverse landslagskamrater och forna spelare såsom Ralf  Edström65.

6.1.2 Avgörande i ett lags framgång: 

Så till Sportbladets skriverier om Zlatans roll i det svenska landslag som hösten 2015 tog sig till EM-

slutspelet i Frankrike sommaren därpå efter att ha besegrat Danmark i ett playoff-möte i bäst av två 

matcher.

Vad gäller svagheter och brister nämner Sportbladets krönikör Erik Niva en sådan hos Ibrahimovic 

när han skriver: ”Jag vet verkligen inte hur många frisparkar Zlatan Ibrahimovic har slagit bort i 

landslaget”, för att sedan komma in på att det gäller att välja sina tillfällen66. I slutändan var det som 

bekant just en frispark i mål av Zlatan som i slutändan gjorde att Sverige tog den efterlängtade EM-

platsen.

Detta leder oss sedan in på förhållningen till sporthjälten efter en sådan triumf. Innan studien hade 

jag kunnat tro att den beundran och tacksamhet som kan riktas mot en idrottare kanske är större när 

hen har gjort något för ett lag, eller varför inte ett helt land. Så var även fallet här. Dagen innan skrev 

Jennifer Wegerup en krönika där hon hänvisar till Ibrahimovics egna uttalande att han inte kan 

förändra världen med sitt fotbollsspelande, men att han kan vara en budbärare för något viktigt.

I kväll hoppas jag att han mer än någonsin förr ikläder sig den rollen. Att han bär fram tro, hopp 

och kärlek till vårt svenska lag före avspark och med all sin strålkraft inpräntar i varje blågul själ 

ett budskap om seger67.

63 Hellström (2014), 251.
64 Wagner, Michael (2014): ”Österrike efter Zlatans nya show: ”Svenska landslaget ÄR Ibrahimovic””. Sportbladet, 5 september.
65 Falk, Fredrik, Flinck, Johan & Thorén, Petra (2014): ”Grattis, Ibra – det här förtjänar du”. Sportbladet, 5 september.
66 Niva, Erik (2015): ”Tiden bestämmer inte när Ibrahimovic slutar – han avgör när sommaren börjar”. Sportbladet, 18 november.
67 Wegerup, Jennifer (2015): ”Znälla, minst X”. Sportbladet, 17 november.
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Detta skulle kunna beskrivas som en sorts gudsdyrkan från Wegerups sida. På framsidan av 

Sportbladet dagen efter avancemanget återfanns en bild på Zlatan Ibrahimovic med ett citat från 

densamme, men även en sorts bildrubrik som löd: ”TACK!”. För att hitta ännu ett exempel på hur 

dessa superlativ och känslor kring Ibrahimovic förmedlades i Sportbladet skrevs i samma tidning en 

artikel där Erik Hamrén uttrycker sin fullaste kärlek för sin kapten68. Jag hittade fem tydliga exempel 

på denna dyrkan inför Ibrahimovic under de tre dagar som Sportbladet bevakade händelsen.

Vad gäller att prestationerna ger bättre stämning och skänker hopp så skulle jag kunna tolka hela 

tidningen dagen efter som ett potpurri av bra stämning. För att försöka begränsa mig till endast ett 

exempel skriver Michael Wagner i en artikel att ”en stor del av fotbolls-Europa jublade när Sverige 

besegrade Danmark...”69. Det var alltså inte bara i Sverige som hans storartade prestation på planen 

fick människor att bli gladare, utan i hela Europa. Åtminstone enligt Wagner. 

För att rikta blickarna mot att sporthjälten kan inbringa hopp i en nation hittade jag i tidningen som  

utgavs samma dag som matchen en artikel där de skriver att Zlatan skulle kunna bli historisk vid en 

så pass bra insats att han skulle bli tillgiven ett betyg av fem plus i en skala från ett till fem, och att 

Sverige då med största sannolikhet skulle gå vidare till ”EM-festen”70. I detta fall kunde jag däremot 

inte hitta några citat, rubriker eller liknande som pekar på att Zlatan i detta fall med sina 

karaktärsdrag personifiera Sverige som land, såsom jag kunnat vid den andra prestationen.

Så till berättelsen om hjälten. På framsidan av just den tidning som utgavs den dag den avgörande 

matchen spelades på Parken i Köpenhamn fanns där hela 30 bilder på Zlatan och en tex som löd: 

”15 år, 110 landskamper, 60 mål, 5 VM/EM & 1000 minnen. Låt inte denna epok ta slut ikväll – 

därför ber vi.” Med bilder från Zlatans tid i landslaget tar man läsarna tillbaka genom hela resan som 

skulle kunna ta slut efter matchen mot Danmark. Detta då Zlatans medverkan i landslaget skulle 

kunna tagit slut vid ett missat mästerskap då han i skrivande stund trots allt är 34 år gammal. Denna 

mening syftar också på förväntningar om framtida triumfer om det nu skulle vara så att de lyckades 

att ta sig till EM, vilket de gjorde.

Intrigen och motgångarna tas upp av Erik Niva i en krönika dagen efter matchen där han pekar på 

att Sveriges spelartrupp faktiskt är ganska svag och att taktiken även den har visat sina svagheter. 

Han nämner även ett par duster som Zlatan Ibrahimovic och Kim Källström har haft genom åren, 

såsom stulna straffsparkar, för att sedan ta den dramatiska berättelsen de emellan till sitt slut då det 

var just Kim Källström som spelade fram Zlatan till ett av hans två mål i matchen71.

68 Flinck, Johan, Thorén, Petra & Wagner, Michael (2015): ”Jag älskar dig, Zlatan!”. Sportbladet, 18 november.

69 Wagner, Michael (2015). ”Zlatan Ibrahimovic: ”EM blir troligen mitt sista mästerskap””. Sportbladet, 18 november.

70 Flinck, Johan & Wagner, Michael (2015): ”Ge oss en ny +++++-show”. Sportbladet, 17 november.
71 Niva, Erik (2015): ”Tiden bestämmer inte när Ibrahimovic slutar – han avgör när sommaren börjar”. Sportbladet, 18 november.

23



Vad gäller mediernas urval kan man tydligt se att Sportbladet i detta fall har valt att just belysa vissa 

delar av verkligheten då Zlatan Ibrahimovics insats är det som får utrymme i tidningen, snarare än 

det lag på minst elva spelare som tog landet till europamästerskapet. Förstasidan och de tre 

inledande uppslagen handlar i princip endast om tvåmålsskytten Zlatan Ibrahimovic, folks reaktioner 

på hans insats, hans framtid. Man har alltså i princip helt valt att lägga den största kraften på att 

skriva om Ibrahimovic istället för att ge beröm till förbundskaptenen eller någon av de andra 

spelarna i truppen.

Den mytiska bilden av sportvärlden gör sig givetvis även den påmind i skriverierna kring EM-

playoffet, närmare bestämt tre gånger. Det stycke jag tidigare citerat från Jennifer Wegerups krönika 

där Zlatan framstår som en profet är ett av dem, men det finns ytterligare ett tydligt sådant från Erik 

Nivas krönika dagen efter:

Nu är han danskdödare också. Nu är han legendarisk på ytterligare ett nytt sätt, när vi trodde att 

alla varianter var uttömda. När slutsignalen gick sjönk Zlatan Ibrahimovic ner på knä, sträckte 

armarna mot himlen. Han kan röra den med sina fingrar, och han kan ta ner den med sina 

fötter72.

Det hela låter, likt skriverierna om Zlatan som en budbärare, som en berättelse om en biblisk figur 

som kan göra underverk. Till vardags är han en familjefar och på kvällarna kan han göra saker som 

ingen annan kunnat drömma om att göra.

För att avsluta Zlatans del av resultatet har jag kommit till det steg i konstruktionen av sporthjältar 

som innebär att andra ges utrymme att kommentera prestationen. Från tidningen dagen efter 

matchen hittas kommentarer från två lagkamrater och två före detta landslagsspelare om Zlatans 

frispark73 för att två uppslag senare skriva om hur Zlatans insats omskrivits i medier runtom i 

Europa med citat av journalister från bland engelska Mirror, franska L'Equipe och amerikanska 

ESPN74. Dagen därpå fortsätter citatfesten där man menar att Zlatan är hela världens kelgris med 

citat från ytterligare tidningar såsom italienska Gazzetta dello Sport och brasilianska UOL 75. Totalt 

rör det sig om fem artiklar där Zlatans insats kommenteras och betygsätts av folk i hela världen.

På varje punkt har jag alltså kunnat hitta ett eller flera citat och passager i Sportbladets bevakning om 

Zlatan Ibrahimovics framgångar individuellt och lagmässigt, men en mer djupgående analys om 

själva resultatet följer senare.

72 Ibid.
73 Flinck, Johan, Thorén, Petra & Wagner, Michael (2015): ”Fem plus”. Sportbladet, 18 november. 
74 Karlsson, Erik (2015): ”Och Europa hyllade Sveriges superstjärna”. Sportbladet, 18 november.
75 Fredriksson, Emelie (2015): ”Världens kelgris – så hyllas Zlatan efter mål-showen på Parken”. Sportbladet, 19 november.
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6.2 Kvalitativ textanalys – Charlotte Kalla

6.2.1 Individuell framgång: VM-guldet i Falun 2015

Likt föregående presentation av resultatet kommer jag att ta upp exempel på de teoretiska 

utgångspunkter som jag har hittat i Sportbladet under de tre berörda dagarna kring Charlotte Kallas 

prestationer. Även hon har brister som folk känner till, och de kanske inte är lika uppenbara brister  

som nämndes för Zlatan, men där finns en fingervisning på att det faktiskt nämns även om henne. 

Tidningen som såldes i butik under den dag hon skulle köra sitt tiokilometers-lopp i Falun innehöll  

som så många gånger i Zlatans fall en krönika av Simon Bank. Där pekar han på ett skiathlonlopp 

tidigare under mästerskapet där Kalla krökte ryggen ett par centimeter och att huvudet föll mot 

bröstkorgen medan norskan Therese Johaug ryckte ifrån och tog hem guldet76. Ett påstående som 

inte alls är lika tydligt kritiskt som när de skriver om Zlatans svagheter.

När hon samma dag sedan vann guldet på hemmaplan var det återigen Simon Bank som tydligt 

visade vilken beundran för Charlotte Kalla som bor i honom. Detta är den första av två krönikor där 

han öser beröm och superlativ över henne.

När hon före VM sa att hon ibland tvivlar på vem hon är utanför skidåkningen, vem personen 

Charlotte egentligen är, så finns ju svaret ute i spåret: Du är den sortens person som kan 

använda dina egenskaper till att bli vad du vill, så länge som du inte låter någon annan formulera 

det åt dig77.

För att vidare beskriva hans beundran kommer jag att citera samma krönika, som också glider in på 

det faktum att en sporthjältes prestationer kan skänka hopp till en nation.

Alla kan inte åka skidor som Kalla, men varje ung människa i Sverige kan försöka göra sin egen 

plan, se till att inte skena med tankarna, försöka fokusera på rätt saker och bli allt vad de kan 

bli78.

Hon tycks alltså inte bara ge hopp till unga idrottare därute i stugorna som följer hennes insatser i  

skidspåren via SVT:s ”Vinterstudion” utan är enligt Simon Bank en förebild för alla individer i hela  

vårt samhälle. Likt föregående punkt hittas även tecken på denna hoppgivande prestation i Simon 

Banks krönika ännu en dag efter guldet.

76Bank, Simon (2015): ”I fem år har tiden smalnat mot just denna dag – det är här det smäller, det är nu det gäller”. Sportbladet, 24 

februari.
77 Bank, Simon (2015): ”Kalla lät varggrinet lysa genom snön”. Sportbladet, 25 februari.
78 Ibid.
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I samma krönika pekar han ut något i Charlotte Kallas persona som skulle kunna tänkas vara en av 

de mest eftertraktade karaktärsdragen i en svensk idrottsstjärna, nämligen ödmjukheten. Bank kallar 

henne ”en trevlig, ödmjuk norrländsk brud i största allmänhet”.

Sportbladets berättelse om Charlotte Kallas VM-guld i Falun har likt Zlatans insatser också passat in 

på Somers fyra aspekter av en sådan. En början till just detta händelseförlopp har jag kunnat finna 

vid fyra olika tidpunkter. En av dem var den dagen då Charlotte Kalla ”endast” tog brons i 

skiathlon, vilket Simon Bank belyste i sin krönika inför loppet, att det nu var hennes tur 79. En annan 

sådan fann jag i tidningen dagen efter guldet, då reportern Petra Thorén skrivit ett två uppslag stort 

dokument om Charlotte Kalla och hennes försäsong. Ingressen i de fyra separata artiklarna löd: 

”Guldet i Falun är resultatet av unika egenskaper och hårt arbete. Charlotte Kalla hade aldrig klarat 

det utan....” vilket sedan följdes av sin ork, sin styrka, sitt psyke och sitt fokus80. Artiklarna skrevs 

under sommaren då de vid fyra olika tillfällen träffat Kalla på diverse platser och berättelsen fick sitt 

slut när hon fick vinna ett guld i sitt hemland.

Likt Zlatans individuella framgång har jag inget att påpeka vad gäller Sportbladets Sportbladets val  

av fokus i artiklarna. Detta guld var den största sporthändelsen under den dagen, vilket resulterade i 

att framsidan och de fyra första uppslagen i sportbilagan den dagen handlade om just det. Jag har 

däremot hittat två exempel på den fjärde och sista aspekten av hur medierna bygger upp en 

sporthjälte: mytologiseringen av sportvärlden. Nedan följer det ena:

Ramsorna och applåderna ebbar ut i ett sorl, snön blåser i spiraler bland husen, pölar av tövatten 

skvätter, men Charlotte Kallas föräldrar verkar sväva en halvmeter över kullerstenen81.

Detta skrev Kristoffer Bergström i en artikel som i mångt om mycket handlade om Charlotte Kallas 

föräldrar och det ögonblick där de möttes efter guldloppet. I detta fall handlar det inte nödvändigtvis  

om sporten i sig, utan vad sporten kan göra med människor. Kallas föräldrar verkar befinna sig i 

sjunde himlen, eller åtminstone en halvmeter närmare densamma enligt Bergström.

Vad gäller utrymme för andra att uttala sig om Charlottes triumf  var det i detta fall ganska begränsat. 

De enda som kommenterar förstaplatsen förutom Kalla själv var Simon Bank i sin krönika och 

hennes föräldrar i tidigare nämnda artikel.

79 Bank, Simon (2015): ”I fem år har tiden smalnat mot just denna dag – det är här det smäller, det är nu det gäller”. Sportbladet, 24 

februari.
80 Thorén, Petra (2015): ”Dokument om Kalla”. Sportbladet, 25 februari.
81 Bergström, Kristoffer (2015): ”Kallas känslosamma möte: Äntligen! Jag har bara sett er på tv...”. Sportbladet, 25 februari.
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6.2.2 Avgörande i ett lags framgång: OS-guldet i stafett

Då jag i min tolkning av alla artiklar om Charlotte Kallas OS-guld i Sotchi 2014 inte har hittat någon  

negativ ton kring hennes idrottsutövande, det har alltså inte skrivits om hennes svagheter eller 

brister, så kommer jag direkt att gå in på den beundran och dyrkan som finns i Sportbladets 

journalistkår kring henne och den prestation hon lyckades med i Ryssland. Som så många gånger 

förr kommer nedan ett urklipp från Simon Banks krönika dagen efter.

En Kalla-staty finns redan, jag vet inte vad vi borde bygga nu. Ett torg? En flygplats? Kanske 

ingenting. Den här idrottskvinnan är ett moment i egen rätt, en naturresurs och nationalklenod 

och förebild på fler sätt än de som ryms på skidor82. 

Bank skriver även att prestationen bör rankas bland de finaste av svenska idrottsframgångar och 

menar att de andra skidåkarna inte hade en chans när upploppet kom, att de mötte en ”flygmaskin”. 

Precis som med Kallas individuella prestation hittade jag ett citat från krönikan ovan som tydligt 

påpekar att stämningen har höjts av insatserna och att de ger ett hopp för framtiden.

Jag hoppas att ett helt ungt svenskt folk, killar och tjejer som i sin vardagsverklighet definieras av 

alla andra, stirrade rakt in i Charlotte Kallas ögon i går. Sådär kan det se ut, såhär kan det gå om 

man hittar sin egen korridor, gör sin egen sak, häller in all sin energi där ingen annan når83.

I samma krönika pekar han, i mitt tycke, tydligt på att Kalla representerar det svenska idealet eller,  

som jag har varit inne på, åtminstone en del av det. Detta gör han när han beskriver bakgrunden till 

vad som gjort Charlotte Kalla till den vinnare hon är idag, och nämner saker som hennes 

skogsarbetarfamilj, sommarjobbet på sågen och mjölksyran i benen efter de långa passen på de 

norrländska myrarna84. För att toppa det hela menar han att hon fått ödmjukheten med sig i 

modersmjölken, ett karaktärsdrag som belystes även efter hennes individuella prestation, men att 

hon har fått kriga sig till ett ego som tagit henne till världstoppen.

Sportbladets berättelse om denna prestation tar sin början när Charlotte Kalla tar över den figurativa 

stafettpinnen för att sedan ta oss igenom hela händelseförloppet minut för minut under hennes lopp 

med hjälp av bilder85. Det finns även i detta fall ytterligare en början men som jag valt att inte titta 

närmare på i min undersökning. Aftonbladet släppte nämligen en extra bilaga i sin tidning dagen 

efter OS-guldet kallad ”Story”, där de i en 16 sidor tjock tidning berättar om hela Charlottes uppväxt 

och hur hon tagit sig dit hon befinner sig för tillfället. Denna valde jag inte att kolla närmare på då 

det inte fanns något liknande om Zlatan. Angående framtida triumfer ”hintade” eller påstod Simon 

82 Bank, Simon (2014): ”Ett ögonblick för historien”. Sportbladet, 16 februari.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Thorén, Petra (2014): ”Jag gick för guld”. Sportbladet, 16 februari.

27



Bank i den krönika jag har citerat två gånger tidigare på denna sida att det kommer att komma fler 

av: ”Charlotte Kalla har sitt guld nu, hon kommer att ta fler”86.

Intrigen som förstärker den dramatiska effekten i just denna historia är det faktum att Charlotte 

Kalla var hela 25 sekunder bakom toppduon när hon tog över efter Anna Haag. Simon Bank kallade 

det för ”en evighet utbredd över en stentuff  mil” och att hon gick ut ”på den där omöjliga sista 

sträckan” i sin krönika i tidningen morgonen därpå87.

Det Sportbladet har gjort i bevakningen av damernas stafettguld i Sotchi är att välja ut just Charlotte  

Kallas insats som det viktigaste och att det är hon som får störst plats. På de tio första sidorna dagen 

efter insatsen är det förutom Kalla bara Anna Haags namn som nämns fler än en gång i sin helhet, 

och när hennes namn väl nämndes var det oftast på grund av att det var hon som var den som 

lämnade över till Charlotte Kalla. Visst, hennes upphämtande var starkt, men faktum var att de 

redan låg på en bronsplats vid den tidpunkten. I mitt tycke är det dock inte fel att fokusera på 

Charlotte då det verkligen var hennes insats som bäddade för guldet, ett ordinärt lopp från henne 

och det hade inte resulterat i ett guld. Med det sagt är det intressant att se hur man på Sportbladet 

värderar vissa aspekter av en nyhet eller en tävling och hur man rekonstruerar verkligheten på ett 

sådant sätt att det blir så dramatiskt och intresselockande som möjligt.

Så till den mytiska sportvärlden som den gode Simon Bank är så duktig på att måla upp. Givetvis har 

han använt sig av ord och meningsuppbyggnader som får en att tänka på en magisk värld långt borta 

även när det gäller denna insats.

När hon flög in över mållinjen var hon så ensam på världstoppen att hon hade fått svindel om 

det inte vore för att Anna Haags, Ida Ingemarsdotters och Emma Wikéns kroppar låg över 

henne88.

I detta fall har desto fler personer fått uttala sig om först och främst Kallas men även de andra 

stafettdeltagarnas insatser. Det gäller såväl gamla svenska skidprofiler som Torgny Mogren, Thomas 

Wassberg och Marie-Helene ”Billan” Östlund såväl som utländska journalister från Polen, Norge, 

Finland, Tyskland och USA89. Det som kanske sticker ut allra mest av de högprofilerade namnen 

som fick uttala sig om prestationen är våra kungliga högheter kung Carl XVI Gustaf  och drottning 

Silvia som hade svårt att hitta ord för vilka känslor de hade och vi fick även lära oss att vår regent 

har en ganska kraftfull röst: ”Kungen skrek så mycket att jag är helt döv, skrattade drottning Silvia90”.

86 Bank, Simon (2014): ”Ett ögonblick för historien”. Sportbladet, 16 februari.
87 Ibid
88 Ibid
89 Flinck, Johan (2014): ”Hyllas – av världen”. Sportbladet, 16 februari.
90 Flinck, Johan (2014): ”Kungafamiljens galna guldlycka: ”Det här är världens bästa tjejer””. Sportbladet, 16 februari.
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6.3 Kvalitativ textanalys – slutsatser

När jag hade färdigställt den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna jag ämnade att 

pröva i min undersökning var jag ganska övertygad om att jag skulle kunna finna vissa mönster och 

företeelser i Sportbladets bevakning kring dessa fyra idrottsprestationer. Att jag däremot skulle finna 

det för samtliga punkter utom en hade jag faktiskt inte kunnat ana.

En av två punkter vad gäller skapandet av en nationell sporthjälte som jag inte kunde finna vid alla  

fyra händelser var det att en nationell sporthjälte kan ha svagheter. Sportbladet inte belyste en 

svaghet hos Charlotte Kalla vad gäller hennes och hennes lagkamraters stafettguld vid OS. Något 

som skulle kunna ligga bakom detta är att loppet i sig inte skrevs upp särskilt mycket inför då flera 

andra svenskar stod i fokus. Endast en artikel om stafetten publicerades samma dag som den gick av 

stapeln. Detta är ett intressant resultat då jag under teori och tidigare forskning nämnde att kvinnor i 

politiken inte ges samma utrymme för misstag som männen. Kanske är det likadant här, man belyser 

ingen direkt svaghet i Kallas utövande och hade journalisterna haft fog för att kritisera Kalla innan 

kanske hon inte ens hade betraktats som en sporthjälte i samma utsträckning som Ibrahimovic.

Ännu en punkt som inte kunde hittas vid samtliga fyra tillfällen var att idrottaren representerar det 

svenska idealet. Det kunde inte hittas efter Zlatans prestation för det svenska landslaget, men det 

intressanta var hur det skilde sig i det sätt Sportbladet presenterade karaktärsdragen som de båda 

idrottarna innehar. När det gällde Zlatan kunde jag hitta en passage där man lägger fokus på det 

komplexa i hans personlighet och att det liknar Sveriges, medan det karaktärsdrag som lyftes fram 

hos Kalla var ödmjukheten.

Den del i mediernas berättelser om sporthjältarna som var lite svårare att granska är det att de gör en 

urvalsprocess och väljer att fokusera på enskilda händelser. Det skulle troligtvis kunna gå att 

diskutera mer kring nyhetsvärderingen kring utrymmet de båda idrottarna fick efter sina individuella 

triumfer, men då det inte fanns några andra riktigt stora händelser inom sportvärlden just de dagarna 

är det svårt att på ett kritiskt sett granska det faktum att man fokuserade så hårt på just dessa 

insatser. När det gäller framgångarna för ett lag var det lite enklare, men alltjämt ganska svårt att dra 

några slutsatser kring värderingarna. Jag hade ju valt ut dessa mästerskap eller matcher just på grund 

av att Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla var tungan på vågen för framgången. Jag anser att jag 

åtminstone har kunnat problematisera det hela lite grann i min undersökning och att jag kunnat peka 

på att Sportbladet har valt att rikta sina blickar mot en enskild individ istället för laget som gjorde 

jobbet.

Annars är det som sagt väldigt intressant att jag kunnat finna, vissa mer tydliga än andra, bevis på att 

Sportbladet har använt sig av varenda aspekt av skapandet av sporthjälten som jag har nämnt. Från 

de egenskaper som passar in på en nationell sporthjälte till de metoder medierna använder sig av för 
29



att förstärka berättelsen om densamme. Allra tydligast fanns dessa komponenter att hittas i de 

krönikor som skrivits om sporthjältarna. Det är där journalisterna har använt sig av målande språk 

som framhäver vilka känslor de och kanske hela Sveriges folk har kring de båda stjärnorna och det 

var även där det blev som allra tydligast hur medierna målar upp den sportsliga världen som en 

mytisk plats där magiska saker kan hända. Att endast en av alla de krönikor jag granskat var skriven 

av en kvinna kan även det vara något att ta sikte på vid en mer genomgående undersökning om 

Sportbladet som tidning.
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6.4 Kvantitativa innehållsanalysen

Som ett komplement till den kvalitativa textanalysen har jag som bekant valt att göra en kvantitativ 

innehållsanalys för att undersöka om det finns någon skillnad i presentationen av sporthjältarna  

utifrån att de är av olika könstillhörighet. De båda är älskade stjärnor och två av Sveriges största 

mediala profiler, men faktum kvarstår att en av dem är man och den andra är kvinna. Därför har jag 

velat jämföra det utrymme de har fått i Sportbladet och lite av vad det utrymmet har innehållit.  

Nedan kommer jag att presentera det resultat jag nått efter att ha använt mig av mina variabler.

Figur 1.1 – Antal artiklar

6.4.1 Antal artiklar

Tidigare forskning har visat att män får långt större utrymme i medierna än kvinnor91. För att titta på 

hur stort utrymme mannen Zlatan Ibrahimovic och kvinnan Charlotte Kalla fick innan och efter  

sina prestationer valde jag att inleda denna innehållsanalys med att räkna hur många artiklar det 

skrevs om de två idrottarna under den avgränsade tidsperioden.

Resultat: Totalt sett skrevs det lika många artiklar om de båda sporthjältarna under den tidsperiod 

jag undersökte, närmare bestämt 25 vardera. Det som skiljer de åt var att det skrevs 14 artiklar om 

Ibrahimovics individuella prestation jämfört med tolv om Charlotte Kallas, samt elva artiklar om den 

förstnämndes insats i ett lags framgång till skillnad från Kallas 13 artiklar. 

Analys: Ser man enbart till denna statistik så finns det alltså inte några större skillnader på 

Sportbladets bevakning av de fyra olika idrottshändelserna och jag kan inte i detta resultat hitta  

något som stärker tesen eller teorin om att män får mer utrymme i medierna än vad kvinnor får. Nu 

är detta ett litet stickprov som man inte kan dra några stora slutsatser kring Sportbladets allmänna 

rapportering, men det är en fingervisning på att det inte verkar vara några stora skillnader vad gäller 

de stora prestationerna av de två mest älskade idrottarna vi har, oavsett kön.

91 Carlisle Duncan (2006), 235.
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Figur 2.1 – Antal tecken

6.4.2 Antal tecken

För att inte bara stirra mig blind på hur många artiklar det skrivits bestämde jag mig också att räkna 

hur många tecken som har skrivits i dessa artiklar. En liten kort text på botten av sidan är ju kanske 

inte riktigt lika mycket värd som en text som slås upp över en helsida. Här visade det sig att de jämna 

antal artiklarna i verkligheten inte var fullt så jämna som de kan te sig vid en överblick.

Resultat: Om Zlatan Ibrahimovics prestationer skrevs det totalt 66 297 tecken ganska jämt fördelat 

på runt 33 000 tecken per insats medan det skiljer sig lite mer vad gäller Charlotte Kalla. Om henne 

skrevs det också drygt 33 000 tecken efter hennes, Anna Haag, Emma Wikén och Ida 

Ingemarsdotters OS-guld medan hennes individuella VM-guld ”tar priset” på hela 41 083 tecken 

vilket ger henne ett totalt utrymme vad gäller tecken 73 872 stycken, mer än sex tusen fler än Zlatan.

Analys: Teorin om att kvinnors utrymme är mindre än det motsatta könets kan alltså inte heller här 

styrkas eller riktigt motbevisas. Återigen är det inte ett tillräckligt stort urval att kunna dra generella  

slutsatser kring kvinnors utrymme i stort utan endast att Charlotte Kalla tycks få lite större 

spaltmeter i Sportbladet efter sina sportsliga prestationer än vad Zlatan Ibrahimovic får.

Vad kan då detta bero på? Först och främst var det ju Kalla som faktiskt hade fått flest röster två år i 

rad när det gällde den mest omtyckta idrottaren i Sverige, vilket i sig tycks borde leda till att hon 

också får störst utrymme med tanke på att det då bör vara om henne som det svenska folket vill läsa 

mest om. Ett annat sett att se på det hela är att det i Kallas fall faktiskt handlade om större triumfer, 

det vill säga ett OS-guld och ett VM-guld. Hur står sig ett målrekord och ett avancemang till EM i 

det svenska fotbollslandslaget mot det? Det är svårt att svara på, men titlarna i sig kanske väger lite 

starkare för Charlotte Kalla, vilket kan ha påverkat att det skrevs mer tecken om hennes prestationer 

än om Zlatan Ibrahimovics diton.
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Figur 3.1 – Antal bilder

6.4.3 Antal bilder

Ytterligare en variabel jag tagit mig användning av för att kunna mäta och jämföra Zlatan 

Ibrahimovics och Charlotte Kallas utrymme i Sportbladet är hur många bilder de har förekommit 

på. Precis som antalet artiklar säger det inte allt om hur stort utrymme det handlar om, det vill säga 

att en bild kan vara mycket mindre än en annan, men i detta fall har jag valt att endast räkna bilderna 

och inte hur stora det är då det skulle krävas, i mitt tycke, onödigt mycket tid och kraft. Hur som 

helst var resultatet intressant och följer inte alls de linjer som de två första variablerna pekar mot.

Resultat: I de tre tidningar jag har undersökt kring Zlatans individuella prestation förekommer han 

på så mycket som 69 bilder, varav två gick att finna på förstasidorna av sportbilagan. Tittar vi 

närmare på de tre som rörde Zlatans insats i landslagets framgång förekom han på hela 93 bilder, 48 

av dem gick att hitta på framsidorna i form av kollage på två upplagor. Som figuren ovan visar är det 

långt ifrån lika många bilder när det gäller Charlotte Kalla. Hon förekom på 23 bilder varav två på 

framsidorna i de tre upplagor som rörde hennes individuella prestation och 31 bilder före och efter  

OS-guldet med stafettlaget. Av dessa befann sig två av de bilderna på förstasidorna av Sportbladet.

Analys: Det var hyfsat jämt i fördelningen vad gäller artiklar och tecken mellan de två idrottarna, 

med ett litet övertag för Charlotte Kalla, men när det kommer till bilder var det alltså en stor 

övervikt av bilder på Zlatan. Hur stort utrymme dessa bilder fått har jag som sagt inget konkret svar 

på, men vid en överblick av tidningarna och på de siffror jag fått fram syns Zlatan betydligt mer än 

Charlotte Kalla vad gäller bilder. Det faktum att flera av de hittas i form av kollage påverkar givetvis 

resultatet. Detta är alltså den enda aspekten som jag kan se att just män får större utrymme än 

kvinnor i medierna, men om jag ska analysera det totala resultatet vad gäller utrymmet så kan jag inte 

bekräfta eller förneka den teoretiska utgångspunkten om att männen får större utrymme som låg till 

grund för denna del av den kvantitativa innehållsanalysen.
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Figur 4.1 – Antal gånger kön nämns

6.4.4 Antal gånger kön nämns

Så till den sista teorin som jag ämnade att testa när det gäller skillnaden i presentationen av Zlatan 

Ibrahimovic som man och Charlotte Kalla som kvinna, nämligen den som säger att fokus ofta faller 

ifrån kvinnornas insatser och prestationer för att istället rikta blickarna på det faktum att de just är  

kvinnor92. Jag valde att räkna alla ord som hänvisar till vilket kön Zlatan och Charlotte är, förutom 

han, honom, hans, hon, henne och hennes. Resultatet visar att det med rätt stor marginal är det 

kvinnliga könet som uppmärksammas mest.

Resultat: Totalt sett nämns det att Zlatan är man åtta gånger. Två av gångerna är det han själv som 

refererar till sig själv som ”killen från Rosengård”. Andra ord och fraser som har använts för att peka 

på honom som man är ”ny herre på rekordtäppan”, ”tvåmiljardersmannen” och ”kungen av 

Sverige”. Att Charlotte Kalla är kvinna benämns dubbelt så många gånger som det faktum att Zlatan 

Ibrahimovic är man, närmare bestämt 16 gånger. Tre av dessa ord är ”dotter”, då det skrevs en 

artikel om hennes möte med sina föräldrar efter VM-guldet. Andra, kanske mer konkreta meningar, 

som, kanske i onödan, belyser hennes kvinnlighet är ”ödmjuk norrländsk brud i störst allmänhet”,  

”världens bästa tjejer”, ”gulddamerna” och ”den här idrottskvinnan”.

Analys: Här kan jag däremot med mitt resultat finna stöd för den teori jag tidigare förklarat. Det 

verkar som att Sportbladet nämner Kallas kön mer än vad de gör vad gäller Zlatan. Något som 

skulle kunna påverka det hela är att de i skidvärlden ofta nämner varje gren som ”herrarnas 30 

kilometer” och ”damernas 10 kilometer” med mera.Det fanns i mitt tycke endast ett fall där det var 

befogat att nämna könstillhörigheten och det var när Kalla och hennes lagkamrater i stafetten 

kallades för ”stafettdamerna”. Anledningen var att herrarnas dito omskrevs i samma artikel. För att 

kort svara på min fråga om det skiljer sig något i framställningen mellan mannen och kvinnan: ja, i  

det att Charlotte Kallas kön omnämns oftare och att Zlatan förekom mer ofta på bilder.

92 Jarlbro (2006), 94.
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7. Slutdiskussion
Jag kom in till detta arbete med syftet att undersöka hur Sportbladet bidrar till konstruktionen av 

sporthjältar i dagens mediesamhälle, följt av två frågeställningar som skulle tjäna detsamma. De 

handlade om två olika saker. Den första frågan handlade om Sportbladet framställer Zlatan Ibrahimovic och  

Charlotte Kalla som just ”hjältar”, och i så fall på vilket sätt. Den andra om det finns någon skillnad i  

presentationen av mannen Ibrahimovic och kvinnan Kalla, och i så fall vilka det skulle kunna tänkas vara . Nu när 

studien och analysen av densamma är gjord, tycker jag mig kunna svara på dessa frågor.

Sammanfattningsvis kan resultatet av min studie visa på att Sportbladet faktiskt framställer Zlatan 

Ibrahimovic och Charlotte Kalla som sporthjältar genom att använda sig av olika metoder och 

verktyg som tidigare har visat sig ligga till grund för just skapandet av dessa. De två klara 

skillnaderna jag har funnit i presentationen av mannen och kvinnan bakom dessa hjälteroller ligger i  

Sportbladets användning av ord som pekar på vilket kön de har, där Kalla blir omnämnd som just 

kvinna dubbelt så mycket som Zlatans manlighet belyses samt att den sistnämnde förekommer på 

108 fler bilder än vad Charlotte Kalla gjorde. Att det är så pass stort skillnad är anmärkningsvärt då 

studien som bekant endast berörde sex upplagor vardera av Sportbladet.

Som bekant har Sportbladet använt sig av näst intill samtliga punkter vad gäller just sporthjälten 

vilka jag använde mig av vid min analys av omskrivningarna av de båda idrottarnas prestationer. Det 

är inte bara så att jag endast hittade dem en gång i texterna om idrottarna, utan dem som jag har valt 

att citera eller omnämna är endast en liten del av det som egentligen skrivits.

Som jag nämnde i analysen av den kvalitativa textanalysen var väldigt många av mina exempel 

hämtade från krönikor i tidningen och det kanske inte är så konstigt att det är just där som det lyser 

igenom allra tydligast. I en krönika kommer journalistens egna tankar och åsikter kring en viss 

individ fram väsentligt mycket mer än den gör i en ”vanlig” nyhetsartikel. Därför är det lätt att vända 

sig till dessa för att finna en beundran eller dyrkan till idrottarna men det som var intressant att skåda 

var att berättelsen om sporthjälten även den trädde fram allra tydligast i den artikelformen. Jag valde 

att skriva utförliga citat från krönikor när det gäller mytologiseringen kring sportvärlden vid alla fyra  

prestationer då det enligt mig är en av de allra starkaste bevisen på att någon omskrivs som en hjälte.

Ska jag skönja några skillnader i just Sportbladets konstruktion eller det fortsatta formandet av 

hjälten Zlatan och hjältinnan Kalla, om vi bortser från genusaspekten ett tag till, så var de inte 

särskilt stora. Två punkter där det skilde sig var att det gavs mer utrymme åt reaktioner efter Zlatans 

prestationer än det gavs vid Kallas diton samt att det man inte nämnde någon svaghet i Charlotte 

Kallas lagprestation. Kanske kan det förstnämnda grunda sig i att fotbollsvärlden har en större 

repertoar av stjärnor och profiler som kan uttala sig än det finns inom skidvärlden, medan det andra 
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möjligen kan grunda sig i det jag nämnde i analysen, nämligen det faktum att kvinnor inom politiken 

inte har fått samma acceptans och förlåtelse vid ett snedsteg jämfört med männen.

Skillnaderna mellan hur mannen och kvinnan bakom hjältarna presenterades var som bekant att 

Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla fick ganska likvärdigt utrymme efter sina insatser, men att 

den förstnämnde förekom på många fler bilder än den senare. Den kvantitativa innehållsanalysen 

visade också att Charlotte Kallas könstillhörighet benämndes dubbelt så mycket som Zlatans vilket 

enligt teorin om prestation mot kön betyder att lite udd tas bort från hennes faktiska bedrifter för att 

istället fokusera på det faktum att hon är kvinna. Nu anser jag att hennes idrottsliga gärningar fick 

väldigt stor plats och hade jag inte haft detta teoretiska stöd sen innan hade jag nog inte märkt av 

det, men det är ändock lite skrämmande att Sportbladet trycker så hårt på att hon är kvinna och inte 

bara rakt av en fantastisk idrottare, oavsett kön.

I denna uppsats har jag inte diskuterat något kring varför varför just dessa är de personer som är de 

mest älskade. Då jag endast valt att studera dessa är det svårt att kunna se om det finns några andra 

idrottare runtom i Sverige som Sportbladet bevakar på ett likadant sätt. En manlig bubblare skulle 

kunna vara ishockeymålvakten Henrik Lundqvist och en kvinnlig sådan simmerskan Sarah Sjöström. 

Frågan är då vad som gör Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla så älskvärda? Jag tror att det går 

att finna i den punkt om sporthjälten som säger att den på något sätt bör representera landets ideal. 

Dessa två har, som jag har varit inne på tidigare, vitt skilda bakgrunder och på något sett är de två 

sidor av myntet Sverige. 

De ideal som i detta fall lyftes fram hos de båda var det komplexa i Zlatans personlighet och att det 

på något sätt liknar hela Sveriges personlighet i dag, medan man i Charlottes personlighet valt att 

lyfta fram ödmjukheten, vilket länge har betraktats som eftersträvansvärt. Idag handlar det inte bara 

om att vara helylle och komma från de djupaste skogarna likt våra gamla profiler såsom Gunde Svan 

och Ingemar Stenmark, du kan likväl vara född i en av Sveriges tuffaste förorter och ändå ta dig till  

samma plats på stjärnhimlen.

Det faktum att man oavsett personlighet och bakgrund kan bli en stor förebild för så många och 

rentav bli ett lands sporthjälte är i mina ögon något mycket beundransvärt. Därför ser jag inget 

större problem i att Sportbladet i sin bevakning av dessa två idrottsprofiler så tydligt målar upp de 

som hjältar, tvärtom. I och med det utrymme de får i medierna desto större inverkan och hopp 

skänker deras prestationer på barn och ungdomar runtom i vårt avlånga land. I mitt tycke finns det 

nog inte två bättre idrottare som skulle kunna spegla Sveriges tvådelade nationella identitet.
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7.1 Förslag till framtida forskning

Då jag endast använde mig av genusaspekten av sporthjältarna som ett komplement till min 

kvalitativa studie vore det intressant att ta det ett steg längre i en mer utförlig undersökning. Är det 

verkligen så jämt i skriverierna kring Zlatan Ibrahimovic och Charlotte Kalla som min undersökning 

fick det att verka som? Under en hel säsong, skrivs det fortfarande lite mer om Kalla eftersom hon 

ju är Sveriges mest älskade idrottare enligt Sportbladet, eller skiftar det där?

Det vore även intressant att med en kvalitativ studie undersöka hur bevakningen kring sporthjältarna 

eventuellt ändras vid ett nederlag. Tas hjälterollen ifrån idrottaren när det går tungt och i så fall hur?

Som jag har varit inne på i analysen av resultatet målas Ibrahimovic och Kalla upp som sporthjältar 

mestadels i krönikor, vilket jag anser vara intressant. En studie som skulle kunna gå att göra på just 

krönikorna är en kvalitativ textanalys där man undersöker adjektiven eller superlativen som 

journalisterna använder sig av när de skriver om våra stora idrottsstjärnor för att se vilken bild de 

porträtterar av dem.
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