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KAPITTEL l BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

1.1 A VISENES SPORTSSIDER OG KOMMUNIKASJONSSITUASJONEN 

Å være journalist i dagens mediesamfunn kan være både interessant og krevende. Du er ikke 

alene om nyhetene, derfor er du avhengig av at mottakerne vil ha det du har å tilby. Fram til 

1923 var avisene alene om å tilby nyheter og annet aktuelt stoff. Men fra det første 

kringkastingsprogram ble sendt ut fra Tryvasshøgda i 1923, hadde avisene fått en farlig 

konkurrent. På slutten av femti tallet kom tv, og i dag kan vi velge og vrake i nyhetstilbud. 

Vi har både innenlandske og utenlandske aviser, lokale og riksdekkende radiostasjoner og et 

utall tv-kanaler å velge i. Og hva skal vi da velge? Det er våre interesser og journalistenes 

presentasjonsmåter som i stor utstrekning styrer de valg vi tar. 

En sportsjournalist i dag merker tydelig konkurransen fra tv og radio. Han kan sjelden 

være først ute med en sportsnyhet. Likevel er sportssidene i avisene populært lesestoff. 

Sportsjoumalistene skriver for personer i alle aldre, med det felles at de er interessert i 

sport. Derfor må han velge en meddelelsesform som når alle mottakerne. Meddelelsesform 

vil si at han velger et innhold, en struktur og et språk som han tror alle vil forstå og like, 

samtidig som meddelelsesformen må godkjennes av avisens ledelse. 

Å skrive en tekst som fenger ulike aldersgrupper, begge kjønn og personer med ulike 

forhåndskunnskaper kan være vanskelig. Journalisten må kjenne sine mottakere godt og vite 

hva de vil ha. Mottaker grupper er ikke ensartete, og dermed vil de valg journalistene tar 
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ofte være mer tilpasset enkelte deler av mottakergruppen enn andre. At de fleste 

sportsjoumalister er menn, kan føre til at de lettere tilpasser teksten mannlige mottakere. De 

kan identifisere seg selv med mottakerne og velge innholdsmomenter, struktur og språk 

etter det. Rabin Lakoff skriver at menn og kvinner utvikler fra tidlig barndom hvert sitt 

språk. Forskjellene viser seg både i ordvalg og syntaks. "We find differences in the choice 

and frequency of lexical items; in the situations in which certain syntactic rules are 

performed; in intonational and other supersegmental patterns" (Lakoff,l975:8). Hvis menn 

utvikler et annet språk enn kvinner, vil dette sannsynligvis vises i de tekster menn og 

kvinner skriver. Dette kan føre til at mannlige journalister og kvinnelige journalister skriver 

ulikt. Mottakerne vil sannsynligvis lettere identifisere seg med det språk de selv bruker, noe 

som kan føre til at tekster skrevet av mannlige journalister lettere faller i smak hos mannlige 

mottakere og omvendt. Else Ryen sier også at språkbruken er forskjellig for kvinner og 

menn. Det viser seg i at enkelte språktrekk er hyppigere i bruk hos det ene enn det andre 

kjønn. " .. undersøkinger (referert i artiklene i del Ill: 'Trekk ved kvinners og menns 

språkbruk') viser at enkelte språktrekk er hyppigere i bruk hos det ene enn det andre 

kjønnet. Aere av resultata fra disse undersøkingene, bl.a. at kvinner oftere enn menn bruker 

grammatiske former som ligger nær opp til skriftspråket, standardspråket, slutter seg til 

forskningsresultat fra andre vestlige land" (Ryen, 197 6:9). 

Når avsenderen vet at de fleste mottakerne har sett eller hørt begivenheten før han 

kommer med sitt bidrag, er den språklige og tekniske utforming han gir meddelelsen, viktig. 

Kan han bruke sitt mannsrelaterte språk, eller må han også tilpasse seg de kvinnelige 

leserne? Meddelelsen tar utgangspunkt i referenten. Olaf Øyslebø (1978: 11) beskriver 

referenten som tingen selv, forholdet eller handlingen som det tales om. For en 

sportsjournalist blir referenten da den sportsbegivenhet han skal dekke. At journalistene 

sjelden kan være først ute med en sportsbegivenhet, har ført til at avisenes sportsjournalister 

de siste tiårene har beveget seg i stadig større grad bort fra det rene sportsreferatet og mot 

større interesse for idrettsutøverne og deres kamp for seier. Dette er en av konklusjonene til 

Johannes Haugen (1978:55). 
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Journalistens meddelelse kommer i avisen i form av en verbal tekst, eventuelt med 

visuelle illustrasjoner til. Teksten vil være resultat av en rekke valg journalisten gjør 

underveis i arbeidet. Å lese det en alt vet, er ikke spennende. Derfor må avisjournalisten 

tilby noe annet enn det tv og radio allerede har tilbudt. Som innholdsmomenter kan intervju 

med utøvere, trenere, tilskuere eller andre utøvere være til hjelp. Miljøskildring, 

stemningsrapport, kommentarer og utenomidrettslige forhold kan også benyttes for å skape 

interesse. Her gjelder det for journalisten å tenke nytt. Den språklige utforming han gir 

innholdet, kan også øke eller minke interessen hos mottakerne. Valg av retoriske figurer og 

troper, setningskonstruksjoner og ordvalg farger teksten og har innvirkning på 

mottaker gruppen. Dagens journalister har den fordel at de som oftest har vært til stede på 

det idrettsarrangement de skal skrive om, og har førstehåndskjennskap til de idretter de 

omtaler. Dette gjør at en sportsjournalist ofte kan være sin egen kilde og blir oppfattet som 

en ressursperson av mottakergruppen. Derfor er det viktig at journalistene klarer å leve opp 

til den forventningen. 

Journalistens holdninger kan vise seg i det aspekt og det perspektiv han legger til grunn for 

sin tekst. Jan Andersson og Mats Furberg sier at: "Perspektivmarkorerna kraver att 

avsi:indaren ser på varlden från en position som in går i uttryclcens situationsfalt; 

aspektmarlcorerna kraver att anvandaren lagger det varseblivna fenomenet under ett visst 

fokus be grepp. Perspektivmarkorema meddelar in te utbliclcspunlcten; inte heller meddelar 

aspektmarkorerna vilket fokusbegreppet ar. Markorerna avslojar utblickspunkten eller 

fokusbegreppet, ungefar som dialekten avslojar snarare an meddelar talarens hemort'' 

(Andersson og Furberg, 1970: 73/7 4). Hvilket aspekt avsenderen har, vises i 

seleksjonsprosessen og organisasjonsprosessen. 

Aspektet forteller mottakerne hva avsenderen har valgt å fokusere på, og hvordan han 

har fordelt sin oppmerksomhet. I en opplevelse kan en aldri få med alt. Enhver person er 

nødt til å foreta valg. Ikke alltid er man bevisst de valg man tar. Andersson og Furberg 

(1970:45) peker på at interesser, behov og utdannelse er blant de faktorer som påvirker en 

seleksjonsprosess. En journalist som skal dekke en idrettsbegivenhet, må være selektiv. 
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Ingen journalist kan registrere alt som hender, og mottakeme er heller ikke interessert i et 

uttømmende referat. Journalisten velger på vegne av sine mottakere, men lar egne 

interesser, tillærte normer og kunnskap om hva mottakerne vil ha, være med å styre 

seleksjonsprosessen. Dermed blir noe vektlagt mer enn annet, og derigjennom får 

mottakerne se hvordan journalisten opplever begivenheten, og hva han synes er viktig eller 

tror mottakerne vil synes er viktig. Hva resultatet av seleksjonsprosessen blir, kan derfor 

variere fra journalist til journalist, men trenger ikke å gjøre det. 

Hvilket perspektiv avsenderen har, avgjør hva han oppfatter. Derigjennom bidrar også 

perspektiv til seleksjon av de momenter som skal omtales, og hvilken omtale de ulike 

momenter får. Det avsenderen synes om, kan få et annet perspektiv enn det han ikke synes 

om. "Sannolikt ar emellertid att de allra fiesta upplevelser betingas av den upplevandes Hige 

i rum, tid och socialt falt och av hans kunskaper, intressen, behov och andra inre faktorer. 

De yttre och inre faktorer som betingar hans upplevelse av något utgi:ir det perspektiv varur 

han betraktar detta något. Samtidigt påverkas nog också hans perspektiv av de allra fiesta 

nya upplevelser" (Andersson og Furberg,l970:59/60). Perspektiv blir dermed med på å 

styre valget av innholdsmomenter og til en viss grad den språklige utformingen som 

innholdsmomentene får. Andersson og Furberg (1970:65) mener at hverdagslivets hendelser 

ofte analyseres ved hjelp av perspektivbegrepet. De viser da til eksempler der uønsket 

oppførsel hos barn blir av foreldrene forklart ut fra dårlig påvirkning fra kameratene. Ulik 

sosial status og ulikt kjønn kan medføre at journalister opplever en hendelse ulikt. De har 

ulikt utgangspunkt for observasjonen, opplever forskjellige detaljer og ordner sine 

opplevelser annerledes. En person fra arbeiderklassen har ikke samme forståelse for 

skipsrederens klage på skattesystemet, som en person fra det øvre sosiale lag som kanskje 

selv er misfornøyd med skattesystemet. En mann vil ikke ha samme forståelse for kvinners 

problem med barneoppdragelse hvis mannen ikke selv deltar i barneoppdragelse. Dette 

innebærer at personer fra samme sosiale miljø eller av samme kjønn kan ha lettere for å 

akseptere og være enig i hverandres perspektiv på en hendelse. 

Når en journalists aspekt og perspektiv skal undersøkes, må man ha klart for seg at 

ikke noe kan kalles et riktig eller et ikke relevant aspekt eller perspektiv. Er avsender 
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og/eller mottaker seg perspektivet bevisst, kan de ifølge Andersson og Furberg (1970) 

vurdere om perspektivet er rimelig, og et rimelig perspektiv kan være tegn på et relevant 

perspektiv. Men at et perspektiv er relevant betyr ikke at andre er irrelevante. I en 

journalists tekst kan aspektet vises i hva det blir fokusert på, hva som blir tillagt mest vekt 

eller i hvordan en journalist omtaler enkelte komponenter i teksten. I en sportsreportasje 

kan referering av premieutdelingen vise fokusering. Hvis familieforhold omtales og selve 

hendelsen glemmes, er bakgrunnen tillagt mest vekt, og hvis familiebakgrunnen omtales som 

noe som binder utøveren psykisk til sine foreldre, eller som en støtte som gjør at utøveren er 

kommet dit den er, er det aspektmarkører som kan vise mottakerne hvordan avsenderen ser 

det som han omtaler. Perspektiv vil i en tekst påvirkes av den posisjon avsenderen ser 

hendelsen fra, og er dermed med på å strukturere innholdet slik at det han ser som viktigst, 

kommer først. Om en sportsjournalist ser et idrettsarrangement fra indre bane, vil 

perspektivet bli annerledes enn om han sitter på siste rad blant publikum. Fra indre bane kan 

den enkelte utøver, tidtaker, ledere og dommer studeres, men fra siste benk vil 

idrettsresultater og publikum lettere komme i fokus. Begge perspektiver er like riktig, men 

gir forskjellige tekster. 

Å plassere det viktigste i en tekst først, blir av Egil Andersson m.fl. kalt den omvendte 

pyramide, og de sier den betegnelsen har sin bakgrunn i undersøkelser som viser at de 

færreste lesere leser igjennom en hel avisartikkel. "Derfor gælder det om at få sagt alt det 

væsentlige i begyndelsen af artiklen i en meget sammenpresset form. Derefter kan man så 

begynde at uddybe de enkelte punkter, igen med det væsentligste punkt først, således at 

artiklen ender med det mindst viktige" (Andersen m.fl.1978:131). 

Hvorvidt aspekt og perspektiv er kjønnsrelatert i sportsjoumalistikken, er vanskelig å vite. 

Undersøkelser fra USA (Mary Jo Kane og Eldon Snyder,1989; Kane og Janet Parks 1992; 

Margaret Duncan og Cynthia Hasbrook 1988; Kane og Susan Greendorfer, 1994; Dan 

Hilliard 1984) viser resultater som kan tyde på at det perspektiv en journalist har på kvinner 

og menn, kan føre til at han opplever ulike hendelser på idrettsarenaen ulikt etter kjønn på 

utøver. De samme undersøkelsene viser at det som blir tillagt mest vekt, og hvilken 
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synsvinkel journalisten har, også varierer fra tekst til tekst etter kjønn på utøverne. Ser en 

mannlig journalist idrettsutøvere bare som idrettsutøvere, eller kan kjønn på utøver føre til 

ulike perspektiv og aspekt? Menn og kvinner som journalister kan også innta ulike aspekt 

og perspektiv til sanune begivenhet. Lakoff (1975) sier at forskjeller i menns og kvinners 

språk skyldes oppdragelse, hva vi har lært, er akseptabel språkbruk gjennom barndommen. 

Hvordan kvinner og menn har lært å se og referere omverdenen, kan påvirke hvordan de, 

som journalister, refererer den til leserne. "Now, we tend to excuse a show of temper by a 

man where we would not excuse an identical tirade from a woman: women are allowed to 

fuss and complain, but only a man can bellow in rage" (Lakoff,l975: 11). 

1.2 AVISREDAKSJONEN 

"Språk er makt", sier Rolf M. Blakar (1989) i sin bok med sanune navn. Og det å beherske 

og kontrollere språket gir oss stor makt. Det er ikke lett å argumentere med en dyktig taler 

eller overbevise et publikum hvis du ikke har ordene i din makt. Derfor er lese- og 

skriveferdigheter høyt prioritert i demokratiske land. De som sitter med de beste 

ferdighetene, kan benytte seg av dem i sitt arbeid. Det er akkurat det journalister gjør. 

Journalistene er ansatt for å skrive om ulike emner til en stor og sanunensatt 

leserskare. De bestenuner hva vi skal få vite noe om, og på hvilken måte. Sportsjournalister 

arbeider under konstant tidspress. Derfor kan de ikke sette seg ned og fmpusse teksten, 

sportsbegivenhetene må i avisen neste dag selv om idrettsarrangementet foregår om 

kvelden. Da blir det seine vakter og korte frister. Dette vil nødvendigvis prege språket på 

sportssidene. Med sin store leserskare bør sportsjournalister være særs oppmerksonune på 

hva de sier og hvordan de sier det. For mange er sportssidene i avisen de eneste skriftlige 

tekster av omfang de leser. Sportsjournalistenes holdninger og språklige ferdigheter vil 

sannsynligvis påvirke mottakerne. 

Den journalistiske arbeidsprosess blir av Andersen m.fl.(l978) delt inn i fire faser- ide, 

kilder, sjanger og språk. Sjanger og språk blir av Andersen kalt presentasjon. De sier at det 
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har skjedd en stor utvikling i avisjournalistikken. "Gennemgangen af de journalistiske genrer 

har vist os at udviklingen fra de elementære genrer til de kombinerede nyhedstyper har 

forskudt journalistikkens tyngdepunkt. Tidligere (ved kommentar og referat) var ideen 

(emnet) og kilderne det afgørende, men efterhånden (interviewet, reportagen, nyhederne) er 

det kravet om spændende præsentation, der er tyngdepunktet" (Andersen m.fl., 1978:90). 

Dette kravet om en spennende presentasjonsform påvirker journalistens perspektiv og 

aspekt. Mottakernes ønsker kan bli tillagt vekt sammen med journalistens egne ønsker. De 

sistnevnte kan journalisten være lite bevisst om, særlig i hvor stor grad de kan framtre. 

Journalisten skal opptre objektivt. En ide kan bli til en tekst, men det avhenger av 

gode og troverdige kilder og en ide som samsvarer med tradisjonelle nyhetskriterier. 

Andersen m.fl. sier at dette kravet styrer journalistens arbeid på den måten at det blir slikt 

stoff som oppsøkes (1978:92). Dette kan tolkes som om mye aktuelt avisstoff aldri kommer 

i avisen fordi det ikke tilfredsstiller de tradisjonelle nyhetskriteriene. Samtidig kan et slikt 

krav gjøre avistekster ensrettede. 

Den redaksjonelle og politiske linje i avisen er rammen for det journalistiske arbeidet. 

Gjennom redaksjonsmøter eller direkte inngripen fra redaktøren, styres journalistens arbeid. 

"Dertil kommer, at redaktionsmødet - specielt i forhold til ide - udviklingen - har en 

væsentlig kontrol-funktion. Set fra ledelsens synspunkt er det nemlig en fordel at kunne 

gribe korrigerende ind så tidligt i journalistens arbejdsproces som mulig" (Andersen 

m.fl., 1978:96). Dette kan tyde på at avisens redaksjonelle holdning kan styre, eller være 

med på å styre, de valg av aspekt og perspektiv journalisten foretar i sitt arbeid. Elisabeth 

Eide sier at journalisten er utsatt for stort press når en tekst skal utformes. "Videre er 

journalisten utsatt for press fra oven : fra redaktør, desk, avdelingsleder, og for press fra 

verden utenfor redaksjonslokalet. Og så kommer tidspresset"(Elisabeth Eide, 1991 :24). 
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1.3 A VISENES DEKNING A V SPORT 

Mye tyder på at mediene er med på å opprettholde og videreføre våre oppfatninger av 

mannlige og kvinnelige idrettsutøvere. Eide stilte 492 redaksjonelle medarbeidere i norske 

dagsaviser spørsmålet: "Tror du avisenes presentasjon av menn og kvinner har betydning for 

lesernes oppfatning om likestilling'?" (Eide, 1991: 144 ). Medarbeiderne var delt i to jevnstore 

grupper. 78% i den ene gruppen og 75% i den andre gruppen svarte ja. Siden de fleste 

sportsjournalister, sportsreportere og redaktører er menn, kan det være at aspekt og 

perspektiv er påvirket av det også, ikke bare av dagens mediesituasjon. 

Menns idrett får mest plass i avisene og mest tid i sportssendinger på tv. Dette kan gi 

inntrykk av at mange flere menn enn kvinner driver idrett, at de konkurrerer mer, er 

dyktigere og mer severdige. Angela Lumpkin og Linda Williams (1991) undersøkelse av 

idrettsdekningen i Sports illustrated mellom 1954-87 viser at mannlige idrettsutøvere flkk 

91% av den totale idrettsdekningen mens kvinner fJ.kk de resterende 9%. Bjørn Oskar 

Haukeberg og Stein Erik Syrstad (1995) viser til en undersøkelse publisert i 

"Likestillingsutvalgets rapport til kringkastingssjefen om kvinner og menns deltagelse i 

radio- og fjernsynsprogrammer" 1992. Målingen der, som ble foretatt over tre uker i 

oktober/november 1991, viser at kvinneandelen målt i taletid i NRKs sportssendinger var 

25% i P2 og 15% i fjernsynet. Kari Fasting og Jan Ove Tangen (1982) har undersøkt fire 

dagsavisers dekning av kvinneidrett i Arbeiderbladet, Aftenposten, Dagbladet og VG. Deres 

undersøkelse viser at kvinneidrett utgjorde 10.1% mens mannsidrett utgjorde 71,8% av den 

totale idrettsdekning. Restkategorien består av tekster der både menn og kvinner omtales. 

Fasting og Tangen sammenligner sin undersøkelse med tall fra 1973, som de også 

presenterer, og ser da at kvinneidrett har økt sin andel fra 4.4% i 1973 til 10.1% i 1980/81. 

Disse norske undersøkelsene viser at kvinneidrett får langt mindre dekning i mediene enn 

mannsidrett. Kvinneidrett får større andel av den totale idrettsdekning i radio og tv enn den 

får i dagspressen. Men samlet sett får kvinneidrett liten andel av den samlede idrettsdekning 

i norske og amerikanske medier. 
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KAPITTEL 2 METODISKE TILNÆRMINGER 

2ol TIDLIGERE FORSKNING OM SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL OG 

INNHOLDSMOMENTER I SPORTSJOURNAUSTIKK 

Sportssidene i avisene er populært lesestoff, men sportsspråket er ikke viet samme interesse 

hos språkforskeme. Sportsavdelingen er ikke den mest prestisjefylte i avisredaksjonen. 

Derfor blir sportsjoumalister ofte sett ned på av journalister fra andre avdelinger. 

Sportsredaksjonen blir kalt avisens stebarn av amerikanske journalister, og både norske og 

utenlandske journalister ser noe ned på sportsjoumalistikken (Lasse Dyrdal og Sverre 

Lenes, 1993). Kanskje dette er en medvirkende årsak til at sportsjournalistenes språk er lite 

undersøkt og analysert i Norge. Thore Roksvold (1993) sier at sportsjournalistikk har fått 

liten oppmerksomhet i faglitteraturen, og han synes det er påfallende da sportsjoumalistikk 

opptar en vesentlig del av spalteplassen i avisene. 

I USA, derimot, har sportsspråk og sportsdekning i ulike medier vært gjenstand for en 

rekke undersøkelser de siste tiår. Jeg skal referere de viktigste undersøkelsene grundig, både 

med hensyn til metode og resultater. Det er de som ligger til grunn for mitt valg av 

problemstilling og metode. De første amerikanske undersøkelsene er kvantitative, der 

forskjeller i den omtale og den spalteplass kvinner og menn får, belyses. 

Mengden omtale, plassering og hva det fokuseres på, er analyseobjekter i James Bryants 

(1980) kvantitative undersøkelse, som viser at mangelen på omtale av kvinnelig utøvere er 
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stor. Bryant har undersøkt trykkmedier, to aviser og fire sportsblader, i perioden 2-6 januar 

1979 og 1980. Fast variabel for alle undersøkelsene er kjønn, omtale av menn, omtale av 

kvinner og omtale av både menn og kvinner. Hver artikkel blir undersøkt med hensyn til 

spaltemillirneter, antall artikler blir talt opp, antall bilder, kjønn på journalist, artikkelens 

plassering i avisen/bladet, og artiklene om kvinnelige utøvere blir undersøkt for tema i 

artikkelen. I tillegg blir alle kjønnsrelaterte kommentarer i artiklene registrert. Resultatene 

fra analysen blir presentert både tabellelarisk og verbalt. 

Resultatene av Bryants undersøkelse viser at mangelen på omtale av kvinnelige 

idrettsutøvere og deres idrett er stor. Denver Post brukte bare 9.4% av spalteplassen på 

kvinnelige idrettsutøvere i 1979 og 2.7% i 1980. Sportsmagasinene brukte samlet 13% av 

plassen på kvinnelige idrettsutøvere i 1979 og 17% i 1980. Den øvrige omtale ble brukt på 

mannlige utøvere. Der omtale av kvinnelige utøvere finnes, er den av minimalt omfang, 

blandet med kommentarer om kjønn og plassert sist på sportsidene. Det er sjelden kvinnene 

får en rettferdig omtale i forhold til idrettsprestasjonene i det materialet som her er 

undersøkt. 

Undersøkelsen til Bryant viser hvilken plass kvinneidrett har i mediene, men sier lite 

om innholdet i den omtale kvinner får. Mengden av den omtale kvinner får i Bryants 

undersøkelse, varierer ikke mye fra den norske undersøkelsen til Fasting og Tangen(l982) 

som ble referert i kapittell.3. 

Pamela J. Creedon (1994) er redaktør og medforfatter av antologien Women, Media and 

Sport. Flere forskere har levert bidrag til antologien, som har som tema kvinnelige 

idrettsutøvere og de verdier mediene videreformidler. Antologien baserer seg på 

amerikanske analyser av sportsreportasjer i aviser, blader, tv og radio. Creedon sier at hun 

fikk ideen til boken etter konferanser om kvinner i idrett i Ohio i 1990, 1991 og 1992. Flere 

bidrag til antologien er skrevet av deltagere på disse konferansene. Bokens litteraturlister 

viser at sportsjoumalistikk og sportsspråk er underlagt mange analyser i USA, til forskjell 

fra i Norge. Men Creedon sier selv at analyse av idrett der kvinner deltar, er forholdsvis nytt 

i USA, så mye forskning gjenstår på området. 
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Creedon har selv fire artikler i antologien. Den første, "Women, Media and Sport. Creating 

and Reflecting Gender Values", er en presentasjon av antologien og den forskning som er 

gjennomfØrt i USA. Hun starter med å se sport som en del av det sosiokulturelle system. 

Derfor virker sport inn på språk, klesstil og vår væremåte. Gjennom idretten får vi våre 

forbilder og helter. 

Antologien har to formål: Hva forteller sport oss om forskjeller mellom mann og 

kvinne i vår kultur, og hvilken rolle spiller mediene i konstruksjonen av kjønnsroller 

gjennom sin sportsdekning? Tidligere forskning har vist at kjønn og hudfarge er med på å 

bestemme om en blir brukt som kilde i en sportsreportasje eller ikke, og videre at menns 

idrett får mer plass og en mer sentral plass enn kvinners idrett, og at kvinner er lite ønsket 

som sportsjournalister. Trass i mange undersøkelser er det, i følge Creedon, liten enighet om 

hvor mye makt mediene har. Dagens medieforskning faller, fortsatt ifølge Creedon, i tre 

kategorier: Motivasjon for å se eller lese om sport, hvor en er når en ser eller leser sport og 

hvem en er sammen med. Creedon viser til undersøkelser som viser at menn og kvinners 

motivasjon for å se sport er ulik, men hva forskjellene består i, nevnes ikke. Lee Becker og 

Pamela Creedon ( 1989) påviser med sine analyseresultater at mottakere ikke liker det som 

er ukjent fra før. Hvis en kjenner utøverne og idretten, er sannsynligheten større for at en vil 

se eller lese om det, enn hvis utøverne og idretten ikke er kjent fra før. Kvinneidrett blir sett 

på som noe ukjent, i motsetning til mannsidrett. Derfor foretrekker både kvinner og menn å 

se på mannsidrett framfor kvinneidrett. Kanskje det er en medvirkende årsak til den svake 

dekning kvinneidrett får i mediene i følge undersøkelsen av Mary Jo Kane og Susan 

Greendorfer (1994). Creedon sier at denne antologien er et bidrag til å samle ulike 

fagmiljøer og hva de har undersøkt. Kanskje deres spørsmål og svar vil føre forskningen 

videre. "At this juncture in media research, it may be less important to seek The Answer 

than to find The Questions. Asking better questions will permit us to move doser to 

understanding the power of the mass media and the gendered underpinnings of its value 

system" (Creedon, 1994:20). 



17 

Mediene er med på å skape stereotype bilder av kvinnelige utøvere der det patriarkalske syn 

på kvinner og deres kropp er framtredende i den rolle de tillegger kvinnelige utøvere, 

samtidig som de marginaliserer dem ved å gi dem lite mediedekning. Det er to av 

konklusjonene til Kane og Greendorfer (1994). Konklusjonene baserer seg på Kanes egne 

forskningsresultater (Kanel988, 1989) og på resultater hovedsakelig fra Greendorfer 

(1990), Duncan og Hasbrook (1988), Lumpkin og Williams (1991) og Kane og Parks 

(1992). Artikkelen refererer forskningsresultatene til disse forskerne og trekker slutninger 

på bakgrunn av dem. Begrepene kvinne og mann, maskulin og feminin blir definert som: 

"Whereas male andfemale are biological terms that represent physical differences in size, 

structure and reproductive capacity,feminine and masculine correspond to social, historical 

and cultural meanings that have been assosiated with these biological differences" (Kane og 

Greendorfer, 1994:29). Kane og Greendorfer tror at de fysiske kjønnsforskjellene og de 

sosiale kjønnsforskjellene skiller seg fra hverandre. Forskjellene er større enn en svak 

assosiasjon. Fysiske forskjeller blir sosiale kjønnsforskjeller, og det er dette de vil vise 

gjennom sin forskning. Videre har de en antagelse av at de sosiale kjønnsforskjellene er 

hierarkisk ordnet, med menn øverst og kvinner nederst. I vår vestlige kultur forventer vi av 

menn aktivitet, aggresivitet og spontanitet, av kvinner derimot svakhet, passivitet og 

sympatisk evne. For å illustrere disse tankene bruker forfatterne eksempler fra New York 

maraton der Grethe Waitz løp i mål som vinner av kvinneklassen, mens tv fokuserte på 

tredjeplassen i herreklassen. Tredjeplass i herreklassen ble sett på som viktigere enn 

førsteplass i kvinneklassen. Videre viser de til sommer-OL 1988 og Florence Griffith Joyner 

som av mediene og tv-seere blir husket for sitt lange hår og kunstneriske negler mer enn for 

sine idrettsprestasjoner. I tennis blir Chris Evert, etter at hun annonserte sin tilbaketrekking 

fra tennisbanen, framstilt som den kvinnelige utøveren som vil satse på familien framfor 

idrettskarrieren. 'Tm going to be a full time wife" er tittelen på reportasjen i bladet "Sports 

lllustrated" i august 1989. 

Kane og Greendorfer mener "Title IX" har hatt mye å si for kvinners deltagelse i 

sport. "Title IX" er en del av "Educational Amendments Act" som kom i 1972. Den setter 

forbud mot å diskriminere på grunn av kjønn. Denne loven har ført flere kvinner til idretten. 
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Men hvordan har mediene tatt imot kvinnene? Kane og Greendorfer presenterer resultatene 

fra fire ulike kvantitative undersøkelser av mediedekning i ulike amerikanske medier. Mary 

Boutilier og Lucinda SanGiovanni (1983) har undersøkt bladet "Sport Illustrated" fra 1954 

til 1978 med tanke på hvem som får dekning og hvor mye de får av den totale spalteplass. 

Resultatene viser at idrettskvinner får mindre enn 5% av den dekning idrettsutøvere 

sammenlagt har fått i perioden. Kane (1989) har studert kvinnedekningen videre og sett på 

hva det er av kvinnelig idrett som dekkes. Hun fant at kvinner som deltar i individuelle 

idretter får mer mediedekning enn kvinner i lagidretter. Lumpkin og Williams (1991) har 

undersøkt "Sport Illustrated" fra 1954 till987, og fant ut at av hovedartiklene fikk menn 

91% mot kvinner 9% av spalteplassen. Jan Rintala og Susan Birrell (1984) har foretatt en 

kvantitativ undersøkelse av den plass idrettskvinner og idrettsmenn får i bladet "Y o ung 

Athlete" i perioden 197 5 til 1982. De fant at bladet har skapt et inntrykk av at idretten er 

dominert av mannlige utøvere. Under 1/3 av bildene i perioden er av kvinnelige utøvere, og 

kjente fotografer hadde færre bilder av kvinner enn ukjente hadde. 

Neste del av Kane og Greendorfers artikkel er viet den mediedekning kvinner får, når 

de får dekning. De viser til forskere som Dan Hilliard, Duncan og Hasbrook, Parks, Rintala 

og Birrell foruten Kanes egen forskning som alle viser samme tendens. Kvinner blir 

trivialisert og marginalisert i mediene gjennom den type dekning de får. Forskjellene ligger i 

den måten journalistene kommenterer idrettsbegivenheten på, det språket og den 

terminologi som brukes og den visuelle produksjonsteknikken. På den måten blir kvinnene 

framstilt som en enhetlig gruppe ut fra kjønn og ikke ut fra hva de hver for seg står for. 

Hilliard har undersøkt den dekning kvinnelige tennisspillere får. Hun fant ut at reportasjene 

fokuserer mer på deres fysiske attraktivitet enn på deres idrettsprestasjoner. Kane (1989) 

viser i sin undersøkelse at kvinnelig idrettsutøvere blir tillagt egenskaper som følsomme, 

avhengige, redde og deprimerte. De preges av rollekonflikter og kjønnsidentitetskonflikter. 

Duncan (1990) viser at lite har forandret seg. I undersøkelsen av sport på tv viser det seg at 

tv gjør forskjell på kvinner og menn både som seere og idrettsutøvere. Kvinnelige seere blir 

sett på som mål for morsomheter. Reporteren forteller vitser, komiske episoder og framstår 

selv som et sexobjekt. Mannlige seere er sportsinteresserte, og vil ha saklig informasjon om 
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det som foregår på idrettsarenaen. Kvinnelige utøvere i en basketkamp blir framstilt som om 

det er en hyggelig vennskapskamp mellom naboer, mens kampen mellom de mannlige 

utøverne i basket framstilles som om det er en dramatisk kamp med historisk verdi. Dun can 

og Has bro ok ( 1988) har brukt ordet ambivalens for å forldare hvordan mediene portretterer 

kvinnelige utøvere både som atleter og kjønnsobjekter. Reportasjer om kvinnelige utøvere 

har, i følge deres undersøkelser, både uttalelser om deres idrettsprestasjoner samtidig som 

de trekker fram sider ved deres personlighet som ikke har noe med idretten å gjøre. Disse 

utenomidrettslige betraktningene får den virkning at de bagatelliserer og distanserer det 

positive det måtte være sagt om idrettsprestasjonen. Om idrettskvinner kan vi således lese at 

de var :" .. powerful, slcillful and courageous, while at the same time they were also 

characterized as vulnerable, cute, dependent and anxious" (Kane og Greedorfer,l994:38). 

Duncan og Has bro ok konkluderer med at denne ambivalensen fører til at kvinnelige 

idrettsutøvere ikke får den status som de burde fått ut fra sine idrettsprestasjoner. 

Kane og Greendorfer konkluderer med at "Title IX" ikke har ført til endring i den 

mediedekning kvinnelige idrettsutøvere får. Flere kvinner finner veien til idrettsarenaen, men 

det vises ikke i mediene. Kane og Greendorfer mener en årsak kan være at dyptliggende 

ideologiske forandringer må til hos avsenderne og mottakerne av sportsreportasjer, og slike 

forandringer har ikke skjedd. Kvinnene i idretten har på grunn av det sosiale 

kjønnshierarlciet kommet i skyggen av menn. Så lenge samfunnet preges av sosiale 

kjønnsforskjeller der menn står høyere enn kvinner, vil kvinnene aldri få den mediedekning 

de fortjener. " .. the dominant belief system of patriarchy has successfully incorporated 

women's challenge to male superiority by transforming it in away that it (the challenge) 

becomes compatible with stereotypical ideological thernes related to sportswomen and their 

bodies. As a consequence, we find the media not only focusing attention on but also 

dictating and legitimating the way in which women's physicality will be acknowledged" 

(Kane og Greendorfer, 1994:40). 
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Judith Cramer har skrevet en artikkel i Creedons antologi. Den baserer seg på intervjuer 

med kvinnelige sportsjournalister. Første del av artikkelen handler om hvordan det er å være 

kvinnelig sportsjournalist, med tanke på både samarbeidet med sine mannlige kolleger og på 

samtaler med idrettsutøverne. Sportsdekning de siste tiårene blir beskrevet som et område i 

stadig utvikling. Konkurransen mellom tv og trykkmedier har ført til at tv dekker 

hovedsakelig hvem, hva, når og hvor, mens trykkmediene konsentrerer seg om emner uten 

direkte fakta fra den aktuelle idrettsprestajonen, men heller meninger, synspunkter og 

personpresentasjoner. Samtidig har avisreportasjene utviklet seg i mer visuell retning med 

bilder, tabeller og leseravstemminger. Journalistene merker nye krav om at de må kunne 

mye om den idretten de skal dekke. Leserne forventer det samme av en sportsjournalist som 

av en annen fagjournalist. Sportsjournalistenes anseelse er stigende fordi kunnskapskravet 

øker. Cramer viser også til Boutilier og SanGiovannis undersøkelse som ble publisert i 

1983. De har undersøkt den dekning kvinnelige idrettsutøveres får, og finner tre fellestrekk 

ved den. Kvinner får mindre dekning enn menn, feminine idretter som tennis og golf får mer 

dekning enn maskuline idretter som ballspill hvis utøveren er kvinne, og dekningen av 

kvinner konsentrerer seg om deres kjønnsrolle, det å være kvinne, framfor idrettsrollen. 

Cramer viser til medienes økonomiske situasjon når de bestemmer hva og hvem som skal 

dekkes i reportasjer. Dess mer inntekter en idrettsutøver og et idrettsarrangement har, dess 

bedre er mediedekningen. De idretter som ikke har tv-dekning eller interesserer menn, får 

liten avisomtale. Siden menn tjener mest i idretten, får de mest omtale. Mye omtale fører til 

økte inntekter, og derigjennom vil kvinnene ha problemer med å komme inn i mediebildet. 

Cramer viser også til intervjuer med journalistene Jenkins, Elliot og Baker som sier at de 

kvinner som er fysisk attraktive, har større sjanse for mediedekning enn de kvinner som ikke 

er fysisk attraktive, uansett resultat på idrettsarenaen. 

Pamela Creedon har også skrevet en artikkel om arketypen Arternis i idretten. Arternis er 

hentet fra gresk mytologi og representerer verdier som kvinner ikke bør ha i våre vestlige 

samfunn. Dette er verdier som fysisk styrke, selvstendighet og evnen til å beskytte andre på 

bekostning av ytre skjønnhet, uselvstendighet og ønsket om selv å bli beskyttet. At kvinnner 
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ikke bør ha slike verdier har sammenheng med at kvinner med slike verdier blir neglisjert og 

oversett i idretten. Er dette en kvinne? Creedon nevner som eksempel Mildred "Babe" 

Didrik:son, som pressen hadde problemer med å karakterisere. "Reporters portrayed her as a 

female Samson, a woman whose physique resembled that of a man more than a woman. 

Therefore, she was hard to categorize; she was too serious, too determined, and too 

competitive to qualify as the average female athlete" (Creedon,l994:288). De gamle mytene 

lærer oss, i følge Cramer, hvordan kvinner skal være, og massemediene er med på å 

videreføre disse rollene. En kvinne blir ikke framstilt som en dyktig atlet og vanlig kvinne. 

Er en kvinne dyktig på idrettsarenaen, blir hun framstilt som forskjellig fra andre kvinner. 

Cramer mener årsakene til at dette mønsteret ikke brytes, er at de fleste journalistene er 

menn, de fleste tilskuerne på idrettsarrangement er menn, avisredaktørene er menn, og de 

fleste tv-produsentene er menn. I sitt arbeid bruker de en maskulin norm, og sammenligner 

alle idrettsutøvere med den. Dermed trekker Cramer inn journalistenes, redaktørenes, 

tilskuernes og produsentenes perspektiv og aspekt, og sier at de som menn har et perspektiv 

og et aspekt på kvinnelige idrettsutøvere som setter kvinnelige utøvere i skyggen av 

mannlige utøvere. Hun avslutter med å si at veien å gå for å fremme mer likhet i den omtale 

kvinnelig og mannlige idrettsutøvere får i mediene, kanske er om myten Artemis. Kan den 

forandres? 

Blir kvinner omtalt ut fra deres status som kvinner og ikke som idrettsutøvere, og får de 

mer negativ omtale enn menn, det er problemstillingene i Dan C. Hilliards (1984) 

undersøkelse. Hilliard kaller analysen: "An lnterpretive Analysis of Magazine Articles", og 

undersøkelsen analyserer den medieomtale mannlige og kvinnelige profesjonelle 

tennisspillere får. Resultatene viser at kvinnenes liv utenfor idrettsarenaen er viktigere enn 

idretten. Deres idrettskvaliteter kommer i bakgrunnen. Som personer er de redde, avhengige 

og har store følelsesmessige problemer. Deres utseende blir omtalt for å skape et feminint 

preg. Mennene derimot er tøffe og agressive. Hva som skjer på banen er viktigst, og deres 

vilje til å trene er stor. Det er derfor de er blitt så dyktige. "The flaws identified among the 

women are closely associated with stereotypically feminine gender roles, while the flaws 
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observed among the men are associated with stereotypically masculine gender roles" 

(Hilliard, 1984:251 ). 

Hilliard refererer resultater fra undersøkelser av Jan Felshin (1974), Boutilier og 

SanGiovanni (1983) som har vist at kvinner får mindre omtale enn menn, og at kvinner som 

deltar i kunstløp og tennis, noe Hilliard kaller feminine idretter, får mer omtale enn kvinner i 

andre individuelle idretter. Kvinner i lagidretter får svært lite omtale. Det Hilliard ser som en 

svakhet ved disse tidligere undersøkelsene, er mangelen på en direkte sammenligning av 

menn og kvinner i samme idrett. Hilliards undersøkelse er et forsøk på å sammenligne menn 

og kvinner i profesjonell tennis. 

Sammenligningen blir gjennomført ved at hver artikkel blir analysert, og trekk ved 

idrettsutøverne som person og idrettsutøver blir trukket ut. Sitater fra artiklene blir brukt 

for å illustrere det syn på kvinner og det syn på menn som artiklene viser. Hilliard 

konkluderer etter gjennomgåingen med at hverken idrettskvinner eller idrettsmenn blir 

framstilt som helter. Ufullkommenhet blir påpekt hos begge Igønn, men hva som er 

ufullkomment og mangelfullt, er ikke likt for begge kjønn. "The male players are flawed 

because they exaggerate masculine characteristics: they are too deterrnined, too aggressive, 

too independent, obsessed with perfection, too stoic, too concemed with maintaining their 

privacy and their individuality. The female players, on the other hand, are flawed athletes 

because they are too feminine: too emotional, too dependent, unfulfilled by their personal 

achievements in the absence of meaningful affective relationships" (Hilliard, 1984:260). 

Hilliard konkluderer med at mannlige utøvere blir husket for sine idrettsprestasjoner, mens 

de kvinnelige utøverne blir husket for sin kvinnelighet. 

Hilliards undersøkelse viser mange eksempler som kan illustrere den omtale kvinner 

og menn får i mediene. At bare en idrett undersøkes, gjør at en ikke vet om dette er 

representativt for all idrett. Mangelen på kvantifisering gjør at en ikke vet hvor 

representative Hilliards resultater er. På den annen side viser denne undersøkelsen en 

grundighet som gjør resultatene troverdige. 
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Margaret Duncan og Cynthia Hasbrook (1988) undersøker sport vist på tv, og konsentrerer 

seg om idrettene basketball, surfing og maraton. Problemstillingen: "Does the relative 

exclusion of women from team sports and from certain individual sports constitute a 

symbolic denial of power?" (Duncan og Hasbrook,l988:4). Den blir belyst ved 

hermeneutisk metode. Bakgrunnen for problemstillingen er observasjoner av at kvinner 

deltar lite i lagidretter og spesielle mannsidretter, samtidig som mediene overser de kvinner 

som deltar i disse idrettene. Duncan og Hasbrook sier ikke hvilke idretter de definerer som 

mannsidretter, men gir forståelse for at det er idretter som krever kraft og rå kroppskontakt 

i motsetning til idretter som belønner det estetisk vakre og ikke krever rå kroppskontakt. 

Den hermeneutiske metoden brukes i denne anlysen til å undersøke verbale 

kommentarer og visuelle bilder, der formålet er å sammenligne de kommentarer og de 

visuelle bilder menn og kvinner får. Det fokuseres på hvordan journalisten sier det han sier, 

ikke på hva han sier. Derfor har Duncan og Hasbrook alt før analysen begynner, presisert 

hva de vil lete etter. Uttrykk som antyder at kvinner ikke passer til denne idretten, uttrykk 

som sier at kvinner er svakere, mer sårbare, mentalt og fysisk ukvalifiserte, uttrykk som sier 

at idretter hvor kvinner deltar, ikke er virkelig sport, kommentarer eller visueller bilder som 

gir mottakere et ambivalent inntrykk av idrettsutøverne, er det forskerne leter etter i denne 

analysen. De sier at de forventer å finne ambivalens i reportasjene om kvinnelige utøvere, 

men ikke i reportasjene om mannlige utøvere. 

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert for hver idrett for seg. Konklusjonen er 

som forventet: Ambivalens blir funnet i reportasjer om kvinner, ikke i reportasjer om menn. 

Det gjelder alle idrettene. " .. we found ambivalence in positive portrayals stressing women's 

strength, skill, or expertise along with negative suggestions that trivialized the women 's 

efforts or implied that the y were unsuited to sport" (Duncan og Hasbrook, 1988: 18). I 

basket blir tekniske analyser og spillestrategi bare kommentert hos menn, ikke hos kvinner. 

Kvinnelig basket blir framstilt som en svak avskygging av menns. I surfing blir kvinner og 

menn kommentert likt verbalt, men bildene viser kjønnsforskjeller. Kvinner blir avbildet 

hovedsakelig i passiv positur, og ofte med fokusering på enkelte kroppsdeler. I maraton 

viser ambivalensen seg i den kvantitative mengde dekning som menn og kvinner får. Langt 
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flere mannlige utøvere enn kvinnelige blir presentert, og interessante menn blir dekket 

framfor en kvinnelig vinner. 

Undersøkelsen har få teksteksempler og billed beskrivelser. Dette medfører at 

artikkelforfatterne fremmer sine resultater uten at mottakerne får alle de eksempler som 

ligger til grunn for de konklusjoner som blir trukket. Siden amerikanske sportsundersøkelser 

har fastslått forskjeller i den omtale kvinner og menn får i mediene- Bryant (1980), Kane 

1989), Boutilier og SanGiovanni ( 1983) - er det å påvise kvantitative forskjeller lite 

interessant for amerikanske forskere. Påvising av hva forskjellene består i, er mer 

interessant, og Hilliard (1984) har i sin undersøkelse vist den ambivalens som preger omtale 

av kvinnelige idrettsutøvere. Det spesielle ved denne analysen er at Duncan og Hasbrook 

har tatt et steg videre ved å søke årsaker til forskjellen i medieomtale. 

Hvordan sportsjournalister skriver om kvinnelig og mannlige idrettsutøvere er tema i Mary 

Jo Kane og Janet B. Parks undersøkelse fral992. Forfatterne viser til tidligere undersøkelser 

som har påvist at menn blir omtalt på en måte som framhever deres fysiske og atletiske 

muligheter, men kvinner blir omtalt på en måte som framhever deres kvinnelighet og fysiske 

tiltrekningskraft. Forskerne har tatt dette som en manifestasjon på og en videreføring av det 

tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Flere forskere, både menn og kvinner, har vært lite villige 

til å akseptere slike resultater. De mener at forskningsresultatene ikke nødvendigvis skyldes 

forskjellsbehandling, men metodiske begrensninger i undersøkelsene selv. "Don't you think 

the studies [ ] found differences because comparisons were made across different sports 

types [ ] different sport levels [ ] different readerships, editorial policies, authors, and sex 

of authors?" (Kane og Parks.l992:54). På bakgrunn av denne kritikken har Kane og Parks i 

sin undersøkelse brukt en idrett (tennis), samme nivå (Wimbledon, U.S.Open, French 

Open), samme blad (Sports Illustrated) og alle journalistene er menn. 

Kane og Parks har valgt å bruke den hermeneutiske metode i undersøkelsen. Årsakene 

til valg av denne metoden er flere. Kane og Parks vil undersøke tekstenes underliggende 

mening, ikke enkeltelementer. Hermeneutikk som metode undersøker helheten i en tekst. 
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Duncan og Hasbrook (1988) har brukt metoden med vellykket resultat. Dessuten har flere 

forskere brukt kvantitativ metode og undersøkt frekvenser av ulike elementer i 

sportsreportasjer (Bryant,l980; Lumpkin og Williams,l991; Boutilier og 

SanGiovanni, 1983) tidligere. Kane og Parks ville ikke undersøke frekvenser, men se om 

måten samme fenomen ble presentert på, er avhengig av kjønn på utøver. Hva velger 

journalistene å fokusere på i omtalen av en tennisfinale, og har valg av innholdsmomenter 

og måten de refereres på, sammenheng med utøverens kjønn? Med andre ord: Har 

journalister et annet perspektiv og et annet aspekt på en idrettskonkurranse hvor utøverne 

er kvinner framfor menn? Den kvalitative metoden undersøker også, som den kvantitative, 

delelementer i en tekst, men på en dypere og grundigere måte. Forskeren selv står for 

gjentatte gjennomlesinger av teksten og sorterer og vurderer de elementer som er av 

interesse. Kane og Parks ville bruke utenforstående personer til koding av tekstene, noe de 

fant passet godt i den hermeneutiske metode. 14 personer kodet materialet Bakgrunnen var 

et ønske om en så objektiv undersøkelse som mulig. Før kodingen begynte, ble variablene 

fastlagt. Koderne skulle sortere hvert uttrykk etter om det omtalte mann eller kvinne og om 

det omtalte selve idrettsbegivenheten eller noe utenfor idrettsarenaen. Selve 

idrettsbegivenheten fikk i sin tur undergruppene: Fysisk dyktighet, mental styrke og 

karaktertrekk hos utøver. Det utenfor idrettsarenaen fikk undergruppene: Følelser, utseende 

og privatliv hos utøverne. Koderne ble innkalt til en informasjon og treningsøkt før selve 

kodingen (Kane og Parks,l992:60). 

Undersøkelsen finner de samme kjønnsforskjeller som tidligere undersøkelser. På 

idrettsarenaen blir fysisk styrke, makt og selvsikkerhet brukt for å beskrive kampen om 

seieren. Å bruke fysisk styrke som sammenligningsgrunnlag favoriserer menn framfor 

kvinner. Hvis noen spilte dårlig, blir uttrykk som viser svakhet brukt. Disse uttrykkene blir 

av Kane oppfattet som feminine. Mental styrke på idrettsarenaen viser ingen 

kjønnsforskjeller, både kvinner og menn blir i artiklene framhevet som personer med stor 

indre styrke. Det som skiller kjønnene fra hverandre, er kvinnenes ambivalens. Deres 

personlighet peker i ulike retninger, fra indre styrke til sårbarhet. Dette samsvarer med 

resultatene i undersøkelsen til Duncan og Hasbrook (1988). Utenfor idrettsarenaen blir 
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kvinners følelsesliv fokusert i sterkere grad enn menns. Kvinner blir ofte omtalt med tårer, 

noe som ikke finnes i omtalen av menns følelse. Oppførsel utenfor idrettsarenaen blir ofte 

omtalt som uakseptabel hvis utøveren er en mann, og akseptabel hvis utøveren er en kvinne. 

"These differences could be characterized as 'good girl/bad boy' behaviors or traits" (Kane 

og Parks, 1992:69). Idrettsutøvernes utseende blir oftere kommentert hvis utøveren er en 

kvinne, men forskjellene er ikke store. Den størst forskjellen ligger i at omtale av kvinnenes 

utseende gir inntrykk av kvinner som sexobjekter, mens menn får nøytral omtale. Kvinnenes 

privatliv blir omtalt mer enn menns. Samtidig virker det som om kvinnenes privatliv er mer 

skadelig for idrettskarrieren enn menns privatliv. Disse resultatene viser at innvendingene

som flere forskere har gjort- mot de forskjeller som har framkommet i tidligere analyser, 

ikke er berettiget. 

Så langt USA. 

I Norge er forskning på sportsspråk ikke kommet så langt. Jeg skal kort referere de 

undersøkelser jeg kjenner til. Det er skrevet to hovedoppgaver om sportsspråk ved 

Universitetet i Oslo. 

En sammenligning av den måten vinnere og tapere blir framstilt i avisenes 

sportsreportasjer, er tema hos Johannes Haugen ( 1978). Han har analysert tekster om 

mannlige utøvere i vinter OL 1936 og 1972 i to dagsaviser for å finne ut om tapere og 

vinnere får lik omtale. Analysen fokuserer på både ordvalg og innholdsmomenter. Han lager 

statusrapport for 1936 og 1972. Deretter ser han på hvilke endringer som har skjedd i løpet 

av perioden. Kampen for å vinne og interessen for vinneren som person har blitt viktigere 

fra 1936 til 1972, er hans konklusjon. 

Holdninger som kommer til uttrykk i fotballreportasjer, er tema hos Thore Roksvold 

(1975). Han analyserer avisomtaler av 8 cupfinaler i fotball mellom 1910 og 1973 i 4 aviser. 

Han kartlegger holdninger, og ser på endring over tid. Holdningene kartlegges gjennom 

undersøkelse av innhold og ordvalg. Resultatene viser at utviklingen går mot mer 

individsentrering og intimitetsskaping i reportasjene. 

Kvinnelige utøvere er ikke trukket inn i noen av disse undersøkelsene. 
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Lasse Dyrdal og Sverre Lenes ( 1993) har i artikkelen "Olympisk språkbruk" undersøkt 

hvordan sportsspråket fungerte under vinter-OL i Albertville i 1992. Fire norske dagsaviser 

ble undersøkt for å vise den bredde og variasjon som finnes i sportsspråket. Dette er ingen 

kvantitativ undersøkelse, for som forfatterne selv sier: "Stoffmengden var for stor til at vi i 

denne beskjedne studien kunne foreta en kvantitativ undersøkelse av språket på 

sportssidene" (Dyrdal og Lenes,1993:7). Dermed blir dette en undersøkelse som viser oss 

hva vi kan finne av språklige uttrykksmiddel i sportsspråket, og ikke hvor representativt 

hvert uttrykk er, eller hvilket inntrykk bruken av de ulike språklige uttrykksmiddel gir av 

idrettsutøverne. Sportsspråk blir brukt som betegnelse på det språk som finnes på 

sportssidene i avisene. Dyrdal og Lenes prøver å definere hva som kjennetegner dette 

språket. 

Analysen presenterer 11 språklige uttrykksmiddel og kommer med eksempler. 

Analysen avsluttes med en gjennomgang av nasjonalisme i reportasjene og hvordan vinnere 

og tapere framstilles. Dyrdal og Lenes sier at patriotismen er stor i mediene, under OL i 

Albertville var den særlig påtagende, og enkelte ganger har den snev av harselering med 

andre nasjoner, særlig med våre naboland. Undersøkelsen av tapere og vinnere viser at 

taperne må tåle kraftig kritikk av journalistene. Dette illustreres med følgende sitat: "Svaret 

på om norsk ishockey en gang for alle har avgått ved døden, får du klokken 16.30 i morgen: 

Norge-Sveits" (Dyrdal og Lenes,l993:13). 

Berit Bryne og Marit Wøhni (1993) har som formål i sin analyse å finne de særdrag som 

skiller sportsspråk fra andre fagspråk. Sportsbilagene til 6 aviser 6/11-1989 ble undersøkt , 

og sportsjournalister i de samme avisene ble intervjuet. Bryne og Wøhni presenterer 

særdragene først og kommer deretter med eksempler som illustrerer hvert av dem. 

Sportsjournalistenes kommentarer er plassert i teksten der det faller seg naturlig. Dette er en 

analyse, på linje med Dyrdal og Lenes', en gjennomgang til nytte for dem som skal 

undersøke sportsspråket nærmere. Begge undersøkelsene viser oss ulike språklige 

uttrykksmiddel som kan være med å karakterisere sportsspråket og dermed skille det fra 
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andre fagspråk. Hvilke uttrykksmiddel som er mest brukt og hva som forekommer sjelden, 

må andre undersøkelser vise. 

Kjønn som variabel er ikke brukt i noen av disse to undersøkelsene. 

Elisabeth Eide (1991) har undersøkt det kvinnebildet vi finner i dagspressen. Hennes 

undersøkelse er todelt, en kvantitativ undersøkelse av innholdet i 139 avis utgaver, og en 

kvantitativ spørreundersøkelse av 492 redaksjonelle medarbeidere i norsk dagspresse. 

Utgangspunktet for undersøkelsen var å finne ut hvor stor plass kvinner får i 

avisspaltene, og hvilke kvinner som blir omtalt. Eides hypoteser sier at kvinner får mindre 

omtale enn menn, kvinner i lederporsisjoner får mest av kvinneomtalen, og det har vært liten 

endring i dette bildet de siste ti årene. Bruken av både innholdsanalyse og 

spørreundersøkelse vil vise to sider av sammen sak: Hva er virkeligheten, og hvordan 

oppfatter journalistene den? 

Kvinner blir i denne undersøkelsen sett på som en enhetlig gruppe, og idrett blir ikke 

studert spesielt Men fellestrekk for alle kvinner, som omtales i mediene, er i følge Eides 

undersøkelse av tidligere forskning, at kvinners privatliv omtales oftere enn menns, kvinner 

blir framstilt som svake personer som trenger beskyttelse, kvinner i mediene er ulike andre 

kvinner, de er unntakskvinnene i samfunnet. Undersøkelsene viser hvordan kvinner blir 

synliggjort gjennom kilde, bilde og vinkling. Resultatene presenteres både verbalt og i 

tabeller. 

Eides undersøkelse viser at kvinner fortsatt er underrepresentert i mediedekning, 14% 

mot menns 62%. De resterende 24% omhandler begge kjønn. Samtidig viser 

spørreundersøkelsen at journalistene tror avisenes presentasjoner av kvinner og menn har 

betydning for lesernes oppfatning av likestilling mellom kjønnene. Omtalen av kvinner er 

mindre sakorientert enn omtalen av menn, og det er lederkvinnene som får mest omtale i 

avisene. Dette viser resultatene fra både spørreundersøkelsen og innholdsanalysen. Utseende 

og privatliv fokuseres sjelden hos menn. Eide sier at disse resultatene samsvarer med 

sosiolog Øystein Gullvåg Holters (1981) undersøkelse av kjønnsroller og sjekking. 
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Innholdsanalysen bruker få variabler om innholdet i avisomtalen av kvinner. Andel av 

spalteplass, bilder og yrkesgrupper dominerer. En undersøkelse av innholdet ville vist hva 

det fokuseres på når kvinner får mediedekning. Spørreundersøkelsen har i noen grad vist til 

innholdsforskjeller. Et studie av kvinnebildet i dagspressen, bør inneholde mer enn 

spalteplass og yrkestilhørighet, selv om undersøkelsen viser at flere ulike kvinnetyper er 

representert. 

Hva kjønn betyr, og hvordan kjønn skapes i toppidretten er tema hos Liv-Jorunn Kolnes 

(1994). Undersøkelsen bygger på intervju med mannlige og kvinnelige toppidrettsutøvere 

og deres trenere. Formålet er å analysere motsetningen mellom kvinner og menn i idretten 

og synliggjøre skillet mellom idrettsutøver og person. 

Undersøkelsen utgjør et motstykke til Eides, idet den bygger på idrettsutøvernes egne 

opplevelser og vurderinger, altså ikke på sportjoumalistenes skriftlige omtale av dem. Den 

viser at flere idrettskvinner oppfatter det å ha en flott kropp og et attraktivt utseende, som 

nødvendig, gode idrettsprestasjoner er ikke nok. De kvinnelige utøverne føler seg fanget av 

publikum, medier og sponsorers forventninger til dem om å være feminine. Produksjon og 

vedlikehold av tradisjonelle kjønnsrollemønstre om maskulinitet og femininitet preger 

toppidretten i følge denne undersøkelsen. Undersøkelsen viser at både menn og kvinner i 

idretten stort sett er enige i at mannlige idrettsutøvere får medieomtale og kommer i fokus 

fordi de er dyktige og vinner. Kvinnelige utøvere kan like gjerne komme i fokus på grunn av 

sitt utseende og sin væremåte som på grunn av idrettslig dyktighet. Undersøkelsen viser at 

både menn og kvinner synes dette er urettferdig. Flere mannlige utøvere mener kvinnene 

utnytter at journalistene er mer interessert i utseende enn i idretten. De gjør seg mer 

feminine enn nødvendig, for medieomtale er viktig. Og er en ikke best på idrettsarenaen, 

kan en vinne på utseendet. "For når du driver med langrenn, eller uansett hva du driver 

[med], så skal det være det viktigste at du er god der, ikke at du har så og så langt hår, eller 

at du er flink til å uttrykke deg i avisen og sånn" (Kolnes, 1994: 126). Denne undersøkelsen 

baserer seg på idrettsutøvernes og trenernes opplevelser og vurderinger av mediene. Om 

medienes representanter er enig, ville være interessant å vite. Blir kvinnelige utøvere 
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behandlet forskjellig fra mannlige utøvere av mediene, eller bare opplever kvinnene det slik? 

Den ene part i mediebildet har uttalt seg her, i Eides analyse uttalte den andre part seg, men 

ikke spesifikt om idrett. 

Bjørn Oskar Haukeberg og Stein Erik Syrstad har i sin semesteroppgave ved Norsk 

Journalisthøgskole 1995, analysert den plass kvinneidrett får i fire norske aviser og i 

Sportsrevyen i NRK. Undersøkelsen er todelt, først en kvantitativ undersøkelse av den 

spalteplass kvinnelige og mannlige idrettsutøvere får, og deretter en kvalitativ undersøkelse 

av den omtale cupfinalen i fotball for kvinner og menn fikk i fire dagsaviser. 

Den kvantitative delen av undersøkelsen har brukt variablene om menn av menn, om 

menn av kvinner, om kvinner av kvinner, om kvinner av menn samt nøytrale. Resultatene av 

undersøkelsen blir presentert i diagrammer som viser at kategorien menn om menn er 

ansvarlig for 79.31% av spalteplassen i de analyserte avisene, mens kvinner om kvinner og 

menn om kvinner utgjør 17.24% tilsammen. Kvinner om menn finnes ikke i de analyserte 

avisene. Haukeberg og Syrstad sier at Sportsrevyen viser samme tendens, uten at de påviser 

dette i diagrammer. Adressesavisen peker seg ut som den avis med minst forskjell i 

spalteplass mellom omtalen av kvinner og menn, mens Bergensavisen har størst forskjell. 

Denne delen av undersøkelsen viser bare hvilken dekning kvinner og menn får. Hva som er 

objekt for de ulike reportasjene, viser seg først i del to av undersøkelsen. Men der er det 

cupfinalene i fotball som blir undersøkt. 

Del to av undersøkelsen har først en kvantitativ del der forfatterne har talt opp antall 

artikler som omtaler cupfinalene, og sett på fordelingen mellom herre- og kvinnefinalen. 

Den kvalitative delen undersøker hvordan hver reportasje er vinklet, og bruker kjønn som 

variabel. Sportsrevyen er ikke med i denne delen av undersøkelsen. Resultatene viser at 

mennenes cupfinale får mye mer omtale enn kvinnenes cupfinale, 55 artikler mot kvinnenes 

24. Det samme gjelder antall bilder som illustrerer reportasjene, 66 bilder fra mennenes 

finale mot 18 fra kvinnenes. Også her finner Haukeberg og Syrstad forskjeller mellom de 

ulike aviser. Den kvalitative delen av undersøkelsen er viet uforholdsmessig liten plass. Hver 

avis er omtalt for å vise vinkling, og vinkling på det sportslige blir brukt i tre av fire aviser. 
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Bare Dagbladet har personrettet vinkling på omtalen av cupfinalen for kvinner. Haukeberg 

og Syrstad konkluderer med at utviklingen går i retning av at kvinner får mer omtale og en 

mer sportsrelatert omtale enn de fikk tidligere, selv om forskjellen mellom Iqønnene fortsatt 

er stor. 

Den kvantitative delen av undersøkelsen er grundig gjennomført, og viser klart den 

forskjell mediene gjør når spalteplass skal fordeles. Den kvalitative delen av undersøkelsen 

viser lite av det mangfold som må ha vært til stede i et så stort antall reportasjer. Få 

eksempler og uklare variabler for innholdsanalysen gjør denne delen av undersøkelsen 

mindre troverdig. Forfatterne sier ikke hva de vil bruke som variabler i vinkling av en 

reportasje. Hvilke muligheter finnes? I gjennomgangen av resultatene finner vi uttalelser 

som: "Begge finalene ble vurdert ut fra det sportslige i tittelpoeng og ingresser" og "Og det 

er alt overveiende det sportslige som kommer i sentrum" (Hauke berg og 

Syr stad, 1995: 10/11). Begrepet "sportslig" blir ikke definert, og leseren blir dermed ikke i 

stand til å vurdere hva reportasjene inneholder av sportsstoff. Flere eksempler som 

illustrerer det forfatterne kaller sportslig, ville ha hjulpet på lesernes forståelse av begrepet. 

Dette er de relevante undersøkelsene av norsk sportsspråk jeg kjenner til. Bare i liten grad 

kan jeg relatere dem til min egen undersøkelse, selv om de utgjør en del av bakgrunnen. De 

amerikanske undersøkelsene ligger mer på linje med min. 

2.2 UTGANGSPUNKT FOR UNDERSØKELSEN 

En deskriptiv undersøkelse av sportsreportasjer er formålet. Jeg vil undersøke den omtale 

en idrettsutøver får i dagspressen for å se om språk og innhold i avisomtalen avhenger av 

hvilket kjønn idrettsutøveren har, eller om kjønn på idrettsutøver er uten betydning for 

omtalen. Kolnes' intervjuer med toppidrettsutøvere viste at utøverne mente menn og kvinner 

ble forslqellsbehandlet i mediene. Amerikanske undersøkelser av sportsreportasjer i aviser, 

blader og på tv (Creedon,l994; Bryant,l980; Duncan og Hasbrook,l988; Kane og 

Parks,l992; Kane og Greendorfer, 1994; Hilliard, 1984) viser at omtalen menn og kvinner 
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får, skiller seg fra hverandre både i mengde, innhold og språkbruk (se kap. 2.1.ovenfor). 

Praktiseres det en slik forskjellsbehandling i norske medier? 

Med utgangspunkt i amerikansk forskning, norsk forskning og egne erfaringer har jeg 

følgende mål med denne analysen: 

Å undersøke språkbruk og innhold i sportsreportasjer 

for å se om mannlige og kvinnelige idrettsutøvere får 

ulik medieomtale av mannlige journalister i norsk 

dagspresse. 

Som det vil framgå i kap.2.5 lot det seg ikke gjøre å fmne egnet materiale av kvinnelige 

sportsjoumalister. Derfor er avsenders kjønn holdt konstant i undersøkelsen - "medieomtale 

av mannlige jo urna l ister i norsk dagspresse". 

For å beskrive språk og innhold i sportsreportasjene har jeg valgt et antall problemstillinger 

som sammen med en helhetsanalyse kan hjelpe meg å finne svar på om menn og kvinner får 

ulik omtale. Valg av problemstillinger avgrenser undersøkelsen til bare de valgte aspektene 

ved sportsspråket. Problemstillingene er valgt med bakgrunn i de amerikanske 

undersøkelsene og de norske undersøkelsene, med særlig vekt på Kolnes' rapport. 

Følgende problemstillinger ble da valgt: 

A. Hvilke retoriske figurer blir brukt, og hva sier 

disse om utøverne? 

B. Hvordan benevnes idrettsutøverne? 

C. Hvem får uttale seg i teksten, om hva og hvor mye? 

D. Hvilket inntrykk gir teksten av idrettsutøverne? 

E. Hva fokuserer teksten på? 
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Problemstillingene A og B har sitt utgangspunkt i de konklusjoner Kane og Parks 

( 1992) trekker etter å ha funnet at kvinnelige utøvere får en annen omtale enn mannlige. 

Resultatene viser nemlig at de retoriske figurer og benevninger som brukes om kvinner, 

hele tiden konstrueres på en slik måte at de dislaiminerer kvinnelige utøvere. Kvinnene blir 

sammenlignet med menn, og forskjellen, eller "otherness" (Kane og Parks,l992:73), blir 

systematiskt trukket fram. Creedon ( 1994) viser til denne forskjellen fra menn som 

vektlegges i språk og innhold. Creedon peker også på at kvinner oftere enn menn omtales 

ved fornavn. 

Problemstilling C bygger både på Kane og Parks (1992), Cramer ( 1994) og Creedon 

(1994). Disse undersøkelsene viser hvordan kvinner blir marginalisert i sportsreportasjer. 

Mannlige utøvere uttaler seg om trening og idrett, mens kvinnene, hvis de får uttale seg, må 

fokusere på det som har med privatlivet å gjøre. 

Problemstillingene Dog E bygger på uttalelser som aktive utøvere har kommet med 

til Kolnes(1994). Der kommer det fram at kvinnelige utøvere selv føler at journalistene er 

mer opptatt av deres ytre enn av deres ferdigheter på idrettsarenaen. Cramers undersøkelse 

(1994) viser også at de kvinnene som er pene og tiltrekkende, får mer omtale enn andre 

kvinner. Kvinner som driver individuelle idretter, foretrekkes framfor kvinner som deltar i 

lagidretter. Jeg vil undersøke om dette stemmer ved å se på det inntrykk journalisten 

gjenskaper av idrettsutøverne og hva de velger å fokusere på i reportasjene. Siden innhold 

og språk bestemmes, til en viss grad, av den enkelte journalist, er det det jeg vil undersøke. 

2.3 BEGREPSDEFINISJONER 

Problemstillingene A og B vil jeg i denne analysen omtale som s p r åk I i g e 

u t t r y k k s mi d d e l . Begge omhandler de språklige valg av uttrykksmidler en journalist 

må ta når han skal uttrykke seg skriftlig. Problemstilling A undersøker retoriske figurer. For 

å kunne undersøke retoriske figurer vil jeg her klargjøre h v a jeg legger i begrepet, 

h v i l k e figurer jeg vil undersøke, h v o r f o r jeg har valgt disse figurene og 

h v o r d a n jeg vil definere hver av dem. R e t o r i s k e f i g u r e r bruker jeg som 
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betegnelse på de billedlige uttrykk som finnes i en tekst. Denne defmisjonen baserer seg på 

Olaf Homen (1954) som setter likhetstegn mellom billedlige uttrykk og retorikk. Som 

billedlige uttrykk definerer han troper og figurer. "Vi betrakta darfi:ir som retroriska uttryck 

blott de i trangre mening retoriska eller bildliga uttrycken, troperna och figurerna" 

(Homen,1954:204). Retorikk blir av Jørgen Fafner (1992) framstilt som fem faser i muntlig 

språkbruk. Homen sier at det ikke er noen skille i retorikken mellom det talte og det 

nedskrevne ord. "Retoriken var,[ ], i verkligheten en vetenskap om det språkliga uttrycket 

som det medel den talande eller den skrivande begagnar for att hos åhoraren eller lasaren 

vacka en till sitt innehåll preciserad forestallning" (Homen, 1954:203). Øyslebø (1978) viser 

også til klassisk retorikk som definerer billedbruk som en bevisst utsmykking av teksten fra 

forfatterens side. Øyslebø sier videre at :"Man skilte mellom trope- svarende til bilde i vår 

forstand- og figur, nærmest ordarrangement, men begge tjente samme utsmykningsformål. I 

retorisk preget stiloppfatning i dag sondres det vanligvis ikke mellom trope og figur, begge 

typer kalles figurer" (Øyslebø,1978:84). Homen sier også som Øyslebø at det ikke er noen 

grunn til å skille mellom troper og figurer. "Det avgi:irande ha de gemensamt: syftet, som ar 

att skapa åskådlighet, och metoden, som ar att verka med det oegentliga" 

(Homen, 1954:205). I det følgende vil jeg da bruke betegnelsen retorisk figurer om både 

troper og figurer. Birger Liljestrand (1993) bruker betegnelsen stilfigurer om retoriske 

figurer, men sier at dette er identiske begrep. "Stilfigurerna, som också kallas 'retoriska 

effektmedel/figurer', 'troper' osv. fanns noggrant beskrivna i antikens låra om retorik" 

(Liljestrand, 1993,67). 

Retoriske figurer omfatter i følge Ulla Albeck (1939) ordfigurer og ordstillingsfigurer. Som 

ordfigurer nevner hun metafor, metonyrni og synekdoke. Ironi derimot, sier hun er omstridt, 

men hun velger å ta den med i sin gjennomgang av ordfigurer. Ordstillingsfigurer, sier 

Albeck, er de figurer som bare endrer uttrykket, til forskjell fra ordfigurer som endrer både 

forestilling og uttrykk. I den følgende undersøkelsen har jeg valgt å undersøke både 

ordfigurer og ordstillingsfigurer. De retoriske figurer jeg vil undersøke er metafor og 

sammenligning, metonyrni, opphoping og hyperbol. Disse figurene ble valgt ut fra frekvens 
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generelt i tekster og spesielt i sportsreportasjer, og ut fra den funksjon de har i språket. 

Mine antagelser om frekvens bygger på funn i tidligere undersøkelser, både norske og 

utenlandske, omtalt i kap. 2.1. Dess flere funn av en retorisk figur, dess større er muligheten 

til å kunne vise en tendens i materialet. Funksjonen de ulike retoriske figurene har, vil bli 

omtalt samtidig som begrepene defineres. 

Metafor og sammenligning vil bli behandlet som en enhet, og defineres 

som et språklig uttrykk der to eller flere livsområder knyttes sammen gjennom visse 

likhetsassosiasjoner. Det er likhetsassosiasjonene som danner grunnlag for vår forståelse av 

metaforen og sammenligningen. Metafor og sammenligning skilles fra hverandre på to 

områder. "Metaforen kan bare ta nominale størrelser som primum- og secundum-ledd, 

sammenlikningen kan også ta andre størrelser. Sammenlikningen eksplisiterer en faktor som 

vi kan kalle 'lik', og på det punkt atskiller den seg fra metafor" (Øyslebø,1978:86). Likevel 

vil jeg forsvare å behandle dem som en enhet. Øyslebø sier også at en enhetlig behandling 

kan ha fordeler. "Men som en ser, blir det ofte vanskelig å holde de to hovedtypene 

[metafor og sammenlikning] fra hverandre. Resultatet har blitt at nettopp de interessante 

overgangstypene ofte er forbigått i stilistisk beskrivelser - klassisk stilistikk manglet jo 

kategorier for dem" (Øyslebø, 1978:99). Ulf Teleman og Anne Marie Wieselgren (1992) 

omtaler metaforen som en forkortet sammenligning der sammenligningsleddet mangler, og 

skiller ikke mellom dem på andre områder. George Lakoff og Mark J ohnson ( 1980) ser 

også likheten mellom metafor og sammenligning. "A metaphor of the form 'A is B' is a 

linguistic expression whose meaning is the same as a corresponding linguistic expression of 

the form 'A is like B in respect X, Y, Z.'" (Lakoff og Johnson,1980:153). Albeck sier at 

"Antiken regnede Metaforen for en forkortet Sammenligning, ... " (1939:86). Dette 

samsvarer med Teleman og Wieselgren som også ser metaforen som en forkortet 

sammenligning. Albeck sier at moderne stilforskning oppfatter skillet mellom metafor og 

sammenligning mer liberalt enn tidligere. Det er akseptert å se dem som en enhet. Dette kan 

ha sammenheng med, som Øyslebø nevner, at de interessante metaforer og sammenligninger 

i mellomskiktet ofte kan bli utelatt på grunn av klassifiseringsproblemer. For å kanskje 

kunne fange opp alle varianter av metaforer og sammenligninger, vil jeg her behandle dem 
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som en enhet. "Slitne metaforer" (Liljestrand,1993:72), vil bli tatt med i undersøkelsen. 

Eldre stilforskning (Albeck,1939 og Homen,1954) omtaler ikke slitne metaforer. Liljestrand 

(1993) omtaler dem og sier at særlig ukebladertekster gjør bruk av dem. Hva som kan kalles 

en slitt metafor, kan være vanskelig å avgrense. Ikke alle personer har samme oppfatning av 

hva som er slitt. Det noen oppfatter som en slitt metafor, må ikke være det for andre. 

Derfor har jeg valgt å ta med også disse metaforene, hvis jeg finner noen. Noen metaforer, 

ofte de som kalles slitte, kan være så vanlige at vi kjenner dem. Vi har sett dem og brukt 

dem selv. Andre metaforer er ukjente for oss. Det ukjente består i likhetsrelasjonen mellom 

leddene. Hva blir sett på som likt med hva? Denne likhetsrelasjonen fokuserer avsenderen 

på. Det er han som ser likheten og ønsker å formidle den til sine mottakere. Hvem som først 

brukte en gitt metafor, kan ikke vites. Jeg vil ikke førsøke å skille mellom levende og slitte 

metaforer her, for også i de slitte metaforene kan journalistens perspektiv og aspekt være 

synlig i valg av likhetsrelasjoner. Homen uttrykker det subjektive i metaforen på følgende 

måte: "Metaforer fOrutsatter att diktarens uttrycksbehov når sitt mål på den ratta linje, som 

ar den kortaste va gen mellan två punkter. De iiro åtskilda av ett for andra ooverstigligt 

svalg. Likheten skulle inte ha upptackts av en annan; for diktaren har den rojt sig i en snabb 

sekund, och utan rninsta behov att resonera och argumentera hanger han sig åt den sanning, 

som gick upp for honom i det ogonblick likheten slog ho num" (Homen, 1954:209). 

M e t o n y m i vil jeg definere som et språklig uttrykk der navn eller begrep byttes 

innenfor samme livsområde. Begrepene har et felles berøringspunkt, og det danner grunnlag 

for vår forståelse av metonyrni. Det er liten uenighet om definisjonen av metonyrni hos 

stilforskere (Homen, Albeck, Øyslebø, Liljestrand, Lakoff og Johnson). De forskjeller som 

framkommer viser en viss grad av uenighet i hvor vid defmisjonen av metonyrni skal være. 

Øyslebø bruker betegnelsen metonyrni ganske vidt, og framstiller den egentlige metonymi, 

synekdoke og antonomasi som tre undergrupper av den vide betegnelsen metonyrni. Denne 

inndelingen forsvarer han ved at "det er det mest praktiske" (Øyslebø, 1978: 128). Hos 

Homen blir metonyrni og synekdoke behandlet hver for seg, og som to svært like språklige 

uttrykk. Han viser også til eldre forskning og sier: "Den fornklassiska retoriken synes icke 
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ha gjort någon vasentlig skillnad mellan namnvaxling och medftirstående; synekdoken 

forefaller att ha gallt som en underart av metonymien. Denna uppfattning moter alltjamt hos 

nyare ftirfattare" (Homen,l954:215/216). Også Albeck skiller mellom synekdoke og 

metonymi i sin gjennomgang av språklige uttrykksmiddel, men sier disse to språklige 

uttrykksmidlene ofte går under fellesbetegnelsen metonymi. Verken Liljestrand eller Lakoff 

og Johnson skiller mellom synekdoke og metonymi. Med bakgrunn i disse uttalelsene og 

definisjonene velger jeg å behandle metonymi som et vidt språklig uttrykk som også 

innbefatter synekdoke og antonomasi. Siden det å sammenligne ulike undergrupper av 

metonymi ikke er formålet med oppgaven, kan jeg forsvare å bruke en så vid definisjon. 

Definisjonen av metonymi innebærer at en del av helheten fokuseres mer enn andre deler av 

den samme helheten. Hva som skal fokuseres, bestemmes av avsender, og gjennom valg av 

fokus vises det perspektiv avsenderen har. "Rationellt sett, ar metonymiens återgivning 

otillfredsstilllande, ty den uppenbarar blott en sida av saken. Emotionellt sett, ar den 

utttimmande. Ty den sida av saken, som den uppenbarar, ar i detta tigonblick saken sjalv" 

(Homen, 1954:214). Også Lalcoff og Johnson (1980) viser til avsenderens mulighet til å 

velge fokusering ved bruk av metonymi når de sier: " . .it [metonymy] allows us to focus 

more specifically on certain aspects of what is being referred to" (s.37). 

O p p h o p i n g vil jeg definere som gjentaking av likelydende ledd eller gjentaking 

av ikke likelydende ledd som tilhører samme område. Ut fra denne definisjonen vil 

opphoping både kunne være gjentaking av enkeltord, setningsledd eller hele setninger. 

Samtidig vil opphoping innbefatte ikke-likelydende ledd som settes etter hverandre hvis 

disse leddene har noe felles i betydningen. Homen (1954) sier at opphoping er med på å 

skape allmenngyldighet for de verdier forfatteren vil ha fram. Flere ledd etter hverandre 

skaper en totalitet som kan påvirke mottakeren på en helt annen måte enn bare et ledd kan 

klare. Oppbyggingen av ledd, hvis leddene ikke er likelydende, er også av betydning for 

opphopingens funksjon. Albeck (1939) sier at "Hovedeffekten ligger normalt i det 

intensiverende Moment: forstærkende i Tid, i Udstrækning, i Kraft eller i Følelse" (s.ll4). 
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Dermed kan den måten en opphoping er konstruert på, vise mottakerne hva avsenderen vil 

fokusere. 

H y p e r b o l kan defineres som overdrivelse som ikke stemmer overens med 

virkeligheten. Hyperbol viser avsenderens følelser ovenfor det han uttaler seg om. "I 

hyperbolens fall styr uttrycksbehovet kurs på det starkaste ord som finnes inom rackhåll. En 

omedelbart fOrnirnbar stark spontaneitet ar det hyperboliska reaktionssattets specifika 

kannetecken", sier Homen (1954:258). Hyperbolen viser en spontan følelsesreaksjon som 

kan være både positiv og negativ, og representerer avsenderens subjektive mening om det 

han uttaler seg om. Dermed vil bruk av hyperbol sjelden kunne framstå som noe objektivt. 

Journalistens egne vurderinger vil ligge til grunn for hans eventuelle bruk av hyperboler. 

Fordi hyperboler viser avsenderens følelser for den sak han uttaler seg om, og muligens 

også det perspektiv han inntar, har jeg valgt å undersøke hyperboler som et språklig 

uttrykksmiddel. Hyperboler er svært vanlig i dagligtalen, og kan derfor lett bli kalt slitte 

metaforer. Siden vårt syn på hva som er en slitt metafor kan variere, vil jeg også undersøke 

de hyperboler som eventuelt kan kalles slitte, med unntak av uttrykk som kan kalles "smør 

på flesk-uttrykk". 

Problemstilling B undersøker den benevning idrettsutøverne får i reportasjene. Med 

benevning av idrettsutøver mener jeg det egennavn eller deler av dette som blir brukt for å 

omtale personen. 

Problemstillingene C, D og E vil jeg omtale som i n n h o l d s m o m e n t e r . 

Innholdsmomenter vil si de emner journalisten velger å fokusere på i sin reportasje. Når en 

journalist får i oppgave å dekke et idrettsarrangement, må han ta flere valg. Noen av disse 

valgene er å velge bort det han ikke vil skrive om. Med problemstillingene C, D og E vil jeg 

da prøve å finne ut hva journalistene har valgt å ta med i reportasjene. Med D vil jeg 

dessuten prøve å se hvilke egenskaper hos idrettsutøverne den enkelte journalist trekker 

fram som mer relevant enn andre egenskaper. Selv om journalistene har krav de må oppfylle 

overfor avisredaksjonen, vil flere valg være journalistenes egne. Analysen av 
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innholdsmomenter vil prøve å vise hva journalistene har valgt. Men hvorfor de har valgt 

som de har gjort, vil ikke bli analysert. 

2.4 METODEVALG 

En undersøkelse av språk og innhold i sportsreportasjer kan gjennomføres på flere måter. 

Jeg har valgt en deskriptiv undersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å beskrive det 

språk og det innhold som brukes i sportsreportasjer idag, for å sammenligne den omtale 

mannlige og kvinnelige idrettsutøvere får av mannlige journalister. En slik undersøkelse er 

ikke tidligere gjort i Norge. Haukeberg og Syrstad (1995) har analysert den spalteplass 

kvinner og menn får, men har ikke sett på innhold og språkbruk i omtalen av henholdsvis 

kvinner og menn. Derimot foreligger det beskrivelser av mannlige idrettsutøvere 

(Roksvold,1975; Haugen,1978, Dyrdal og Lenes,1993; Bryne og Wøhni,1993) og av 

kvinner generelt (Eide,1991). Disse norske undersøkelsene sammen med amerikanske 

(Kane, 1992, 1994; Creedon, 1994; Dun can, 1988; Hilliard, 1984; Bryant, 1980; Adrianne 

Blue, 1988) viser at atskillig forskning er utført om sportsjoumalistikk og den omtale 

idrettsutøvere får i mediene. Jeg vil her forsøke å systematisere noen aspekter ved språk og 

innhold i den omtale menn og kvinner får i sportsreportasjene, for å se om de får ulik 

omtale. En deskriptiv analyse er best egnet når vi alt har en viss mengde informasjon, men 

ikke nok til å kunne formulere hypoteser. En hypoteseprøvende undersøkelse krever at det 

allerede finnes så mye informasjon om det aktuelle problemet at en ut fra en teori kan 

formulere en antagelse der to eller flere begrep settes i relasjon til hverandre. "In om 

problemområden diir det redan finns en viss mangd kunskap som man kanske bi:irjat 

systematisera i form av modeller, kommer undersi:ikningen att vara beskrivande. Dessa 

undersøkningar kallas deskriptiva.[ ] Inom problemområden diir kunskapsmangden bli vit 

iinnu mer omfattande och teorier har utvecklats, kommer undersi:ikningen att vara 

hypotespri:ivande", sier Runa Patel og Bo Davidson (1994:11). Siden det ikke finnes 

analyser av norsk sportsjournalistikk der omtalen av kvinnelige og mannlige utøvere blir 

sammenlignet på andre områder enn spalteplass, har jeg valgt å undersøke noen 
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grunnleggende analyseenheter. Dette fordi kunnskapsmengden om norsk sportsjournalistikk 

der kvinnelige og mannlige utøvere sammenlignes, ikke er så omfattende at teorier er 

utviklet 

Analysen kan ikke bli en uttømmende undersøkelse av alle elementene i sportsspråket 

Jeg vil måtte velge ut bare enkelte analyseenheter ved språk og ved innhold, og de enhetene 

er drøftet og begrunnet ovenfor (kap.2.3). 

Arne Nordborg omtaler fem deskriptive metoder i "Innføring i pedagogiske 

forslrningsmetoder og forskningsetikk" (1981). De har alle det felles at de beskriver noe. Til 

en analyse av skrevet tekst er innholdsanalyse den mest anvendelige. Denne metoden tar 

utgangspunkt i analyse av skrevet eller talt språk. Når en bruker metoden, velger en ut ulike 

analyseenheter som kan undersøkes for å finne svar på problemstillingene. Norborg omtaler 

innholdsanalyse som "en interessant metode med mange anvendelsesmuligheter. Den kan 

godt brukes mer enn det har skjedd til nå" (1981 :8). Samtidig viser han til metodens 

svakheter, bl.a. å sikre en objektiv framgangsmåte. Når en skal analysere og kategorisere 

tekst, kan det bli vanskelig å være objektiv . "Hvis vi vil analysere en teksts motiver, 

hensikt, verdigrunnlag o.l., vil det lett bli et vurderings- eller tolkingsspørsmål hvordan den 

skal oppfattes" (s.st.). For å gjøre undersøkelsen mest mulig objektiv, vil jeg i kapitlene 4 og 

5 bruke tabeller som viser samtlige funn jeg har registrert og hvordan jeg har katalogisert 

dem. Hvis jeg har vært i tvil, vil dette komme fram i kommentarene. 

Innsamlet informasjon fra de ti reportasjene vil bli bearbeidet kvantitativt. Kvantitativ 

analyse er valgt fordi resultater fra en kvantitativ analyse ofte danner grunnlaget for den 

kunnskap som finnes innen et område. Denne kvantitative kunnskapen kan så, i neste 

omgang brukes til å utvikle teorier og teste disse. Kvantitative og hermeneutiske 

undersøkelser bygger ofte på forhåndskunnskaper om emnet som stammer fra kvantitative 

undersøkelser (Duncan og Hasbrook, 1988; Kane og Parks, 1992). Analyseresultatene vil bli 

presentert med komplette tabeller og krysstabeller for problemstilling A, C og D. 

Problemstillingene B og E vil få sine resultater presentert i krysstabeller. Problemstilling B 
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undersøker personnavn. Siden personnavn kan kategoriseres etter objektive kriterier som 

bare fornavn, for- og etternavn og bare etternavn, skulle selve kategoriseringen være 

uproblematisk. Derfor er ikke navnelisten presentert i komplette tabeller. Problemstilling E 

undersøker tekstens fokusering. Fokuseringen viser seg gjennom en samlet tekst, for deler 

av teksten kan ikke erstatte hele teksten. Å vise fokusering ved komplette lister ville dermed 

innebære at alle reportasjene ble gjengitt i sin helhet, eller i tilnærmet helhet (se ndf. kap. 

5.3). 

Krysstabellene vil presentere sine resultater i absolutte frekvenser og relative 

frekvenser etter kjønn. Kjønn vil opptre som uavhengig variabel i alle analysene. Menn (M) 

og kvinner (K) refererer da til reportasjer om henholdsvis mannlige og kvinnelige 

idrettsutøvere. Her vil de fem reportasjene om menn opptre som en enhet, og det samme 

gjelder de fem reportasjene om kvinner. Den avhengige variabelen vil variere fra 

problemstilling til problemstilling. Hvilke avhengige variabler som er brukt, presenteres 

foran hver analyse. Samtidig vil jeg forklare hva jeg legger i variablene, slik at det blir lettere 

å se hvorfor jeg har sortert uttrykkene slik jeg har gjort. Krysstabeller vil da vise hvordan de 

ulike elementene i reportasjene om et kjønn fordeler seg innbyrdes mellom de uavhengige 

variablene, og om denne fordelingen er lik eller ulik for menn og kvinner. Likheter og 

ulikheter mellom kjønnene vil bli omtalt etter hver enkelt tabell. 

Å observere de elementer som er relevante for helheten samtidig som elementene er 

med på å justere helhetsoppfatningen, er intensjonen med den hermeneutiske metode jeg har 

valgt å bruke i kapittel 6, avslutningskapittelet. Jeg tar utgangspunkt i Paul Ricoeurs 

hermeneutikk. Den blir kalt "mistankens hermeneutikk" fordi Ricouer mener at hvis du skal 

forstå noe, må du være mistenksom. Teksten kan romme symptomer på konflikter, 

holdninger og kulturelle forskjeller som selv ikke avsenderen vet om. Mistankens 

hermeneutikk kan hjelpe deg til å få symptomer fram i lyset. 

Duncan (1988) har brukt den hermeneutiske metoden i en analyse av fjernsynsvist 

sport i USA. I den undersøkelsen sier hun at det er i helhetsforståelsen av en 

sportsbegivenhet meningen ligger, ilcke i å observere et bestemt individuelt trekk som 

gjentar seg i hundrevis av kamper. "The hermeneutical analysfs job is to uncover these 
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meanings, meanings that are shared and intersubjective because the sporting event takes 

place in a culture that itself consists of interpretations growing out of sosial interactions. 

Uncovering these meanings is not in itself a matter of learning special techniques or 

observing a special protocol. It is rather a matter of experiencing meanings more 

consciously and intentionally, of cultivating a particular sensitivity to a text" (Duncan og 

Hasbrook, 1988:7). 

En hermeneutisk teksttolking innebærer at en bygger bro mellom å forklare og å 

forstå en tekst. Dette oppnår en gjennom tekstens mening, ikke gjennom tekstens 

enkeltdeler. "One of hermeneutics' underlying principles is that a written text, actions, or 

cultural institution may be understood by focusing on its meanings - often tacit or 

inarticulated- rather than its factual particulars" (Duncan og Hasbrook,l98)-1:7). Det er 

ikke bare hva som blir sagt, men hvordan som gir tekstens mening. Når jeg analyserer 

resultater fra den kvantitative undersøkelsen og finner likheter og ulikheter mellom omtalen 

av menn og omtalen av kvinner, må jeg samtidig se etter den underliggende mening med 

teksten. I det arbeidet kan en oppdage holdninger som en vanlig leser ikke er oppmerksom 

på og som ikke kommer fram i en kvantitativ undersøkelse. Duncan sier at en hermeneutisk 

forsker vil stille seg spørsmål som : " What is being given special attention in this text? Is 

there a particular emphasis - or neglect- of an y feature of the text? Are there contradictory 

messages or themes? What are the text's unspoken or subtle assumptions, and how do they 

manifest themselves?" (Duncan m.fl., 1988:7). 

En tolking av analyseresultatene vil være hovedtema i kapittel 6. Blir kvinnelige og 

mannlige idrettsutøvere forskjellsbehandlet i den omtale de får av mannlige journalister, og 

kan eventuelle forskjeller i reportasjenes språk og innhold forklares ut fra det kjønn 

idrettsutøveren tilhører? 

Resultatene av analysene av hver problemstilling vil her bli vurdert og analysert både 

hver for seg og samlet. Mulige tendenser til ulik omtale av menn og kvinner i de kvantitative 

beskrivelsene vil jeg prøve å se i lys av helheten. Er det der et samspill som gjør at noen kan 

oppfatte tekster som språklig og innholdsmessig like eller ulike? Kjønnsroller og vår 
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oppfatning av hva som er maskulint og hva som er feminint, vil her bli trukket inn i analysen 

hvis forskjeller viser seg. Jeg vil da se om disse forskjellene kan forklares ut fra vår 

kulturelle oppfatning av hva som er feminint og hva som er maskulint. Maskulint og 

feminint som kulturelle kategorier vil da bli drøftet og prøvd definert. Også denne delen av 

analysen vil bli sammenlignet med resultater fra tidligere undersøkelser av Creedon, Hilliard, 

Kane og Duncan. 

I denne sammenheng vil jeg sterkt understreke: En kvantitativ analyse med et så 

begrenset materiale som jeg har, gir ikke grunnlag for sikre konklusjoner, og slett ikke for å 

generalisere resultatene. Resultatene vil bare vise tendenser. En mer omfattende 

undersøkelse og av et materiale som omfatter langt mer enn ti reportasjer, må gjennomføres 

før en med noen sikkerhet kan trekke konklusjoner. Det forhindrer ikke at mulige tendenser 

kan drøftes som symptomer, som i et urvidet materiale kan verifiseres, nyanseres eller helt 

falsifiseres. 

Tendensene i dette materialet vil bli sammenlignet med tidligere forskningsresultater 

på området: Viser norske idrettsreportasjer de samme kjønnsforskjeller som amerikanske? 

Har Kolnes' intervjuobjekter rett når de hevder at mannlige og kvinnnelige idrettsutøvere 

utsettes for forskjellsbehandling i pressen? 

Graden av validitet og rehabilitet er viktig i denne analysen. 

Validitet er en måte å måle om analysen undersøker det den sier den skal undersøke. I 

denne analysen vil det da si om problemstillingene belyser det jeg sier er målet for analysen. 

Å finne eventuelle forskjeller i språk og innhold må, slik jeg ser det, finnes i særtrekk som 

brukes om det ene kjønn og ikke om det andre. Ordvalg eller ordklassefrekvens kunne 

kanskje vist oss likheter eller ulikheter, men jeg tror journalister sjelden er bevisst hvor ofte 

de brukte enkelte ord eller en ordklasse. Hvor bevisst de er sin bruk av språklige 

uttrykksmiddel, er vanskelig å vite. Men billedlige uttrykksmiddel og innholdsmomenter må 

mer bevisst velges av den enkelte journalist. På denne bakgrunn valgte jeg å konsentrere 

mine problemstillinger om slike språklige uttrykksmiddel, og innholdsfokusering. Samtidig 
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må det påpekes at fem problemstillinger ikke vil gi noen uttømmende analyse av det språk 

sportsj ournalistene bruker. 

Reliabilitet er en vurdering av framgangsmåten i analysen. Kan analysen gjøres 

om igjen og resultatene blir like? For at dette skal være mulig, må alle faser av analysen 

beslaives, og alle valg begrunnes. Et analysemateriale som ikke er valgt ut etter helt tilfeldig 

utplukking, kan inneholde elementer som kan skade analysens reliabilitet. I denne analysen 

er datautvalget og bakgrunnen for dette beslaevet i kapittel2.5.1. Helt vilkårlig utvelgelse 

var umulig. Jeg måtte stille visse betingelser for deretter å velge tilfeldig blant dem som 

tilfredsstilte de betingelsene. Men siden datautvelgelse ikke er benyttet, vil heller ikke 

analysematerialet være tilfeldig. Subjektive laiterier kan påvirke min utvelgelse, selv om jeg 

prøver - gjennom de nevnte betingelsene - å unngå dette. Kategorisering av språklige 

uttrykk og innholdselementer er i stor grad en subjektiv vurdering som kan skade analysens 

reliabilitet. For å gjøre denne delen av analysen mest mulig objektiv, har jeg valgt få 

kategorier som variabler. De uavhengige variablene mann/kvinne skulle representere 

objektive laiterier for en todeling av materialet. De avhengige variablene varierer som sagt i 

de ulike tabellene, men felles for dem er at de er få, og at de oftest har motstridende 

innhold. "+/-" (les: "pluss/minus") er brukt som avhengig variabel alle steder jeg har funnet 

dette mulig. Ved å bruke"+/-" variabler slipper man med få kategorier, og får et tydeligere 

skille mellom dem. Dette skulle gjøre grupperingene lettere, og det er mer sannsynlig at 

resultatene vil bli like ved en ny undersøkelse. Svakheten ved få variabler er at en får store 

og lite nyanserte grupperinger. De små variasjonene innad i en variabel, kommer ikke til sin 

rett. Det er derfor mulighet for at små variasjoner kunne gjøre resultatet annerledes. Ottar 

Hellevik ( 1971 :60/61) poengterer også dette og sier at hvor mange verdier en variabel har 

og hvor en velger å trekke grensene mellom variablene, kan påvirke resultatet. Å trekke 

grenser mellom variablene er særlig aktuelt der en opererer med variabler fra et kontinuum. 

Selv om tallet på variabler er lavt og innholdet i dem forklares og diskuteres, kan 

subjektive innslag gjøre seg gjeldende. Å finne helt objektive kriterier for hva som legges i 

hver variabel, vil være umulig med de analyseenhetene jeg kommer til å bruke her, bortsett 

fra i analysen av personnavn. Komplette lister med alle registrerte funn er derfor tatt med til 
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alle problemstillingene som ikke har helt objektive kriterier for hva som legges i variablene. 

Ett unntak er problemstilling E om fokusering, for fokusering krever som sagt at store deler 

av teksten gjengis, og dermed opererer ikke denne problemstillingen med komplette lister. 

En annen mulighet kunne vært å bruke en kontrollgruppe som kategoriserte mine funn for å 

se om resultatene ble de samme, eller enklere: at jeg selv kategoriserte på nytt et tilfeldig 

utvalg av undersøkelsesenhetene for å se om resultatet ble det samme. På denne måten kan 

intersubjektivitet, en undergruppe av ekvivalensen, kontrolleres. Høyt samsvar viser da til 

høy intersubjektivitet og dermed god reliabilitet. Det er ikke benyttet noen annen 

kontrollgruppe som kategoriserte mine funn. Tidsfaktoren og mulighetene for å finne en 

representativ gruppe, gjorde dette umulig. Selv har jeg kontrollert kategoriseringen av alle 

analyseenheter i analysen. Hver reportasje er analysert to ganger med tanke på å finne 

analyseenheter, og resultatene fra de to analyseomgangene er sammenlignet og samordnet. 

Grupperingene er kategorisert, kontrollert og talt opp flere ganger, men alle gangene av 

meg. Jeg har brukt andre personer til hjelp i tvilstilfeller, for å få kontrollert de valg jeg har 

gjort. Ved stor uenighet, har mange personer blitt spurt. Men dette kontrollarbeidet har ikke 

vært utført på en systematisert måte. En systematisert intersubjektivitetskontroll ville vært å 

foretrekke for å kunne trekke sikrere slutninger ut fra analysen. Hellevik sier: "Når et datum 

er registrert og skal behandles videre avhenger stabiliteten bare av intrasubjektiviteten. En 

har heller ikke noe problem med reelle endringer, etter som data foreligger i en uforanderlig 

form. Det er derfor enkelt å kontrollere intrasubjektiviteten i klassifisering, koding eller 

punching, en kan gjenta operasjonen så ofte en ønsker på det samme materialet. En må bare 

passe på at det går tilstrekkelig lang tid mellom hver gang samme operasjon utføres til at 

forskeren ikke er i stand til å huske hvordan han gikk fram tidligere" (1971: 148). 

Mangelen på adekvate norske undersøkelser jeg kan sammenligne analyseresultatene med, 

gjør en slik sammenligning av resultatene umulig. 
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2.5 MATERIALET OG REPORTASJE SOM SJANGER 

2.5.1. VALG AV MATERIALE 

Siden jeg ønsker å undersøke dagens sportsjournalistikkspråk, er det nødvendig å ha et så 

nytt materiale som mulig. Samtidig ser jeg det som en fordel at materialet er hentet fra 

omtrent samme tidspunkt. Et naturlig valg var da avisenes sportsreportasjer fra OL på 

Lillehammer, 12-27 februar 1994. Her var alle vinteridretter representert i et stort antall 

aviser. Journalistene var på Lillehammer og hadde selv opplevd det de skrev om. Tallet på 

reportasjer fra OL på Lillehammer var stort i dagsavisene. Dette gjorde en tilnærmet 

tilfeldig utvelgelse av reportasjer mulig. 

Utvalget mitt består av ti reportasjer, fem om kvinner og fem om menn. For å 

eliminere forskjeller mellom idretter, valgte jeg de samme idretter for både menn og kvinner: 

Hurtigløp på skøyter, langrenn, alpint, freestyle og kunstløp. 

I utgangspunktet ønsket jeg å ha tekster som var skrevet både av mannlige og 

kvinnelige journalister. Sportsjoumalistene gjorde dette umulig. Jeg fant tekster av bare to 

kvinnelige journalister der idrettskonkurransen ble omtalt. Det var menn som skrev fra 

idrettsarenaene, de kvinnelige journalistene skrev om alt annet som foregilclc på Lillehammer 

disse to ukene. Derfor er alle tekstene i min undersøkelse skrevet av menn, og ingen 

journalist har skrevet mer enn en tekst jeg benytter. Dette for å eliminere at en journalist 

skal få påvirke resultatet med sin personlige stil. I tillegg har jeg prøvd å få flest mulig aviser 

med. 

Til sist ønsket jeg tekster av et visst omfang. Dette for at jeg skulle ha mulighet for å 

finne eventuelle særtrelclc i tekstene. Dette siste kravet viste seg å være vanskelig for to 

idretter: kunstløp menn og freestyle menn. Årsakene kan være flere, men felles for dem var 

at forhåndsfavorittene tapte, og ingen norske var i tetskiktet. De fleste avisene omtalte ikke 

finalene i disse ovenfornevnte idrettene i det hele tatt. 
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Med bakgrunn i ovenfornevnte krav er utvalget tilfeldig. Jeg fant fram de tekstene 

som tilfredsstilte kravene. Siden kunstløp menn og freestyle menn var vanskelig å finne, 

brukte jeg den eneste muligheten jeg hadde der. Deretter valgte jeg journalist etter 

journalist, slik at ingen ble representert mer enn en gang. I denne prosessen oppdaget jeg at 

samme journalist kunne skrive for flere aviser. Teksten var ikke den samme. Dette er en av 

årsakene til at enkelte større aviser ikke er representert. Deres journalist er benyttet i andre 

aviser også. Kunstløp menn og freestyle menn er representert med tekster som, i noen grad, 

skiller dem fra de øvrige åtte. Kunstløp menn blir omtalt i en meget kort reportasje og en 

tekst fra NTB. Når det gjelder freestyle, valgte jeg en forhåndsreportasje og en kort omtale 

av kvalifiseringen. Siden disse to tekstene blir annerledes, vil jeg prøve å ta hensyn til dette i 

analysen. 

Mangelen på omtale viser hvilke idretter og hvilke prestasjoner journalistene og 

avisleserne er opptatt av. Det nasjonalistiske viser seg i fokuseringen på norske 

idrettsutøvere. Men dette alene er ikke nok. I tillegg må de gjøre det bra, helst vinne. En 

femteplass blir sjelden beskrevet, bare nevnt i en liten notis. Prestisjeidretter som f.eks.alpint 

blir alltid omtalt, uansett vinner. Felles for alle idretter var at norske vinnere fikk mer 

spalteplass enn utenlandske vinnere. 

Mitt utvalg bie da som føigei": 

liD.RETTSGREN KJØNN AVIS DATO HVA 

SKØYTER M DAGNINGEN 21.2.94 10.000 METER 
K HAMAR ARB.BL. 22.2.94 1.500 METER 

LANGRENN M DAGNINGEN 23.2.94 STAFETT 
K AFTENPOSTEN A.l 21.2.94 STAFETT 

ALPINT M ADRESSEA VISA 26.2.94 KOMBINASJON 
K AFTENPOSTEN M. 2 25.2.94 STORSLALÅM 

1 Aftenposten A er aftenutgaven 
2 Aftenposten M er morgenutgaven 



48 

FREESTYLE M BERGENS TIDENDE 21/22.2.94 HOPP 
K DAGBLADET 25.2.94 HOPP 

KUNSTLØP M VG+NTB 20.2.94 FRILØP 
K HAMAR ARB.BL. 26.2.94 FRILØP 

I undersøkelsen vil reportasjene om mannlige idrettsutøvere opptre som en enhet. Det 

samme gjelder reportasjene om kvinnelige idrettsutøvere. 

2.5.2. REPORTASJE SOM SJANGER 

En avistekst er ikke et entydig begrep. Avistekstene har ulike utforminger, ulikt innhold 

og ulik språkbruk. Et hvilket som helst emne kan omtales i avisen, bare avisredaksjonen tror 

det vil være av interesse for mottakerne. En journalist har flere ulike sjangere å velge 

mellom når han skal presentere sitt budskap. Hva han velger, avhenger av budskapet som 

skal formidles, og hvem mottakerne er. Ulike sjangere har ulike formål. En av sjangrene en 

journalist kan velge, er reportasjen. Men hva er en r e p o r t a s j e ? 

I B o k m å l s o r d b o k a blir reportasje definert som: "Artikkel, bok, program el. film 

som bringer nyheter el. informasjon om et bestemt emne" (1993:422). Dette er en vid 

definisjon som rommer mye. Går vi derimot til skolenes lærebøker i norsk finner vi mer 

konkrete og avgrensede definisjoner av reportasje. I D i a l o g m e t o d e blir reportasje 

definert som : "En reportasje er et referat fra et miljø eller en begivenhet, skrevet av en 

forfatter som har oppsøkt miljøet eller vært vitne til begivenheten" (Elin Bonde 

m.fl.,l989:28l).IbokaSpråkbruksanalyse for videregående skole 

blir reportasje forklart slik: "Reportasje er ein tekst som skal gi oss eit nyansert bilete av ei 

hending eller eit problem. Journalisten som skriv, bruker gjerne forskjellig 

grunnlagsmateriell for å få fram eit vidt perspektiv. Det kan vere statistikk, intervju med 

vanlege folk eller politikarar, rapportar, biletmateriale osv. Reportasjen skal gi inntrykk av å 

vere objektiv .. [ .. ]. Men i moderne journalistikk har reportasjen vorte meir og meir prega av 
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den som skriv ... [ ... ]. No får vi like gjeme presentert eit bilete av korleis journalisten 

opplever ymse hendingar"(Andersen, Stein og Aase, 1988:49). De fleste lærebøker gir klart 

uttrykk for at reportasjen er en sjanger som har endret seg over tid. Tv og radio må ta noe 

av skylden for dette. Leserne er ikke interessert i å lese det de alt har sett eller hørt. De vil 

ha noe nytt, og journalisten må tilfredsstille deres nyhetstrang. Da har journalistene funnet 

sin nisje i det tv/radios direktesendinger ikke klarer å formidle. I denne utviklingen har 

reportasjen gått vekk fra å være en objektiv beskrivelse. 

Gunnar Rasmussen har definert reportasje i boka S p o r t s j o u r n a l i s t i k slik: 

"Reportagen omhandler selve sportskampen, og står at læse i avisen dagen efter, at denne 

har fundet sted. Informasjons - 'kernen' i reportagen er et kampreferat; men i enhver større 

reportage vil vægten ikke ligge på referatet, men på en genskabelse af kampens atmosfære" 

( 197 4: 98). Videre sier Rasmussen at reportasjen er personportretterende. Journalisten er til 

stede og farger innholdet. Kommentarer og reaksjoner hos utøvere og ledere, interessante 

detaljer, hemmeligheter bak resultatene kan være en del av en reportasjen. Denne 

definisjonen av reportasje har mye til felles med skolebøkenes definisjon. Derfor overrasker 

det når Lars J. Hulten sier i sin artikkel "Reportaget och reportern" at reportasjen er et 

udefinert begrep i journalistikken ( 1989: 119). 

Ut fra dette virker det som om ordbøker definerer reportasje vidt, skolebøker og 

Rasmussen definerer det konkret, mens de som skriver den, journalistene , ikke har en 

definisjon. På hvilket grunnlag bygger da de ovenfornevnte sine definisjoner? Her er det 

nærmest å anta at definisjonen bygger på konkrete observasjoner av fellestrekk i reportasjer 

fra aviser og andre medier. Journalistene, som skriver reportasjer, må også ha en 

oppfatning av sjangeren før de skriver. Dette kan kalles en yrkesspråklig definisjon, i 

motsetning til den mer allmenne. Hulten refererer til to moderne håndbøker i journalistikk 

som prøver å avgrense og definere reportasje. "Reportaget ar ett mångtydigt berepp. 

Fortfarande finns det många journalister som med reportage men ar en tidningsartikel i 

sti:irsta allmanhet. Eller allman nyhetsanskaffning for press, radio och TV. Det ar slappt 

språkbruk, men det har sina fi:irklaringar" (Oijer 1981 ,sid 65) (Hulten, 1989: 120) Den andre 

definisjonen hos Hulten tar utgangspunkt i Set Poppius og Sven Janssons tolkning av 
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reportasje i deres bok l ournalistik som "allt joumalistiskt arbete for att skaff a 

nyhetsmaterial" [ ] "Denna beslaivning av begreppet reportage fann många journalister 

underlig red an då, och nu tror jag in te att du kan finne en enda journalist som sager att 

nyhetsjoumalistik ar detsamma som reportage. Snarere skulle man kunna saga att reportage 

ar att gora något mer an nyhetsjournalistik" (Hulten,l989:120). For å undersøke 

journalistenes oppfatning av sjangeren reportasje intervjuet Hulten 25 journalister. Disse 

journalistene mente at reportasjen var preget av en personlig stil. Den ble formet av 

reporterens tilstedeværelse og miljøbeskrivelser. Hulten sier videre at en reportasje må ha et 

saksrettet innhold. Saksrettet innhold kjennetegner flere sjangre. I den sammenheng er det 

formen, måten den blir presentert på, som skiller den fra andre sjangre. 

Den vesle samlingen av beslaivelser viser at begrepet "reportasje" er svært diffust i 

dagens språkbruk. Det synes å være et skille mellom konkret og avgrenset definisjon på den 

ene side og abstrakt og vid definisjon på den annen side. Rasmussen og Hultens definisjon 

av reportasje har mange fellestrekk. De viser begge mangfoldet i sjangeren, der det 

personlige preg og evnen til å skape nærhet og atmosfære er sentral. Ut fra denne 

gjennomgangen vil jeg i min oppgave definere reportasje som: En personlig preget avistekst 

som omhandler et avgrenset emne på en variert måte. Bakgrunnsstoff, referat, 

kommentarer, intervju og miljøbeskrivelse bør utgjøre deler av teksten. 
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KAPITTEL 3 REPORTASJENE 

3.1 SKØYTER MENN 

Skøyter menn er en reportasje hentet fra Dagningen den 21.2.94, som omhandler l 0.000 

meter. Denne øvelsen ble vunnet av Johann Olav Koss. Det første som fanger blikket, er den 

store overskriften, over to sider, med røde bokstaver "Verdens raskeste legende". Et stort 

fargebilde som er tatt rett etter at Koss kom i mål, viser en tydelig sliten Koss med armene i 

været. Dette er bildet av en som har gitt alt. 

Teksten presenterer oss for et unikum av et menneske, en levende legende. Teksten 

tar utgangspunkt i idrettskonkurransen. Vi får høre om selve løpet, treningen fram mot OL, 

publikums reaksjoner på løpet, Koss' egne kommentarer, premieutdelingen og en 

sammenligning med Kuppern og Hjallis, Norges tidligere skøytekonger. Alt dette framstilles 

positivt. Bare en gang får vi høre om slitet. 

3.1.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Teksten har mange metaforer og sammenligninger. Koss blir gjennom hele reportasjen 

sammenlignet med storheter som konger og tidligere skøyteløpere. Prestasjonen bli omtalt 

på flere ulike måter for å få fram egenskaper som kraft og styrke. Dette er med på å 

forsterke idrettsbragden. Metaforer om utøveren fokuserer på det positive. Koss blir 

framstilt som et unikum: en dyktig, aggressiv, sterk og treningsivrig utøver. Vikingskipet 

blir også brukt i metaforkonstruksjonene. 
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Metonymi blir brukt for person. Det er positive egenskaper hos Koss og et inntrykk av at 

10.000 meter ikke er langt for ham, som er mest brukt. Særlig er det viktig for journalisten å 

dra tilskuerne, avisleserne, ja hele nasjonen inn i denne prestasjonen ved å bruke 

pronomenet vi/vår. Det nasjonalistiske overskygger det private. 

Opphoping brukes for virkelig å understreke det fantastiske, det kraftkrevende og spesielle 

ved Koss. Han har makten og velger selv når han skal bli sliten. Det at en 10.000 meter kan 

bare gåes og gåes, høres nesten umenneskelig ut. Idrettsprestasjonen forsterkes gjennom 

denne bruken av opphoping. En gang får vi vite at det også er ting utenfor idrettsarenaen 

som er viktige for Koss. 

Når Koss har gått så fort, skulle det da være nødvendig å overdrive? I denne reportasjen 

begynner journalisten med følgende uttalelse: "Han [Koss] har sendt skøytesporten inne i en 

ny tidsalder". Denne og flere andre hyperboler brukes for å forsterke det imponerende ved 

idrettsprestasjonen, kanskje med det formål at vi aldri må glemme den. 

Ni ganger i løpet av reportasjen blir Koss betegnet med navn. Bare en gang brukes 

fornavnet alene. De øvrige åtte inkluderer etternavn, tre av dem har bare etternavn. Det 

uformelle preger navnebruken. Her er det viktig å opprettholde avstanden mellom en 

heroisk framstilt person og publikum. Han er ikke som oss andre. Bruken av for- og 

etternavn inkluderer både Johan Olav Koss og Johann Koss. 

3.1.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

Det er Koss og journalisten som uttaler seg. I tillegg får vi høre om de gamle 

skøytekongene, andre deltagere og Koss' trener. Treneren framstilles ikke som en aktiv og 

deltagende person i Koss' suksess. Vi får vite at de diskuterte tider før start, og at treneren 

viste fram tider under løpet. 
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Vi får et positivt inntrykk av Koss både som skøyteløper og som privatperson. Han 

skryter ikke av seg selv, han forklarer greit sin prestasjon, og viser seg som en selvstendig 

og treningsvillig person som har klare mål. 

Reportasjen viser tydelig at det er idrettsprestasjonen som er det viktigste. 10.000 meter blir 

referert, og prestasjonen blir vurdert. Det er den det fokuseres på. 

3.2 SKØYTER KVINNER 

Skøyter kvinner er en reportasje hentet fra Hamar Arbeiderblad den 22.2.94, som 

omhandler 1500 meter. Denne øvelsen ble vunnet av Emese Hunyady fra Østerrike. 

Overskriften "Ingen kunst å vinne 1500 m." er felt inn i et helfigurbilde av vinneren. Her ser 

vi en smilende Hunyady med det østerrikske flagget i hånden. Hun er kledd i treningsdress, 

og har gullmedaljen rundt halsen. Hun er smilende og blid, håret er velstelt, og kroppens 

bevegelse må kunne kalles avslappende og grasiøse. Det er tydelig en opplagt vinner vi ser 

her, 1500 m. har ikke satt synlige spor. Når vi leser videre, får vi vite at ordet kunst i 

overskriften har dobbel betydning: Både at dette var lett, og at hun tidligere har vært 

kunstløper. 

Teksten handler om Hunyady og tar utgangspunkt i hennes liv. Vi får kjennskap til 

hennes oppvekst, hennes familie, trenerens betydning, hvorfor hun flyttet til Østerrike og 

hennes privatliv. Selve løpet og treningen fram mot OL får forholdsvis liten plass. 

3.2.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Teksten inneholder få metaforer og sammenligninger. Det er ikke en tøff og selvsikker 

person vi møter her. Metaforer om hennes seier tyder ikke på den store kampen. Hun var 

favoritt, og klarte å takle presset. Metaforer om utøveren er knyttet til egenskaper som 

usikkerhet, avhengighet og følsomhet. 
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Metonymi for person er ikke mye brukt i denne teksten. Alder og nasjonalitet blir brukt en 

gang hver. Omskriving ved egenskap blir brukt to ganger. 

Opphoping blir brukt om tidene til skøyteløperne i tidligere par. Disse tidene blir referert for 

å vise at Hunyady kunne planlegge sitt løp ut fra dem. 

Hyperbol i reportasjen dreier seg om Hunyady som person. Det er hennes uttalelse eller en 

omskriving av den, som blir forsterket. Idrettsprestasjonen og seieren bli ikke uttrykt i 

hyperbolkonstruksjoner. 

Hunyady blir omtalt med navn ni ganger. De fordeler seg med fornavn fire ganger, for- og 

etternavn tre ganger og bare etternavn to ganger. Hovedvekten av navnebruk ligger på de 

alternativene som inkluderer fornavnet. Det er det personlige som preger navnebruken, ikke 

det formelle. Begge gangene bare etternavn blir brukt, er når journalisten lurer på om hun er 

i slekt med en tidligere konge, for de har begge etternavnet Hunyady. 

3.2.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

I denne reportasjen er det journalisten og Hunyady som uttaler seg. Hunyady forteller om 

treneren og hans betydning for henne. Vi får også høre om moren og broren hennes, men de 

er i henholdsvis Tyskland og Ungarn. Hunyady uttaler seg ikke om selve konkurransen, men 

om privatliv og trening. 

Journalisten gir oss inntrykk av at Hunyady er en uselvstendig person. Hun flyttet fra 

Ungarn fordi treneren flyttet, og hun ringer moren for å fortelle om resultatene. Treneren 

spiller en aktiv rolle i hennes idrettskarriere. Vi får inntrykk av at hun er helt avhengig av 

ham. Følelseslivet påvirker henne. Hun fikset presset denne gangen, men hva med neste'? 

Moren gjør henne nervøs, og kan ikke være til stede. På seierspallen gråt hun en skvett. 

Journalisten gir oss inntrykk av at de kvinnelige idrettsutøverne ofte har med slekt og 

venner ved å stille Hunyady spørsmål om dette. 
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Personen Hunyady er det viktigste i denne reportasjen, og det er henne teksten fokuserer 

på. Derfor får idrettsprestasjonen liten plass. Det er Hunyady som blir beskrevet, ikke 1500 

meter-løpet som blir referert og vurdert. 

3.3 LANGRENN MENN 

Denne reportasjen er hentet fra Dagningen den 23.2.94, og omhandler 4 x l O km. stafett. 

Det norske laget ble slått på målstreken av Italias ankermann, og f:tkk andreplassen. Et stort 

fargebilde av de to duellantene pryder reportasjen. Her ser vi Silvio Fauner strekke armene i 

været idet han passerer målstreken, mens Bjørn Dæhlie desperat prøver å forsere. Bildet 

viser at dette er løpere som har gitt alt. Overskriften "Sjanseløs i spurten" handler om det 

norske laget. Her møtte de noen som var bedre. 

Teksten omhandler siste etappe på stafetten, kampen mellom Fauner og Dæhlie, 

løpernes vurderinger og tidligere stafetter. Vi får høre om to løpere som hadde alles 

forventninger på sine skuldre. De kjempet og sloss, de ga alt. Bare en av dem kunne vinne. 

Hele reportasjen bærer preg av skuffelse over tapet. Det er som Dæhlie sier rett etter at 

målstreken er passert: "-Det gikk neimen ikke" . 

3.3.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Metaforer og sammenligninger krydrer hele reportasjen. Siste etappe blir omtalt som en 

kamp der hurtighet, kraft og styrke ble avgjørende. Metaforer med relasjon til kraft og 

styrke hos langrennsløperne viser at dette er en fysisk krevende idrett. Fauner blir betegnet 

som en italiensk overmann, en person utenom det vanlige. Dæhlie hadde bange anelser på 

grunn av hans kjennskap til farten i beina hos italieneren. Seieren gikk til den som i tillegg til 

styrke og hurtighet, hadde den rette taktikken. Andre metaforer omhandler selvstendighet 

og det å stole på egne krefter. 
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Metonymi brukes i teksten der nasjon, nasjonalitet, hjemsted og egenskaper hos utøverne 

erstatter personnavn. Særlig stedsbetegnelse er mye brukt. Dette krever kunnskaper hos 

mottakeren, særlig i en tekst der flere idrettsutøvere omtales parallelt. Bruk av nasjon og 

nasjonalitet i stedet for personnavn skaper en mer høytidelig stemning, og gjør det hele mer 

seriøst. Egenskap istedenfor personnavn brukes hovedsakelig om Fauner, som klarte å 

vinne. 

Opphoping er brukt for å fokusere på kampen mellom Dæhlie og Fauner. Vi får vite at 

Dæhlie er en som ikke gir opp, han prøvde gang på gang. Dramatikken blir påpekt i 

problemet Dæhlie hadde med å skaffe seg en luke til Fauner. Opphoping brukes for å 

forsterke idrettsprestasjonen og kampen for seier. 

Hyperboler er lite brukt. De som finnes, har det felles at de omhandler kampen, kreftene 

som er brukt opp, og skuffelsen over ikke å vinne. 

Reportasjen om langrennsstafetten for menn har et personlig preg. Personnavn blir mye 

brukt. Dæhlie blir omtalt med navn nitten ganger, hvorav tolv med bare fornavn. Fauner blir 

ikke omtalt med bare fornavn. Ni av tolv ganger han er omtalt med navn, brukes bare 

etternavn. Bare fornavn blir mest brukt om Dæhlie, mens det mer upersonlige, bare 

etternavn, er mest brukt om Fauner. Dæhlie og Fauner omtaler hverandre med etternavn, 

mens journalisten bruker oftest fornavn om Dæhlie og etternavn om italieneren Fauner. 

3.3.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

I denne reportasjen er det bare menn som uttaler seg, journalisten, Dæhlie, Fauner og 

Vegard Ulvang. Ingen trener eller personer utenfor langrennsmiljøet er trukket inn. 

Uttalelsene omhandler kampen mellom Dæhlie og Fauner, seieren og reaksjonene etterpå. 
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Teksten gir inntrykk av at dette er to seriøse og dyktige idrettsutøvere. De gir alt i en 

konkurranse, og vil vinne. Dette er personer som ikke gir opp. De har vinnerinstinktet og 

evnen til å yte maksimalt. Vi får vite at de har kjempet mot hverandre flere ganger før, og 

kjenner hverandre godt. Her blir de ikke bare beskrevet som dyktige langrennsløpere, men 

også som taktikere. 

Reportasjen fokuserer på siste etappe. Den både refererer og forklarer det som skjedde der. 

Vi får høre om taktisk planlegging, og kampen mellom de to ankermennene blir beskrevet 

meter for meter. 

3.4 LANGRENN KVINNER 

Reportasjen om langrenn kvinner er hentet fra Aftenpostens kveldsavis 21.2.94. Den 

omhandler 4 x 5 km stafett. Det norske stafettlaget fikk andreplassen etter Russland. 

Langrennsjentene har ikke gjort det særlig bra den siste tiden, så forventningene var ikke så 

store. Reportasjen viser tydelig hvor fornøyd både utøverne og journalisten var med 

andreplassen. Reportasjen har to bilder: Et stort av annen veksling der Inger Helene 

Nybråten sender Elin Nilsen ut på tredje etappe, og et mindre bilde av første veksling 

mellom Trude Dybendahl og Nybråten. Begge bildene er i svart-hvitt. Bildene viser 

utøverne i konkurransen, men er tatt på så lang avstand at ansiktsuttrykkene ikke kan 

beskrives. Overskriften "Sølvjentene reddet stafetten", viser det reportasjen bærer preg av: 

Gleden over sølvmedaljen, og at det norske laget ga russerne kamp så lenge. 

Teksten er bygd opp omkring de fire etappene, og følger dem i kronologisk 

rekkefølge. 

3.4.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Teksten har mange metaforer og sammenligninger. De fleste beskriver det å forandre 

posisjon i løpet. Enten gikk løperen opp i tet eller nærmet seg tet. Bare en gang får vi høre 
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at det gikk andre veien. Det er vitaliteten og evnen til å kunne yte mer som gjør forseringene 

mulig. Metaforer og sammenligninger om bevegelsene omtaler dem på en positiv måte. Det 

er en estetisk nytelse å se taktomslaget eller starten på en etappe. 

Metonymi for person kan grupperes i tre etter hva som erstatter personnavnet: Nasjon, 

hjemsted eller plassering. Særlig blir nasjon brukt som betegnelse for utøverne eller 

stafettlaget som helhet. Dette skaper en upersonlig stil der utøverne får mer preg av brikker 

enn levende mennesker. Stedsbetegnelse blir bare brukt om norske idrettsutøvere. 

Opphoping brukes for å fortelle hvilke løpere som gikk på det russiske og det norske 

stafettlaget. I tillegg brukes opphoping i forbindelse med tidsdifferanser ved veksling eller 

ved målpassering. Det er fakta som preger opphopingen. Bare en gang blir innsatsen 

vurdert, da som førsteledd i en opphoping. 

Hyperbol blir brukt i denne teksten. Felles for dem er at de forteller noe om overmot eller 

om forsering, og forsterker idrettsprestasjonen. 

I undersøkelsen av navnebruk vil jeg konsentrere meg om de norske og de russiske 

langrennsløperne. Det var disse lagene som fikk de to første plassene, og dessuten dreier det 

meste av reportasjen seg om dem. Det var her kampen om seieren stod. 

Ingen russisk løper benevnes med fornavn. Av de seksten gangene navn brukes om 

dem, er tretten bare etternavn. De norske langrennløperne benevnes med fornavn fem 

ganger. Ti ganger brukes både for- og etternavn. Bare etternavn er lite brukt om de norske 

langrennsjentene, bare tre ganger. Journalisten har altså vært mer formell i navnebruken når 

han omtaler de russiske idrettsjentene enn når han omtaler de norske. 



59 

3.4.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

Det er journalisten som uttaler seg i denne reportasjen. Bare en aktiv løper uttaler seg kort 

om sin etappe. Helt på slutten får vi vite at de fire norske var godt fornøyd, men vi vet ikke 

om dette er uttalelser de har kommet med til journalisten eller noe han antar. 

Teksten gir inntrykk av at dette er seriøse idrettsutøvere som virkelig kjempet for en 

god plassering. De er fornøyde med andreplassen, og det innebærer at ambisjoner om å nå 

helt til topps kanskje ikke er der - enten det er deres egen påstand eller journalistens. 

Journalisten sier at den russiske ankerkvinnen var i en klasse for seg. Ingen slår henne. 

Dermed hadde han på forhånd avskrevet det norske lagets vinnersjanser. 

Reportasjen fokuserer på selve stafetten. Den gir en detaljert kronologisk framstilling av 

etappe for etappe, med et par tilbakeblikk på tidligere resultater. Her er det ikke noe 

utenomsnakk, det er stafetten som blir referert. 

3.5 ALPINT MENN 

Alpint menn er en reportasje hentet fra Adresseavisa 26.2.94 som omhandler utfor og slalåm 

som kombinasjonsøvelse. I denne øvelsen tok norske utøvere de tre første plassene. 

Seiersrusen preger teksten. Allerede i overskriften ser vi den: "Dream Team i seiersdans". 

Reportasjen prydes av et stort svart-hvitt bilde der medaljevinnerne danser i målområdet 

med hver sin jente. Ski og staver er borte, men ellers har de fortsatt alt alpinutstyret på. 

Reportasjen er bygd opp rundt de tre medaljevinnerne og deres utvikling fra 13-

årsalderen og fram til dagens plassering. Lasse Kjus og Kjetil Andre Aamodt blir intervjuet, 

og de vurderer prestasjonen. Vi blir her kjent med tre idrettsutøvere som har jobbet lenge 

og hardt for å nå dit de er i dag. De framstår ikke bare som individuelle idrettsutøvere, men 

også som deler av et lag. 
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3.5.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Det finnes flere eksempler på metaforer og sammenligninger i denne reportasjen. De fleste 

av dem omhandler utøverne og vennskapet dem imellom. Disse viser hvor viktig samhold 

er, og hvilken betydning det har for å nå langt innen idretten. Jubel og feiring av seieren er 

en annen gruppe metaforer om utøverne. Den tredje gruppen metaforer omhandler motgang 

som den enkelte utøver har hatt, enten på grunn av skader eller fordi de gode resultatene 

uteble. Men nå er denne motgangen overvunnet. Det er de positive egenskapene hos 

utøverne som blir trukket fram i de fleste metaforer og sammenligninger. 

Metonymi brukes der egenskaper hos den enkelte utøver eller gruppebetegnelse brukes i 

stedet for personnavn. Det er særlig betegnelser som viser til tidligere resultater eller tilnavn 

på grunn av tidligere resultater, som er brukt. Felles for dem er at de trekker fram det 

fantastiske i disse utøvernes prestasjoner, de er ikke hvem som helst. 

Med tre dyktige nordmenn på seierspallen skulle forholdene ligge godt til rette for bruk av 

opphoping. Men det er ikke mange eksempler jeg finner. To opphopinger vurderer personer 

eller prestasjoner, mens en refererer plasseringer. Den sistnevnte vil få fram hvor jevngode 

disse løperne er, alle tre kan vinne. 

Adjektiv blir brukt på en slik måte at de skaper inntrykk av overdrivelse. 

Hyperbolkonstruksjoner som forsterker idrettsbragden, finnes ikke. 

Aamodt blir betegnet med fornavn fem ganger, for- og etternavn to ganger og bare 

etternavn en gang. Kjus blir betegnet med fornavn tre ganger, for- og etternavn fire ganger 

og bare etternavn to ganger. Strand Nilsen blir betegnet med fornavn fem ganger, og for- og 

etternavn fire ganger. Han blir ikke betegnet med bare etternavn. Til sammen brukes 

fornavn tretten ganger, etternavn fire ganger og både for- og etternavn ti ganger. 
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Når alpinistene snakker om hverandre, bruker de bare fornavn. I denne reportasjen er 

det tre ganger. Ellers viser det seg at journalisten konsekvent bruker fornavn når Aamodt 

uttaler seg, og etternavn eller for- og etternavn når Kjus sier noe. 

Vi ser at i denne reportasjen har Aamodt en hovedvekt på fornavn, Kjus en fordeling 

mellom de tre alternativene og Strand Nilsen en hovedvekt på fornavn og for- og etternavn. 

I den sammenheng kan nevnes at Aamodts mellomnavn Andre ikke nevnes. 

3.5.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

I denne reportasjen er det bare menn som uttaler seg. Aamodt, Kjus og journalisten 

beskriver personer eller vurderer konkurransen. Ingen trenere, ledere eller personer utenfor 

idrettsmiljøet er trukket inn. 

Journalisten gir oss inntrykk av at dette er fortellingen om tre venner som alle vil bli 

best. Vi får vite at de allerede i ung alder begynte å trene, og har holdt sammen siden. De er 

seriøse idrettsutøvere, de har klare mål, og de har blitt dyktige. De presser hverandre til 

stadig å bli bedre. Privat betegnes de som distre og rotete, men dette har ikke innvirkning på 

deres idrettskarriere. 

Reportasjen fokuserer på de tre medaljevinnerne, deres utvikling fra 13 års-alderen og 

resultater de har oppnådd. Lagfølelsen er viktig. Kjus' andre omgang blir vurdert av Kjus 

selv. Hovedvekten ligger på tilbakeblikk og vurderingen av dagens konkurranse. Referering 

utgjør en svært liten del. 

3.6 ALPINT KVINNER 

Reportasjen om alpint kvinner er hentet fra Aftenpostens morgenavis 25.2.94. Den omtaler 

kvinnenes storslalåmkonkurranse. Denne øvelsen ble vunnet av Deborah Compagnoni fra 

Italia. Overskriften, "Hele Italias gull-jente", forteller oss at dette er en meget kjent og 

populær idrettsutøver. Italienerne har tatt henne til sitt hjerte, og de feiret seieren sammen 
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med henne. Dette inntrykket forsterkes av det store svart-hvitt-bildet som illustrerer teksten. 

Der ser vi Compagnoni etter at seieren er klar. Hun er smilende og blid. Italienerne jubler og 

gratulerer henne med seieren. Hun ser ikke tydelig sliten ut etter rennet. 

Teksten handler om Compagnoni og de andre italienske idrettskvinnene under OL på 

Lillehammer. Vi får høre hennes vurderinger av løpet og tiden på Lillehammer, vi får vite 

hva andre synes om henne, hennes oppvekst og et forsøk på å sarnmenlige henne og Tomba 

avslutter reportasjen. De andre italienske idrettskvinnene og deres prestasjoner på 

Lillehammer blir også omtalt. Reportasjen avsluttes med et spørsmål fra en journalist om 

ikke italienske idrettsmenn ville bli misunnelige nå. Og svaret "Jo, kanskje Alberta!" viser 

tydelig hvem som har vært den store i italiensk vinteridrett de siste årene. 

3.6.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Reportasjen er rik på metaforer og sammenligninger. Det som i første rekke preger disse 

språklige uttrykksmidlene, er en endringssituasjon fra å ligge nederst på resultatlistene til å 

være i toppskiktet. De italienske idrettskvinnene er i bevegelse, og det går framover med 

raske skritt. I denne utviklingen er det mennene som har tapt. De kan ikke vise til de samme 

gode resultatene som de kvinnelige utøverne. 

Metonymi for person blir brukt der plassering, alder og nasjon erstatter personnavnet. 

Vinneren blir også omtalt med kallenavnet Debi. De italienske tilskuerne blir i denne 

reportasjen omtalt med nasjonalflaggets farger. 

Opphoping blir her brukt ved resultater: Både ved navn, tid og plassering. Denne 

opphopingen blir brukt både for storslalårnkonkurransen, og for de kvinnelige italienske 

idrettsutøverne og deres resultater under OL. I tillegg blir Compagnonis egenskaper i 

slalårnløypen ramset opp. 
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Hyperbol er lite brukt. Jeg finner eksempler der hyperbol konstrueres ved bruk av adjektiv 

som forsterker substantivet for å legge tyngde bak ordene. Hyperbol som forsterker 

idrettsprestasjonen, finner jeg ikke. 

I undersøkelsen av navn vil jeg konsentrere meg om vinneren Compagnoni. Hun blir 

betegnet med fornavn åtte ganger, for- og etternavn to ganger og bare etternavn en gang. I 

tillegg blir hun omtalt med kallenavnet "Debi" to ganger. Det er en tydelig overvekt i bruken 

av fornavn, et personlig forhold blir foretrukket. 

3.6.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

Det er hovedsakelig journalisten og Compagnoni som uttaler seg. Compagnoni uttaler seg 

om sitt privatliv og tidligere konkurranser, men denne seieren blir også vurdert av henne. To 

konkurrenter, Marianne Kjørstad og Vreni Schneider, kommer også med sine uttalelser om 

vinneren, men ingen trenere, ledere eller personer utenfor idrettsmiljøet er trukket inn. 

Journalisten gir leserne et positivt inntrykk av Compagnoni. Hun blir framstilt som en 

blid, omgjengelig og dyktig idrettsutøver. Vi får høre at hun har en del av de egenskapene 

menn har, og derfor har hun blitt så god. Samtidig viser hun sine følelser både på bildet og i 

teksten. Hun er en person som ikke gir opp, dårlige sesonger og skader har ikke stoppet 

henne. 

Reportasjen fokuserer delvis på Compagnoni som person og delvis på den generelle 

framgangen for italienske idrettskvinner under OL. I omtalen av Compagnoni er hennes 

utvikling fram til i dag og hennes popularitet i hjemlandet sentral. Referering av selve 

konkurransen utgjør en svært liten del av reportasjen. 
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3.7 FREESTYLE MENN 

Freestyle menn består av to reportasjer, begge hentet fra Bergens Tidende. Reportasje A er 

en forhåndsomtale av Norges deltager i freestyle hopp fra 21.2.94. Reportasje B er en 

omtale av kvalifiseringen i samme idrettsgren fra 22.2.94. Begge tekstene omtaler Tor 

Skeie, som var Norges deltager. 

Den første reportasjen bærer preg av optimisme før kvalifiseringen. Vi får vite at 

Skeie har vært skadet lenge. Dette er hans første store konkurranse denne sesongen. 

Overskriften "Rett til himmels med TRIPPEL-TOR", viser hva vi har i vente. Dette er en 

idrettsutøver som behersker høye trippel-hopp. Et stort fargebilde viser Skeie i et akrobatisk 

svev høyt over OL-ilden på Lillehammer. Overskriften og bildet har en optimistisk 

grunntone. Vi kan glede oss til kvalifiseringen. 

Den andre reportasjen har overskriften "Utslått Tor legger opp". Svart-hvitt-bildet 

viser en sammensunket Skeie med en nærgående fotograf. Vi forstår med en gang hva som 

har skjedd. Skeie klarte ikke å kvalifisere seg til finalen. Vi får vite hvorfor det gikk så galt. 

Denne teksten er pessimistisk. Treneren Stig Mæhle sier: "Skal jeg tippe så tror jeg Tor gir 

seg". Skeie er idrettsutøveren som har gitt alt, men motgangene har knekket ham. Nå er det 

ikke mer inspirasjon igjen. 

3.7.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Bruken av metaforer og sammenligninger viser tydelig at tekst A er optimistisk og tekst B 

pessimistisk. I tekst A knyttes de fleste metaforer til det positive og optimistiske ved neste 

dags kvalifisering. Dette er utøvere som tøyer grensene for hva som er mulig. Metaforene i 

tekst B er preget av pessimisme. På samme måte som tekst A beveger seg i optimismens 

ytterkant, beveger tekst B seg i diametralt motsatt ytterkant. Her er det ikke bare et hvilket 

som helst nederlag, men et sviende nederlag. Metaforer og sammenligninger for bevegelse 

er i flertall. Metaforer med omtale av kampen for seier finnes bare i tekst A. 
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Metonymi blir brukt; alder, hjemsted og egenskaper erstatter personnavn. Særlig egenskap 

for personnavn er mye brukt. Skeie og de øvrige freestyleutøverne blir omtalt med 

egenskaper som krever både mot, styrke og teknikk. 

Opphoping brukes i tekst A når hoppet Skeie vil bruke i en eventuell finale, skal beskrives. 

Dette er eneste gang opphoping brukes i de to tekstene. 

Hyperbol blir brukt for å få fram hvor fantastiske disse idrettsutøverne er. Det er 

idrettsprestasjonen som forsterkes. 

Skeie blir betegnet med fornavn fire ganger, for- og etternavn femten ganger og bare 

etternavn en gang. Fordelingen mellom betegnelsene skiller seg lite fra hverandre i tekst A 

og tekst B. For- og etternavn er altså den mest brukte betegnelsen. Fornavnet brukes tre 

ganger av treneren og en gang av journalisten. 

3.7.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

I denne reportasjen er det Skeie, treneren og journalisten som uttaler seg. Skeie uttaler seg 

om treningen de siste dagene (A), framtidsplanene (A og B), skuffelsen over å ikke nå 

finalen (B) og hvorfor det gikk så galt i kvalifiseringen (B). Treneren skryter av Skeies 

forutsetninger for å nå langt (A) og av framtiden han har (B). 

Alle uttalelsene handler om Skeie og hans idrettskarriere. Det er hans forutsetninger 

som freestylehopper og vurderinger av denne konkurransen uttalelsene gjelder. Skeies 

privatliv blir ikke omtalt. 

Skeie blir framstilt som hoppveteranen som har trosset motgang og skader gang på 

gang. Nå vet han ikke om han orker mer. Han presenteres som en dyktig idrettsutøver som 

har de fysiske forutsetningene som skal til for å nå langt. Skeie er en person som viser sine 

følelser. I forhold til den optimistiske Skeie i tekst A, er det en tydelig skuffet Skeie vi 

møter i tekst B. 
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Tekst A fokuserer på Skeies muligheter i OL og freestylehopp som idrettsgren. 

Idrettsgrenen freestylehopp og Skeies utvikling de seneste årene beskrives. Hovedvekten 

ligger på de mange tilbakeslagene han har hatt 

Tekst B fokuserer på personen Skeie og skuffelsen over ikke å nå finalen. Skeie 

gjorde alt han kunne, men det holdt ikke. 

3.8 FREESTYLE KVINNER 

Freestyle kvinner er en reportasje hentet fra Dagbladet 25.2.94. Overskriften "NESTEN 

LAM - TOK BRONSE" gir inntrykk av at her har det skjedd en sensasjon. Et stort nærbilde 

av Hilde Lid, der hun blir omfavnet av en konkurrent, viser en tydelig beveget 

medaljevinner. Dette er gledesscener etter Lids tredjeplass i freestylehopp. 

Reportasjen fokuserer i stor grad på det overraskende i denne tredjeplassen. Utsagnet 

"men medalje hadde jeg ikke drømt om" illustrerer det overraskende. Finalehoppene blir 

beskrevet, Hilde blir skildret, treningen fram mot OL, forventningene til finalen, reaksjoner 

på tredjeplassen og framtiden blir omtalt. I hele reportasjen er det Lid som er 

hovedpersonen. Det er hennes tredjeplass, det er hun som har gjort noe stort, det er hun 

som skal ha æren. 

3.8.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Det overraskende står i sentrum i metaforkonstruksjonene. Dette var noe ingen hadde 

ventet, en sensasjon. Sammenligningene bærer også preg av begeistring eller følelsesmessige 

reaksjoner etter tredjeplassen. Begeistring i form av smil, utstråling eller reaksjoner i form 

av tårer brukes i mange metaforkonstruksjoner og sammenligninger. Hoppene blir omtalt 

med sammenligninger som viser hvilken estetisk nytelse det var å se Lid i denne 

konkurransen. 
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Metonymi for personnavn er ikke mye brukt. Hjemsted, familieforhold, plasseringen i 

konkurransen og egenskap hos utøver bli brukt en gang hver. 

Opphoping er ofte brukt. Vi finner det i uttalelser om Lid og finalehoppene. Her er det 

faktaopplysninger om hoppet som refereres. De fleste opphopinger er brukt for å forklare 

eller forsterke idrettsprestasjonen og Lids pågangsmot. Hun er en utøver som ikke gir opp 

når hun først har satt seg et mål. Det hele avsluttes med at nå har hun nådd målet på 

idrettsarenaen. 

Hyperbol brukes for å understreke det fantastiske og overraskende i Lids tredjeplass. Rere 

hyperboler kretser om hennes usikkerhet, bare en hyperbol forsterker det imponerende i 

idrettsbragden. 

Lid blir omtalt med personnavn fjorten ganger: fornavn ni ganger og for- og etternavn fem 

ganger, aldri bare etternavn. Hovedvekten ligger således på bruk av fornavn, det personlige 

blir foretrukket. 

3.8.2. VALG A V iNNHOLDSMOMENTER 

For det meste er det Lid og journalisten som uttaler seg. Foreldrene uttaler seg et par 

ganger i begynnelsen, senere også Trine Lise Hattestad, men hverken trenere eller ledere 

uttaler seg. Lid uttaler seg hovedsakelig om selve konkurransen, en gang om sin reaksjon 

etter tredjeplassen. 

Her møter vi en som virkelig viser sine følelser. Vi får høre at hun var i ekstase. Det å 

gråte eller felle tårer blir nevnt seks ganger. Dette er ingen blasert utøver som er vant til å 

vinne. Dette er sensasjonskvinnen som slo til når det virkelig gjaldt. Lids ekstase smittet 

over på publikum, som jublet sammen med henne. 
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Reportasjen fokuserer på Lid som person, hennes reaksjoner etter finalehoppene og hennes 

satsing på idretten. Lid er en emosjonell person, og det vet journalisten å utnytte. Selve 

hoppene refereres i noen få setninger. 

3.9 KUNSTLØP MENN 

Kunstløp menn består av to reportasjer. Reportasje A er hentet fra VG 20.2.94. Denne 

reportasjen bærer preg av overraskelse over at Aleksej Urmanov vant kunstløp for menn. 

Overskriften"- Er det sant... V ANT JEG?" er det første tegn på at her har det skjedd noe 

som ikke var ventet. Overskriften er plassert i en snakkeboble over svart-hvitt-bildet av 

Urmanov, for å gi oss følelsen av at dette ikke bare var overraskende for tilskuerne, men 6g 

for vinneren . Bildet er tatt like etter at seieren var klar. Urmanov befinner seg på isen i 

finaleantrekket. Han holder seg for ansiktet og er tydelig rørt. 

Tekst B er hentet fra NTB sine arkiver. Denne teksten har ikke bilde. Overskriften er 

nøytral: "Aleksej Urrnanov vant kunstløp-gull". Ikke noe i overskriften tyder på at dette var 

overraskende. 

Innholdet i tekst A bærer 6g preg av det overraskende i denne seieren. Vi får høre om 

de kummerlige forholdene Urmanov har trent under fram mot OL. Videre forteller teksten 

oss om favorittene som feilet, artisten Urmanov og hva en seier i OL betyr for en russisk 

kunstløper. 

Tekst B er todelt i sitt innhold. Første del forteller om de tre beste utøverne i denne 

finalen og hvorfor Urmanov vant. Del to omhandler alle favorittene. Vi får høre hvem de 

var, og hva som gjorde at de ikke vant. 

3.9.1. SPRÅKUGE UTTRYKKSMIDDEL 

Metaforer og sammenligninger i tekstene gjelder kampen for seier eller bevegelsene på isen. 

Kampen for seier omhandler hovedsakelig Urmanov, mens bevegelsene på isen omhandler 
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favorittenes tabber. Metaforene om vinneren bærer preg av overraskelse, vilje og et nytt liv 

som nå vil starte. 

Tekst B har mange flere metaforer enn tekst A, og er mer konsentrert om vinneren 

Urmanov. 

Metonymi brukes i omskriving av personnavn i tekst B. Det er egenskaper, hjemsted, 

nasjonalitet og alder som brukes. Vi finner en jevn fordeling mellom alternativene. 

Kombinasjoner av flere kjennetegn blir også brukt. Tekst A bruker ikke metonyrni for 

personnavn. 

Opphoping er ikke brukt som språklig uttrykksmiddel i disse tekstene. 

Hver tekst har et eksempel på hyperbol. Ingen av dem forsterker selve idrettsprestasjonen. 

De fokuserer på spenning og uhell som kan forklare en dårlig plassering. 

Bruken av personnavn i tilknytning til Urmanov viser at fornavn brukes fem ganger, for- og 

etternavn tre ganger og bare etternavn fire ganger. Tekst B bruker ikke fornavn. Vi ser at 

det er en jevn fordeling mellom de tre alternativene når vi ser tekstene samlet. Tekst A alene 

har en overvekt på det personlige, mens tekst B er mer formell. 

Når det gjelder de øvrige kunstløperne, brukes for- og etternavn mest, aldri fornavn 

og bare en gang etternavn. 

3.9.2. VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

I tekst A er det journalisten og Urmanov som uttaler seg. Urmanov uttaler seg både om 

idrettskonkurransen og om seg selv som privatperson. Siste setning er en uttalelse fra 

Urmanovs trener. Han uttaler seg ikke om trening eller prestasjoner, men derimot om 

pengeproblemene de har. 

Tekst B har verken direkte tale eller referering av direkte tale. Alt står for journalistens 

regning. 
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Unnanov blir, i tekst A, framstilt som en sympatisk idrettsutøver som egentlig har overgått 

seg selv. Han viser tydelig hvor glad han er over denne seieren, både ikke-verbalt og 

verbalt. 

Tekst Ber en informativ tekst, som ikke gir meg noe inntrykk av Urmanov. 

Tekst A fokuserer på Urmanovs overraskende seier. I tillegg får vi hans egne og 

journalistens vurderinger av løpet. Pengene en slik seier innbringer, er det også fokusert på. 

Tekst B fokuserer på Urmanovs seier og favorittenes tabber. 

3.10 KUNSTLØP KVINNER 

Reportasjen fra kunstløp kvinner er hentet fra Hamar Arbeiderblad 262.94. Reportasjen er 

fargerik og fanger virkelig blikket. Et stort fargebilde av vinneren Oksana Baiul i hennes 

friløp er det første som fanger blikket. Her danser hun med nydelige bevegelser. Deretter 

fanger blikket et noe mindre fargebilde av Nancy Kerrigan, som ble nummer to. Også hun er 

i aksjon på isen, og er ikke mindre nydelig enn Baiul. Overskriften "Prima ballerina slo 

'Snøhvit' " innfanger begge. 

Reportasjen handler om kampen mellom disse to. Selve konkurransen, de to 

hovedutøvemes reaksjoner, publikums reaksjoner og utfordrerne blir omtalt. Journalisten 

forsøker å skape den stemning som var i Hamar OL-Amfi denne fredagskvelden. Han klarer 

å få fram kampen mellom de to, hvor lite det var som skilte dem. Kunstløp framstilles som 

en idrett som krever at utøverne stadig sprenger nye grenser, de må presse seg selv 

maksimalt. Dyp konsentrasjon og kontroll over egen nervøsitet er viktig om utførelsen skal 

lykkes. Denne kampen med seg selv er også sentral i reportasjen. 
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3.10.1. SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Metaforer og sammenligninger som omhandler følelser og selvkontroll, er en av de to 

hovedgruppene metaforer i denne reportasjen. Metaforer og sammenligninger om Baiul 

viser en ubalansert utøver som åpenlyst viser sine følelser. Metaforene og sammenligningene 

om Kerrigan viser en utøver som har selvkontroll og publikum på sin side. 

Den andre hovedgruppen metaforer handler om bevegelse på isen. Fire av de seks 

metaforene om bevegelse på isen gjelder Bai ul. Her er det det estetisk vakre som trekkes 

fram. 

Metaforer om andre deltagere dreier seg om årsakene til at de ikke vant. 

Metonyrni brukes for navn, og gjelder hovedsakelig utseende og ferdigheter på isen, men 

også alder, hjemsted og nasjonalitet. 

Opphoping brukes om Baiuls innsats etter en skade på treningen, og forsterker 

prestasjonen. Ellers blir opphoping brukt til å referere faktaopplysninger. 

Hyperbol brukes i noen få ord og uttrykk i reportasjen, men ikke som forsterking av 

idrettsprestasjonen. 

I undersøkelsen av personnavn bruk vil jeg konsentrere meg om Bai ul og Kerrigan fordi 

reportasjen er bygd opp omkring dem. Baiul blir omtalt med fornavn en gang, for- og 

etternavn to ganger og bare etternavn fem ganger. Kerrigan blir omtalt med fornavn fire 

ganger, for- og etternavn tre ganger og bare etternavn to ganger. Dette viser at vinneren 

Baiul faktisk blir omtalt mer formelt enn nummer to, Kerrigan. 



72 

3.10.2. VALG A V INNHOLDSMOMENT 

Her er det i hovedsak journalisten som uttaler seg. En gang benyttes direkte tale for å 

referere noe Kerrigan hadde sagt. Ellers nevnes kunstløpkjennere som har vurdert Baiuls 

sjanser etter skaden hun fikk på torsdagens trening. Trenere blir bare nevnt da Bai ul kastet 

seg om halsen på sin egen trener etter at seieren var klar. 

Baiul bli framstilt som en følsom og usikker person. Hun gråt og skrek etter 

torsdagens trening, hun kastet seg rundt halsen på treneren og gråt etter at seieren var 

sikret. Samtidig er hun grasiøs og yndig. Tilnavnet "Prima Ballerina" og fargebildet av 

henne bygger opp under inntrykket. 

Kerrigan blir framstilt som en mer selvsikker person. Sine følelser viser hun ikke 

åpenlyst. Hun er stilig og elegant. Tilnavnet "Snøhvit" sier sitt. Fargebildet bygger opp 

under dette inntrykket. 

Reportasjen fokuserer på kampen mellom disse to utøverne. Journalisten holder seg hele 

tiden til selve konkurransen. Begges friløp blir i noen grad referert. Ellers fokuseres det på 

Baiuls skade og Kerrigans publikumstekke. Reportasjen er i hovedsak beskrivende. 
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KAPITTEL 4 SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på følgende måte: Jeg tar for meg en og en 

problemstilling for å se om det er noen forskjell på hvordan kvinner og menn blir omtalt. De 

fem reportasjene om kvinner, blir sett på som en enhet. Likeså de fem om menn. Analysen 

vil hele tiden fokusere på en direkte sammenligning av den måten kvinnelige og mannlige 

idrettsutøvere blir omtalt på i de reportasjene jeg behandler. 

De fem problemstillingene A - E (kap. 2.2 ovf) vil få sine resultater presentert på noe 

ulik måte. Dette skyldes at de ulike problemene trenger ulike tilnærmingsmåter. Komplette 

lister med de ord og uttrykk som legges til grunn for mine vurderinger, vil bli presentert når 

dette er mulig. Belegget er markert ved idrettsgrenen, satt med halvfete typer. Ellers vil en 

tabell med mine avkryssinger bli lagt til grunn. Jeg vil der komme med eksempler og 

begrunne de valg jeg har gjort. Hvilken framstillingsmåte som er valgt og hvorfor, vil bli 

grunngitt før resultatene i hvert enkelt tilfelle presenteres. 

Omtale av menn og omtale av kvinner vil være en uavhengig variabel gjennom hele 

undersøkelsen. I tillegg vil ulike undergrupper for hver problemstilling være den avhengige 

variabelen jeg bruker for å sortere de innholdsmessige og verbale uttrykkene jeg har funnet i 

tekstene. Disse variablene vil bli presentert med absolutte frekvenser og relative frekvenser i 

krysstabell. Relative frekvenser vil bli oppgitt i prosent hvis totaltallet (n) er over 50. Er 

totaltallet under 50, vil relative frekvenser bli oppgitt i proporsjoner. Jeg følger da Patel og 

Davidsson: "Om antalet matvarden understiger 50 bor vi inte berakna den relative 

frekvensen i procent. Vid ett fOr li tet an tal matvarden ger procent en felaktig bild av 

fOrdelningen" (Pa tel og Davidson, 1994:93). Hellevik ( 1971) stiller ikke dette kravet til 
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totaltallets størrelse. I realiteten blir prosent og proporsjonstall det samme, men 

proporsjonstall advarer mot enhver generalisering, og det vil jeg ta hensyn til i tolkingen 

(kap. 6.2). Absolutte frekvenser er vist i tabellene med uthevet skrift. 

4.1 HVILKE SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL BLIR BRUKT, OG 

HV A SIER DISSE OM IDRETTSUTØVEREN/-UTØVERNE ? 

De fire språklige bildene metafor og sammenligning, metonymi, opphoping og hyperbol vil 

bli omtalt hver for seg. En videre inndeling i undergrupper og valg av avhengige variabler 

vil bli presentert for hvert språklig bilde. Lister med språklige bilder fra tekstene vil bli 

presentert i tabeller. 

4.1.1. METAFORER OG SAMMENLIGNINGER 

Metaforene og sammenligningene i alle reportasjene ble gruppert etter innhold. Tre 

undergrupper viste seg å dekke hovedtyngden av dem. 

Den første undergruppen er metaforer og sammenligninger o m u t Ø v e r e n . Her har 

jeg gruppert de uttrykk som omhandler ferdigheter, egenskaper, venner, spenning, skuffelse 

og begeistring hos utøveren. Jeg finner det naturlig å plassere disse sammen fordi utøveren 

står i sentrum. Han/hun behøver ikke å være idrettsaktiv. Det er idrettsutøveren som person 

i idretten eller privat som er det sentrale, og den jubel og begeistring utøveren og tilskuerne 

viser etter konkurransen. 

Som avhengig variabel har jeg brukt"+/- positive ferdigheter og egenskaper". 

Metaforene og sammenligningene om utøveren blir dermed delt i to undergrupper etter 

hvorvidt de omtaler utøveren på en slik måte at det kan oppfattes som positivt ( +) eller som 

noe ikke positivt (-). En komplett framstilling av de uttrykk jeg har funnet, vises i tabell l. 
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Tabell l : Metaforer og sammenligninger om utøveren. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

+ POSITIVE FERDIGHETER OG + POSITIVE FERDIGHETER OG EGEN SKAPE~ 

EGENSKAPER 

l. Å klare brasene l. Strålte som en sol 
Freestyle Freestyle 

2. En løper av Hjallis- og Koss- format 2. Så kastet Hilde Lid armene i været 
Skøyter Freestyle 

3. Nøt stunden sammen med 10.000 skipskamerater 3. Vi står for en trøkk 
Skøyter Freestyle 

4. Johann ble kronet som OL-kongen 4. Kjørt henne frem som et slags kvinnelig svar på 
Skøyter Alberto Tomba 

Alpint 

5. Maken til tronskifte 5. En kvinnelig idrettsrevolusjon 
Skøyter Alpint 

6. Gått like ensom i mål som han gikk ut 6. Har sørget for italiensk jubel 
Langrenn Alpint 

7. Den største seieren på en 10.000 meter siden Hjallis 7. Et slags symbol på den italienske jentefremgangen 
slo Kees Broekman Alpint 
Skøyter 

8. Sendte Vikingskipet til himmels 8. Blomsterjentene løp i skytteltrafikk 
Skøyter Kunstløp 

9. Det var bare et spørsmål om når Vikingskipet ville 9. Deborah følte seg klar for OL-gull allerede da hun 
slite seg våknet i går 
Skøyter Alpint 

10. Hver gang 32-rundene smalt opp på lystavla 10. Eksploderte Hamar OL-Amfi 
Skøyter Kunstløp 

11. Verdens raskeste, levende skøytelegende l I. Gledesjubelen var mer støyende enn noen gang 
Skøyter Kunstløp 

12. Maken til verdensrekordskred er ikke vist siden 12. I en klasse for seg 
Kuppem vant milløpet Alpint 
Skøyter 

13. "The Dream Team" fra Morioka-VM i fjor økte 13. Deborahs utrolige utvikling fra talent til stor stjem 
medlemstallet i går Alpint 
Alpint 



14. Har de tre drevet hverandre til stadig bedre 
prestasjoner 
Alpint 
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15. Nå har de fått selskap av Harald Christian Strand 
Nilsen 
Alpint 

16. Kjus og Aarnot har hengt sanunen i alle år 
Alpint 

17. Drevet hverandre frem 
Alpint 

18. Det blir ekstra stort når det er vi tre 
Alpint 

19. [Lasse Kjus] var like lykkelig på lagets vegne som 
på sine egne 
Alpint 

20. En voldsom opplevelse 
Alpint 

21. Å feire med bløtkake og jubelbrus i går kveld 
Alpint 

22. Da kastet "Drearn Team " seg like godt ut i 
seiersdans i målområdet 
Alpint 

23. Egentlig er vi jevngode 
Langrenn 

24. Nå får Bjørn klare dette på egen hånd 
Langrenn 

25. Hans italienske overmann 
Langrenn 

26. Jeg må skjerpe meg 
Freestyle 

27. Jeg ftkk det slik jeg ville ha det 
Langrenn 

28. Sent i går kveld ble Aleksej Urmanovs (20) liv 
snudd på hodet 
Kunstllll!_ 

- POSITIVE FERDIGHETER OG EGENSKAPER - POSITIVE FERDIGHETER OG EGENSKAPER 

l. Å svelge skuffelsen 
Freestyle 

2. Jobbe med psyken 
Freestyle 

l. Stod med klumpen i halsen 
Freestyle 

2. Hilde felte et par tårer 
Freestyle 



3. Påfølgende nedturer i store renn 
Freestyle 

4. Han glemte også akkrediteringen i morges 
Alpint 
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5. Harald begynner ikke bare å bli like god, men like 
distre 
Alpint 

3. Ble Hildes ansikt et tårehav 
Freestyle 

4. Brast i gråt 
Alpint 

5. I går ettermiddag surret ryktene 
Kunstløp 

6. Han var en helt annen i går [deprimert, grundet på 6. Nøyde hun seg med et trippelhopp, og det endte i 
feil] tårer 
Alpint Kunstløp 

7. Han har kjørt i motgang store deler av sesongen 
Alpint 

8. Måtte nøye seg med sølv 
Kunstløp 

9. Han valgte bare feil taktikk 
Langrenn 

10. Norge misset gullet 
Langrenn 

11. For de fleste butter det imot 
Alpint 

7. Brast i gledes gråt 
Kunstløp 

8. Å ha nervene under kontroll 
Kunstløp 

9. Tenk under hvilket press den jenta gikk på skøyter 
Kunstløp 

10. Nervene var ikke under kontroll 
Kunstløp 

11. Hun er av det nervøse slaget og gjør meg enda mer 
nervøs 
Skøyter 

12. Hun fikset presset 
Kunst! ø 

Et flertall av disse metaforene om mannlige utøvere omhandler noe"+ positivt", mens 

kvinner er likt fordelt mellom"+ positive" og "-positive" ferdigheter og egenskaper. Det 

som særlig fokuseres hos de mannlige utøverne er jubelen, seieren og vennskapet dem 

imellom. Dette blir trukket fram på bekostning av"- positive" egenskaper som usikkerhet 

og nervøsitet. 

Hos kvinner omtales "-positive" ferdigheter og egenskaper som nervøsitet og tårer 

like ofte som de "+positive" egenskapene selvtillit og dyktighet. Her ser jeg ingen 

favorisering i noen retning. 

En opptelling av personmetaforer i absolutte frekvens og relative frekvenser basert på 

kjønn, er presentert i tabell 2. 
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Tabell 2: Metaforer og sammenligninger om utøveren. En krysstabell over 
variablene kjønn og"+/- positive" ferdigheter og egenskaper med 
absolutte frekvenser og relative frekvenser etter kjønn. 

+positive ferdigheter og 
egenskaper 

- positive ferdigheter og 
egenskaper 

MENN 

28 
72% 

11 
28% 

39 
100% 

KVINNER 

13 
52% 

12 
48% 

25 
100% 

41 

23 

n=64 

Tabell 2 viser absolutte frekvenser og relative frekvenser basert på hvert kjønn for seg. 

Dette er gjort for å se om det er forskjell mellom den omtale hvert kjønn får når det gjelder 

metaforer og sammenligninger om utøveren. Tabell 2 viser at menn oftere blir omtalt med 

metaforer og sammenligninger om utøveren enn kvinner blir. Av 64 funn er 39 om menn. 

Ser vi hvordan disse 39 funnene fordeler seg ved hjelp av relative frekvenser, finner vi at 

72% av dem er"+ positive ferdigheter og egenskaper", mens 28% er"- positive". Kvinnene 

derimot har 25 funn, hvorav 52% er"+ positive" og 48 %er"- positive". Dette viser at 

menn oftere omtales med"+ positive enn"- positive ferdigheter og egenskaper". Kvinnene 

får like ofte"+ positiv" som"- positiv" omtale. 

Den andre undergruppen er metaforer og sammenligninger o m b e v e g e l s e . Her 

grupperer jeg de uttrykk som sier noe om måten utøveren beveger seg på. 

Bevegelsesmetaforen kan være konkret (som M4+ ndf) eller abstrakt (som M2-). Jeg 

grupperer uttrykkene etter om de beskriver bevegelsen som noe stilfullt, vakkert og 

imponerende, eller om bevegelsen blir omtalt som noe som ikke burde eller skulle skje, noe 

som gir trekk, noe som ikke er en nytelse for øye, ikke stilfullt. Variabelen "+/- estetisk 
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nytelse" blir brukt som avhengig variabel, og viser da henholdsvis til det stilfulle og vakre og 

det som ikke bør skje og kan betegnes som lite stilfullt. En komplett framstilling av de 

uttrykk jeg fant, vises i tabell 3. 

Tabell 3: Metaforer og sammenligninger om bevegelse. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE 

+ ESTETISK NYTELSE 

l. Søndag 20.februar gikk Johann Olav Koss en 
10.000 meter som gamle skøytekonger og nyfrelste 
skØytefans bare måpte av 
Skøyter 

2. Den lynhurtige italienske spurtturboen 
Langrenn 

3. Med kurs rett mot himmels 
Freestyle 

4. Vil Tor Skeie slå til med en trippel salto med 
trippel skru 
Freestyle 

5. En hoppopplevelse 
Fi"eestyle 

KVINNELIGE UTØVERE 

+ ESTETISK NYTELSE 

l. Der hun i spot-light'n viste sine ferdigheter 
Skøyter 

2. Som et ekspresstog 
!Langrenn 

3. Startet hun som en rakett 
!Langrenn 

4. Staket hun seg til tet 
Langrenn 

5. Den av jentene som kjører mest likt gutta 
Alpint 

6. Slow motion-funksjonen på fjernsynsskjermene 6. To skrudde hopp rett til himmels 
kommer til sin rett når en får se luftakrobatene i aksjor Freestyle 
Freestyle 

7. Artisteriet ga ham gullet 
Kunstløp 

8. Det går i 60 km/t når utøverne kommer 
Freestyle 

7. Hoppene satt 
Kunstløp 

8. Smøg seg ballerinask rundt på isen 
Kunstløp 

9. Skøytet til gull 
Kunstløp 

10. 2000 hopp i vann med terping på skikkelige 
landinger var like vellykket som kjedelig 
Freestyle 

11. To nedslag stø som Dovre 
Freestyle 
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- ESTETISK NYTELSE - ESTETISK NYTELSE 

L V ar langt bedre teknisk, men ikke like god artistisk l. Nå går jeg på ryggen 
Kunstløp Freestyle 

2. Stormet gjennom publikumsbrølet 2. Raste forbi 
L:mgrenn !Langrenn 

3. Fikk så mye luft under vingene at han fikk vansker 
med landingen 
Fi"eestyle 

4. Kom bakpå i landingen 
Freestyle 

5. Storfavorittene feilet 
Kunstløp 

6. Favorittene stod nærmest i kø for å dumme seg ut 
Kunstløp 

7. Rotet seg bort 
Kunstløp 

Bevegelsesmetaforene er hos menn likt fordelt mellom"+ estetisk nytelse" og "-estetisk 

nytelse", mens kvinnene her har hovedvekten på"+ estetisk nytelse". Å feile blir 

hovedsakelig trukket fram i omtalen av menn. Om årsaken skyldes at mennene feilet mer 

enn kvinnene eller om det lettere omtales hvis menn feiler, er vanskelig å vite. To idretter 

representerer seks av de sju "-estetisk nytelse" hos menn. Det er freestyle, der den norske 

deltakeren ikke innfridde forventningene, og kunstløp der favorittene ikke nådde helt opp i 

finalen. Dette kan tyde på at de mennene som omtales, feilet mer enn de kvinnene som 

omtales. Ingen norske kvinner feilet totalt i dette materialet. Ei heller fikk vi overraskende 

vinnere. 

Når Deborah Compagnoni blir trukket fram i alpint som den av jentene som kjører 

mest likt guttene (K5+ ), kunne jeg like gjerne gruppere denne sammenligningen som noe 

"-estetisk nytelse". Når jeg valgte"+ estetisk nytelse", har det sanunenheng med at teksten 

som helhet gir klart uttryklc for at dette er noe positivt. Det er noe imponerende ved hennes 

kjørestil. Det har hun til felles med guttene. Det samme gjelder langrennsjenten som kom 
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som et ekspresstog (K2+ ). Er det vakkert å se et ekspresstog? I sammenligning med et 

damptog eller et lokaltog vil farten og formen på ekspresstoget være hurtigere og mer 

strømlinjeformet. Dette gjør at jeg valgte å plassere dette uttrykket som"+ estetisk nytelse". 

Den mannlige kunstløpvinnerens friløp blir omtalt som et artisteri (M7+ ). Graden av 

stil og estetisk nytelse høres mer imponerende ut når artisteri brukes som betegnelse enn 

når vi får vite at utøveren danset eller smøg seg rundt på isen. Så selv innenfor variabelen "+ 

estetisk nytelse" er det gradsforskjeller. 

En opptelling av bevegelsesmetaforer i absolutte tall og relative frekvenser basert på 

kjønn, er presentert i tabell 4. 

Tabell4: Metaforer og sammenligninger om bevegelse. En krysstabell over variablene 
kjønn og "+/-estetisk nytelse" med absolutte frekvenser og relative frekvenser 
etter kjønn. 

MENN KVINNER 

+estetisk nytelse 8 11 
0.53 0.84 19 

- estetisk nytelse. 7 2 
0.47 0.16 9 

15 l3 n = 28 

Relative frekvenser er her oppgitt i proporsjoner fordi n er mindre enn 50. Fordelingen 

mellom kjønnene viser at i de reportasjene jeg undersøkte, er metaforer om estetisk nytelse 

like ofte brukt om menn som om kvinner. Forskjellen ligger i fordelingen av metaforer i "+/-

estetisk nytelse". 

Den tredje undergruppen av metaforer og sammenligninger inneholder de uttrykk, som med 

en fellesbetegnelse kan kalles k a m p m e t a f o r e r . Her har jeg plassert alle metaforer 
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og sammenligninger som enten omtaler kampen for å vinne, nå teten, forsere, eller uttrykk 

om total utslitthet, du har gitt alt, og kunne umulig gi mer, eller selve krigen mellom 

utøverne eller planleggingen av den. 

Den første variabelen jeg da har brukt, er "+/- vitalitet". "+ Vitalitet" vil si at en alltid 

har energi til å gi noe mer. Vitaliteten gir deg energi. Taktomslag er i vente. Du har mer 

krefter igjen, og kunne sannsynligvis ytt mer. "-Vitalitet" vil si at utøveren har brukt opp 

alle kreftene, og kunne ikke klart mer. Du har ytt maksimalt, du kunne ikke gjort det 

hverken bedre eller fortere. 

Den andre avhengige variabelen er "krig". Kampen for de edleste medaljene kan 6g 

oppfattes som en krig. Du planlegger, du slåss og er sjelden alene. Dette er kampen mann 

mot mann eller hær mot hær. Disse egenskapene krever initiativ, kamplyst og vinnerinstinkt. 

Tabell5: Metaforer og sammenligninger om kamp. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

+VITALITET +VITALITET 

l. Komme sterkt bakfra l. Med et voldsomt rykk parkerte Villbe nærmest reste 
Langrenn av konkurrentene 

Langrenn 

2. Dæhlie har klart å kaste beinet foran 2. Tok kraftig inn på 
Langrenn Langrenn 

3. Slo for alvor til 
Langrenn 

4. Tro så Nilsen til 
Langrenn 

5. Rykket til seg en ledelse 
Langrenn 

6. Da hun først slo til 
Langrenn 

7. Tok hun inn på 
Langrenn 

8. Skulle være sjefen på l. etappen 
Langrenn 
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9. Tok Kjelsås-jenta seg kraftig sammen 
Langrenn 

10. En heltent Nilsen gjorde imidleitid alle 
forhåndstips til skamme 
Langrenn 

11. V artet hun opp med ny pers 
Skøyter 

12. Skulle i aksjon 
K~.nnstiøp 

13. Jegorova raste forbi 
Langrenn 

14. Ikke mett på suksess 
Freestyle 

15. Detonerte en liten bombe 
Skøyter 

16. Gikk opp i ryggen på 
Langrenn 

-VITALITET -VITALITET 

l. Festet italieneren slepetauet l. Redusert til soussjef 
Langrenn Langrenn 

2. Å knekke Jari 
Langrenn 

3. B jøm gjorde et siste desperat forsøk 
Langrenn 

4. Prøvde umiddelbart å bryte alle bånd 
Langrenn 

5. Finnen hadde fått mer enn nok 
Langrenn 

6. Har Bjørn måttet bite i gresset for 
Langrenn 

KRIG KRIG 

l. Ingen kunne true l. Å lure seg henholdsvis 1,22 og 1,25 foran dem 
Kunstløp Skøyter 

2. Knive om en finaleplass 2. Knep bronsemedaljen 
Freestyle Kunstløp 

3. Lagfølelsen som seiret 
Alpint 



4. Ulvang og kompani 
Langrenn 

5. Utnyttet vinnersjansene 
Kunstløp 

6. At det ikke går an å safe seg 
Freestyle 

7. Skulle klatre til topps 
Kunstløp 

8. Trodde de[ flere navn] ville bli for harde 
Kunst! Ø 
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Tabell5 viser at"+ vitalitet" er den mest brukte kampmetaforkategorien når det gjelder 

omtale av kvinnelige utøvere. Menn derimot blir sjelden omtalt ved hjelp av metaforer i 

gruppen"+ vitalitet". Menn omtales oftest ved hjelp av variablene"- vitalitet" og "krig". 

Variablene."- vitalitet" og "krig" blir derimot lite brukt om kvinner. I tillegg må nevnes at 

metaforer som har variabelen "+/-vitalitet" i all hovedsak fmnes i omtalen av langrenn. At 

denne idretten representerer så mange av funnene, både hos menn og kvinner, gjør 

resultatene lite representative for sportsreportasjer generelt. 

Tabell6: Metaforer og sammenligninger om kamp. En krysstabell over variablene 
kjønn , "+/- vitalitet" og "krig" med absolutte frekvenser og relative 
frekvenser etter kjønn. 

MENN KVINNER 

+vitalitet 2 17 
0.12 0.85 19 

-vitalitet 6 l 
0.38 0.05 7 

krig 8 2 
0.5 O.l 10 

16 20 n =36 
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Relative frekvenser er her oppgitt i proporsjoner på grunn av for lavt totaltall til å kunne 

bruke prosent som sammenligningsgrunnlag. Opptellingsresultatet viser at "+vitalitet" 

brukes mest i beskrivelsen av idrettskvinner når journalisten skal bruke kampmetaforer. 

Kvinnene har hele tiden mer på lager. Hele ni av de seksten"+ vitalitet"- metaforene hos 

kvinner omhandler taktomslag. Vi får høre at de rykket til ( K5+, Kl+), slo til (K3+, K6+ ), 

tok innpå (K7+, K2+), gikk opp i ryggen på (K16+), tok seg sammen (K9+) og tro til 

(K4+). Bare en gang gikk en kvinne tom for krefter og måtte gi opp kampen for tetplassen 

(Kl-). Mennene derimot ga alt. De hadde kjempet og slåss i sporet (M2-, M3-, M6-). De 

hadde ikke nådd så langt uten denne kampen. Det er den siden ved den mannlige 

idrettsutøveren journalistene trekker fram. 

4.1.2. METONYMI 

Metonymi blir i alle reportasjene - uansett kjønn på deltager - brukt enten ved at personens 

navn blir erstattet med en betegnelse som kjennetegner han/henne, eller ved at metallet på 

medaljen blir brukt i stedet for den plass han/hun fikk i konkurransen. Siden denne siste 

metonymien ikke omtaler personen selv, men plasseringen, vil jeg her konsentrere meg om 

den første. 

I materialet blir alder, plassering, utseende, egenskaper, nasjonalitet, nasjon og 

hjemsted brukt i stedet for navn på personen. Nasjon har flest forekomster hos kvinner, men 

dette skyldes svært mange forekomster i kvinnelangrenn. Fordi så mange forekomster er i 

en idrett og hos et kjønn, blir nasjon ikke tatt med i den videre analysen. Alder, nasjonalitet 

og hjemsted er noenlunde likt fordelt mellom kvinner og menn. Plassering, utseende og 

egenskaper viser derimot store kjønnsforskjeller. 

Nasjon i stedet for utøver er mest vanlig i langrennsreportasjene. Her kan vi lese at: 

[Om kvinner:] Det var umulig å gjøre noe med Russland 

Sammen gikk de to fra både Finland og Italia 
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[Om menn:] Italia tok sitt første stafettgull 

Norge tapte sin første mesterskapsstafett 

Både hjemsted og nasjonalitet er i flere sammenhenger brukt sammen med egenskap eller 

alder. Vi kan finne "dobbeltuttrykk" som 2/ -åringen fra Richmond og hoppmaskinenfra 

Frankrike. I slike tilfeller har jeg prioritert variablene etter forekomst i enkle uttrykk, det 

innebærer at jeg har prioritert de enkle uttrykkene som hadde flest forekomster før de doble 

uttrykkene skulle sorteres. Da fikk jeg en prioriteringsrekkefølge som følger: Egenskap, 

plassering, utseende, hjemsted, nasjonalitet og alder. Et "dobbeltuttrykk" blir da sortert etter 

ett av uttrykkene, det som først finnes i prioriteringsrekkefølgen. Denne 

prioriteringsrekkefølgen kan ha svakheter, fordi begge ledd i et dobbeluttrykk ikke blir 

tillagt lik vekt. Det er mulig resultatene vil bli annerledes hvis prioriteringsrekkefølgen 

forandres. Likevel vil jeg forsvarer en slik rekkefølge, bl.a. fordi den opptrer likt for begge 

kjønn og en sammenligning av kjønn er formålet med analysen min. Hadde jeg registrert et 

dobbeltuttrykk som to variabler, ville jeg fått et annerledes totaltall enn det som er tilfelle, 

og dermed gitt inntrykk av at metonyrni er mer brukt enn det egentlig er. 

En komplett liste over metonyrni for egenskap, plassering, utseende, hjemsted, 

nasjonalitet og alder vises i tabell 7. 

Tabell 7: Metonyrni for personnavn. Egenskap, plassering, utseende, hjemsted, 
nasjonalitet og alder for personnavn. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

EGENSKAP EGENSKAP 

l. Hoppveteranen l. Gulljenta 
Freestyle Freestyle 

2. Spenstfenomenet 2. Hoppmaskinen 
Freestyle Kunstløp 

3. Luftakrobatene 3. Kunstløpersken 
Freestyle Skøyter 

4. Triumfduo 4. Spøkefuglen 
Alpint Alpint 



5. Drømmeduo 
Alpint 

6. Trio 
Alpint 

7. Triumftrio 
Alpint 

8. Donald Duck trio 
Alpint 

9. The Dream Team 
AH pint 

10. Outsider 
Kunstløp 

11. OL-vinner 
Kunstløp 

12. Tittelforsvareren 
Kunstløp 

13. Skøytekongen 
Skøyter 

14. Ol-kongen 
Skøyter 

15. Verdens raskeste levende legende 
Skøyter 

16. Overmann 
Langrenn 

17. Dream team 
Alpint 

18. Dream team 
Alpint 

19. Luftens akrobater 
Freestyle 

20. Den lynhurtige italienske spurtturboen 
Langrenn 

PLASSERING 
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5. Veteranen 
Alpint 

PLASSERING 

l. Bronsevinner 
Alpint 

2. Bronsevirmer 
Alpint 
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3. Sølvjentene 
Langrenn 

4. Gulljenta 
Langrenn 

5. Gullvinnerne 
Langrenn 

6. Bronse-Hilde 
Freestyle 

7. Gulljente 
Alpint 

UTSEENDE UTSEENDE 

l. Isens ballerina 
Kunstløp 

2. Prima ballerina 
Kunstløp 

3. Isens prima ballerina 
Kunstløp 

4. Ballerinaen fra ... 
Kunstløp 

5. Snøhvit 
Kunstløp 

6. Snøhvit fra ...... 
Kunstløp 

HJEMSTED HJEMSTED 

l. 21-åringen fra Richmond l. 27-åringen fra Budapest 
Kunstløp Skøyter 

2. 20-åringen fra Leningrad 2. Vossejenta 
Kunstløp Freestyle 

3. Nannestadgutten 3. Nordlandsjenta 
Langrenn Langrenn 

4. Den utslåtte bergenser 4. Skrautvåljenta 
Freestyle Langrenn 

5. Bergenseren 5. Kjelsåsjenta 
Freestyle Lan2renn 

NASJONALITET NASJONALITET 

l. Russeren l. Østerrikes Ungarn-import 
Kunstløp Skøyter 
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2. Finnen 
Langrenn 

3. Canadiernes store gullhåp 
Kunstløp 

4. Italieneren 
Langrenn 

ALDER ALDER 

l. 27 -åringen l. ungjenta 
Kunstløp Kunstløp 

2. Den unge studenten 2. 23-åringen 
Kunstløp Alpint 

3. 28-åringen 
Freestyle 

Egenskap blir brukt om både menn og kvinner, og sier da noe om personen. Det 

kan være egenskaper journalisten tillegger utøverne, eller egenskaper utøverne har tilegnet 

seg gjennom tidligere konkurranser og omtale. Kvinner blir i b l a n t benevnt ut fra en 

egenskap, menn blir o f t e benevnt ut fra en egenskap. De egenskapene menn blir benevnt 

med, er det noe fantastisk og imponerende over (M2e, MI3e, M17e). Kvinnenes 

egenskaper viser ikke til noe imponerende. Uttrykk som spøkefuglen (K4e) og gulljenta 

(Kle) viser heller til noe uhøytidelig og koselig. Et unntak er kanskje hoppmaskinen (K2e). 

P l a s s e r i n g blir bare brukt om de kvinnelige utøverne. Dette er en nøytral 

tiltaleform som viser den plassering utøveren fikk i konkurransen. Egne vurderinger 

tillegges ikke. Plassering kan brukes for å framheve den plass utøveren fikk fordi den var 

imponerende, eller utelates fordi plasseringen innforstått var bra. 

U t s e e n d e blir brukt bare om de kvinnelige utøverne. De vakre kvinnene opptrer i 

kunstløp, en idrett der estetisk nytelse er et viktig moment. Av gode grunner hentes derfor 

så mange metonyrnier fra ballett. Menn bli derimot aldri omtalt med utseende i kunstløp. 

Alder synes å ha overtatt denne funksjonen, de fleste deltagerne i kunstløpfinalen for menn, 

nevnes med alder. 

H j e ms t e d blir brukt like ofte i metonymikonstruksjoner om menn som om 

kvinner. I dette materialet blir hjemsted hovedsakelig brukt i sammensetninger med kjønn 
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eller alder. M4h, den utslåtte bergenser, er plassert i kategorien hjemsted. Denne 

plasseringen var jeg meget usikker på. Årsaken var innholdet i ordet utslått. Er dette en 

egenskap eller ikke? Jeg valgt å tolke det dithen at utslått ikke er en egenskap, men en 

midlertidig tilstand. Derfor plasserte jeg denne metonymikonstruksjonen som hjemsted. 

N a s j o n a l i t e t brukes lite, fire ganger hos menn og en gang hos kvinner. 

A l d e r brukes i metonymikonstruksjoner flere ganger for menn enn for kvinner, 

men ingen av reportasjene bruker alder i noen større utstrekning. Roksvold (1975:94) sier at 

alder er en av de første biografiske data journalisten begynte å interessere seg for. Ut fra de 

reportasjene jeg undersøker, kan det virke som om journalistene har mistet interessen for 

alder hos kvinner, eller de finner det upassende å nevne den. Av de 13 jentene som omtales i 

reportasjene, får vi vite alder på 2 (Klh, K2a), og en tredje kalles ungjenta (Kl a). Hos 

menn er alder brukt 5 ganger, inkludert en utøver som blir omtalt som den unge studenten 

(M2a). 4 av alders benevningene om menn er brukt om utøvere i kunstløp. To av 

metonymikonstruksjonene med alder er registrert under variabelen hjemsted (Mlh, M2h). 

Dette viser at å nevne alder ikke er like vanlig i alle idretter. Alder nevnes i ytterligere 3 

tilfeller hos menn, men brukes da ikke som metonymi. Disse 3 aldersopplysningene er alle 

fra kunstløp. 

Gulljenta som metonymi er i denne analysen funnet 3 ganger (Kle, K4p og K7p). At 

en av metonymiene er plassert som egenskap, mens de to andre er plassert som plassering, 

skyldes at Kle brukes om Hilde Lid som omtales som en gulljente. Hun vant ikke, men er 

god som gulL K4p og K7p brukes om utøvere fordi de vant eller har vunnet gull tidligere. 

Det er i kraft av denne plasseringen de omtales som gulljenter. 

En opptelling av metonymier der egenskap, plassering, utseende, hjemsted, 

nasjonalitet og alder erstatter personnavn, blir presentert i absolutte frekvenser og relative 

frekvenser basert på kjønn i tabell 8. 
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Tabell R: Metonymi for personnavn. En krysstabell over variablene kjønn og egenskap, 
plassering, utseende, hjemsted, nasjonalitet og alder med absolutte frekvenser 
og relative frekvenser etter kjønn. 

MENN KVINNER 

egenskap 20 5 25 

63% 19% 

plassering o 7 7 

0% 27% 

utseende o 6 6 

0% 23% 

hjemsted 5 5 10 

16% 19% 

nasjonalitet 4 l 5 

12% 4% 

alder 3 2 5 

9% R% 

32 26 n =58 

100% 100% 

Tabell 8 viser at metonymi for personnavn brukes nesten like ofte om kvinner som om 

menn. Forskjellen mellom kjønnene ligger i hva som erstatter personnavnene. Hos kvinnene 

er det oftest plassering og utseende, hos mennene bare egenskap. Også egenskaper viser 

forskjell mellom kjønnene idet egenskapene hos menn framhever dem som 

idrettsmennesker. Hos kvinnene er en slik framheving ikke vanlig. 

4.1.3. OPPHOPING 

Opphoping er mye brukt i alle tekstene. Jeg har gruppert opphopingene etter om de 

vurderer eller om de refererer en prestasjon eller hendelse. 
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V u r d e r e n d e o p p h o p in g bruker jeg som betegnelse på de 

utsagn som omtaler idrettsprestasjonen på en slik måte at synspunkter og vurderinger 

kommer fram. Denne type opphoping vil bli betegnet med "+ forsterker 

idrettsprestasjonen". 

R e fe r er e n d e o p p h o p i n g bruker jeg som betegnelse på faktaorienterte 

opplysninger som refererer tider, resultater, musikk eller navn. Denne type opphoping vil bli 

betegnet med"- forsterker idrettsprestasjonen". 

Negative synspunkter og vurderinger i opphoping, fant jeg ikke i materialet, så derfor betyr 

"-forsterker idrettsprestasjonen" ikke å svekke prestasjonen, men å være faktaorientert 

istedenfor vurderende. 

Den uavhengige variabelen kjønn og den avhengige "+/-forsterker idrettsprestasjonen" 

deler opphopingene i fire undergrupper. Ikke alle opphopinger har det vært like lett å 

gruppere. Siden opphoping inneholder flere ledd, forekommer tilfeller der både "+" og "-

forsterker idrettsprestasjonen" forekommer i en og samme opphoping. En opphoping som 

inneholder både"+" og "-forsterker idrettsprestasjonen", plasseres i den gruppe de fleste 

leddene tilhører. 

En komplett framstilling av de opphopinger jeg har funnet, presenteres i tabell 9. 

Tabell 9: Opphoping. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

+FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN +FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN 

l. Han bare går, og går, og går. l. Ville ha det kjekt, veldig kjekt 
Skøyter Freestyle 

2. Jeg ble ikke stiv, jeg ble ikke sliten. Jeg ble nesten 2. Hun er målbevisst. Hun er ærgjerrig, og hun gir seg 
slaemt ikke før hun når målet. 
Slkøyter Freestyle 



3. Mann mot mann. Dæhlie mot Fauner. 
Den offensive mot den defensive 
Langrenn 
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3. Men at jeg skulle klare det nå, på hjemmebane forar 
hele det norske folk, er bare helt utrolig artig. 
Freestyle 

4. Det blir ekstra stort når det er vi tre som vinner, på 4. Hun er råest, mest aggressiv og mest stabil i 
hjemmebane, foran et slikt publikum. teknikken. 
Alpint Alpint 

5. Det gikk ikke. [ l Det gikk neimen ikke.[ l Det giki 5. Jeg var en outsider, hadde ikke noe press på meg, 
ikke det heller. kunne bare satse alt. 
Langrenn Alpint 

6. Og gikk enda en æresrunde for evigheten, 
historiebøkene, Sarajevo, Olympic Aid og alt det som 
betyr så mye for ham. 
Skøyter 

7. Ulvang og kompani har ordnet ei luke. 
Innså at Bjørn burde hatt en luke. 
Ute i løypa stormet Bjørn fram. Helt uten luke. 
Langrenn 

8. Jeg prøvde, prøvde og prøvde. 
Langrenn 

9. Det handler om treningsdisiplin, styrke og evnen til 
å tåle trening 
Skøyter 

- FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN 

1. I første salto skru en gang, i andre to skrumomente 
og avslutter med skru i den siste saltoen 
Freestyle 

2. Kjetil og Lasse vekslet på å vinne, Harald kom like 
bak. I junior-VM vant Kjetil foran Lasse, med Harald 
på tredjeplass. 
Alpint 

6. De norske jentene gikk fenomenalt, ledet ved siste 
veksling og sikret en gledelig sølvmedalje. 
Langrenn 

- FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN 

1. Emese Hunyady hadde tidene til både Bonnie Blair 
(nr. 4 med 2.03,44 ) og Gunda Niemann 
(2.03,41 ) å gå på, .. 
Skøyter 

2. Kvartetten Trude Dybendahl, Inger Helene 
Nybråten, Elin Nilsen og Anita Moen ordnet vår 
syvende OL-medalje i stafett, den tredje i sølv 
Langrenn 

3. Hilde nådde landjorda, landet jamsides og borret 
hendene mot Lillehammers himmel. 
Freestyle 

4. Fra dobbeltvinner Manuela Di Centa, den suverene 
akeren Gerda Weissensteiner, bronsejenta Stefania 
Bebnondo og Isolde Kostner - og endelig Deborah 
Compagnoni 
Alpint 

5. Med seks gull, tre sølv, åtte bronse. Hittil. 
Alpint 

6 ... til musikk fra My Fair Lady, Sound Of Music, 
West Side Story, A Chorus Line og Cabaret. 
Kunstløp 
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7. Da musikken stilnet, og Nancy strakk annene i 
været, eksploderte Hamar OL-Amfi 
Kunstløp 

8. Tro så. Nilsen til, passerte Gavriljuk og rykket til se 
en ledelse 
Langrenn 

9. Blod, sting og smerter torsdag, OL-gull fredag 
Kunstløp 

10. Da Compagnoni var blitt olympiamester- 1,22 
foran Martina Ert! og to sekunder for;m bronsevinner 
Vreni Sclmeider. 
Alpint 

11. Ved veksling var Norge sekundet foran Russl;md, 
mens Finland lå 51.4 sekunder og Italia 1,15,3 bak 
Lan renn 

Tabell 9 viser at opphoping brukt om kvinnelige utøverne, har hovedtyngden som 

"-forsterker idrettsprestasjonen". Opphoping om mannlige utøvere har en overvekt på 

"+forsterker idrettsprestasjonen". Når vi studerer innholdet i hver opphoping, ser vi at 

beskrivelse av musikk (K6-), stafettlag (K2-), tider (K 1-) og medaljer(K5-) ikke finnes i 

tekstene om menn. Det virker som dette er informasjon som er valgt bort til fordel for andre 

momenter ved idrettsprestasjonen. Det som skiller innholdet i opphopingene om menn fra 

de om kvinner er evnen til aldri å gi opp (Ml+) og til å yte maksimalt (M2+ ). Den evnen 

framheves i de fleste " +forsterker idrettsprestasjonen" om mannlige utøvere. Vi finner den 

evnen også hos kvinnene, som når det sies: "Hun er målbevisst. Hun er ærgjerrig, og hun gir 

seg ikke før hun når målet" (K2+). Men det er ikke mange kvinner som får slik omtale. M2+ 

og MS+ er opphopinger som kan oppfattes som"- forsterker idrettsprestasjonen". Når jeg 

har valgt å plassere dem som "+forsterker idrettsprestasjonen", henger det sammen med at 

innholdet forsterker forsøkene på å ta ledelsen. Samtidig forsterker det motstanderens 

idrettsprestasjon. Det var umulig å slå ham. 

M7+ er en opphoping som i noen grad skiller seg fra de øvrige. Leddene i denne 

opphopingen opptrer ikke etter hverandre i reportasjen, men er plassert spredt i referatet fra 

siste etappe i langrennsstafetten. Likevel synes jeg gjentakelsen av luke gjør dette til en 

opphoping. 
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En opptelling av opphoping i absolutte tall og relative frekvenser basert på kjønn, er 

presentert i tabell 10. 

Tabell 10: Opphoping. En krysstabell over variablene kjønn og "+/-forsterker 
idrettsprestasjonen" med absolutte frekvenser og relative frekvenser 
etter kjønn. 

MENN KVINNER 

+ forsterker idrettsprestasjonen 9 6 15 

0.82 0.35 

- forsterker idrettsprestasjonen 2 11 13 

0.18 0.65 

11 17 n =28 

Opptellingen viser at opphoping generelt er mest brukt om kvinner. Videre viser den at 

"+ forsterker idrettsprestasjonen" om kvinner, regnet i proporsjoner, bare utgjør 0.35 av det 

totale antall opphopinger, mens det om menn utgjør 0.82. Det er de nøytrale og ikke de 

verdiladde uttalelsene som blir gjentatt om kvinner. 0.65 av antallet opphopinger utgjør 

"-forsterker idrettsprestasjonen" om kvinner. Hos menn derimot er opphoping av 

"-forsterker idrettsprestasjonen" bare brukt to ganger, og utgjør 0.18 av antall 

opphopinger. I omtalen av menn tar journalisten standpunkt og forsterker den prestasjonen 

en mannlig idrettsutøver har gjort. 

4.1.4. HYPERBOL 

Hyperbol er brukt i alle reportasjene jeg undersøker. Jeg begynte med å dele 

hyperbolgruppen i to. 
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Den ene gruppen består av hyperboler der leddene i et ord eller et uttrykk gjensidig 

forsterker hverandre, samtidig som uttrykkene er kjent fra før. Uttrykkene kan benevnes 

som "smør på flesk"- uttrykk. De er stivnet som bilde fordi deres originalitet er brukt opp. I 

denne gruppen finnes uttrykk som: klikket fullstendig, overlykkelig og totalt avfeid. Siden 

denne gruppen ikke representerer noe nytt eller originalt - samtidig som jeg bare har funnet 

få av dem og likt for hvert kjønn - vil den gruppen ikke bli drøftet videre her. 

Den andre gruppen består av hyperboler som ikke har klisjeaktig preg eller kan kalles 

"smør på flesk"- uttrykk. Det er den som vil bli drøftet her, slik at når jeg nedenfor taler om 

hyperboler, referere jeg bare til denne gruppen. 

Innholdsmessig omhandler hyperbolene den aktuelle idrettsbegivenheten eller følger av den. 

Det finnes to unntak, begge er hentet fra skøyter kvinner. Der kan en lese at vinnerens mor 

pratet med hele Budapest (K6-), og at vinneren selv er en tidligere kunstløper (K2-) med 

henvisning til at hun drev med kunstløp i fem-seksårsalderen. 

Hyperbolene er her gruppert etter kategoriene, "+forsterker idrettsprestasjonen" og 

"-forsterker idrettsprestasjonen". "+forsterker idrettsprestasjonen" framstiller prestasjonen 

som noe imponerende, det gjør ikke"- forsterker idrettsprestasjonen". 

En komplett samling av de hyperboler jeg fant, vises i tabell 11. 

Tabell 11: Hyperbol. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

+ FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN + FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN 

l. Sendte skøytesporten inn i en ny tidsalder l. Parkerte konkurrentene 
Skøyter Langrenn 

2. Et nytt olympisk påfunn 2. Skulle være sjefen på !.etappe 
Skøyter Langrenn 
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3. Fikk hele nasjonen til å sjekke klokkene sine 3. Kom som et ekspresstog 
Skøyter Langrenn 

4. Brukte ikke krefter 4. Dagen startet med to skrudde hopp rett til himmels 
Skøyter og to nedslag stø som Dovrefjell 

Freestyle 

5. Lekte seg med tider ned mot 5. Eksploderte Hamar Amfi 
Skøyter Kunstløp 

6. Har aldri hatt det morsommere 
Skøyter 

7. OLs mest spetakulære øvelse 
Freestyle 

8. Der er ikke ofte vi hører primalskrik når en løper 
passerer nmde for runde. Søndag hørte vi det 24 
ganger 
Skøyter 

9. Med kurs rett mot himmels 
Frees_tyle 

-FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN -FORSTERKER IDRETTSPRESTASJONEN 

l. Sitt største nederlag som toppløper l. Det blomsterlass som datt ned på isen 
Langrenn Kunstløp 

2. Et siste desperate forsøk 2. Den tidligere kunstløpersken 
Langrenn Skøyter 

3. Det utrolig spennende friløpet 3. Dagen hun hadde sett fram til hver gang hun trynte 
Kunstløp Freestyle 

4. Truet med å bytte ut skiene med penn og blyant. 
Freestyle 

5. Sin hittil største dag 
Freestyle 

6. Pratet med hele Budapest 
Skøyter 

7. Nei, nå går jeg på ryggen 
Freestvle 

Innholdet i hyperbolene viser at begivenheter som ikke har tilknytning til selve 

idrettsprestasjonen, forsterkes oftere i reportasjene om idrettskvinner enn i reportasjer om 

idrettsmenn. På bekostning av det fantastiske i idrettsprestasjonen fokuseres heller følelser 

og tanker hos de kvinnelige idrettsutøverne. Hyperboler i freestyle kvinner fokuserer på 

framtiden (k4-), nervøsiteten under konkurransen (K7-) og drømmene hennes om en gang å 



98 

få en OL-medalje (K3-). I kunstløp kvinner er det mengden av blomster som publikum 

kastet ned på isen (K 1-), som forsterkes. 

Hos menn er alle hyperbolene knyttet til idrettsprestasjonen. De omtaler kampen for 

en førsteplass (M2-), styrke (M5+) og kraft (M4+) hos utøveren og det nesten 

umenneskelige i det som utføres (Ml+). En finner hyperboler som omtaler en andreplass 

som: "Sitt største nederlag som toppløper" (Ml-). Dette viser at det fantastiske også kan 

ligge til grunn for hyperbolen, selv om idrettsprestasjonen ordlig sett ikke forsterkes (Ml-, 

M2-). 

En opptelling av hyperboler i absolutte frekvenser og relative frekvenser basert på 

kjønn, vises i tabelll2. 

Tabell12: Hyperbol. En krysstabell over variablene kjønn og "+/-forsterker 
idrettsprestasjonen" med absolutte frekvenser og relative frekvenser etter kjønn. 

MENN KVINNER 
+ forsterker idrettsprestasjonen 9 5 14 

0.75 0.42 
- forsterker idrettsprestasjonen 3 7 10 

0.25 0.58 

12 12 n =24 

Opptellingen viser at hyperbolene brukes totalt sett like ofte om kvinner som om menn, men 

at de forsterker selve idrettsbragden oftere hos menn enn hos kvinner. Målt i proporsjoner 

forsterker hele 0.75 av hyperbolene hos menn idrettsbragden mot 0.42 av hyperbolene hos 

kvinner, eller enklere sagt: Nesten dobbelt så mange prestasjonsforsterkende hyperboler for 

menn som for kvinner. Begivenheter som ikke har noen tilknytning til idrettsprestasjonen, 

forsterkes oftere i hyperboler om kvinner. Kampen for seier og det fantastiske i 

idrettsprestasjonen viser seg i større grad i hyperbolene hos menn enn hos kvinner. 
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4.1.5. SAMMENDRAG 

De språldige bildene som metafor og sammenligning, metonymi, opphoping og hyperbol er 

mye brukt i sportsreportasjene. Det virker ikke som om kvantiteten av disse virkemidlene er 

kjønnsrelatert. Derimot virker det som om innholdet i disse språldige bildene er knyttet til 

det kjønn som omtales. 

Metaforer ble undersøkt og kategorisert i henhold til den uavhengige variabelen kjønn og de 

avhengige variablene"+/- positive ferdigheter og egenskaper","+/- estetisk nytelse" og 

"+/-vitalitet" og "krig". 

Undersøkelsen viser at"+ positive ferdigheter og egenskaper" blir brukt langt oftere 

om mannlige utøvere enn"- positive ferdigheter og egenskaper", henholdsvis 72% og 28% 

av forekomstene. Hos de kvinnelige utøverne blir"+" og"- positive ferdigheter og 

egenskaper" brukt omtrent like ofte, henholdsvis 52% og 48% av forekomstene. Dette kan 

tolkes dithen at det fokuseres oftere på positive ferdigheter og egenskaper hvis utøveren er 

en mann. 

Variabelen"+/- estetisk nytelse" viser også kjønnsforskjeller. Kvinner får oftere 

omtale som"+ estetisk nytelse" enn som"- estetisk nytelse", proporsjonalt henholdsvis 0.84 

og 0.16. Menn derimot, blir omtrent like ofte omtalt med"+ estetisk nytelse" som med"

estetisk nytelse", henholdsvis 0.53 og 0.47. Resultatene viser at"+ estetisk nytelse" brukes 

mest om kvinnelige utøvere. 

Variabelen "+/-vitalitet" og "krig" viser også kjønnsforskjeller. Kvinner blir oftest 

omtalt med "+ vitalitet"-metaforer. "-Vitalitet" og "krig" blir lite brukt om kvinnelige 

utøvere, bare 0.05 og O.l. Menn derimot omtales lite med"+ vitalitet". Hos de mannlige 

utøverne er"- vitalitet" og "krig" mest brukt, henholdsvis 0.38 og 0.5. 

Metonymi ble undersøkt og kategorisert etter den uavhengige variabelen kjønn og de 

avhengige variablene egenskap, plassering, utseende, hjemsted, nasjonalitet og alder. 
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Resultatene viser at metonyrnikonstruksjoner om mannlige utøvere oftest konstrueres 

med utgangspunkt i en egenskap hos utøveren, men også med hjemsted, nasjonalitet og 

alder. Jeg finner ingen eksempler på bruk av plassering eller utseende i 

metonymikonstruksjoner om menn. 

Metonyrnikonstruksjoner om kvinnelige utøvere fordeler seg på alle alternativene. 

Plassering og utseende blir bare brukt om kvinnelige utøverne, og sammen med hjemsted 

utgjør de de fleste metaforkonstruksjonene. Dette viser at egenskaper står sentralt i 

metonymikonstruksjonene om mannlige utøvere, mens kvinnelige utøvere benevnes heller 

ved plassering og utseende. 

Alder, nasjonalitet og hjemsted brukt i metonymikonstruksjoner, viser små 

kjønnsforskjeller. 

Opphoping ble undersøkt og kategorisert etter den uavhengige variabelen kjønn og de 

avhengige variablene"+/- forsterker idrettsprestasjonen". Resultatene viser at"+ forsterker 

idrettsprestasjonen" blir oftest brukt om mannlige utøvere og "-forsterker 

idrettsprestasjonen" oftest om kvinnelige utøvere, henholdsvis 0.82 og 0.7. 

Hyperboler ble undersøkt og kategorisert etter de samme variablene som opphoping, kjønn 

og "+/-forsterker idrettsprestasjonen". Resultatene viser store forskjeller mellom mannlige 

utøvere og kvinnelige utøvere. Mens menn har en hovedvekt på"+ forsterker 

idrettsprestasjonen", 0.75, har kvinnene en jevnere fordeling mellom"+/- forsterker 

idrettsprestasjonen", 0.42 og 0.58. 

4.2 HVORDAN BENEVNES IDRETTSUTØVEREN ? 

I denne delen av undersøkelsen vil jeg studere journalistenes bruk av personnavn. Jeg har 

delt navnebruken i tre undergrupper: B are forn av n, for- o g etternavn og 

b ar e e t t er n av n . Hvilken av disse undergruppene en benytter, sier noe om ens 

forhold til personen en omtaler. 
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Det mest formelle er bruk av bare etternavn. Som en kontrast til det formelle, står 

bruk av bare fornavn. Å omtale noen ved fornavn er uformelt, og antyder at dette er en 

person en kjenner godt. Bruk av både for- og etternavn er den mest vanlige 

presentasjonsmåten i vår kultur. Siden bruk av navn kan være både kjønnsrelatert og 

kulturrelatert, vil jeg studere de norske og de utenlandske utøverne hver for seg. Jeg har tatt 

med alle personnavn på alle idrettsutøvere som deltok i konkurransen fra de respektive 

reportasjene. Personnavn som ble brukt i en sammensetning med stedsnavn, nasjonalitet 

eller person beskrivelse, er ikke tatt med her. Jeg har konsentrert undersøkelsen om rene 

personnavn. 

Resultatene presenteres i krysstabeller med absolutte frekvenser og relative frekvenser 

etter kjønn. Relative frekvenser blir oppgitt i prosent. Norske kvinnelige utøvere har et 

totaltall (n) på 32. Dette skulle tilsi at relative frekvenser i prosent ikke bør brukes (Patel og 

Davidson,1994:93). Siden tre av fire grupperinger har totaltall over 50 og sammenligning 

dem imellom er formålet, vil jeg bruke prosent også hos norske kvinner. Hellevik ( 1971) 

setter da som nevnt ikke krav til størrelsen på n for å kunne regne relative frekvenser i 

prosent (jf. ovenfor s. 74). 

4.2.1. NORSKE UTØVERE 

Som sportsinteresserte føler vi ofte at vi kjenner våre fremste idrettsutøvere. Vi snakker om 

dem som om de er våre beste venner. Hva er da mer naturlig enn å omtale dem med 

fornavn? En opptelling av bare fornavn, for- og etternavn og bare etternavn for norske 

utøvere i absolutte tall og relative frekvenser basert på kjønn, er presentert i tabell 13. 
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Tabell 13: Bruk av personnavn. En krysstabell over variablene kjønn og bare fornavn, 
for- og etternavn og bare etternavn med absolutte frekvenser og relative 
frekvenser etter kjønn. 

Bare fornavn 

For-og etternavn 

Bare etternavn 

MENN 

51 
54% 

33 
35% 

10 
11% 
94 

100% 

KVINNER 

14 
44% 

15 
47% 

3 
9% 

32 
100% 

65 

48 

13 

n = 126 

Tabellen viser at bruken av bare fornavn og av for- og etternavn er det vanligste for begge 

kjønn. Bare etternavn er langt mindre brukt, bare i 11% av forekomstene hos menn og 9% 

hos kvinnene. Vi kan dermed fastslå at bruk av bare etternavn på norske idrettsutøvere er 

lite brukt om både menn og kvinner. Bare fornavn, den mest uformelle omtaleformen, er 

mest brukt om mannlige utøvere. 54% av navnebruken om menn er bare fornavn, mot 44% 

hos kvinnene. For- og etternavn er mest brukt om kvinner. 47% av navnebruken om 

kvinner er både for- og etternavn, mot 35% hos menn. Tabellen viser dermed at norske 

mannlige utøvere omtales mer uformelt enn norske kvinnelige utøvere. En grafisk 

framstilling av relative frekvenser fra tabell13, vises i tabelll4. 
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Tabelll4: En grafisk framstilling av tabelll3 med relative frekvenser i prosent. 

60 54 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
d:~ 
0<1; u.z 

li MENN 

mKVINNER 

• 

4.2.2. UTENLANDSKE UTØVERE 

De utenlandske utøverne er mindre kjent for det norske idrettspublikum og kanskje også for 

norske journalister. Derfor ville jeg forvente mer formell omtale av de utenlandske utøverne 

enn av de norske. En opptelling av fornavn, for- og etternavn og bare etternavn for de 

utenlandske utøverne i absolutte tall og relative frekvenser basert på kjønn, er presentert i 

tabell 15. 

Tabelll5: Bruk av personnavn. En krysstabell over variablene kjønn og bare fornavn, 
for- og etternavn og bare etternavn med absolutte frekvenser og relative 
frekvenser etter kjønn. 

Bare fornavn 

For-og etternavn 

Bare etternavn 

MENN 

8 
15% 

25 
47% 

20 
38% 
53 

100% 

KVINNER 

17 
25% 

28 
42% 

22 
33% 

67 
100% 

25 

53 

42 

n = 120 
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Her ser vi at fornavn blir brukt i liten utstrekning om menn, bare i 15 % av benevningene. 

Om kvinner blir bare fornavn brukt i 25% av benevningene. Kvinner omtales oftere med 

bare fornavn enn menn, men den uformelle navnebruken, bare fornavn, er samlet sett lite 

brukt om utenlandske utøvere. For- og etternavn er mest brukt om utenlandske utøvere, 

henholdsvis i 47% av benevningene om menn og 42% om kvinner. Bare etternavn blir brukt 

i 38% av benevningene om menn og 33% om kvinner. En grafisk framstilling av relative 

frekvenser fra tabell 15 vises i tabell 16. 

Tabell16: En grafisk framstilling av tabelll5 med relative frekvenser i prosent. 
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Tabell 15 og 16 viser at utenlandske menn omtales mer formelt enn utenlandske kvinner. 

Forholdet mellom benevningene av kvinner og menn viser at kvinner har høyest relativ 

frekvens for bare fornavn, mens menn har høyest relativ frekvens for for- og etternavn og 

bare etternavn. 

4.2.3. SAMMENDRAG 

I kapittel 4.2 har vi sett hvordan de mannlige norske utøverne i større utstrekning enn de 

kvinnelige norske utøverne, blir omtalt med bare fornavn. For de utenlandske utøverne er 

resultatet omvendt. Der blir bare fornavn brukt i større utstrekning om kvinner enn om 

menn. For- og etternavn og bare etternavn er mest brukt om norske kvinner og utenlandske 
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menn. Dette viser at bruk av personnavn ikke er kjønnsrelatert hvis vi ser norske og 

utenlandske utøvere samlet. Ser vi norske og utenlandske utøver hver for seg, viser 

resultatene at for norske utøvere bli menn omtalt mest uformelt, mens for de utenlandske 

utøverne blir kvinner omtalt mest uformelt. 
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KAPITTEL 5 VALG A V INNHOLDSMOMENTER 

5.1 HVEM UTTALER SEG, OM .HV A OG HVOR MYE ? 

For å kunne undersøke denne problemstillingen, har jeg registrert all direkte tale i 

reportasjene. Den direkte talen ble deretter kategorisert etter hvem som uttalte seg, hva 

personen uttalte seg om, og hvor mange ord uttalelsen inneholdt. Resultatene vil bli 

framstilt i komplette tabeller, der det er mulig, og i krysstabeller. Kjønn vil være den 

uavhengige variabelen i alle tabellene. De avhengige variablene vil variere fra tabell til tabell. 

Foran hver tabell vil de avhengige variablene bli presentert og begrunnet. 

Direkte tale er regnet ut i prosent av antall ord i samlet tekst i reportasjene om 

mannlige utøvere og reportasjene om kvinnelige utøvere hver for seg. Hvor stor del av 

reportasjene som er direkte tale, er vist i tabell 17. 

Tabell 17: Andel tekst som er direkte tale. 

TEKSTER OM MENN TEKSTER OM KVINNER 
Andel av total tekst som er direkte 
tale 25% 21% 

Tabell 17 viser at det er mer direkte tale i reportasjer om menn enn i reportasjer om kvinner. 

Forskjellen er ikke stor, bare 4% av den totale tekstmengden. Men bak disse tallene ligger 

det stor variasjon, og den er størst hos kvinnene. Alle reportasjene om mannlige utøvere 
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inneholder omtrent like mye direkte tale, mens to av reportasjene om kvinnelige utøvere -

kunstløp og langrenn - har svært lite direkte tale. 

5.1.1. HVEM UTTALER SEG? 

Hvem uttaler seg i den direkte talen? Om uttalelsen er resultat av et spørsmål fra 

journalisten eller ikke, tar jeg ikke hensyn til. Har journalisten markert uttalelsen som 

direkte tale, er den med i undersøkelsen. Hver gang direkte tale er brukt, telles som en. Det 

er antall ganger direkte tale brukes i reportasjen som registreres, ikke lengden på den. 

Direkte tale er gruppert om den opptrer i en reportasje om kvinner eller i en reportasje om 

menn. Som avhengig variabel bruker jeg: utøveren selv, en annen utøver, trener eller 

foreldre. Resultatet er vist i tabell 18. 

Tabell 18: Antall ganger noen uttaler seg. En krysstabell over variablene kjønn 
og utøveren selv, annen utøver, trener eller foreldre med absolutte 
frekvenser og relative frekvenser etter kjønn. 

MENN KVINNER 

utøveren selv 23 19 42 

82% 79% 

annen utøver 2 4 6 

7% 17% 

trener 3 o 3 

11% 0% 

foreldre o l 
0% 4% 

28 24 n =52 

100% 100% 
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Tabelll8 viser at direkte tale forekommer 28 ganger i reportasjene om mannlige utøvere og 

24 ganger i reportasjene om kvinnelige utøvere. I alle reportasjer uttaler utøverne seg. 

Tabellen viser videre at utøverne selv står for henholdsvis 82% av direkte tale hos menn og 

79% hos kvinner. Det er altså hovedsakelig utøverne selv som uttaler seg. To mannlige 

trenere uttaler seg, begge er trenere for mannlige utøvere i henholdsvis kunstløp og 

freestyle. En annen mannlig utøver uttaler seg i langrenn. Om de kvinnelige utøverne uttaler 

ingen trener seg. Foruten utøverne selv, som uttaler seg i alle reportasjene, har foreldrene til 

utøveren uttalt seg i freestyle, og en annen utøver har uttalt seg i tre av reportasjene. 

Resultatene viser at hvem som uttaler seg i reportasjene, ikke er kjønnsrelatert. Kvinnelige 

utøvere uttaler seg like ofte som de mannlige. Andre enn utøveren selv uttaler seg ikke mer 

hos kvinner enn hos menn. 

5.1.2. HVA UTTALER DE SEG OM? 

Innholdet i uttalelsene er undersøkt og kategorisert etter variabelen "+/-uttalelser om selve 

konkurransen". "+Uttalelser om selve konkurransen" omhandler selve løpet, der 

idrettsbragden blir forklart eller vurdert. "-Uttalelser om selve konkurransen" inneholder 

uttalelser om utøveren, der trening, privatliv, følelser og annet som ikke har direkte 

tilknytning til selve konkurransen, blir omtalt. Hvem som uttaler seg, er ikke en variabel, 

men er registrert med bokstavkoder i nederste venstre hjørne. 1 

En komplett liste over direkte tale gruppert etter variablene kjønn og "+/-uttalelser 

om selve konkurransen", vises i tabelll9. 

1U =utøver; F =foreldre; A= annen utøver; T =trener 



109 

Tabell 19: Direkte tale. En komplett liste. 

MANNLIGE UTØVERE KVINNELIGE UTØVERE 

+UTTALELSER OM SELVE KONKURRANSEN +UTTALELSER OM SELVE KONKURRANSEN 

l. Jeg gjorde ikke noe perfekt løp. men det ble jo gull- l. Jeg er så glad at jeg vet ikke hva jeg skal si 
og da kan jeg ikke forlange noe mer. U i freestyle 
U i kunstløp 

2. Jeg trodde ikke at jeg kunne vinne. Med proffene 
tilbake i OL , trodde jeg at [navn l ville bli for harde. 
U i kunstløp 

3. Jeg dummet meg ut. Dette var triste greier 
U i freestyle 

4. Jeg hoppet rett og slett for hØyt. Det endte med atje 
kom bakpå i landingen. 
U i freestyle 

5. Dette er noe av det største jeg har opplevd. Det blir 
ekstra stort når det er vi tre som vinner, på 
hjellllllebane og foran et slikt publikum. Da er jeg ikke 
det minste lei meg for å bli nummer to, 
U i alpint 

6. Trippelseieren gjør at dette til en voldsom 
opplevelse. Men selvfølgelig betyr det mye for meg å 
vinne gull, særlig siden jeg er godt fornøyd med egen 
kjøring. I første omgang kjørte jeg så godt jeg kunne, 
uten å ta store sjanser. I andre omgang hørte jeg 
folkebrølet på toppen. Før start fikk jeg beskjed om at 
Norge hadde sikret dobbeltseieren allerede. Da var det 
godt å stå på toppen. Jeg kunne kjøre uten noe som 
helst press, og bare tenke på å kjøre godt på ski. Men 
sikker på gull var jeg ikke før jeg kikket på tavla etter 
målpassering, 
U i alpint 

7. Jeg forstår bare ikke at Dæhlie ga meg muligheten 
til å føre hele spurten. Egentlig er vi jevngode. Han 
valgte bare feil taktikk. 
U i langrenn 

8. Jeg fikk det slik jeg ville ha det. Fauner er raskere 
enn meg i en kort spurt. Jeg ville heller komme sterkt 
bakfra i en lang spurt de siste 100 meterne. Men det 
gikk ikke det heller. Jeg klarte ikke å komme opp på 
siden av Fauner, og var uansett sjanseløs. 
U i ilmgrenn 

2. Før hoppene ikke på spesielt annet enn å gjøre det 
best mulig teknisk 
U i freestyle 

3. Jeg var mest opptatt av å få det til å stemme teknisk 
Og jeg ville ha det kjekt, veldig kjekt. 
U i freestyle 

4. Jeg visste at jeg med helklaff hadde kapasitet til å 
havne på pallen. Men at jeg skulle klare det nå, på 
hjemmebane foran hele det norske folle, er bare helt 
utrolig artig. 
U i freestyle 

5. Følte meg egentlig ikke så pigg på forhånd, men jeg 
fant rytmen fort og hadde bedre glid enn Lazutina, 
U i langrenn 

6. Min gjeveste seier 
U i alpint 

7. Gullet her veier tyngre 
U i alpint 

8. Da jeg så lØypa, visste jeg at jeg kunne vinne.[ l Jeg 
har vunnet med større margin i flere renn tidligere, 
men tror aldri jeg har kjørt bedre, rennets betydning 
tatt i betraktning 
U i alpint 



9. Dette er ingen skuffelse. Jeg gjorde bare det jeg 
kunne. det holdt ikke. Det er bare å akseptere 
nederlaget. Fauner var raskere enn meg til å spurte. 
U i langrenn 

10. Nå har vi ordnet opp så mange ganger at nå får 
Bjørn klare dette på egen hånd, 
A i langrenn 

11. Tror Fauner blir for tØff i en spurt, 
A i langrenn 
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12. Jeg hadde håpet på å få 15 sekunder i dag også. Da 
måtte Fauner ha stresset og ville ha fått problemer mec 
å ta meg igjen. 
U i langrenn 

13. Jeg prøvde, prøvde og prøvde. Nesten i hver eneste 
bakke. Men ingen ting nyttet. Fauner hang på som en 
klegg. 
U i langrenn 

14. Hadde det ikke så veldig bra uti der. Kroppen 
fungerte godt og farten var stor. Men jeg så ikke fram 
til en spurt mot denne mannen 
U i langrenn 

15. Men jeg må tåle dette 
U i langrenn 

16. Det gikk neimen ikke 
U i langrenn 

17. Jeg har aldri kjent maken til glatt is. Jeg gikk tolv 
runder uten å bruke krefter. Vi hadde lekt oss med 
16.32.5, og ta den med tre minutter. Da Hans Trygve 
Kristiansen viste fram 13 .30-skjema ble jeg nesten 
skremt. Gikk det så fort? 
U i skøyter 

18. Jeg tenkte litt på at verdensrekorden burde være 
mulig. Men dette er helt vilt. Og jeg har aldri hatt det 
morsommere under noe lØp noe sted. Jeg ble ikke stiv, 
jeg ble ikke sliten før på slutten. Jeg ble nesten skremt 
av hvor lett det var, 
U i skøyter 

8. Ja jeg har jobbet beinhardt de fire siste årene. I dag 
fikk jeg belønningen. Bronsemedalje i Albertville 
druknet i 20 andre østerrikske medaljer. Dagens 
gullmedalje blir nok lagt mer merke til. Nå venter jeg 
bare på sponsorer. Mitt telefonnummer er...! 
U i skøyter 

10. At det ikke holdt til gull, gjør ingenting. Jeg er sto 
av meg selv, 
U i kunstløp 

-UTTALELSER OM SELVE KONKURRANSEN -UTTALELSER OM SELVE KONKURRANSEN 

l. Mitt liv kommer til å bli forandret. Men jeg vet ikke l. Jeg er så glad at jeg kunne gråte. Alt det vi har vært 
hvordan igjennom gjør at vi står for en trØkk. Jeg visste at Hild 
U i kunstløp var god nok til å plassere seg høyt oppe på resultatlista 

men medalje hadde jeg ikke drømt om. 
F i freestyle 



2. Skal jeg tippe tror jeg Tor gir seg 
T i freestyle 
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3. Kall meg gjerne en klassisk kunstløper. Jeg vil ha 
min egen stil 
U i lm.nstløp 

4. Harald har søkt om medlemskap. Han glemte også 
akkrediteringen i morges, akkurat som Lasse og meg, 
sier Kjetil. Harald begynner ikke bare å bli like god, 
han begynner å bli like distre også. 
U i alpint 

S. Det har jeg ikke tenkt over. Men jeg gjør det nok 
hvis jeg vinner slalåm. [å gi bort premien til Olympic 
Aid] 
U i alpint 

6. Jeg fortsetter å hoppe ut sesongen, men hva det blir 
til etter det, vet jeg ikke. De mange skadene har ført til 
at jeg er usikker på om jeg vil satse videre 
U i freestyle 

2. Du må slutte å gråte, 
A i freestyle 

3. Hun er den av jentene som kjører mest likt gutta. 
Hun er råest, mest aggressiv og mest stabil i teknikken 
A i alpint 

4. Men ikke sammenlign meg med Alberta! Ved siden 
av alle sine store seire har han en utrolig personlighet. 
Ingen kan bli som ham, og jeg vil det ikke heller, 
U i alpint 

5. Han [Tom ba] gratulerte meg, og sa vi skulle feste 
sammen. Jeg svarte at han må vinne slalåm først, så 
blir festen perfekt. "La fest,1. pi u beila" ... 
U i alpint 

6. Jo, historien er sann, 

U+ A i alpint 

7. Vi har pengeproblemer. Men er det ikke slik overalt 7. Jeg husker den fantastiske familieatmosfæren der. 
i verden da Jeg har bodd der fire-fem ganger, og husker spesielt 
T i kunstløp hvor hjelpsom og hyggelig moren til Deborah var da 

jeg var syk en gang. Siden har jeg fulgt Deborahs 
utrolige utvikling fra talent til stor stjerne. Hun var i e 
klasse for seg i dag, 

8. Tor har de fysiske forutsetningene som skal til for å 
hevde seg i toppen. Foran OL har det vært vel så vikti 
å jobbe med psyken. Vi er på rett vei. Hopper Tor opp 
mot sitt beste, har han kapasitet til å sikre seg OL
medalje, 
T i freestyle 

9. Jeg har merket framgang på trening fra dag til dag. 
Men jeg må skjerpe meg skal jeg nå finalen. Nivået er 
så høyt at det ikke går an å safe seg til finalen 
U i freestyle 

10. Det finnes utrolig mange unge, gode alpinister i 
Norge, men for de fleste buttet det imot i 
IS-årsalderen. Vi har konkurrert i en spesielt god 
årgang og har drevet hverandre frem. Vi har dessuten 
den fordelen at vi holdt på med flere idretter mens vi 
var unge, og satset seriøst fra IS-årsalderen, 
U i alpint 

A i alpint 

8. Årsaken var at den ungarske treneren min flyttet til 
Østerrike. Jeg ble med. De to første i\ra var tøffe. Jeg 
hadde verken jobb eller penger. Men da jeg begynte å 
oppnå gode resultater i 1987, vanket det plutselig både 
leilighet og bankjobb. 
U i skøyter 

9. Ja, Hunyady er et gammelt kongelig navn, men om 
jeg virkelig er i slekt med den tidligere kongen, har je 
ikke peiling på. 
U i skøyter 

10. Jeg har en bror som er tannlege i Dusseldorf og ei 
mor i Budapest. Jeg kunne ikke tenke meg å ha med 
mora mi hit til OL. Hun er av det nervøse slaget og 
gjør meg enda mer nervøs. Det hadde aldri gått bra. 
Jeg prøvde forresten å ringe henne etter sølvmedaljen 
på 3000 meter torsdag, men det var opptatt hele tida. 
Hun pratet tydeligvis med hele Budapest, 
U i skøyter 
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11. OL-seieren i 1992 var annerledes. Jeg var en 
outsider, hadde ikke noe press på meg, kunne bare 
satse alt og dessuten er super G bare en omgang. Her 
har jeg hele tiden hatt mine egne og andres 
forvenminger om medalje, i storslalåm som både er 
fysisk og psykisk mer krevende og har tøffere 
konkiJITanse. 
U i alpint 

12. Jo, kanskje Alberta! 
U i alpint 

13. Men det er jo ikke bare jentene som har vunnet. 
Det viktigste er at vi alle er italienere, 
U i ai int 

Tabell 19 viser at reportasjer om mannlige utøvere har flere "+ uttalelser om selve 

konkurransen" enn hva reportasjer om kvinnelige utøvere har. I reportasjer om menn finner 

vi uttalelser om kampen for seier (M13+), vurderinger av konkurransen (M5+) og egen 

innsats (M3+). Reportasjene om kvinnelige utøvere har også uttalelser om kampen for seier, 

vurderinger av konkurransen og egen innsats, men ikke like ofte som i reportasjene om de 

mannlige utøverne. Reportasjene om kvinnelige utøverne har flest "-uttalelser om selve 

konkurransen". Trenerens betydning (K8-), andre seire (Kli-) og familieforhold (KlO-) står 

i sentrum. De kvinnelige idrettsutøverne framstår i større grad som privatpersoner gjennom 

uttalelsene enn det de mannlige utøverne gjør. 

En opptelling av direkte tale i absolutte tall og relative frekvenser basert på kjønn, er 

presentert i tabell 20. 
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Tabell 20: Direkte tale i antall. En krysstabell over variablene kjønn og "+/- uttalelser 
om selve konkurransen" i absolutte frekvenser og relative frekvenser 
etter kjønn. 

MENN KVINNER 
+uttalelser om selve 18 10 konkurransen 

28 

64% 43% 
-uttalelser om selve 10 13 konkurransen 

23 

36% 57% 

28 23 I n =51 

100% 100% 

Tabell 20 viser for det første at de mannlige utøverne står for 28 av de 51 uttalelsene om 

selve konkurransen, dvs. 55%, de kvinnelige utøverne for 23, dvs. 45%. Dernest viser 

tabellen at langt over halvparten av mennenes uttalelser er"+ uttalelser om selve 

konkurransen, 64%, mens over halvparten av kvinnenes er"- uttalelser om selve 

konkurransen", 57%. Innholdet i direkte tale i reportasjene er altså kjønnsrelatert. Om det 

skyldes journalisten eller utøverne selv, kan en ikke si noe om med grunnlag i tekstene. 

5.1.3. HVOR MYE UTTALER DE SEG? 

Tabell21 framstiller hvor mye, antall ord, hver av de fire gruppene, utøveren selv, andre 

utøvere, foreldre og trenere, uttaler seg målt i relativ frekvens av samlet mengde direkte 

tale. 

I Årsaken til at totaltallet her er 23 mens det er 24 i tabell 17, skyldes at k 6- er registrert som to 
avkryssinger i tabell l? og en i denne tabellen. 
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Tabell 21: Direkte tale. Hvor mye uttales av hver gruppe i antall ord av totalt antall ord'? 
Krysstabell over variablene kjønn og utøver, annen utøvere, 
trener og foreldre i relative frekvenser. 

TEKSTER OM MENN TEKSTER OM KVINNER 

UtØveren selv 88% 81% 

Andre utøvere 3% 12% 

Trenere 9% 0% 

Foreldre 0% 7% 

100% n=759 100% n=643 

Tabell 21 viser oss at utøveren selv uttaler seg mest i antall ord i tillegg til flest ganger som 

det ble vist i tabelll8. Mannlige utøvere står for 88% av mengden direkte tale om dem selv 

i reportasjene, kvinnelige utøvere for 81% av mengden om dem. Hos mennene er trenere de 

som uttaler seg nest mest, 9%, mens andre utøvere har nest mest hos kvinnene, 12%. Her 

har vi så små kjønnsvariasjoner at det er vanskelig å trekke noen slutninger, spesielt med et 

så lite materiale som mitt. 

5.1.4. SAMMENDRAG 

I kapittel 5.1 har jeg vist hvem som uttaler seg i reportasjene, hva de uttaler seg om, og 

hvor stor plass deres uttalelser får. 

Vi ser at utøverne selv uttaler seg i alle reportasjene. Det er ellers liten forskjell 

mellom kjønnene når det gjelder hvem som uttaler seg. Hva utøverne selv uttaler seg om, 

viser derimot kjønnsforskjeller. Reportasjene om mannlige utøvere har flere "+uttalelser om 

selve konkurransen" i direkte tale, enn reportasjene om kvinnelige utøvere har. Replikkene 

om kvinnelige utøvere har flere"- uttalelser om selve konkurransen" enn replikkene om 

mennenes. Hvor mye utøverne selv uttaler seg, viser liten kjønnsvariasjon. Reportasjene om 

mannlige utøvere har litt større tekstmengde i direkte tale enn reportasjene om kvinnelige 

utøvere har, og de mannlige utøverne selv uttaler seg litt mer enn de kvinnelige gjør. 
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5.2 HVILKET INNTRYKK GIR TEKSTEN A V IDRETTSUTØVERNE? 

Det inntrykk en leser får av personene i et skriftlig materiale kan bygge på direkte utsagn 

om personen, på en følelse en får etter å ha lest det som andre sier om personen, eller på 

hvordan personen selv framtrer i teksten. Min undersøkelse bygger på alle tre variantene. 

Inntrykk som bygger på direkte utsagn om idrettsutøveren, vil bli gjengitt i sin helhet 

Inntrykk som bygger på følelser og måten en utøver framtrer på i en tekst, vises ved 

konkrete eksempler der det er mulig. I andre tilfeller vil jeg forklare med egne utsagn de 

inntrykk jeg selv har fått. 

Framgangsmåten for undersøkelsen har vært denne: Etter å ha studert hver reportasje, 

prøvde jeg å sortere de inntrykk jeg hadde fått av idrettsutøveren. Jeg markerte i et skjema 

alle direkte utsagn om utøveren, inntrykk jeg hadde fått av andres uttalelser og inntrykk fra 

utøverens egen framtreden i teksten. Jeg lot disse tre variantene telle like mye. 

Egenskapene, som er avhengige variabler i tabell 22, ble registrert etter hvert som de 

framkom i reportasjene. Listen ble dermed laget etter hvert som jeg analyserte reportasjene, 

ikke forut for registreringen av inntrykk. 

Dernest sorterte jeg personkarakteristikkene i egenskaper man trenger på en 

idrettsarena hvis en vil vinne, og egenskaper en ikke trenger for å vinne. Egenskaper en 

"trenger/ikke trenger" for å vinne på idrettsarenaen, betegner denne variabelen. Det å tolke 

og gruppere inntrykk er vanskelig. Jeg fikk tvilstilfeller både når det gjaldt hvilket inntrykk 

jeg fikk av idrettsutøverne, og hvilke egenskaper som er viktig for å vinne på idrettsarenaen. 

Å si at et utsagn eller en væremåte gir deg et bestemt inntrykk av personen, er ikke 

lett. Ofte kan et inntrykk peke i ulike retninger, en tolking kan endre seg over tid, og spør 

en andre, kan de være enige eller uenige med deg. Siden jeg ønsket å ha en minst mulig 

restgruppe, tok denne undersøkelsen lang tid. Andre personer ble spurt i tvilstilfeller for å 

prøve om min tolking virket rimelig. Uttalelser som jeg selv var svært usikker på, ble 

plassert i en restkategori og er ikke med i resultatene. Denne gruppen ble svært liten. 
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Hvilke egenskaper som trengs for å vinne, kan diskuteres. Jeg har lagt til grunn 

egenskaper som klart trengs på idrettsarenaen. For eksempel er det å være sympatisk en 

positiv egenskap også hos en idrettsutøver, men kan ikke påstås å være viktig for å vinne. 

Det samme gjelder det å være populær. Treningsiver er derimot plassert som en egenskap 

en trenger for å vinne. I selve konkurransen er ikke treningsiver viktig, men for å vinne 

konkurransen er den det. Eleganse og ynde har jeg også plassert som noe en trenger for å 

vinne, fordi i idretter der estetisk nytelse vurderes er eleganse og ynde vektlagt, således i 

kunstløp. 

5.2.1. INNTRYKK A V IDRETTSUTØVERNE 

Reportasjene har få direkte utsagn om idrettsutøverne. De fleste inntrykkene kommer fra 

indirekte tale der journalisten refererer, vurderer eller beskriver idrettsbegivenheten eller 

idrettsutøveren. Tabell 23 presenterer de egenskapene som blir brukt i reportasjene for å gi 

leseren et inntrykk av idrettsutøveren. Først presenteres de egenskaper som jeg betegner 

som egenskaper en "trenger" for å vinne, deretter de egenskaper jeg betegner som 

egenskaper en "ikke trenger" for å vinne. Inntrykkene er gruppert etter hvilket adjektiv de 

passer til. Hvert inntrykk er plassert i tabellen med en bokstav. Bokstaven refererer da til 

den idrett inntrykket er hentet fra. Kunstløp er således markert med K, langrenn med L, 

skøyter med S, freestyle med F og alpint med A. Samme inntrykk kan bli gitt flere ganger i 

samme reportasje, og har da fått flere registreringer. En setning kan inneholde flere 

inntrykk, og får da en markering for hvert inntrykk. 

Tabell 22: Inntrykk av idrettsutøverne gruppert etter egenskap en "trenger/ikke trenger" for 
å vinne på idrettsarenaen. En komplett liste. 
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MENN KVINNER 
Egenskaper en "trenger" for Egenskaper en "trenger" for 
å vinne på idrettsarenaen: å vinne på idrettsarenaen: 

STERK S,S,F,S,S,S A 

AGGRESSIV L,F L, L, A 

HURTIG L,S 

TRENINGSIVRIG S, S,F S (nå, ikke før) , S, A 

DYKTIG A,F,F,A, F,A,F 

MÅLBEVISST K,S,A,S, F 

TØFF A F,F 

STÅR PÅ L F,F 

ELEGANT K K 

YNDIG K K 

HAR SELVTILLIT S,L,F 

Egenskaper en "ikke Egenskaper en "ikke 
trenger" for å vinne på trenger" for å vinne på 
idrettsarenaen: idrettsarenaen: 

AVHENGIG K S,K,S 

IKKE KRAVSTOR K K,A,L,S 

FØLSOM K A,F,F,S,F,S,K,F,F,K,K,K,K 

K,S,K,F 

VISE GLEDE K,K,K A,F,A,L 

POPULÆR A, A 

SYMPATISK s 

IKKE DYKTIG NOK F,F L 

UMOTIVERT L 

HUMORISTISK S,S 

DIS'IRE A 
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Tabellen viser at de mannlige utøverne blir oftest karakterisert med egenskaper en "trenger" 

for å vinne, mens de kvinnelige utøverne blir oftest karakterisert med egenskaper en "ikke 

trenger" for å vinne på idrettsarenaen. Tabellen viser også at det særlig er den mannlige 

utøveren i kunstløp som har egenskaper en "ikke trenger" for å vinne, deriblant egenskapen 

å vise glede. Hos de kvinnelige utøverne er det særlig freestyleutøveren som blir 

karakterisert med egenskaper en trenger for å vinne. Å være følsom er en egenskap som trer 

særlig sterkt fram hos kvinnene. Vi får inntrykk av at de kvinnelige utøverne viser sine 

følelser, ikke minst ved tårer. Å være sterk, dyktig og målbevisst er egenskaper som særlig 

trer fram hos de mannlige utøverne. 

En opptelling av de inntrykk som er registrert i tabell 22, presenteres i absolutte tall 

og relative frekvenser basert på kjønn i tabell 23. 

Tabell 23: Inntrykk av idrettsutøverne. En krysstabell over variablene kjønn og 
egenskaper en "trenger/ikke trenger" for å vinne på idrettsarenaen 
med absolutte frekvenser og relative frekvenser etter kjønn . 

MENN .KVINNER 

Egenskaper en "trenger" for vinne 28 17 45 

pil. idrettsarenaen 74% 33% 

Egenskaper en "ikke trenger" for il. 10 34 44 

vinne pil. idrettsarenaen 26% 67% 

38 51 n = 89 

100% 100% 

Tabellen viser at egenskaper en "trenger" for å vinne utgjør 74% av de inntrykk jeg har fått 

av de mannlige utøverne, og bare 33% av de inntrykk jeg har fått av de kvinnelig utøverne. 

Omvendt utgjør egenskaper en "ikke trenger" for å vinne hele 67% hos kvinnene og bare 

26% hos mennene. Dette viser stor kjønnsforskjell. Vinneregenskapene fokuseres i omtalen 
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av de mannlige utøverne, men ikke i omtalen av de kvinnelige. Hos de kvinnelige utøverne 

står andre egenskaper i fokus. 

De utsagn, følelser og inntrykk som har sagt meg noe om en av idrettsutøverne, og 

dermed danner bakgrunn for tabell 22 og 23, er samlet i tabell 24. Her siterer jeg fra 

teksten, og har kursivert det ordet eller de ordene som har dannet grunnlaget for inntrykket. 

Hvert sitat her kan representere flere inntrykk, og kan derfor ha flere bokstavmerker i tabell 

22. Hvis inntrykket ikke kan vises ved et sitat, har jeg kort beskrevet det og merket det med 

(ikke sit). Inntrykkene er gruppert etter om de framhever egenskaper en "trenger/ikke 

trenger" for å vinne på idrettsarenaen, og disse to gruppene er videre gruppert etter kjønn. 

Tabell 24: Inntrykk av idrettsutøverne, sitater og følelser. En komplett liste. 

MENN 

EGENSKAPER EN "TRENGER" FOR Å 

VINNE PÅ IDRETTSARENAEN 

l. Satset seriøst fra 15-årsalderen 
Alpint 

2. Stod han og sang" Ja, vi elsker" på en seierspall av 
is, nøt stunden sammen med 10.000 skipskamerater 
Skøyter 

3. Han ville for enhver pris ta gull 
Alpint 

4. Nå får Bjørn klare dette på egen hånd 
Langrenn 

5. Men troen [at det går bra] har både han og trener 
Stig Mæhle 
Freestyle 

6. Det ble jo gull- og da kan jeg ikke forlange noe mer 
Kunstløp 

7. Jeg prøvde, prøvde og prøvde. Nesten i hver eneste 
bakke. 
Langrenn 

KVINNER 

EGENSKAPER EN "TRENGER" FOR Å 

VINNE PÅ IDRETTSARENAEN 

l. Jeg visste at jeg med helklaff hadde kapasitet til å 
havne på pallen 
Freestyle 

2. Jeg har jobbet beinhardt de siste åra. I dag fikk jeg 
belønningen 
Skøyter 

3. Hun er den av jentene som kjører mest likt gutta. 
Hun er råest, mest aggressiv og mest stabil i teknikke 
Alpint 

4. Det var først for fire år siden Emese og hennes nye 
polske trener la skikkelig alvor i arbeidet. 
Skøyter 

5. Hun er målbevisst. Hun er ærgjerrig, og hun gir seg 
ikke før hun når målet 
Freestyle 

6. Hilde er ikke mett på suksess, men sulten på 
utdannelse 
Freestyle 

7. Står for en trøkk 
Freestyle 



8. Jeg gikk tolv runder uten å bruke krefter 
Skøyter 

9. De har drevet hverandre frem til stadig bedre 
prestasjoner 
Alpmt 

lO. Kjørt uhyggelig fort pil. ski 
Alpint 
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l l. Koss bare går. Og går. Og går. Og blir sliten når 
det passer ham 
Skøyter 

12. Har like stort potensiale som de to andre 
Alpint 

13. Jeg tenkte litt pil. at verdensrekord burde være mulig 
Men dette er helt vilt. 
Skøyter 

14. Den offensive [om Bjørn Dæhlie] 
Langrenn 

15. Verdens raskeste, levende skøytelegende 
Skøyter 

16. Jeg ble ikke stiv,jeg ble ikke sliten før på slutten [av 
10.000 meter] 
Skøyter 

17. Tor har de fysiske forutsetninger som skal til for å 
hevde seg i toppen 
Freestyle 

18. Det handler bare om treningsdisiplin, styrke og en 
evne til å tåle trening 
Skøyter 

19. Bragden skyldes tålmodighet, treningsvilje og rå 
kraft. 
Skøyter 

20. Har han kapasitet til å sikre seg Ol-medalje 
Freestyle 

21. Den lynhurtige italienske spurtturboen 
Langrenn 

22. Kommer tilbake tross mange skader. Gir ikke opp 
(ikke sit) 
Freestyle 

8. Jeg visste at Hilde var god nok til å plassere seg høy 
opp på resultatlistene 
Freestyle 

9. Inger Helene slo for alvor til pil. den siste 
kilometeren 
Langrenn 

10. Tro sil. Nilsen til, passerte Gavriljuk og rykket til 
seg en ledelse 
Langrenn 

11. Kom tilbake tross operasjon og l<mgt avbrekk. 
Ga ikke opp (ikke sit) 
Alpint 

12. Smøg seg ballerinask rundt 
Kl.IIIStløp 
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23. Antall skruer og saltoer i øvelsen til Tor Skeie er 
imponerende (ikke sit) 
Freestyle 

EGENSKAPER EN "IKKE TRENGER" 
FOR Å VINNE PÅ IDRETTSARENAEN 

l. Jeg dummet meg ut. Dette var triste greier 
Freestyle 

2. Jeg trodde ikke at jeg kunne vinne 
Kunstløp 

3. En gutt med den utstråling og det artisteri som 
Aleksej besitter 
Kunstløp 

4. Smilte Aleksej 
Kunstløp 

5. Smilte sjarmerende Aleksej 
Kunstløp 

6. Ha brukt en god stund på å svelge skuffelsen 
Freestyle 

7. Tor Skeie mangler grunnlaget hans konkurrenter har 
Freestyle 

8. Avhengig av andre. Trener uttaler seg. Moren og 
hennes jobb blir trukket inn. (ikke sit) 
Kunstløp 

9. Begynner å bli like distre også 
Alpint 

EGENSKAPER EN "IKKE TRENGER" 
FOR Å VINNE PÅ IDRETTSARENAEN 

l. Min gjeveste seier 
Alpint 

2. Gullet her veier tyngre 
Alpint 

3. At det ikke holdt til gull, gjør ingenting. Jeg er stolt 
av meg selv. 
Kunstløp 

4. Jeg er så glad at jeg kunne gråte. 
Freestyle 

5. Du må slutte å gråte 
Freestyle 

6. Men ikke sammenlign meg med Alberto! Ved siden 
av alle sine store seire har han en utrolig personlighet. 
Alpint 

7. Årsaken [til at hun flyttet] var at den ungarske 
treneren min flyttet til Østerrike. Jeg ble med. 
Skøyter 

8. Dybendahl ville være best, ble passert. Ambisjonen 
er større enn sts større en større enn ferdighetene 
Langrenn 

9. Tok seg kraftig sammen [etter at flere hadde passert 
henne] 
Langrenn 

10. Alle de fire norske var godt fornøyd, for ingen 
hadde trodd det var mulig å gjøre noe med Russland 
Langrenn 

11. Hun fikset presset 
Kunstløp 

12. Måtte nøye seg med bronse, men bedyret at hun va 
veldig godt fornøyd med den slags metall 
Skøyter 

13. Spøkefuglen Emese 
Skøyter 

14. Spøkte Emese 
Skøyter 
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15. Og gjør meg enda mer nervøs 
Skøyter 

16. Jeg prøvde å ringe henne [mora] 
Skøyter 

17. Det endte i tårer 
Kunstløp 

18. Skrikende forlot hun isen 
Kunstløp 

19. Ungjenta brast i gledesgråt, rundt halsen på trener 
(navn) 
Kunstløp 

20. Kastet det irritert opp på tribunen 
Kunstløp 

21. Nervene var ikke under kontroll 
K1.mstiøp 

22. Pen dame å se på 
Kunstløp 

23. Hilde Lid var i ekstase 
Freestyle 

24. Den klart mest populære idrettsjenta 
Alpint 

25. Er i særklasse mest populær 
Alpint 

26. I går ettermiddag surret ryktene [om Baiul] 
Kunstløp 

27. Hun jublet da hun gikk over målstreken et halvt 
minutt etter Russland 
Langrenn 

28. Ikke rart at hun gråt en skvett 
Skøyter 

29. Tårene trillet 
Freestyle 

30. Hildes ansikt ble et tåre hav 
Freestyle 

31. De som så Hilde i tårevåt fryd 
Freestyle 

32. Brast i gråt under pressekonferansen 
Alpint 
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5.2.2. SAMMENDRAG 

33. Tenk under hvilket press den jenta gikk på skøyter 
Kunstløp 

34. Hilde felte et par tårer for Stine Lise 
Freest le 

I 5.2 har jeg vist hvilke inntrykk reportasjene formidler av utøverne. Inntrykkene er 

formidlet både direkte og indirekte. Inntrykkene teksten gir oss av idrettsutøverne, er 

hovedsakelig egenskaper en "trenger" for å vinne hvis utøveren er en mann, og egenskaper 

en "ikke trenger" for å vinne hvis utøveren er en kvinne. Inntrykkene reportasjene gir av 

idrettsutøverne, viser dermed kjønnsforskjeller. 

Jeg gjentar at sorteringen i hovedsak er basert på mine egne inntrykk: bare i en del 

tvilstilfeller testet av andre lesere. 

5.3 HVA FOKUSERER TEKSTEN PÅ? 

Hva forventer leserne at en reportasje fra en idrettskonkurranse skal inneholde? Meningene 

er sikkert delt, men noe har de felles. Vi forventer at reportasjen omtaler 

idrettskonkurransen. Selv om radio og tv har brakt resultatene med kommentarer, og 

idrettsprestasjonen allerede er kjent før avisene kommer ut, forventer de fleste lesere å finne 

idrettsbegivenheten omtalt også i avisenes sportssider. Men inneholder reportasjene noe 

mer? 

For å kunne svare på dette, har jeg brukt variabelen "+/-idrettsprestasjonen" som tross alt 

er kjernen i en idrettsreportasje. "+Idrettsprestasjonen" vil si at reportasjen omtaler selve 

idrettsprestasjonen. Den inneholder referering, vurdering og forklaring av det som skjedde 

på idrettsarenaen. "-Idrettsprestasjonen" vil si at reportasjen ikke omtaler 

idrettsprestasjonen, men inneholder uttalelser om utøveren som privatperson, trening, 
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venner, skader, væremåte, om idretten i seg selv og om andre idrettsutøvere. "+/-

Idrettsprestasjonen" vil få et ulikt antall undergrupper, for å kunne vise hva det er ved 

idrettsprestasjonen det fokuseres på i reportasjene. "+Idrettsprestasjonen" har 

undergruppene refererer, vurderer eller forklarer idrettsprestasjonen. "-Idrettsprestasjonen" 

har undergruppene trening, venner og familie, privatliv, oppvekst, væremåte, skader, 

idretten og andre idrettsutøvere. 

Hver reportasje kan få ulikt antall av kryssinger, for noen reportasjer har bare en 

fokusering, mens andre fokuserer på flere elementer. For at noe skal kunne regnes som en 

fokusering, må det omtales i minst ett avsnitt. Det at noe nevnes i en setning, er ikke nok til 

å kalles fokusering. 

Tabell 25 viser av kryssingene jeg har gjort. Bokstavene henviser til den idrett det 

gjelder. 

Tabell 25: Fokusering. En komplett liste. 

MENN KVINNER 
+IDRETTS- +IDRETTS-
PRESTASJONEN PRESTASJONEN 

referere S,L,F L, K.S 

vurdere S,A,K Fl 

forklare L,K,S,F 

-IDRETTS- -IDRETTS-
PRESTASJONEN PRESTASJONEN 

trening A,F,K S,F 

venner og familie K S,A,F 

privatliv s 

oppvekst A S,A 

1 Denne bokstaven står for alle undergruppene til + idrettsprestasjonen. Idrettsprestasjonen blir omtalt i 
noen grad, men ikke tilstrekkelig til avkryssing i en bestemt undergruppe. Likevel bør reportasjene ha et 
kryss for sin omtale av prestasjonen. 
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væremåte A,F,K 

skader F K,A,F 

om idrettsutøvere s A 

om idretten F 

Tabellen viser at reportasjene om mannlige utøvere fokuserer hovedsakelig på områder som 

kan betegnes som"+ idrettsprestasjonen", mens reportasjene om kvinnelige utøvere i mye 

større grad omtaler "- idrettsprestasjonen". Hos mannlige utøvere blir konkurransen referert 

i 3 idretter, vurdert i 3 og forklart i 4. Hos de kvinnelige utøverne blir konkurransen referert 

i 3 idretter, men ingen blir vurdert eller forklart. Freestyle omtaler idrettsprestasjonen uten 

klar tilknytning til noen av undergruppene, og er avmerket i vurdere. Reportasjene om 

kvinner har 3 avkryssinger om venner og familie, 3om væremåte og 3om skader. Menn har 

bare l om venner og familie, l om skader og ingen om væremåte. Tabell 26 viser en 

opptelling av hva reportasjene fokuserer på i absolutte frekvenser og relative frekvenser 

basert på kjønn. 

Tabell 26: Fokusering. En krysstabell over variablene kjønn og "+/
idrettsprestasjonen" med absolutte tall og relative frekvenser etter kjønn. 

MENN KVINNER 

+ idrettsprestasjonen 10 4 14 

0.59 0.21 

- idrettsprestasjonen 7 15 22 

0.41 0.79 

17 19 

Tabellen viser at reportasjer om mannlige utøvere har en liten overvekt av 

n= 36 

"+idrettsprestasjonen", mens reportasjer om kvinnelige utøvere har en stor overvekt av 
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"-idrettsprestasjonen". Fokusering viser dermed forskjell mellom mannlige og kvinnelige 

utøvere. 

53.1. SAMMENDRAG 

I 5.3 har jeg vist hva reportasjene om menn og kvinner fokuserer på. Vi ser her at menns 

idrettsprestasjoner blir referert, vurdert og forklart i reportasjene, her sammenfattet i 

variabelen"+ idrettsprestasjonen". Kvinners idrettsprestasjoner er ikke av samme interesse 

etter mediedekningen å dømme. I reportasjene om de kvinnelige utøverne er det forhold 

knyttet til personen som blir trukket fram, her sammenfattet i variabelen 

"-idrettsprestasjonen". 
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KAPITTEL 6 DISKUSJON A V ANALYSERESULTATENE 

6.1 VURDERING A V ANALYSEN 

Formålet med denne analysen har vært å undersøke den omtale idrettsutøvere får i 

dagspressen for å se om språk og innhold i avisomtalene avhenger av kjønn på utøver eller 

ikke. Fem problemstillinger har dannet utgangspunkt for analysen av språk og innhold i ti 

reportasjer om idrettskonkurranser under OL på Lillehammer 1994. Det er forskjellene som 

danner utgangspunktet for undersøkelsen, derfor vil de områder der forskjeller kan påvises, 

få mest omtale. Omtale av menn og kvinner i medietekster er lite utforsket. Det har derfor 

vært vanskelig å velge problemstillinger som er relevante for mitt formål. En tekstanalyse 

kan, i sin ytterste konsekvens, studere alle sider ved språket fra fonem til tekstinnhold. Å 

velge nivå er første steg. 

Valget har falt på språklige uttrykksmiddel og visse sider ved innholdet Å konstruere 

gode metaforer, skape variasjon og interesse, å bruke opphoping uten at leserne mister 

tråden, å velge de innholdsmomentene mottakerne vil ha, er en kunst. Det er her den 

kreative skribent kan vise sine evner. Å gjenta det andre har skrevet før deg, kan være et 

tegn på manglende kreativitet. Dagens mediekonkurranse krever nytenking, både språklig 

og innholdsmessig. Etter flere gjennornlesinger av de ti sportsreportasjene fra OL på 

Lillehammer har jeg en følelse av at det er forskjeller mellom måten kvinner og menn blir 

omtalt på, men hva består forskjellen i, hvis den virkelig er der? 

J 
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For å kunne beskrive noen sider ved sportsspråket i reportasjer om mannlige og 

kvinnelige idrettsutøvere og eventuelt se om det er forskjeller mellom måten kvinner og 

menn blir omtalt på, har jeg valgt de fem problemstillingene som er presisert i kap. 2.2. Alle 

fem vil være med på å belyse intensjonen. Valg av problemstillinger vil nødvendigvis påvirke 

analysens resultater. Andre problemstillinger, eller andre retoriske figurer ville muligens gitt 

et annet bilde. Siden norsk sportsspråk er lite analysert med tanke på kjønnsforskjeller, var 

alle tenkelige problemstillinger åpne for analyse. Dette kan ses på som en fordel ved valg av 

problemstillinger. Samtidig kan slike muligheter gjøre valget vanskelig. Det blir vanskelig å 

avgrense analysen. Siden jeg ikke har funnet andre tilsvarende norske undersøkelser, har jeg 

heller ikke andre analyser å sammenligne min egen med. 

Etter at de fem problemstillingene er valgt, har reportasjene blitt analysert. Å finne 

retoriske figurer, krever mange gjennomlesinger. Å vurdere om noe er en metafor eller ikke, 

er i enkelte tilfeller vanskelig. Derfor har andre personer lest gjennom de komplette listene, 

for å sikre at jeg ikke bruker noe som metafor som ikke kan defineres som dette (se min def. 

i kap. 2.3). De andre retoriske figurene har ikke skapt tilsvarende problemer. Dette kan 

skyldes at definisjonene er mer entydige og sammenfallende Qf. kap. 2.3). Det er også mulig 

at andre er uenige i enkelte av de retoriske figurene jeg har brukt i analysen. Uenighet kan 

gjelde: Er dette en retorisk figur? Hvilken figur er det? Og hvilken avhengig variabel skal 

den sorteres under? På alle disse tre områdene kan det oppstå uenighet. Ved definisjoner av 

de retoriske figurer som er brukt, og ved en fullstendig presentasjon av mine sorteringer, 

prøver jeg å vise hvordan jeg har tenkt. Men dette er ikke nok til å unngå uenighet. Analyse 

av tekst, der kategorier skal bestemmes av forsker, kan vanskelig bli helt objektiv. Til det 

har språkforskning ikke naturvitenskapenes klare avgrensinger. 

Et annet problem som har dukket opp under arbeidet, er å velge avhengige variabler 

og deretter gruppere språklige uttrykksmiddel og innholdsmomenter i variablene. Det kunne 

vært en fordel for analysen om de avhengige variablene hadde vært like fra problemstilling 

til problemstilling, men innholdet i de språklige uttrykkene og valg av innholdsmomenter i 

analysen gjorde dette umulig. En sportsreportasje rommer så mange sider ved idretten og 

idrettsutøveren at en "+/-variabel" ikke kan dekke alt. Likevel er flere av variablene bygd på 



129 

det positive overfor det ikke positive ved prestasjonen og utøveren av den. Få avhengige 

variabler og klare skiller mellom dem har gjort sorteringsarbeidet lettere. Tvilstilfellene blir 

færre og befinner seg oftest i midtskiktet. "+/-Forsterker idrettsprestasjonen" er en variabel 

i krysstabell 10om opphoping og krysstabell 12om hyperbol. Her tok sorteringen 

utgangspunkt i "+forsterker idrettsprestasjonen" (som da ikke må leses som svekker 

idrettsprestasjonen). De opphopinger og hyperboler som ikke forsterker idrettsprestasjonen, 

ble sortert som"- forsterker idrettsprestasjonen". Det samme ble gjort i alle de tabellene 

som bruker"+/-" som variabel. Omvendt utgangspunkt ville kanskje gitt et annet resultat. 

Siden vår forståelse av hva som forsterker en idrettsprestasjon eller hva som er en estetisk 

nytelse kan variere, kan det forekomme uenighet om hvordan enkelte språklige element og 

innholdsmomenter skal sorteres. 

Graden av subjektivitet har jeg prøvd å holde lav ved å presentere alle språk- og 

innholdsmomenter med komplette tabeller. Dermed kan alle lesere se hvordan jeg har 

sortert de ulike uttrykkene. Selv om min sorteringsmåte presenteres, kan andre være uenige 

i den. Hjelp med å sortere og tre sorteringsomganger er brukt for å øke graden av 

intersubjektivitet. Dette arbeidet har vist seg å ta lang tid, da det er viktig at gjentatte 

sorteringer av samme materiale ikke skjer så nært i tid at forrige sorteringen huskes 

(Hellevik,1971). Endringer fra sortering til sortering ga liten variasjon. Om dette skyldes 

høy grad av intersubjektivitet eller andre utenforliggende årsaker, er vanskelig å si. De 

komplette tabellene og de gjentatte sorteringene er brukt for å øke reliabiliteten. 

Kvantitativ metode i analysen har både fordeler og ulemper. Den er mye anvendt i 

grunnforskning der formålet er å beskrive forekomsten av noe. Kvantitativ metode viser 

antallet i prosent av helheten. Dermed får metoden sammenlignbare kategorier. Ulempen 

med kvantitativ metode, slik jeg ser det, er at sikre resultater krever store datamengder. Den 

datamengden en kvantitativ metode krever, er vanskelig å oppnå i en analyse av dette 

omfang. Dermed vil resultatene fra denne analysen ikke kunne generaliseres. Resultatene vil 

vise en tendens i dette og bare i dette materialet. Større datamengder i en ny analyse kan 

vise om tendensen i dette materialet stemmer, eller om den skyldes tilfeldigheter. 
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Tekstutvalg kan for eksempel være en årsak til at resultatene viser seg som en tendens. 

Hadde andre tekster og andre idretter blitt valgt, kunne kanskje tendenser blitt annerledes. 

Bare ny forskning på mmådet kan vise om tendensen gjelder generelt 

6.2 TOLKING A V PROBLEMSTILLINGENE 

Resultatene fra analysen av hver problemstilling har blitt presentert i tabeller og verbalt i 

kapitlene 4 og 5. I dette kapittelet vil jeg prøve å se om det eksisterer noen 

årsakssammenheng mellom de to variablene som er brukt, den uavhengige variabelen kjønn 

og den/de avhengige variablene som er brukt til hver analyse. Kjønn vil opptre som 

årsaksvariabel, mens de avhengige variablene er effektvariabler (Hellevik, 1971 ). 

Har kjønn på utøver noen effekt på de språklige uttrykksmiddel og de 

innholdsmomenter som brukes i idrettsreportasjene? 

Ofte kan en slik undersøkelse vise årsakssammenhenger, men den variabelen vi har 

brukt er ikke alltid den eneste variabelen som påvirker resultatet. Hellevik skiller mellom 

ulike grader av årsakssammenheng for å vise graden av avhengighet. Han bruker nødvendig 

årsak, tilstrekkelig årsak, nødvendig og tilstrekkelig årsak og medvirkende årsak 

(Hellevik, 1971:295-297). Nødvendig årsak innebærer at alle i den uavhengige variabelen, 

for denne analysen kjønn, får samme resultat i den uavhengige variabelen. Hvis vi analyserer 

sammenhengen mellom høy utdanning og høy lønn, vil vi her aldri finne noen med høy 

utdanning som ikke har høy lønn. Det finnes ingen unntak hvis årsaken er nødvendig. 

Tilstrekkelig årsak innebærer at vi alltid vil finne at personer som har høy lønn også har høy 

utdanning. Høy utdanning er altså tilstrekkelig for høy lønn, men ikke nødvendig. En kan få 

høy lønn ved hjelp av andre variabler. Nødvendig og tilstrekkelig årsak innebærer at alle 

med høy utdanning har høy lønn og alle med lav utdanning har lav lønn. Andre 

kombinasjoner mellom variablene eksisterer ikke. Medvirkende årsak innebærer at høy 

utdanning øker sannsynligheten for at en har eller vil få høy lønn. Denne sistnevnte 

årsakshypotesen stiller ikke så strenge krav til sammenheng mellom variablene som de tre 
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foregående. Sannsynligheten er nok til å kunne bekrefte en hypotese. Jeg vil bruke Helleviks 

grader av avhengighet når jeg tolker analyseresultatene i dette kapittelet. 

Alle analysene baserer seg på et varierende antall funn, et totaltall som i tabellene er 

presentert som n. I de analyser der n er under 50, er relative frekvenser utregnet som 

proporsjoner. Proporsjoner er et tegn på at totaltallet er lite, og at analyseresultatene bygger 

på for få funn til å kunne gi sikre resultater. Forbehold om analyseresultatene vil gis der 

proporsjoner er benyttet. 

6.2.1. TOLKING A V SPRÅKLIGE UTTRYKKSMIDDEL 

Språklige uttrykksmiddel som er undersøkt i reportasjene er de retoriske figurene metafor 

og sammenligning, metonymi, opphoping og hyperbol og benevning av idrettsutøvere. 

Metaforer og sammenligninger har blitt delt i tre undergrupper, om utøveren, om bevegelse 

og om kamp. Alle tre undergruppene viser forskjeller mellom den omtale menn og kvinner 

får. Metaforer og sammenligninger om utøveren 1 viser at menn hovedsakelig får slik omtale 

ved hjelp av"+ positive ferdigheter og egenskaper", 72%, mens kvinnene like ofte får 

omtale med"+ positive ferdigheter og egenskaper", 52%, som med "-positive ferdigheter og 

egenskaper", 48%. Metaforer og sammenligninger om bevegelse2 viser at menn får like 

ofte omtale på grunn av"+ estetisk nytelse", 0.53, som på grunn av"- estetisk nytelse", 

0.47, mens kvinner hovedsakelig får sin omtale om bevegelse beskrevet som"+ estetisk 

nytelse", 0.84. Metaforer og sammenligninger om kamp3 viser at menn omtales ved hjelp av 

"-vitalitet", 0.38, og "krig", 0.5, mens kvinnene helst omtales ved"+ vitalitet", O.R5. 

Resultatene viser at kjønn på utøver som uavhengig variabel påvirker resultatene vi får 

på den avhengige variabelen i analysen av metaforer og sammenligninger. Hvor sterk 

effekten er, varierer. Metaforer og sammenligninger om utøveren viser at det positive 

framheves i omtalen av menn, på bekostning av det negative. Hos kvinner finner jeg en 

1 Presentert i t.1.bell l og 2 
2 Presentert i tabell 3 og 4 
3 Presentert i tabell 5 og 6 
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tilsvarende fokusering i metaforene om bevegelse, der det estetisk vakre framheves på 

bekostning av det mindre vakre. Det omvendte forekommer ikke. Kvinner får ikke 

fokusering på"- positive ferdigheter og egenskaper" om utøveren, og menn får ikke 

fokusering på"- estetisk nytelse" om bevegelse. Dermed kan vi si at det å være mann er en 

medvirkende årsak til at en utøver får omtale som kan betegnes som "+ positive ferdigheter 

og egenskaper" om utøveren i metaforkonstruksjoner og sammenligninger. Medvirkende 

årsak innebærer at en finner relativt flere menn med +omtale enn kvinner med +omtale. 

Sannsynligheten for at en idrettsutøver omtales med metaforer og sammenligninger om 

bevegelse som kan kalles"+ estetisk nytelse", er størst hvis utøveren er en kvinne. Kjønn er 

her en medvirkende årsak til metaforer og sammenligninger som kan omtales som 

"+estetisk nytelse". Sjansen for at en som kvinne skal omtales med"- estetisk nytelse" er 

liten, 0.16, men hvis en er mann, er sjansen hele 0.47. Det spesielle med metaforer og 

sammenligninger om utøveren og om bevegelse er at kvinner har lik fordeling mellom 

variablene"+/- positive ferdigheter og egenskaper" om utøveren og menn det samme om 

bevegelse. Det er bare det ene kjønn som har skjev fordeling mellom variablene. 

Metaforer og sammenligninger om kamp viser et litt annet resultat. Her ser vi at 

kvinnelige utøvere hovedsakelig omtales med metaforer og sammenligninger som betegnes 

som"+ vitalitet", 0.85. Mennene derimot får sin omtale av"- vitalitet", 0.38, og kamp, 0.5. 

Metaforer og sammenligninger om kamp viser at begge kjønn er skjevt fordelt mellom 

variablene, og kjønn må antas å være en medvirkende årsak til hvilke av variablene som 

benyttes. Mannlige utøvere beskrives like ofte ved "- vitalitet" eller "krig" som kvinnelige 

utøvere beskrives ved"+ vitalitet". 

Tolking av analyseresultatene for metaforer og sammenligninger viser at kvinnelige 

idrettsutøvere oftere enn de mannlige omtales ved det estetisk vakre og ved overskudd på 

vitalitet etter innsatsen. Mannlige utøvere omtales tilsvarende ofte ved dyktighet og ved 

evnen til å gi alt i den kamp de oppfatter idrettskonkurransen som. 

Analyseresultatene av metaforer og sammenligninger om bevegelse og kamp bygger 

på henholdsvis bare 28 og 36 funn. Dermed blir totaltallet så lite at det må tas forbehold til 
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tolkingen. Bare et materiale med større totaltall ville gi så pass sikre resultater at de kunne 

forutsi sannsynlighet. Analysen viser likevel en tendens det ville være interessant å forfølge. 

Metonyrni1 der en persons navn blir erstattet med en annen betegnelse som kjennetegner 

han/henne, er undersøkt. Undersøkelsen viser at sju ulike betydningsområder er brukt som 

erstatning for personnavn, nemlig alder, nasjonalitet, nasjon, hjemsted, plassering, utseende 

og egenskap. På grunn av så liten og ensartet forekomst blir nasjon ikke tatt med i den 

videre analysen her - hovedsakelig langrenn kvinner og et par forekomster i alpint kvinner. 

Egenskap for personnavn er den metonymikonstruksjonen som blir mest brukt, og 

særlig om mannlige utøvere. Hele 63% av metonyrniene om menn bygger på en eller annen 

egenskap, mot bare 19% hos kvinnene. Egenskaper som hoppveteran (Mle), drømmeduo 

(M5e) og skøytekonge (Ml3e) brukes om mannlige utøvere, gulljenta (Kle), hoppmaskinen 

(K2e) og spøkefuglen (K4e) om kvinnelige. Å bruke egenskap i metonymi forutsetter at 

journalisten har valgt ut en av flere egenskaper hos en idrettsutøver. Det kan være 

egenskaper utøveren har fått i kraft av tidligere seire (M9e, M 14e), eller egenskaper og 

ferdigheter han/hun har vist i forbindelse med den omtalte konkurransen (M3e, K4e). Hva 

journalisten velger å vektlegge, er hans valg. De egenskaper som er brukt her, kan tyde på 

at menns egenskaper er mer fantastiske når de brukes metonymisk, enn kvinners synes å 

være. Sannsynligheten for at egenskap brukes, er større hvis man er mannlig utøver, hele 

63%, mot for kvinnelig utøver, 16%. 

Plassering og utseende er to metonymikonstruksjoner som bare brukes om kvinner, 

mitt materiale. Plasseringene er enten fra tidligere konkurranser, gulljenta (K4p), eller fra 

det omtalte løpet, sølv jentene (K3p). Utseende brukt som metonymi er hentet fra kunstløp 

og viser dermed at journalistene prioriterer utseende i kunstløp kvinner. Vi kan dermed si at 

kjønn på utøver er en medvirkende årsak til om plassering og utseende brukes i 

metonymikonstruksjoner. Det virker som om utseende er viktigst i kunstløp for kvinner. 

Her er sannsynligheten for å bli omtalt ved utseende stor. 

l Presentert i tabell 7 og 8 
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Hjemsted brukt i metonymikonstruksjoner, er omtrent like mye brukt om hvert kjønn. 

Denne variabelen viser ingen kjønnsforskjeller. 

Nasjonalitet blir lite brukt, om kvinnelige utøvere har jeg bare ett funn, hos menn noe 

mer, men lite der også. En viss kjønnsforskjell antydes nok, men tallmaterialet er for lite. 

Alder er også lite brukt. Det virker som om journalistene har mistet interessen for 

personens alder når temaet er idrettskonkurranse. Selv om vi tar med de aldersmetonymiene 

som er registrert under hjemsted (Mlh, M2h, Klh), vil vi likevel ha få funn. Alder brukes 

noe mer om menn, og da særlig i kunstløp. Det virker som utseende og alder brukes om 

henholdsvis kvinner og menn i denne idretten. I tillegg kan det opplyses at alle menn i 

kunstløpreportasjene oppgis med alder, men alle aldersopplysningene er ikke metonymier. 

Derfor er de ikke registrert i undersøkelsen. 

Tolking av analyseresultatene for metonymi viser at egenskap brukes i 63% av 

funnene hos mannlige utøvere og er den mest brukte metonymien om menn. Egenskaper hos 

de mannlige utøverne trekkes fram på bekostning av mer nøytrale opplysninger som 

plassering, hjemsted og nasjonalitet. Egenskap er en kvalitet et mennesket blir tillagt ut fra 

andres vurderinger av han/henne eller ut fra noe dette mennesket har utført. Derfor blir det 

ofte noe fantastisk eller imponerende over egenskapene. I metonyrniene er det særlig menn 

som blir betegnet med disse egenskapene. For kvinnelige idrettsutøvere fordeler 

metonymiene seg jevnere på alle variablene. Nøytrale opplysninger om plassering og 

hjemsted er like vanlige som de mer vurderende om egenskap og utseende. 

Opphoping 1 er brukt i alle reportasjene. Jeg har sortert og gruppert opphoping etter 

variablene"+/- forsterker idrettsprestasjonen". Hvis journalisten har brukt opphoping for å 

vurdere innsatsen eller komme med egne synspunkter, har jeg kalt det"+ forsterker 

idrettsprestasjonen." Hvis journalisten refererer faktaorienterte opplysninger, har jeg kalt det 

"-forsterker idrettsprestasjonen". Analysen av opphoping viser forskjeller i den omtale 

menn og kvinner får. 

1 Presentert i tabell 9 og 10 
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Opphoping viser at menn hovedsakelig får "+forsterker idrettsprestasjonen", 0.82, 

mens kvinner hovedsakelig får "-forsterker idrettsprestasjonen", 0.65. Kjønn er tydeligvis 

en medvirkende årsak til hvilken type opphoping som brukes i reportasjen. Mannlige 

utøvere blir oftest vurdert. Vurdering, slik jeg har definert den her, framhever 

idrettsprestasjonen (Ml+, M3+, M9+ ). Det er menns idrettsprestasjoner som oftest blir 

framhevet. Kvinnenes idrettsprestasjoner blir referert. Faktaopplysninger som tider, 

plasseringer og navn på utøvere blir referert i reportasjene om kvinner (Kl-, K2-, K6-). 

Slike opplysninger er lite med i reportasjene om mannlige utøvere. Kvinnenes 

idrettsprestasjon blir sjelden forsterket. 

Analyseresultatene bygger på 28 funn. Dermed bli totaltallet så lite at forbehold for 

tolkingen må tas. Likevel viser analysen en interessant tendens. 

HyperboP er brukt i alle reportasjene. Jeg har sortert og gruppert hyperbol etter variablene 

"+/-forsterker idrettsprestasjonen". Analysen viser kjønnsforskjeller. "+Forsterker 

idrettsprestasjonen" brukes oftest om mannlige idrettsutøvere, 0.75, mens de kvinnelige 

utøverne har en jevnere fordeling. "- Forsterker idrettsprestasjonen" er lite brukt om de 

mannlige utøverne, 0.25. Vi kan dermed si at kjønn er en medvirkende årsak til om en får 

omtale som "+"eller"- forsterker idrettsprestasjonen". 

Analysen av hyperbol bygger på 24 funn, og dermed blir totaltallet n så lite at 

forbehold må tas. Likevel viser også denne analysen en tendens. 

Navnebruken ble før analysen gruppert i to, etter om utøveren var norsk eller utenlandsk. 

Analyseresultatene for de to gruppene vil her bli tolket hver for seg, og til slutt drøftes 

gruppene i forhold til hverandre. 

Bruk av personnavn på norsk idrettsutøvere2 viser kjønnsforskjeller. Mannlige utøvere 

blir i vel halvparten av funnene omtalt ved bare fornavn, 51%, mens for-og etternavn utgjør 

35%. Kvinnelige utøvere har en jevnere fordeling mellom bare fornavn, 44%, og for- og 

1 Presentert i tabell 11 og 12 
2 Presentert i tabell 13 og 14 
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etternavn, 47%. Bruken av bare etternavn viser små kjønnsforskjeller, den tiltaleformen blir 

lite brukt om både menn og kvinner. Bruken av bare fornavn kan tolkes som om 

journalistene - som alle er mannlige - er mer uformelle i sin omtale av menn enn av kvinner. 

Analyseresultatene viser at kjønn er en medvirkende årsak til om en benevnes med bare 

fornavn eller både for- og etternavn. Sannsynligheten for at en idrettsutøver benevnes med 

bare fornavn er større hvis utøveren er mann enn hvis utøveren er kvinne. Kjønn på utøver 

ser derimot ikke ut til å ha merkbar innvirkning på bruken av bare etternavn om norske 

idrettsutøvere. 

Bruk av personnavn på utenlandske utøvere1 viser også kjønnsforskjeller. Bare 

fornavn brukes mest om de kvinnelige utøverne, 25%, mot om de mannlige utøverne 15%. 

For- og etternavn brukes omtrent like ofte som bare etternavn både hos utenlandske menn 

og kvinner. Her ser jeg liten kjønnsvariasjon. Disse analyseresultatene kan tolkes dithen at 

mannlige journalister er mer uformelle i sin omtale av utenlandske kvinnelige idrettsutøvere 

enn av utenlandske mannlige idrettsutøvere. Analyseresultatene viser at kjønn er en 

medvirkende årsak til om en utenlandsk idrettsutøver benevnes med bare fornavn eller ikke. 

Sannsynligheten for at en idrettsutøver benevnes med bare fornavn er større hvis utøveren er 

en kvinne enn hvis utøveren er mann. Kjønn på utøver ser ikke ut til å ha innvirkning på om 

en utenlandsk utøver benevnes med for- og etternavn eller bare etternavn. 

Det er lite samsvar mellom analyseresultatene av de norske og de utenlandske 

utøverne med hensyn på bruk av personnavn. Heller er det et motsetningsforhold. I omtalen 

av de norske utøverne er sannsynligheten for å bli omtalt med bare fornavn størst hos menn, 

mens for de utenlandske utøverne er sannsynligheten størst for kvinner. Bruken av for- og 

etternavn viser kjønnsforskjeller hos de norske utøverne, men ikke hos de utenlandske. 

Bruken av bare etternavn viser ikke kjønnsforskjeller hos verken norske eller utenlandske 

utøvere, der kommer begge gruppene likt ut. 

Det er sannsynlig at variabler som ikke omfattes av denne analysen, påvirker bruken 

av personnavn i en sportsreportasje. Da tenker jeg særlig på variabelen hvor godt kjent en 

1 Resulta.tene er presentert i tabell 15 og 16 
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idrettsutøver er. En idrettsutøver som har deltatt lenge og vist gode resultater, kan lettere få 

uformell omtale enn en ny utøver som nettopp har slått igjennom. 

6.2.2. TOLKING A V INNHOLDSMOMENTER 

Innholdsmomenter som er undersøkt i reportasjene, er hvem som får uttale seg, om hva og 

hvor mye, hvilket inntrykk tekstene gir av idrettsutøverne, og hva reportasjene fokuserer på. 

Undersøkelsen av hvem som får uttale seg, baserer seg på de delene av reportasjene som er 

direkte tale. Tabell 17 viser mengden direkte tale i prosent av total mengde tekst. 

Resultatene viser at kjønn på utøver ikke virker inn på mengden av direkte tale i 

reportasjene. Mengden av direkte tale, henholdsvis 25% av teksten i reportasjene om menn 

og 21% av teksten i reportasjene om kvinner, danner bakgrunn for den videre undersøkelsen 

av hvem som får uttale seg, om hva og hvor mye. 

Mengden av direkte tale ble talt opp og gruppert etter hvem som får uttale seg. 1 Resultatene 

viser at det finnes 28 uttalelser i reportasjene om mannlige utøvere og 24 uttalelser i 

reportasjene om kvinnelige utøvere. Antall uttalelser er lite avhengig av kjønn på utøver. 

Oversikt over hvem som uttaler seg i hvert av tilfellene, viser at utøveren selv står for 82% 

av uttalelsene i reportasjer om mannlige utøvere og 79% av uttalelsene i reportasjer om 

kvinnelige utøvere. Dette viser at kjønn på utøver ikke påvirker om utøveren får uttale seg i 

reportasjene. Andre utøver enn den reportasjen gjelder, uttaler seg i reportasjene både om 

menn og kvinner, men trener uttaler seg bare i reportasjene om menn og foreldre bare i 

reportasjene om kvinner. Men funnene av direkte tale fra andre enn utøveren selv er så få at 

de ikke gir grunnlag for slutninger. 

Direkte tale forekommer like ofte i reportasjer om mannlige som kvinnelige utøvere. 

Mannlige utøvere uttaler seg omtrent like ofte som kvinnelige utøvere. Lengden på den 

direkte talen viser at mengden av tekst som de mannlige utøverne uttaler, skiller seg litt fra 

I Resultatene vises i tabell 18 og 21 
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mengden av tekst som de kvinnelige utøverne uttaler, henholdsvis 88% og 81% av mengden 

direkte tale i tekster om utøveren selv. Kanskje kan det sies at resultatene viser en svak 

tendens i retning av at mannlige utøvere uttaler seg noe mer enn kvinnelige utøvere. 

Innholdsanalysen av den direkte talen1 benyttet variablene "+/- uttalelse om selve 

konkurransen". Hver uttalelse i direkte tale ble sortert etter om den omhandler 

konkurransen eller ikke omhandler selve konkurransen, men utenforliggende emner. 

Resultatene viser at mannlige utøvere har flere "+uttalelse om selve konkurransen", 64%, 

enn"- uttalelse om selve konkurransen", 36%. Kvinnelige utøvere har flere"- uttalelse om 

selve konkurransen", 57%, enn"+ uttalelse om selve konkurransen". Sannsynligheten for å 

få uttale seg - eller i hvert fall få referert uttalelse - om selve konkurransen er således større 

for menn enn for kvinner. Omvendt er sannsynligheten for uttalelser om emner som ikke har 

med selve konkurransen å gjøre, større for kvinner enn for menn."+ Uttalelse om selve 

konkurransen" er mer dominerende i reportasjer om de mannlige utøverne enn"- uttalelser 

om selve konkurransen" er i reportasjene om de kvinnelige utøverne. Analysen viser at 

kjønn er en medvirkende årsak til hva en utøver får uttale seg om i reportasjene. Resultatene 

baserer seg riktignok kun på den direkte tale i reportasjene. Om den direkte talen er resultat 

av et spørsmål fra journalisten eller ikke, er ikke tatt hensyn til. Derfor kan ikke resultatene 

vise om journalistene stiller de mannlige utøverne spørsmål om selve konkurransen framfor 

spørsmål om andre emner, og om de stiller de kvinnelige utøverne spørsmål om andre emner 

framfor spørsmål om selve konkurransen. Jeg undersøker bare det avisleserne får servert i 

teksten. 

Inntrykk av idrettsutøverne2 er sortert og gruppert etter variablene egenskaper en 

"trenger/ikke trenger" for å vinne. Alle egenskaper en utøver trenger for å vinne på 

idrettsarenaen, ble sortert ut først. De egenskaper som ble tilbake, er kalt egenskaper en 

"ikke trenger" for å vinne. Dette er de egenskaper som ikke påvirker resultatet i 

vinnerretning. Både egenskaper en "trenger" og "ikke trenger" kan være positive 

1 Resultatene er presentert i tabell 20 
2 Resultatene er presentert i tabellene 22, 23, 24 
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egenskaper hos en utøver, det er innvirkning på et vinnerresultat som er avgjørende for om 

de enkelte inntrykk er kalt egenskaper en "trenger" eller "ikke trenger". 

Analysen av inntrykk viser forskjeller i den omtale menn og kvinner får. Reportasjene 

om mannlige utøvere gir oftest inntrykk av at personen besitter egenskaper en trenger for å 

vinne, 74%, i motsetning til i reportasjer om kvinnelige utøvere 17%. Reportasjene om 

kvinnelige utøvere gir oftest inntrykk av egenskaper en ikke trenger for å vinne, 67%, mot i 

reportasjene om mannlige, 26%. Analysen viser at kjønn er en medvirkende årsak til hvilke 

inntrykk reportasjene gir av idrettsutøveren. Er utøveren en mann, er sannsynligheten for at 

reportasjen gir inntrykk av egenskaper en trenger for å vinne større enn sannsynligheten for 

at reportasjen gir inntrykk av egenskaper en ikke trenger for å vinne. Er utøveren en kvinne, 

blir resultatet omvendt, sannsynligheten for at reportasjen gir inntrykk av egenskaper en 

ikke trenger for å vinne er større enn sannsynligheten for at reportasjen gir inntrykk av 

egenskaper en trenger for å vinne. I reportasjene om mannlige utøvere framheves inntrykk 

som styrke, dyktighet og målbevissthet. I reportasjene om kvinnelige utøvere framheves 

inntrykk som ikke kravstor, følsom og det å kunne vise glede. Inntrykket av å være følsom 

viser svært store kjønnsforskjeller. Hos de mannlige utøverne er følsomhet bare omtalt i 

kunstløp, hos de kvinnelige utøverne er følsomhet omtalt i fire av de fem reportasjene, ofte i 

flere sammenhenger i en og sammen reportasje. 

Innholdet i reportasjene bestemmes av journalistene. De velger hva reportasjen skal 

fokusere på. 2 I analysen av fokusering er variablene"+/- idrettsprestasjonen" brukt. 

"+Idrettsprestasjonen" er brukt der selve konkurransen står i sentrum. Konkurransen er da 

referert, vurdert eller forklart."- Idrettsprestasjonen" er brukt der fokuseringen ligger på 

annet enn idrettskonkurransen. Det kan være trening, venner, privatliv, oppvekst, væremåte, 

skader eller idretten som står i sentrum i reportasjen. 

Analysen viser at i reportasjer om mannlige utøvere fokuseres det oftere på 

"+idrettsprestasjonen" enn på forhold som ikke har med idrettsprestasjonen å gjøre. 

Forskjellen er ikke stor, 0.59 og 0.41, men tendensen peker i en viss retning. 

2 Resultatene er presentert i tabellene 25, 26 
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"-Idrettsprestasjonen" utgjør 0.79 av totaltallet hos kvinner. At proporsjoner benyttes, viser 

at totaltallet n er under 50, og det gjør analyseresultatene usikre for 

sannsynlighetsberegning. Det andre som svekker resultatene, er definisjonen av fokusering. 

Journalister har ulik skrivestil, og dette kan medføre at noen fokuserer på få elementer i en 

reportasje mens andre er innom mange emner uten at det kan kalles fokusering etter min 

definisjon. Dette fører til at noen reportasjer har mange fokuseringer, andre få. Tabell 26 

viser at langrenn menn har to fokuseringer, og langrenn kvinner har en. Begge disse 

reportasjene fokuserer utelukkende på idrettsprestasjonen. At en hel reportasje om 

kvinnelangrenn som utelukkende refererer idrettsbegivenheten, får bare en avkryssing, gjør 

resultatene i tall noe skjeve for slutninger. Andre reportasjer, som skøyter kvinner, har hele 

fem fokuseringer, nemlig fordi journalisten har valgt å vektlegge flere sider ved 

idrettsprestasjonen og idrettsutøveren. Dermed representerer hver idrettsreportasje et ulikt 

antall fokusering er. En eller et fast antall fokuseringer for hver reportasje ville gitt hver 

idrett like mye vekt i denne analysen. En slik framgangsmåte ville vært å foretrekke for de 

idretter som bare har en fokusering. For reportasjer som fokuserer på flere elementer, ville 

en slik framgangsmåte kunne skape problemer når en fokusering må velges. Antall ord ville 

da vært et mulig kriterie for fokusvalg. Det jeg ser som fordel med den framgangsmåten jeg 

har valgt, er at den viser bredden i reportasjene. Ingen fokusering blir utelatt. 

6.2.3. SAMMENDRAG 

Siden analysen baserer seg på 10 reportasjer, vil analyseresultatene bare kunne vise 

tendenser i det analyserte materialet. Resultatene vil ikke kunne generaliseres til omtalen av 

idrettskvinner og idrettsmenn generelt i massemediene. 

Sett i forhold til problemstilling A, "Hvilke retoriske figurer blir brukt, og hva sier disse om 

utøverne", viser analyseresultatene at de fire retoriske figurene metafor og sammenligning, 

metonymi, opphoping og hyperbol brukes i alle reportasjene, uansett kjønn på utøver. 

Analysen viser videre at sannsynligheten for å bli omtalt med retoriske figurer som 
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framhever ferdigheter og egenskaper som kreves for å bli en dyktig idrettsutøver, er større 

for en mannlig utøver enn for en kvinnelig. Analysen viser videre at sannsynligheten for å 

bruke retoriske figurer som forsterker idrettsprestasjonen også er større for en mannlig enn 

for en kvinnelig utøver. Sannsynligheten for retoriske figurer som framhever vitalitet og det 

estetisk vakre, er derimot større hvis utøveren er kvinne enn hvis utøveren er mann. 

Sett i forhold til problemstilling B, "Hvordan benevnes idrettsutøverne", viser analysen at 

det er liten forskjell i den benevning som brukes om mannlige og kvinnelige utøvere, uansett 

nasjonalitet. De forskjellene som framkommer er små, norske menn benevnes noe mer 

uformelt enn norske kvinner. Utenlandske kvinner omtales noe mer uformelt enn 

utenlandske menn. 

Sett i forhold til problemstilling C, "Hvem får uttale seg i teksten, om hva og hvor mye", 

viser analysen at det er ingen forskjell i hvem som får uttale seg og hvor mye de uttaler seg. 

Derimot viser analysen at sannsynligheten for at en mannlig utøver uttaler seg om selve 

konkurransen, er større enn sannsynligheten for at en kvinnelig utøver gjør det. De 

kvinnelige utøverne uttaler seg helst om emner som ikke har direkte tilknytning til 

konkurransen. 

Sett i forhold til problemstilling D, "Hvilket inntrykk gir teksten av idrettsutøverne", viser 

analysen at tekstene gir inntrykk av at mannlige utøvere har de egenskaper som trengs for å 

vinne på idrettsarenaen. Kvinnelige utøvere har også slike egenskaper, men sannsynligheten 

for at de omtales er større hvis utøveren er mann enn hvis utøveren er kvinne. 

Sett i forhold til problemstilling E, "Hva fokuserer teksten på", viser analysen at 

sannsynligheten for at reportasjen skal omhandle selve idrettsprestasjonen er større hvis 

utøveren er mann enn hvis utøveren er kvinne. Hvis utøveren er kvinne, er sannsynligheten 

for å fokusere på ikke-idrettslige faktorer stor. 



142 

6.4 VURDERING A V TENDENSEN 

Resultatene fra denne analysen viser en tendens til at mannlige idrettsutøvere får en mer 

konkurranserettet omtale enn den kvinnelige idrettsutøvere får. I omtalen av kvinnelige 

utøvere er idrettskonkurransen og emner utenfor idrettsarenaen omtrent like mye omtalt. 

Siden denne analysen baserer seg på et lite materiale, kan resultatene ha andre årsaker enn 

en forskjellsbehandling av idrettsutøverne. Hvis tendensen i dette materialet skulle vise seg 

også i senere analyser, vil vi kunne si at dette er mer enn en tendens. Da kan vi eventuelt 

snakke om forskjellsbehandling. 

Duncan og Hasbrook ( 1988) sier at journalister har et ambivalent forhold til 

kvinnelige idrettsutøvere. På den ene siden er de dyktige idrettsutøvere, på den andre siden 

er de kvinner. Til forskjell fra den omtale mannlige idrettsutøvere får, omtales kvinnene 

også som privatpersoner. Deres utseende og familieforhold omtales på lik linje med deres 

idrettsprestasjoner, og i mengden av omtale ligger de langt etter mannlige idrettsutøvere. 

Resultatene fra denne analysen viser at norske mannlige journalister kan ha et noe 

ambivalent forhold til kvinnelige idrettsutøvere. Deres idrettsprestasjoner blir ikke omtalt 

som så fantastiske som mennenes. Egenskaper og ferdigheter som framhever 

idrettsprestasjonen, brukes oftere hvis utøveren er mann enn hvis utøveren er kvinne. En 

kunne si at dette skyldes en tilfeldighet i et så lite materiale, men undersøkelsene til Duncan 

og Hasbrook (1988) og de norske undersøkelsene til Eide (1991) og Kolnes (1994) tyder på 

at det er mer enn en tilfeldighet. Kolnes (1994: 124) skriver: "Mens beskrivelsen av de 

mannlige utøverne ofte omfatter deres idrettslige prestasjoner, deres fysiske og psykiske 

tøffhet, samt de prestasjoner som de utfører etter mer eller mindre alvorlige skader, 

inneholder beslaivelser av de kvinnelige utøverne mer om deres utseende, deres ikke

prestasjonsrettede adferd, eller deres evne til å leve opp til tradisjonelle forventninger om 

"kvinnelighet". 

Hva kan være årsakene til det noe ambivalente forholdet journalister har til kvinnelige 

utøvere? 
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En mulig årsak kan være det aspekt og det perspektiv journalisten legger til grunn for sin 

reportasje. Journalisten skal framstille sine saker på en objektiv måte. Men er det mulig for 

en journalist å være objektiv? Mengden av informasjon som vedrører en sak, er ofte så stor 

at journalisten må være selektiv. Han kan ikke omtale alle sider ved saken, han må foreta 

valg. Og hva velges da? De reportasjer denne analysen omfatter, kan tyde på at når menn 

omtales, blir emner utenfor idrettsarenaen valgt bort, og når kvinner omtales, blir 

prestasjonsrettede emner valgt bort. Dermed fokuserer omtalen av mannlige utøvere på 

selve idrettsprestasjonen og det fantastiske i den, mens omtalen av kvinnelige idrettsutøvere 

fokuserer vel så mye på andre emner som på idrettsprestasjonen. Derigjennom skapes det 

inntrykk av at kvinners idrettsprestasjoner ikke er så fantastiske som menns. Hilliard (19R4) 

viser i sin analyse til slike resultater. "The irnplication is that for males the status of star 

professional athlete overrides other statuses- husband, father, and so forth.[] For the 

women players, however, the status of female overrides the status of athlete" (s.260). 

Journalistens valg vises ikke bare i valg av innholdsmomenter, men også i den 

språklige form disse innholdsmomentene får. Homen (1954) sier at konstruksjoner av 

retoriske figurer også viser avsenderens aspekt (kap. 5 hos Homen). Metonymi, der et 

element ved helheten skal representere helheten, konstrueres ved at journalisten velger 

hvilket element som skal være representativt for helheten. I konstruksjoner av metaforer og 

sammenligninger viser avsenderen et bilde fra en ny synsvinkel. Hvilke valg journalisten tar, 

viser hva han vil fokusere på. På samme måte gjenspeiles avsenders aspekt også i opphoping 

og hyperbol, der effekt av figurer ligger i det intensiverende. Og hva som da intensiveres 

eller overdramatiseres, er det journalisten som velger. Homen (1954) viser til det spontane 

og følelsesladde i hyperbolkonstruksjoner (s. 258) og til påvirkingskraften en flerleddet 

opphoping har framfor en enkeltleddet (s. 269). Hvilken benevning journalisten velger på en 

utøver, kan også vise fokus. Deler av navn, hele navnet eller en omskriving med metonymi, 

viser ulike tilnærmingsmåter og ulik fokusering. 

Hva ser en journalist en idrettsutøver som? Tendensen i analysen kan tyde på at en mannlig 

idrettsutøver sees som en dyktig atlet, og denne dyktigheten må komme fram i reportasjene 
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fra idrettskonkurransen. Tendensen i analysene kan også tyde på at en kvinnelig 

idrettsutøver sees både som en dyktig idrettsutøver, men kanskje vel så mye som kvinne og 

privatperson. Hvis så skulle være tilfellet, vil reportasjer om kvinner, i tillegg til omtale av 

idrettskonkurransen, inneholde omtale av hennes kvinnelighet og hennes privatliv. 
/ 

Journalisten har valgt aspekt, hva han vil fordele sin oppmerksomhet på. Valg av aspekt er 

subjektivt, og ingen aspekt er mer riktig enn andre. Likevel kan vi si at et av aspektene er 

mer relevant enn et annet aspekt, og vi kan være uenig i det aspekt journalisten har lagt til 

grunn for sin reportasje. Noen lesere vil ønske mer omtale av den kvinnelige 

idrettskonkurransen, andre vil ønske mer omtale av de mannlige idrettsutøvernes privatliv. 

Ønskene er mange, og alle kan ikke få det som de vil. 

Denne analysen, selv om den baserer seg på få reportasjer, viser en tendens til ulik omtale 

av menn og kvinner på noen områder. Nye og mer omfattende analyser vil kunne vise om 

dette er en generell tendens eller bare skyldes en tilfeldighet i materialet. Hvis denne 

analysens resultater er en generell tendens, må vi finne ut om det er slik vi ønsker at omtalen 

av idrettsutøvere skal være. Bør alle idrettsutøvere få lik omtale, uansett kjønn? 
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SAMMENDRAG 

Tema for denne kvantitative undersøkelsen er hvordan mannlige sportsjournalister 

framstiller mannlige og kvinnelige idrettsutøvere i dagspressen. Innhold og språk i ti 

reportasjer fra OL på Lillehammer, 12.-27. februar 1994, er undersøkt for å se om mannlige 

og kvinnelige idrettsutøvere får lik medieomtale eller ikke. 

Undersøkelsen viser at mannlige og kvinnelige idrettsutøvere omtales ulikt i dagspressen. 

Reportasjene om mannlige utøvere er i mye større grad enn de om kvinnelige utøvere 

konsentrert om selve idrettskonkurransen. Reportasjene om kvinnelige utøvere legger større 

vekt på idrettsutøveren som privatperson enn hva reportasjene om de om mannlige utøverne 

gjør. Dermed får idrettsprestasjonene til kvinnelige utøvere mindre medieomtale enn menns. 

I reportasjene om menn fokuseres det fantastiske i idrettsprestajonen, mens omtalen av 

kvinner fokuseres både idrettsprestasjonen som god, men også andre sider ved den 

kvinnelige idrettsutøveren som hennes kvinnelighet og hennes privatliv. 

Siden analysen omfatter få reportasjer, kan denne analysen bare vise en tendens. Om 

denne tendensen er mer enn en tendens eller skyldes tilfeldigheter, får framtidig forskning 

vise. 






