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Abstract 

Previous research shows that there is a great lack of studies of disabled sports that are linked 

to representation in the media. There is a strong focus on gender discourse in today's society 

and a constant struggle for a change towards a more egalitarian society. The purpose of this 

study is to examine the differences in social gender representation of newspaper media during 

the Paralympic Winter Games from 1976-2014 and to see if the focus of the articles is on the 

athletes performance or their disability. To identify these characteristics the medical and 

social model has been used as defined by the Brittish Red Cross (2009).  

 

The study was conducted with material from two newspapers (Aftonbladets- and Dagens 

Nyheters sports section) under the given time period. In order to answer our questions, we 

have assumed the theory of gender and used a quantitative content analysis method. The result 

display that there was a relatively large difference in media space between social equality and 

that the women where less represented in the media coverage of the winter Paralympics.  The 

results also indicate an increment of the use of the social model over the years. The use of the 

medical model has not changed noticeably over the years.  

 

Keywords: gender, Paralympic winter games, representation, medical model, social model, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter 
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1. Inledning  

En viktig del i dagens samhälle är rätten till allas lika värde, att jämlikhet och delaktighet ska 

gälla oavsett om det handlar om kön eller om man har någon form av handikapp. LSS (Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) syftar till att hjälpa människor med 

funktionshinder att leva ett så självständigt liv som möjligt (socialstyrelsen.se, 2007, s 1). En 

diskurs angående rättvisa ligger både genus- och handikapp ämnet nära till hands och har ofta 

en central roll i debatter omkring dessa ämnen. Det går knappast att fastställa en universell 

betydelse av ordet rättvisa, men förenklar man definitionen av ordet skapad av 

Nationalencyklopedin så står rättvisa för att alla människor ska opartiskt behandlas lika då de 

ställs i liknande situationer (ne.se, 2015). Detta är en övergripande betydelse för de flesta som 

ger sig på att försöka förklara den faktiska meningen med ordet rättvisa.  

Då fokus på genus, jämställdhet och att alla människor behandlas lika är av stor vikt i dagens 

samhälle har vi nu sett det rätt i tiden och högst intressant att genomföra en studie av 

Paralympiska vinterspelen. I en studie av dessa spel ges den unika möjligheten att 

sammanföra de ofta skilda ämnena funktionshinder och genus i en form av rättviseperspektiv. 

Att studera dessa tillsammans ger oss en mer komplett bild av de funktionshindrades 

mediebevakning och om det finns en rättvis fördelning av medieutrymmet mellan de olika 

könen i paritet med deltagarantal. Forskaren Bengt Lindqvist har på uppdrag av regeringen 

genomfört liknande studier och han anser att ett könsperspektiv alltid är nödvändigt i studier 

av detta slag. Detta med anledning av att män och kvinnor inte har samma förutsättningar i 

vårt samhälle även om de tillhör samma sociala grupp, det ger analysen mer djup samt en mer 

komplett bild av resultatet. Könsperspektivet ger oss även möjligheten att se om kön har en 

kausal påverkan på funktionshindrades representation och ger djupare insikt i ämnet enligt 

tidigare forskning (Regeringen, 1998, s 7).   

Detta genomförs genom att studera hur medieutrymmet i två av Sveriges största tidningar 

fördelas mellan könen under alla hittills genomförda Paralympiska vinterspel. Samt genom att 

studera om journalistens fokus i de olika artiklarna ligger på atletens prestation eller dess 

handikapp. Denna studie anser vi nödvändig då studier rörande Paralympiska spelen är 

minimala till antal, vår infallsvinkel i ämnet rekommenderas som vidare forskning av 

Pappousa, Marcellinib och Léséleuc (2011) och för att fokus på rättvis behandling är högst 

http://www.ne.se/
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aktuellt i dagens samhälle där Sverige räknas som ett av de världsledande länderna inom 

jämställdhet. 

 

1.1 Bakgrund 

I samhället idag ligger stort fokus på att alla individer ska ha lika möjligheter och 

förutsättningar. Detta rättvisetänk är förekommande även i genusdiskursen, den ständiga 

kampen om förändring mot mer jämställdhet mellan män och kvinnor samt gentemot 

minoritetsgrupper som t.ex. rörelsehindrade. På en global nivå kan strävan att nå ett rättvist 

samhälle igenkännas av gemensamma satsningar av t.ex. Förenta Nationerna. Vilka har med 

Sverige som initiativtagare skapat en uppsättning standardregler för att skapa ökad delaktighet 

och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning (regeringen.se). 

Denna kamp för rättvisa och förändring kan även urskiljas i flera olika sportevenemang, en av 

dessa är Paralympiska spelen. Olympiska vinterspelen arrangerades för första gången år 1922 

och femtiofyra år senare fick de rörelsehindrade sitt eget vinterspel. Året var 1976 och det 

första Paralympiska vinterspelen genomfördes i Örnsköldsvik. Deltagarantalet var till en 

början blygsamt och uppgick till 198 atleter var av 18 procent var kvinnor, under senaste 

spelen 2014 utgör kvinnor 24 % av deltagarantalet som nu ökat till 538 atleter. Med denna 

studie ser vi en möjlighet att bredda bakgrundskunskapen gällande rättvisa i samhället. Detta 

genom studier på hur funktionshindrade representeras i Dagens Nyheter- och Aftonbladets 

sportbilaga i ett genusperspektiv.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera om det finns någon skillnad i hur mycket 

medieutrymme de olika könen får i tidningarna Aftonbladet- och Dagens Nyheters 

sportbilagors bevakning under de Paralympiska vinterspelen mellan 1976-2014. Vi studerar 

om dessa artiklar fokuserar på individens prestation eller dess funktionsnedsättning med hjälp 

av den medicinska- och den sociala modellen (Brittiska Röda Korset 2009). Vi har valt att 

studera de elva olika vinterspelen då det finns betydligt mindre tidigare forskning gjord på 

dessa jämfört med sommarspelen. 
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1.3 Frågeställningar 

De frågor som vi vill ha svar på är följande: 

 

1. Hur fördelas medieutrymmet i procent av män och kvinnor i nyhetsrapporteringen i 

Aftonbladet- samt Dagens Nyheters sportbilaga under Paralympiska vinterspelen 

mellan 1976-2014? 

 

2. Hur stort antal artiklar/bilder handlar om kvinnor respektive män under Paralympiska 

vinterspelen mellan 1976-2014? 

 

3. Fokuserar journalisterna på atleternas prestation eller handikapp i sina artiklar under 

dessa Paralympiska vinterspel 1976-2014? 

 

1.4 Definition av begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att definiera de begrepp som vi kommer använda oss av i denna 

uppsats. 

 

1.4.1 Jämlikhet och jämställdhet 

När vi använder begreppet jämlikhet så gör vi det utifrån definitionen att det beskriver 

relationer mellan olika grupper i samhället som t.ex. kön, ålder, funktionshinder och sexuell 

läggning. Medan när vi använder oss av begreppet jämställdhet så utgår vi från definitionen 

om lika rättigheter och skyldigheter för män respektive kvinnor, det handlar alltså om 

maktförhållanden mellan könen (Jämställdskola, 2010). 

 

1.4.2 Aftonbladets- och Dagens Nyheters sportbilaga 

Löpande i vår studie kommer vi att använda oss av begreppen Aftonbladets- och Dagens 

Nyheters sportbilaga, i Aftonbladets fall så handlar det fram till 2000 om en del inne i tidning 

och efter 2000 så startades sportbladet. Men vi har valt att benämna det som Aftonbladets 

sportbilaga. I DNs fall så handlar det om en bilaga i tidningen. 
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1.4.3 Olika sätt att skildra handikapp 

Det råder ingen tvekan om att medierna spelar en viktig roll i att forma och öka förståelsen för 

världen runtomkring oss, kanske speciellt i frågor som vi inte har så stora kunskaper inom 

(Giddens, Anthony, 1998, s 442). Det finns ett flertal olika modeller som har provats för att 

vara till hjälp vid analyser av ämnet. Men de som har nämnts mest frekvent är den 

”medicinska” och den ”sociala” modellen som den brittiska akademikern Mike Oliver 

myntade för första gången 1983. Detta är även dessa modeller som vi har valt att använda oss 

av. Mike Oliver var själv funktionshindrad och aktiv i kampen för funktionshindrades 

rättigheter. De kritiska skillnader som finns mellan de olika modellerna kan beskrivas med att 

den medicinska modellen lägger stor vikt på sjukdomar och funktionsnedsättningar. Då sätts 

personens funktionshinder i förgrunden. Medan i den sociala modellen så har man ett annat 

tänk om funktionshinder. Här ser man personen först och inte funktionshindret, detta hjälper 

till att avlägsna de problem som människor ser med funktionshinder och istället fokusera på 

vilka åtgärder som kan behöva göra i samhället. Modellen sätter individens 

prestationer/kvalitéer i förgrunden och inte funktionshindret, den betonar värdighet, 

självständighet och integritet (Brittiska Röda Korset, 2009). Detta kan länkas samman med 

hur journalisten ramar in sin artikel i form av t.ex. vilket språk eller om han/hon väljer att 

lägga sitt fokus på personens prestation eller handikapp. När vi diskuterar de två olika 

modellerna så ser vi det som verktyg för hur man kan analysera en skriven text, om den i vårt 

fall är fokuserad på det fysiska handikappet eller det resultat som atleten har uppnått (Oliver, 

1990, s 1). 

  

1.4.3.1 Medicinska modellen 

Den medicinska modellen för funktionshinder ser funktionshindret som ett ”problem” som 

hör till individen själv och inte ett problem som rör någon annan. Strategin för denna modell 

bygger på en tro att de svårigheter som är förknippade med funktionshindret ska bäras av 

individen själv och att den personen ska göra extra ansträngningar i tid och/eller pengar, för 

att inte detta ska påverka någon annan (University of Leicester, 2008). 

 

Ur mediesynvinkeln kan man använda den medicinska modellen för att studera hur 

journalister väljer att fokusera på atletens handikapp istället för dess prestation, detta är ett sätt 

att rama in den handikappade atleten, genom att flytta fokus till själva handikappet så riskerar 

man att ta bort allt fokus på atleten som utför bedriften (University of Leicester, 2008). 
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Tendenser som vi har sett i tidigare forskning är att användningen av denna modell inte hör 

till vanligheterna. 

 

1.4.3.2 Sociala modellen 

Den sociala modellen bygger istället på att det är samhället som är den funktionshindrade och 

inte individen. Genom att det är utformat för att tillgodose de behov som finns hos de flesta 

människor utan funktionshinder. Det anses inom denna modell att det är samhället som har 

ansvaret för att minska och till slut ta bort de hinder som finns för de funktionshindrade och 

inte de funktionshindrade själva. Den sociala modellen är mer inkluderande i sitt synsätt för 

att funktionshindrade ska kunna delta på lika villkor som icke funktionshindrade, vilket även 

var en anledningarna till uppkomsten av Paralympiska spelen. Vissa justeringar krävs för att 

säkerställa att de inte blir exkluderade och detta åligger arrangören för evenemanget att se till 

att deras verksamhet är tillgänglig. Här handlar det alltså om att journalisten lägger sitt fokus 

på den prestation som atleten utför och inte på det handikapp som den har. Här är valen av ord 

väldigt viktiga, inte på så sätt att det måste vara helt korrekt skrivet efter grammatikens alla 

regler utan mer för att terminologin visar hur journalisterna tänker om de handikappade 

idrottarna. Detta är den mest frekvent använda modellen i resultaten i de tidigare forskningar 

som vi har studerat (University of Leicester, 2008). 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Vi kommer att i vår studie börja med en inledning och därefter så kommer avsnitt om vårt 

syfte och våra frågeställningar. Definitioner av de olika begrepp som vi har använt oss av i vår 

studie kommer därefter, sedan har vi vår tidigare forskning som vi har använt oss av i vår 

egen forskning, här har vi gått igenom en mängd olika vetenskapliga artiklar som vi sedan 

plockat ut två stycket artiklar som vi gått djupare i. Efter detta kommer vi att ha vårt 

teoripaket där vi förklarar vilka teorier vi har utgått ifrån när vi gjort vår studie. Under kapitlet 

metod kommer vi att presenterar vilken metod vi har valt och även argumentera varför vi har 

valt den. Löpande i vår beskrivning av vårt material kommer vi även att förklara vilka urval vi 

har gjort och även motivera varför vi har gjort dessa begränsningar under vår datainsamling 

samt redogöra för det tillvägagångsätt som vi har haft. Efter detta kommer vi att beskriva det 

material som vi har analyserat samt att beskriva hur vi har gått tillväga när vi kodat vårt 

material. I nästföljande avsnitt presenterar vi vår studies reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt de metodproblem som vi har stött på under studiens gång. I kapitlet 
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resultat presenterar vi det resultat som vi har kommit fram till samt visar detta visuellt med 

grafer, diagram och korstabeller. Avslutningsvis så kommer ett kapitel med diskussion där vi 

diskuterar de resultat vi redovisat i resultat kapitlet samt att vi ger några förslag på vidare 

forskning. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för den teori som vi använder för att förklara vår studies resultat. 

Eftersom vi vill studera skillnaderna mellan män och kvinnor och hur de representeras i 

tidningsmedier valde vi genusteorin. 

 

2.1 Genus 

Redan från start så var den moderna tävlingsidrotten en av samhällets mest mansdominerade 

och maskulina institutioner. Det har för all del skett en viss lägesförändring mot större 

jämlikhet under de senare decennierna, där man kan se att kvinnorna får allt mer utrymmer i 

olika medier men idrotten styrs i mycket stor grad fortfarande av män på alla olika plan, från 

ungdomsidrotten till de högre posterna i de olika svenska förbunden, det råder alltså en stor 

könssegregering inom dagens idrott. Vilket tillika medför en stor dominans av herridrott i 

medierna. Köns- och genusordningen inom idrotten författas generellt av en markant ojämlik 

fördelning av makt, status och anseende mellan män och kvinnor (Dahlén, 2008, s 442). 

Likt vad Ekström & Moberg skriver så tar vi ofta genus förgivet, de sociala konstruktioner 

som finns tilldelade i samhället för män och kvinnor blir normala och nästintill självskrivna. 

Vi uppfattar exempelvis idrott och sport som typiska manliga intresse medan kläder och skor 

förknippas som mer kvinnliga intressen (Ekström & Moberg, 2008, s 124-125).  

Forskningen har förändrats över tid, fokus var tidigare på kvinnoforskning men har övergått 

till att rikta in sig på genusforskning. Istället för forskning på kvinnor och dess verksamheter 

läggs koncentrationen på hur genus utformar individer i samhället. Pedagogen Håkan Larsson 

skriver i sin doktorsavhandling Iscensättning av kön i idrott (2001) att även idrottsrörelsen på 

1990-talet har gått från ett helhetstänk vad gäller synen på män och kvinnor till ett särartstänk. 

Larsson menar vidare att samhällsvetenskapliga genusforskningen runt idrott har följt den 

övergripande genusforskningen då de snarare fokuserar på genus istället för kön. En annan 
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övergång som Larsson lagt märke till är den från att problematisera kvinnorna till att 

problematisera mannen (Riksidrottsförbundet, 2003, s 9). 

Detta leder oss till hegemonibegreppet och normer i samhället som vi förtydligar längre ned 

på sidan. Då medieutrymmet i tidningar har vuxit markant för sport sedan 1990-talet medför 

detta även att medier förstärker den stereotypa bilden av hur kvinnliga idrottare framställs i 

medier, inte minst genom att man tenderar att lägga fokus på deras utseende mer än deras 

faktiska prestationer och resultat. I den vetenskapliga artikeln om kvinnliga idrottare med 

fysiskt handikapp skriven av Eric de Léséleuc, Athanasios Pappous och Anne Marcellini där 

de fokuserat på bild och text och vad dessa representerar kan vi se att de kvinnliga atleterna 

inte representeras på samma sätt som sina manliga motsvarigheter. Detta kan man tydligt se i 

de bilder som presenteras av de kvinnliga atleterna då de nästan aldrig är relaterade till hur 

deras liv ser ut utanför den idrottsliga arenan, medan i texter beskrivs de efter familj, 

sexualitet och hur de spenderar sin fritid (Jarlbro, 2006, s 89). 

 

Denna teori blir relevant för oss i vår studie då det är de eventuella skillnader mellan könen 

som vi kommer att studera och även hur de representeras i medierna. 

Vi kan se att det finns en relation mellan makt och genus och hur makten inom medier är 

snedvriden mellan maskulinitet och femininitet (Jarlbro, 2006). Michel Foucault som var en 

fransk filosof beskrev i sin maktteori att makt finns överallt och att det inte endast var 

samhällets elit som förtrycker de lägre klasserna utan att de även utför detta förtryck 

omedvetet själva. I tidigare studier ses journalister ibland ge manliga idrottsstjärnor mer 

utrymme än kvinnliga i storleken på artikel/bild i tidningar. Vi anser att skribenterna då 

reproducerar och förstärker den rådande hegemonin och norm som tilldelas mannen. Detta 

omtalade hegemonibegrepp avses förklaras tydligare i nästa stycke. Maktens centrum ligger i 

vårt vardagliga språk och det är här som uppfattningar om normalitet, sanning och moraliskt 

riktighet döljer sig samt vad det är som gör att vi associerar män med sport och kvinnor med 

mode och kläder (Ekström & Moberg, 2008, s 124-125). 

 

2.2 Hegemoni 

Den marxistiska tänkaren Antonio Gramsci menade att det kapitalistiska samhället inte enbart 

upprätthölls genom statens våld och tvång utan även på ett mer sofistikerat sätt. Han menade 

att det även var genom hur det borgerliga synsättet på kultur och att tolka världen blev till 

något självklart. Genom att uppmärksamma språkets, kulturens och meningsskapandets 
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centrala betydelse, bibehåller de sociala orättvisorna som t.ex. representationen mellan 

manliga och kvinnliga idrottare både med och utan handikapp och den rådande manliga 

hegemonin i dagens samhälle. När den bestämmande klassens mening om något blir så 

självklart att det inte längre går att kritisera, förstärker detta till den rådande klassens 

hegemoni (Ekström & Moberg, 2008, s 133). Tävlingsidrott i stort är en central instans för 

upprätthållande och konstruktion av den hegemoniska maskuliniteten (Dahlén, 2008, s 442). 

 

Vi har valt att beskriva hegemonibegreppet då vi tycker att det behöver förklaras närmare för 

att förstå vad som kan vara bakomliggande när dagens sportjournalister gör sina olika val i 

hur artikelutrymmet fördelas mellan kvinnliga- respektive manliga idrottare, med samt utan 

handikapp och deras prestationer. Vi ser att denna teori kan vara nödvändig att ha med då vi 

vill visa på eventuella skillnader i representation av könen samt föra en avslutande diskussion 

över hur eventuellt resultat kan påverka nuvarande samhällsdiskursen och normer. 

  

3.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning och bristen på den samma, kring hur 

tidningsmedier fördelar medieutrymmet mellan könen samt om journalistens fokus ligger på 

den medicinska- eller den sociala modellen. Avsnittet har som avsikt att beskriva vad tidigare 

forskning har fokuserat på samt det faktum att det tidigare gjort endast ett fåtal studier på 

detta ämne och ingen vad vi har hittat på svenska medier. 

 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

År 2010 genomfördes en studie med uppgift att skapa en sammanställning av det nuvarande 

forskningsläget relaterat till Paralympiska spelen och Olympiska spelen. Detta gjordes för att 

skapa en översikt och för att analysera om vidare forskning var nödvändig.  I resultatet av 

denna studie som publicerades 2011 når man en slutsats som beskriver att de senaste tio åren, 

endast fyra studier av deltagare i Paralympiska spelen har genomförts. Ingen av dessa studier 

har genom kvantitativ- eller kvalitativ metod haft avsikten att analysera mediers 

representation av deltagare i Paralympiska spelen eller vilken modell journalisten lägger sitt 

fokus på i sin artikel (Pappousa, Marcellinib och Léséleuc, 2011). 

Vi ser att denna trend av bristande forskning i ovannämnt ämne håller i sig även efter 2011 

och framåt, då vi har lokaliserat endast ett fåtal liknande artiklar under vår 
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informationssökning. Studier är fortfarande mest fokuserade på de Olympiska spelen, ingen 

favorisering av metod är speciellt tydlig bland forskarna som studerat de Olympiska spelen 

och varierar från kvantitativa, kvalitativa och en kombination av dessa två metoder. 

 

Ser vi till den tidigare forskningen, den kunskap vi erhållit under artikelsök och den 

sammanfattning vi gjort av valda artiklar kan ett antal typiska drag urskiljas vid ovannämnda 

metoder. Den kvantitativa forskningsdelen har generellt avsikten att analysera mängden 

representation olika kön får i medier vid deltagande i Olympiska spelen. Ett exempel är 

artikeln Gender Bias in Newspaper Profiles of 1996 Olympic Athletes där forskaren Katherine 

N. Kinnick mäter hur stort (cm²) bildutrymme respektive deltagande genus får i fem stora 

tidningar under medierapporteringen av OS år 1996. Kinnicks resultat visar att kvinnliga 

atleter fick större mängd representation under detta OS än sin manliga motsvarighet. 

 

Ett annat exempel är forskaren Dianne Jones som på ett liknande sätt studerar Australiensiska 

nätupplagan ABC. Dianne Jones genomför likt Kinnick detta med kvantitativ analys men 

skiljer sig i tillvägagångsätt från de flesta forskare då hon studerar om antalet vunna medaljer 

av en atlet kan ses proportionellt mot dess bevakning i utvalda medier. Diane Jones resultat 

visar att kvinnliga atleters representation i detta medie inte var proportionellt med deras 

prestationer utan faktiskt större. Jones har en viss tveksamhet till sitt eget resultat då t.ex. en 

av de kvinnliga atleterna svarade för 20 % av den kvinnliga gruppens totala representation. 

De kvalitativa analyserna inom området fokuserar inte på mängden bevakning respektive 

genus erhåller utan snarare på hur dessa genus representeras i medier. I de studerade 

vetenskapliga artiklarna utgör denna metod en djupare tolkning av hur representation skapas 

och varför, i artiklarna renderar sedan detta oftast i skapandet av teorier och intressanta 

diskussioner. 

 

 

I artikeln Media coverege of sport for athletes with intellectual disabilities har forskarna 

Tanner, Green & Burns studerat medierepresentationen av deltagare i Special Olympics med 

forskningstekniker från båda tidigare nämnda metoder. Dessa forskare skapade två stycken 

kategorier för att sedan identifiera egenskaper i artiklar och placera dessa artiklar i passande 

kategori. Den ena kategorin bär namnet The medical model och kan identifieras då artikeln 

lägger stor koncentration på sjukdom och någon typ av försvagande resurs hos individen. Den 

andra benämns som The social model vilken kännetecknas när artikeln i första hand beskriver 
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individen och dess prestationer istället för dess funktionsnedsättning. Efter materialet samlats 

in följde en summering av data och tolkning, detta med hjälp av en kombination av 

kvantitativ/kvalitativ analys. Resultatet visar att den överhängande mängden artiklar 

identifierades tillhöra kategorin The social model. 

Oavsett forskarnas val av metod utgörs det valda materialet oftast av en eller flera tidningar i 

pappersform. Forskarnas val av teori inom ämnet är inte lika tydlig som deras metodval. Vid 

användningen av kvantitativ metod ger forskarna oftast stöd till sitt resultat genom resultatet 

av tidigare forskning. De fall när kvalitativ metod används vid analys används teorier som 

beskriver ett maktspel i samhället antingen via ett producentperspektiv eller 

tolkningsperspektiv, exempel på dessa är Marxistiska teorier av Antonio Gramsci och Agenda 

setting teorier av Mc Combs and Shaw. 

 

Av de utvalda artiklarna som analyserats kan följande punkter klargöras i en sammanfattning. 

1.  Metodval varierar mellan kvantitativ-, kvalitativ analys och en kombinerad metod av 

dessa, men ingen tydlig favorit kan utnämnas. 2. Aktuell forskning tar främst stöd i tidigare 

forskning för att stärka sina resonemang och inte i teorier. 3. Dessa utförda studier fokuserar 

till största del på de Olympiska spelen och inte på Paralympiska spelen. 4. Mediebevakningen 

av Paralympiska spelen är mindre än Olympiska spel. 5. Majoriteten av artiklarnas resultat 

visar att kvinnliga atleter får annorlunda och mindre mediebevakning än män under 

Olympiska spelen. 6. Analys av Paralympiska spelen i avseende att analysera mediers 

representation i ett jämställdhetsperspektiv är inte aktuellt i artiklarna. 

 

3.2  Djupare analys av vetenskapliga artiklar 

I detta avsnitt kommer vi att presentera två artiklar från tidigare forskning på ett mer djupgående 

sätt. Det är en artikel som handlar om svensk idrott och en som handlar om Paralympiska 

sommarspelen i Sydney 2000. 

 

3.2.1 De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess 

I sin studie från 2005 kring hur könsfördelningen ser ut i Örebro läns tre största dagstidningar 

har Bérczes studerat Nerikes Allehanda, Bergslagsposten och Karlskoga Tidning. Hon är 

intresserad av att se om de lokala tidningarna har en mer jämställd utrymmesfördelning än 

vad de nationella tidningarna har då dessa inte har samma krav att sälja lösnummer. Detta 

studerades genom en triangulering, vilket innebär att olika metoder kombineras. Hon 
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genomförde både en kvantitativ- och en kvalitativ analys i syfte att upptäcka övergripande 

mönster och samtidigt gå på djupet i de lokala tidningarnas lexikala val. I den kvantitativa 

delen så fokuserade hon på hur mediesportens könsfördelning såg ut generellt och i den 

kvalitativa delen så låg fokus på framställningen av idrottskvinnor samt om det fanns 

skillnader i beskrivningen av idrottsmän och idrottskvinnor. Bérczes har använt sig av Holme 

& Solvangs definition i boken Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997), en undersökning kan klassas som allmängiltig om en kombination av de två 

metodernas slutsats pekar på liknande resultat. 

 

I sin kvantitativa analys kommer hon fram till att i de tre valda tidningarna så tilldelas endast 

idrottskvinnorna 13 procent av text- och 17 procent av bildutrymmet medan idrottsmännen 

bevakas i 76 procent i text- och ca 70 procent i bildutrymme. 

En möjlig förklaring som Bérczes kunde se var att kvinnorna spelade i lägre divisioner, detta 

visade sig vara fel då tre kvinnliga lag i Örebro län spelade i respektive sports högsta serie 

medan endast ett manligt lag gjorde detsamma. Den största skillnaden är i det som kallas för 

ambivalent rapportering, vilket innebär att egenskaper av svaghet tilldelas parallellt med 

styrkor. Detta används oftare på kvinnliga- än manliga idrottare och leder till banalisering av 

deras idrottsliga prestationer. Slutsatsen i detta som Bérczes kom fram till var att den lokala 

mediesporten bidrar till att reproducerade samhällets syn på genus. Denna artikel är intressant 

för vår forskning då den handlar om genusfrågan i tidningsmedier inom idrott. 

 

3.2.2 The media coverage of female athletes with disability 

I Eric de Léséleuc, Athanasios Pappous och Anne Marcellini vetenskapliga artikel som 

handlar om hur mediebevakningen av kvinnliga atleter med handikapp ser ut jämfört med 

män och hur det påverkar stigmatiseringen av dessa atleter. De teoretiska utgångspunkter som 

de har är från diskursen om de stereotypa föreställningar som finns om handikappidrott. De 

har studerat 108 olika artiklar från tidningar i fyra europeiska länder och använt sig av både 

en kvalitativ- och en kvantitativ analys. De valde att genomföra en kvantitativ analys för att 

beräkna det utrymme som ges till de kvinnliga deltagarna i Paralympiska spelen. De siffror de 

fick fram jämfördes sedan med antalet deltagare, antal medaljer och land. I den kvantitativa 

analysen visade det sig att de kvinnliga deltagarna i Paralympiska spelen inte var speciellt 

underrepresenterade i medier jämfört med sina manliga motsvarigheter. Det visar inte heller 

någon förekomst av specifik stigmatisering. 
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I den kvalitativa analysen visade det sig att det finns en stigmatisering i de analyserade bilder 

och texter. De kvinnliga deltagarna i Paralympiska spelen trivialiseras och infantiliseras oftare 

än de manliga utövarna i de tidningar som täcker de Paralympiska spelen. Analysen av bilder 

och den tematiska analysen av texter utfördes för att avslöja representationer av hur 

funktionshindrades idrott förmedlas av medierna och hur dessa behandlar de 

funktionshindrade jämfört med de icke funktionshindrade kvinnliga idrottarna. Av de bilder 

som presenterades av de kvinnliga idrottarna motsvarade alla de enligt Duncan, M. C (1990) 

indikatorer på den ideala feminina typen. De hade långt hår, bar smycken och smink, aspekter 

som både avslöjar och indikerar på kvinnlighet.  

 

Tidningarna visade endast de kvinnliga idrottare som är ”presentabla” som kvinnor. Här såg 

de att tidningarna stigmatiserar och reproducerar de fördomar som finns i dagens samhälle av 

de kvinnliga atleter som tävlar i Paralympiska spelen. De pekar på att å andra sidan så 

förekommer de trivialiserade aspekterna inte i bilderna, ingen av de funktionshindrade 

kvinnliga idrottarna presenteras utanför något sportsammanhang. Trots att atleterna inte 

presenteras i bild utanför sportsammanhang så gör texten det, där såg forskarna att det i de 

flesta fall förekom frågor som rörde deras familjesituation, anspelningar på deras sexliv, deras 

barn eller hur de spenderade sin fritid. 

 

Den slutsats som dessa forskare kom fram till var att de kvinnliga atleterna med handikapp 

inte var diskriminerade i form av underrepresentation i medierna utan att det motsvarade 

ungefär den grad av deltagande och antal medaljer som de tagit. Faktum var att de kvinnliga 

idrottarna med funktionshinder var överrepresenterade i bilder gentemot sina manliga 

motsvarigheter under Paralympiska spelen i Sydney. Denna artikel anser vi är relevant för vår 

kommande forskning då den berör vilket bildutrymme i tidningsmedier som ges till de aktiva 

atleterna i Paralympiska spelen beroende på kön. 

I Judit Bérczes forskning visar forskningsresultatet hur lokala tidningsmedier presenterar och 

reproducerar samhällets falska syn på genus genom ambivalent rapportering och bristande 

mängd mediebevakning i bildformat. Den andra vetenskapliga texten som skrevs av Eric de 

Léséleuc, Athanasios Pappous och Anne Marcellini, som vi analyserade handlade om hur 

mediebevakningen såg ut för handikappade kvinnliga atleter jämfört med sina manliga 

motsvarigheter samt att se hur det påverkade stigmatiseringen av dessa atleter. Det resultat 

som forskarna kom fram till var att de inte kunde se någon specifik stigmatisering i den 



13 
 

kvantitativa analysen men däremot i den kvalitativa delen. På frågan hur medieutrymmet var 

fördelat så kom de fram till att de kvinnliga atleterna inte var underrepresenterade i medierna. 

 

Sverige anses av European Institute for Gender Equality som världens mest jämställda land, 

trots detta kunde vi inte hitta några tidigare svenska studier av Paralympics, däremot så 

hittade vi ett flertal studier om Olympiska spelen. Genom att jämföra dessa två evenemang får 

vi en tydligare bild av skillnaderna i hur medieutrymmet fördelas mellan elitidrottare med och 

utan handikapp samt mellan de sociala könen (Eige, 2014). 

 

4. Metod 

I följande kapitel beskriver vi inledningsvis den metod som vi har använt oss av, vilket blev 

en kvantitativ innehållsanalys. Vidare följer en presentation av det material som vi har 

analyserat och vilket urval vi har valt att göra. Därefter följer en beskrivning av det 

tillvägagångsätt som vi har använt oss av när vi kodat vår data samt ett avsnitt om reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring de metodproblem 

som uppstått under studiens gång. 

 

4.1 Metodval 

Vi har avsikten som tidigare nämnt att mäta skillnaden i storlek på representationen mellan 

manliga- och kvinnliga atleter under den valda perioden 1976-2014 och även undersöka vad 

de olika journalisterna lägger sitt fokus på, den medicinska- eller sociala modellen i sina 

artiklar. Vi valde mellan att göra en kvantitativ eller en kombinerad metod av kvantitativ- och 

kvalitativ innehållsanalys. Men då vi ville undersöka ett så stort material som möjligt för att 

skapa ett generaliserbart material och då inte hade möjlighet att gå in på djupet i alla de 

undersökta artiklarna på grund av tidsbrist. Med denna utgångspunkt ser vi en kvantitativ 

innehållsanalys mest lämplig då den definieras av Ekström & Larsson (2010) som en metod 

för att studera förekomsten och relationen mellan olika variabler. Att använda kvantitativ 

metod ger oss ett effektivt verktyg för att identifiera svar på våra frågeställningar relaterat till 

frekvens och utrymme. Dianne Jones är en av de tidigare forskarna som valt denna metod där 

hon visar tydligt dess effektiva egenskaper i syfte att studera genuskillnader inom medier, 

detta har i sin tur bidragit med både kunskaper och idéer inför vår kommande analys. Vi 

kommer att analysera vårt material utifrån de frågeställningar vi har, materialet kommer att 
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analyseras efter vilket utrymme som vardera kön får i de studerade artiklarna samt hur antalet 

artiklar fördelas dem emellan. Vi kommer även att analysera vilken av de två modellerna som 

den skrivna artikeln hamnar under. För att tydliggöra hur vi ser på dessa modeller så är de 

inget som skribenten kan använda sig av, utan de blir applicerbara först när texten är 

färdigskriven. Modellerna kan ses som verktyg att användas vid analyser (University of 

Leicester, 2008). 

 

4.2 Material och Urval 

Då vi var intresserade av att studera hur medieutrymmet (cm²) fördelas mellan könen i 

tidningsmediet har vi valt att analysera tidningarna Dagens Nyheters sportdel, som vi senare 

kommer att skriva ut som DNs sportbilaga och Aftonbladets sportbilaga kommer vi benämna 

med fullt namn. DN har vi valt då det är Sveriges största avgiftsbelagda dagstidning som gavs 

ut i 274 000 exemplar/dag i pappersform år 2014 (Dagens Nyheter, 2015) och Aftonbladets 

sportbilaga valdes då det är sportbilagan till Sveriges största avgiftsbelagda kvällstidning som 

år 2014 gavs ut i hela 677 000 exemplar/dag i pappersform (Aftonbladet.se, 2015). Vi 

kommer att titta på perioden 1976-2014 då paralympiska vinterspelen ägde rum alla under 

första kvartalet respektive år. I DN kommer vi att studera de artiklar som handlar om 

Paralympiska spelen, vilket vi även kommer att studera i Aftonbladets sportbilaga. 

 

Vi bestämde oss för att rikta vårt urval mot att studera samtliga vinterspel som har genomförts 

för att på så sätt få fram ett så generaliserbart underlag som möjligt, vi valde att enbart titta på 

de Paralympiska vinterspelen då det nästintill är lika mycket kvinnliga- som manliga idrotter 

som utövas samtidigt vilket kommer att hjälpa oss att få fram ett så väsentligt urval som 

möjligt, samt att det är det senaste Paralympiska spel som genomförts vilket ger oss en bättre 

nutidssyn. Om vi hade valt att göra ett slumpmässigt urval så hade det kunnat infalla samtidigt 

som ett större evenemang för endera kön vilket hade kunna blivit missvisande och påverkat 

vår data på ett negativt sätt. Vi kommer även att välja bort förutom de artiklar som inte hör till 

dessa spel, reklam, annonser och tabeller som inte är relevanta för vår studie. 

I tidigare studier har vissa forskare valt att fokusera på bildens- och textens betydelse och vad 

de symboliserar och andra har studerat bildens medieutrymme i tidningar för endera kön. 

Ingen av dessa studier har likt denna analys gjorts på svenska tidningar och dessa studier har 

heller inte tagit artikelutrymmet i beaktning. En i de tidigare forskningen som vi studerat hade 

även som urval att studera hur det såg ut i IOK (internationella olympiska kommittén) och 
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andra liknande organisationers styrelser. I vårt kodschema/kodmanual förklarar vi på ett 

tydligt sätt hur vi har gått tillväga när vi kodat det material som vi har samlat in (se bilaga 1). 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

När vi rent praktiskt samlade in vårt material så mäter vi de olika artiklarna med linjal på 

dataskärmen. Detta har vi sedan beräknat enligt behövlig skala för att få fram det faktiska 

måttet på papperstidningen och på så sätt beräkna artikeln/bildens area i skalan 1:1. Vi har 

även studerat tidningarna före 2006 på mikrofilm och beräknat om dem så att även dessa blir i 

skala 1:1 motsvarande de faktiska papperstidningarna.  

 

Vi har tagit i beaktning att DN före 2005 var av ett större format än efter 2005 och utfört 

beräkningar även för detta. De beräkningar vi gjort har sett ut som följande, Aftonbladets 

sportbilagas faktiska mått är: H:38,5 cm, B:28,5 cm och DNs sportbilaga (> 2005) H:56 cm, 

B:38,5cm samt DN (<2005) H: 38,5 cm, B: 28,5 cm. Vi har sedan på grund av skärmens 

storlek beräknat artiklarnas storlek utifrån följande modell. DN före 2005 var 71 % större än 

den studerade skärmen och därför delades skärmens area med värdet 0,29 för att uppnå full 

storlek. Alla övriga studerade tidningar var 57,2 % större än skärmens värde och därför 

delades dessa i 0,428 för att uppnå artikelns skala 1:1. 

 

Vi kommer att koda vår data med utgångspunkten att artiklar och bilder är en gemensam 

enhet vilket vi kommer benämna som artikel/bild, en för vardera kön. Detta kommer utföras 

på alla vinterspel, enskilt för att sedan jämföras med varandra. Vi kommer även att titta på 

vilken av den medicinska- och sociala modellen som finns i artikeln samt om journalisten är 

en man eller en kvinna. 

 

4.4 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

I kvantitativa innehållsanalyser läggs stor vikt på begreppen validitet och reliabilitet. När man 

för en diskussion över begreppet validitet så är avsikten att fastställa att man faktiskt mäter det 

begrepp som man avser att mäta (Bryman, 2008, s 162). 

I vår studie finns avsikten att skapa två stycken huvudkategorier som är kopplade till kön, 

dessa består av variablerna män och kvinnor. Män representeras av de artiklar/bilder som 

handlar om just manliga atleter, och kvinnor av de artiklar/bilder som på ett likadant sätt 
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handlar om kvinnliga atleter. Är båda variablerna omtalade i artikeln avser vi att tilldela båda 

könsvariablerna data som att de haft varsin artikel/bild. 

Reliabilitet beskriver Bryman (2008, s 161) som ett begrepp/tillvägagångssätt inom 

kvantitativ innehållsanalys för att bedöma tillförlitligheten hos ett mått eller en mätning. För 

att uppnå god tillförlitlighet i denna studie har vi intentionen att skapa uppenbara kategorier 

som i minsta möjliga mån skapar en subjektiv tolkning.  

 

Vi kommer koda dessa data gemensamt enligt ett tydligt kodschema, för att säkerställa att vi 

kommer tolka materialet liknande vid ett annat tillfälle kommer ett test/retest även 

genomföras. Att definiera kriterier för vad som uppfyller kravet för vad vi ser som en kvinna 

eller man i datainsamlingen samt definiera måttenheten cm känns i nuvarande stund inte 

behövligt och utgörs av ganska självklar natur. Med dessa argument ser vi kommande analys 

ha goda möjligheter att uppnå hög grad av validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

 

4.5 Metodproblem 

Då vi valt att genomföra en kvantitativ innehållsanalys så har vi inte haft möjlighet att gå 

djupare in på vad det betyder att Aftonbladets sportbilaga fokuserar något mer på den 

medicinska modellen än vad DNs sportbilaga gör. Vi har heller inte haft möjligheten att 

studera om det har skrivits mer när det har gått bra respektive sämre eller vad som står i de 

enskilda artiklarna närmare än vem som skrivit artikeln, vilket kön den handlar om och om 

den handlar om den medicinska- eller sociala modellen. Vi har i ett fåtal fall haft svårigheter 

att avgöra om artikeln handlar om den medicinska- eller den sociala modellen så vi tog fram 

en variabel som vi döpte till neutral. I den neutrala ingår även de artiklar som vi anser handla 

om de båda modellerna lika mycket. 

 

5. Resultat              

I detta kapitel kommer vi att analysera det källmaterial som vi har använt oss av för 

undersökningen. Det material som består av tidningsartiklar från varje paralympiskt vinterspel 

under perioden 1976-2014, detta kommer vi att presentera både visuellt med grafer och 

korstabeller samt i textform. Detta görs för att på ett enklare sätt förklara för läsaren vad vi 

har kommit fram till för resultat. 
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5.1 Männen dominerar utrymmet  

Genom en korstabulering har frågeställning 1 undersökts, “Hur fördelas medieutrymmet i 

procent av män och kvinnor i nyhetsrapporteringen i Aftonbladet- samt Dagens Nyheters 

sportbilaga under Paralympiska vinterspelen mellan 1976-2014?. 

 

Tabell 1 visar en korstabulering mellan “kön” och “medieutrymmet i procent”. Nedan 

kommer en deskriptiv redogörelse av denna studies intressanta resultat av vår 

korstabellsanalys samt ett kompletterande spindeldiagram. 

De övergripande resultat som vi har fått fram är att det finns en markant skillnad i vilket kön 

som får mest medialt utrymme i under denna period. Tabell 1 visar att medieutrymmet som 

endast handlar om män får hela 59 % mot kvinnornas 16 % av det totala utrymmet under de 

Paralympiska vinterspelen mellan 1976-2014. De artiklar/bilder som handlar om båda könen 

uppgår till 25 %. I vårt resultat ser vi att i både Aftonbladets- och Dagens Nyheters 

sportbilagor erhåller de manliga atleterna störst procent av det totala medieutrymmet.  

 

En sådan påfallande dominans av de manliga atleterna i det medieutrymme som tillgavs de 

Paralympiska vinterspelen som resultatet visar kan ses som en trend att tidningarna 

reproducerar den rådande normen om att idrott är en manlig företeelse. Men vi ser även en 

tendens till ett mer jämlikt medieutrymme, de tre senaste spelen så har de kvinnliga atleterna 

fått mer plats än vad de tidigare har fått. Ser man till det totala medieutrymmet så kan man se 

en konstant ökning under perioden 1976-2014, denna trend kan ha med att sport överlag har 

fått mer utrymme i medier de senaste årtiondet men vi tror att det även kan ha att göra med att 

Paralympiska spelen har fått ett större erkännande i idrottsvärlden vilket de inte haft under de 

första åren. Det är något vi inte kan säga med säkerhet då vi inte studerat vad som ligger 

bakom våra resultat i hur medieutrymmet fördelas men som vi kan läsa om i Hans Bollings 

text på sidan 14 i svensk idrottsforskning där Hans menar att Paralympiska spelen är på väg 

att uppnå samma status som Olympiska spelen (Svensk idrottsforskning, 2012). 
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Tabell 1 

 

Korstabell med kön som oberoende variabeln och artiklar/bilders storlek i kvadratcentimeter 

som beroende variabel. Materialet utgörs av alla artiklar/bilder producerade under 

tidsperioden 1976 till 2014. 

 

 

Studerar vi spindeldiagram nummer 1 nedan kan vi se att männen inte bara dominerar 

medieutrymmet men även deltagarantalet, vi ser att kvinnorna har representerat ca 20 % under 

alla de genomförda vinterspelen och de manliga deltagarna har utgjort ca 80 %.  

 

Informationen från spindeldiagram 1 ger läsaren möjligheten att tolka den låga andelen 

representation av kvinnliga atleter på ett alternativt sätt. Mediebevakningen kan då ses ganska 

proportionell i förhållande till deltagarantalet men detta kan inte med säkerhet anses vara 

orsaken till resultatet. Detta då orsak och verkan är av komplex natur och orsaken ofta beror 

av en tredje variabel, denna vilken skulle kunna vara allt från tagna medaljer till mängden 

popularitet hos en viss gren. 

 

När vi har undersökt de olika vinterspelen så har vi även sett en trend i att deltagande länder 

har ökat för varje år och för de två senaste spelen så var det uppe i hela 45 länder. 
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Spindeldiagram 1 

 

 

 

5.2 Vart är artiklarna som handlar om kvinnor? 

Genom spindeldiagram 2 och korstabell 2 har frågeställning 2 besvarats, “Hur stort antal 

artiklar/bilder handlar om kvinnor respektive män under Paralympiska vinterspelen mellan 

1976-2014?” 

 

I denna tabell nedan beskrivs förhållandet mellan den sportbilaga som publicerat 

artiklarna/bilderna och det sociala könet som beskrivs i dessa. De resultat som vi kan utläsa i 

denna korstabell är antalet artiklar/bilder som vi har mätt i de olika tidningarnas sportbilagor 

och här tar inte deras respektive storlek i beaktning. I tabellen kan vi se att av de 187st artiklar 

som publicerats från år 1976-2014 i Aftonbladets- och Dagens Nyheters sportbilaga så 

beskriver 38st kvinnor (20 %) och 106st (57 %) män, samt att 43st (23 %) av artiklarna 
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beskriver både manliga och kvinnliga atleter. Som vi kan se i vår korstabell över antal 

artiklar/bilder för respektive kön är att Dagens Nyheters sportbilaga har producerat ett större 

antal artiklar totalt men av dessa handlar färre om kvinnor än vad Aftonbladets sportbilaga.  

 

Innan vi genomförde denna studie så hade vi en föraning om att männen dominerade 

medieutrymmet, men att det skulle vara en så här stor skillnad hade vi inte kunnat tro. 

Spindeldiagram 1 ger som tidigare nämnt en möjlig förklaring till dessa stora skillnader men 

kan ändå inte med säkerhet anses som avgörande. Detta då det är svårt att precisera vilken 

variabel som har en kausal påverkan, är det antalet medaljer eller antalet deltagare eller en 

annan tredje okänd variabel. Denna studie har som en del av sitt syfte att fokusera på hur stor 

mediabevakning vardera kön erhållit och har inte haft möjligheten eller som primär uppgift att 

finna orsaken till detta. 

 

Vi ser i korstabell 2 och spindeldiagram 2 en tendens att från 1976-1992 så är antalet artiklar 

relativt jämt fördelat mellan de sociala könen förutom 1988, då männen representerades i tio 

artiklar och kvinnorna i noll. Men från 1994 och framåt drog de manliga atleterna ifrån i 

medierepresentation och har gjort så fram tills idag. En djup dipp under spelen 2006 och 2010 

då vi endast fann ett fåtal artiklar så tog det rejäl fart igen under spelen 2014. I våra två 

diagram (spindeldiagram 2 och korstabell 2) så ser vi en tydlig trend att det är männen som 

dominerar medierapporteringen från dessa elva spel och att det skrivs fler och fler artiklar om 

de manliga atleterna medan det aldrig överstiger fem skrivna artiklar om kvinnliga atleter 

innan 2014. Kvinnorna representeras lika mycket som männen endast vid ett av dess spel och 

det var 1992. Vid 2014 års spel ser vi att mixade artiklar är dubbelt så många som artiklar 

endast om kvinnor vilket är intressant. Artiklar som handlar om kvinnor fördubblas under 

2014 års spel vilket kan ha att göra med att samhället i stort blir mer och mer jämställt men 

det är inget vi säkert kan konstatera då vi inte har haft med den variabeln i vår studie. 
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Spindeldiagram 2 

 

 

 

 

Korstabell 2 

 

Korstabell med tidningsproducent som oberoende variabeln och kön som beroende variabel. 

Materialet utgörs av alla artiklar producerade under tidsperioden 1976 till år 2014. 
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5.3 Aftonbladet har mer varierat fokus 

Genom stapeldiagram 1 har frågeställning 3 undersökts, “Fokuserar journalisterna på 

prestation eller handikapp i sina artiklar under dessa Paralympiska vinterspel?” 

 

I detta diagram visar vi på det medieutrymme i cm² som vardera modellen har fått totalt i 

respektive tidning under den studerade perioden. De resultat vi kan utläsa här är att 

Aftonbladets sportbilaga har ett mer varierat fokus i sina artiklar medan DN nästintill enbart 

har fokuserat på den sociala modellen. Vi kan även se att aftonbladets sportbilaga tillägnar de 

Paralympiska vinterspelen större medieutrymme än vad sina kollegor på DN gör.  

 

Hur kommer det sig då att det är på det här sättet? Med vår forskning så kan vi se en tendens 

att det har blivit något bättre de senaste åren men långt ifrån så jämlikt som det är i det övriga 

samhället. Tidningsmedier väljer helt och hållet själva vad de vill skriva om i sina artiklar och 

där är inte handikappidrott ett särskilt stort eller prioriterat ämne och vad vi kan se så är det 

fortfarande på ungefär samma sätt 2014. Men den trend som vi kan se i våra resultat när det 

gäller vad journalisten väljer att lägga sitt fokus så är det tydligt att båda dessa tidningar har 

valt att fokusera på atletens prestation istället för dess handikapp. Ett intressant resultat är att 

DN (se korstabell 2) har publicerat fler artiklar i antal men att Aftonbladets sportbilaga 

publicerat knappt det dubbla i utrymme. Vad detta beror på har vi inte något svar på men det 

kan handla om att kvällstidningar gärna publicerar fler och större bilder till sina artiklar än 

vad morgontidningar gör.  
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Stapeldiagram 1 

 

 

 

 

5.4 Journalisternas val över tid 

Frågeställning 3 har även undersökts med linjegraf 1. I denna linjegraf 1 ser vi antalet artiklar 

som handlar om den medicinska- och sociala modellen för respektive tidning under de elva 

Paralympiska vinterspel som genomförts. Det vi kan se av denna graf är att journalisterna på 

de båda tidningarnas sportbilagor lägger sitt största fokus på den sociala modellen men att 

sportbladet tenderar till att använda den medicinska modellen vid några fler tillfällen än vad 

DN:s journalister gör, vi kan också se att det blir en ordentlig uppgång av användandet av den 

sociala modellen under spelen 2014 speciellt i DN som går från fyra artiklar 2010 till 26 

artiklar 2014. I denna graf kan vi även se att de båda tidningarna följer varandra relativt 

mycket över åren i relation till de olika modellerna. Som vi kan se använder sig DN den 

medicinska modellen vid endast två tillfällen 1994 och 2014 på totalt tre artiklar medan 
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sportbladet använder sig av samma modell vid ett flertal tillfällen 1980, 1992, 1998, 2002, 

2006 och 2014 på totalt fjorton artiklar. Att DN använder sig mer av den modell som 

fokuserar på atletens prestation ser vi en tendens redan från början 1976 men att det 

accelererar betydligt under det senast genomförda spelet 2014. Likt som i tidigare forskning 

så har den medicinska modellen eller den modell som fokuserar på atletens handikapp 

nästintill inte använts alls under åren men att även det har ökat vid det senaste spelet 2014. 

Det kan var en slump eller så har det blivit ett större intresse för handikappidrott och att man 

vill veta mer om deras handikapp. Detta är något vi i dagsläget bara kan spekulera i då vi inte 

har haft fokus på det i vår studie. Under de första tre Paralympiska vinterspel som 

genomfördes (1976-1984) var det Aftonbladets sportbilaga som rapporterade flest artiklar av 

de två studerade men att DN sedan tog över och sedan 1986 har haft flest artiklar rapporterade 

från dessa spel. 

 

Linjegraf 1 
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5.5 Sammanfattning av resultat 

I de resultat som vi har kommit fram till genom våra studier på alla genomförda Paralympiska 

vinterspel visar att både i Aftonbladets- och DNs sportbilagor erhåller de manliga atleterna 

största delen av mediernas bevakning, då de får hela 59 % och de kvinnliga atleterna endast 

16 % av det totala utrymmet som berättigats av de olika tidningarna för de Paralympiska 

vinterspelen under dessa år, vilket vi även kunde se var det resultat som Bérczes fick i sin 

studie om de lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess (2005) och läsa om i 

Gunilla Jarlbros bok Medier, genus och makt (2006). Detta kan vi likväl se i hur alla de 187st 

studerade artiklar är fördelade mellan de båda könen, de manliga atleterna är omskrivna i hela 

106st artiklar/bilder medan i endast 38st handlar om kvinnliga deltagare och 43st handlar om 

båda könen. Likt i studien Media coverage of sport for athletes with intellectual disabilities 

(2011) skriven av forskarna Tanner, Green & Burns, studerade vi hur de olika medierna har 

skrivit om spelen och vilken av den medicinska- eller sociala modell som är mest tydlig så ser 

vi ett väldigt intressant resultat. Aftonbladets sportbilaga är relativt varierade i sätt att skriva, 

de skriver både om atletens prestation och om dess fysiska handikapp medan DNs sportbilaga 

nästintill enbart skriver om den sociala modellen. Ser vi sedan till vår frågeställning om 

frekvensen av dessa modeller har skiljt sig åt under årens lopp, kan vi ganska klart se att det är 

den sociala modell som dominerar i de båda tidningarnas sportbilagor och att det har ökat 

ordentligt efter det senaste spelet 2014. Även om Aftonbladets sportbilaga använder sig av 

något fler av den medicinska modellen så kan man ändå se att de båda tidningarna följer 

varandra genom åren, den stora skillnaden som vi kan se är spelet 2014 då hela 26st av den 

sociala modellen skrevs av DN och Aftonbladets sportbilaga endast skrev 9st vid samma 

tidpunkt. Vi kan se att kunskapen om handikappidrott bland journalisterna har ökat men att 

det fortfarande finns mycket kvar att önska av utrymme och fördelningen mellan kvinnor och 

män i medierna. 

 

6. Diskussion 

Här i diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera och argumentera för de resultat som vi har 

kommit fram till med hjälp av vår studie. 
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6.1 Sammanfattning och slutsatser 

De slutsatser som vi har dragit av vår studies resultat visar på att det är en markant skillnad i 

hur medieutrymmet fördelas. Detta ses både i antalet artiklar samt hur totalt artikelutrymme 

fördelas mellan de sociala könen (se tabell 1-2). Vi kunde även se att den modell som 

användes mest frekvent över tid var den sociala modellen och att aftonbladets sportbilaga 

hade en större variation mellan modellerna i sina artiklar (se linjegraf 1 samt diagram 1). 

Syftet med vår kvantitativa innehållsanalys var som tidigare nämnt att studera artiklar från de 

valda tidningarna för att se om det fanns någon skillnad i storlek och antal mellan de sociala 

könen samt att studera om artiklarna var fokuserade på atletens prestation eller på dess 

handikapp, vilket vi anser att vi har fått svar på. Vi anser att våra resultat ger en bredare bild 

av hur tidningsmedier förhåller sig till handikappidrotten i genusperspektivet och de 

betydande ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor. I det resultat som vi fått fram ser 

vi en upp- och nedgång av användandet av den sociala modellen med toppar vid 2002 och 

2014 medan den medicinska modellen ligger kvar på ungefär samma nivå under hela den 

studerade perioden. I tidigare forskning har vi sett att representationen av kvinnliga atleter i 

medier är låg, vilket även vår studie pekar på då kvinnliga atleter endast representeras i 38st 

av 187st studerade artiklar. Vad som är orsaken till att män erhåller den största delen av 

mediebevakningen av dessa spel har inte studerats ingående men man kan sia om kausala 

orsaker som deltagarantal, medaljer eller ett visst samhälles kulturella normer, Då vi inte har 

hittat någon tidigare forskning gjord på svenska medier, har vi utgått från internationella 

studier och där anser vi att dom kommit fram till liknande resultat. Detta gällande det 

utrymme som tilldelas de sociala könen samt frekvensen utav användandet av modellerna 

över tid. Vi anser därför att de resultat som vi har fått är rimliga och intressanta. 

 

6.2 Teoretisk och metodologisk diskussion 

Jämställdhet och jämlikhet är idag viktiga områden att nå ökad kunskap inom. Att applicera 

studier på detta med en inriktning på representation känns speciellt aktuellt då teknologin i 

samhället utvecklas, tidningar publiceras i olika former och tillgängligheten av information 

ökar ständigt. Med ökade studier av hur t.ex. funktionsnedsatta- eller kön representeras kan 

intressanta diskurser skapas. Detta ger i sin tur möjligheten till ökad kunskap om hur 

representationen av olika grupper i media formar vårt sätt att se och tycka om dessa grupper. 

Gunilla Jarlbro beskriver detta fenomen i boken Medier, genus och makt (2006) där hon 

genomfört studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Hennes bok beskriver hur medierna 
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ofta stärker ett ideal om mannen som norm på grund av val skribenten gör i den skapande 

processen. Detta ger enligt Jarlbro mannen en naturlig maktposition och starkare hegemonisk 

position i samhället.  Om medierna skapar normer i samhället och om studier likt vår uppsats 

är ett stötteben på resan mot ett mer rättvist samhälle kan vi naturligtvis inte med säkerhet 

fastställa. Men med analyser liknande ovannämnda Jarlbro som en del av 

bakgrundskunskapen till vår studie verkar det som en rimlig teori.   

 

Bengt Lindqvist teori (Regeringen, 1998, s 7) om vikten av att ha med ett könsperspektiv vid 

analyser har även visat sig viktig i denna studie. Likt Lindqvist resultat kan vi sia om att män 

och kvinnor har olika förutsättningar även om de tillhör samma sociala grupp i samhället. Vi 

vågar däremot inte antyda med lika stor säkerhet att individens kön är orsaken till dess mängd 

av representation i media. Detta då flertalet andra variabler kan vara orsaken och vidare 

forskning hade varit nödvändig för att bekräfta detta.   

 

Tidigare forskning inom ämnet har till största del fokuserat på de Olympiska spelen och inte 

Paralympiska spelen men vissa likheter går ändå att identifiera. I denna studie likt den 

genomförd av Judit Bérczes (2005) kan vi se ett klart samband mellan kön och storleken av 

mediebevakning. Under den studerade perioden mellan 1976-2014 kan vi se hur kvinnor 

endast förekommer i ca en fjärdedel av de publicerade artiklarna. Anledningen till att män 

erhåller största delen av representationen i medier har inte undersökts. Detta var inte den 

primära avsikten med studien samt att det är oerhört komplext att med säkerhet fastställa vad 

som orsakar ett visst resultat. Det hade varit mycket intressant att fördjupa sig i detta och 

skapa någon form av orsaksteori men tyvärr har inte detta varit möjligt med den tid vi avsatt 

detta forskningsprojekt. 

Detta resultat är grundat på ett väl tilltaget material då det innefattar alla artiklar som 

publicerats om Paralympiska vinter spelen i de två utvalda tidningarnas sportbilaga och bör 

anses bidra med en stärkande faktor till studier med utfall likt Bérczes.   

I denna studie lades förutom fokus på genus även en hel del tyngd på att analysera om 

atleterna i artiklarna beskrevs med fokus på sin prestation eller sitt handikapp och om detta 

förändrats under den analyserade tidsperioden. Forskarna Tanner, Green & Burns (2011) 

studerade Special olympics med hjälp av de modellerna (social, medical) som vi använt i 

denna studie. Special olympics skiljer sig mot Paralympics då deltagarna har någon grad av 

utvecklingsstörning och inte den fysiska funktionsnedsättningen som atleterna i Paralympiska 

har.  
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Trots olikheter hos dessa evenemang och den geografiska plats där studien utförts visar 

Tanner, Green & Burns studie av Special olympics vissa likheter med denna analys. Den 

sociala modellen är den vanligaste modellen som kan urskiljas i båda studierna men i denna 

analys utgör denna modell en ännu större del av artiklarna. Orsaken till den ökade procenten 

av den sociala modellen i denna undersökning är svår att sia om. Men att undersökningarna är 

utförda på två olika platser med olika kulturer samt att artiklarna inte publicerats i samma 

tidningar är möjligt en bidragande faktor. Att Sverige är det ledande landet i Europa enligt 

jämställdhetsindex (Eige, 2014), är något som stödjer tesen om kulturella skillnader som en 

bidragande faktor vid jämförelse av dessa resultat. Den medicinska modellen identifierades i 

ca en tiondel av artiklarna. Ingen tydlig trend kan urskiljas om man ser till hur medicinsk 

modell använts över tid mer än att nästintill alla artiklar som publicerats enligt medicinsk 

modell är publicerade av Aftonbladets sportbilaga. 

 

Det är intressant att se genom denna studie hur användandet av den sociala modellen ökat 

under årens gång med undantag för vissa nedgångar för att nå sin absoluta topp år 2014. 

Resultatet visar att under år 2014 publicerades totalt 35st artiklar (se linjegraf 1) enligt 

modellen jämfört med tidigare högsta värdet 25st artiklar. Trots ökningar som skett under 

åren och det låga användandet av den medicinska modellen så ska man till viss del ha ett 

kritiskt sinne till vad resultatet säger oss i jämförelse med rapportering av sport utan 

funktionsnedsättning. Resultatet visar att under 11 Paralympiska vinterspel och en period av 

38 år har de två tidningarna beskrivit kvinnor i endast 23 % av dessa artiklar. Det totala 

artikelutrymmet under tidsperioden tillägnat dessa evenemang uppgår till 20992 

kvadratcentimeter, vilket vid första anblicken kan tolkas som en hög siffra. Men när vi 

uttrycker den mer lättförståeligt blir det ungefär nio helsidor artikelutrymme över elva 

Paralympiska vinterspel, vilket inte ter sig som en speciellt stor siffra.  

 

Då vi inte har funnit någon liknande studie som genomförts i Sverige kan vi med stor 

tillförlitlighet säga att vår studie har bidragit till en ökad insikt över rapporteringen av 

handikappidrott inom svensk medie. Detta även grundat på de trender vi iakttagit rörande 

genus och hur personer med funktionsnedsättning representeras. Omfattningen av vårt 

material skapar intressant kunskap och empirisk grund då alla artiklar studerats sen de första 

Paralympiska vinterspelen i två av Sveriges största tidningar.      
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6.3 Vidare forskning 

Att öka kunskapen runt de Paralympiska spelen och den genusdiskurs som vi har studerat är 

fortsatt väldigt intressant. Kan man även på så sätt öka jämlikheten mellan en minoritetsgrupp 

som handikappade och personer utan något handikapp alls vore det ett stort steg i rätt riktning. 

Genom att fortsatt identifiera och påvisa dessa skillnader mellan de sociala könen såväl som 

mellan olika minoritetsgrupper ser vi som hjälp för de som dagligen jobbar med sådan frågor i 

samhället. 

 

Förslag på vidare forskning skulle man kunna se en liknande studie på de Paralympiska 

sommarspelen under samma period för att då kunna se om det finns någon skillnad i vilken 

modell som de skrivande journalisterna använder sig av mest i de Olympiska spelen och 

sedan jämföra dessa för att se om det skiljer sig. 

Vi kan även tänka oss att som vidare forskning skulle det kunna var intressant att se vad som 

ligger bakom vårt resultat att DNs sportbilaga fokuserar mer på den sociala modellen medan 

Aftonbladets dito varierar mer i sitt användande av dessa modeller. 

En annan spännande vidare forskning skulle kunna tänkas vara att man djupare går in i de 

olika artiklarna och ser hur de kvinnliga- och manliga atleterna representeras i media. Handlar 

det om att för kvinnor mer fokusera på det som anses kvinnligt och likadant för män eller 

följer artiklarna inte de förutbestämda normer som finns i vårt samhälle idag. 

 

Sist men inte minst intressant skulle forskning med fokus på att med säkerhet fastställa 

orsaken till att män erhåller den största mängden representation under de Paralympiska vinter 

spelen, kan det vara deltagarantal, medaljer eller kanske ökad populariteten hos vissa 

olympiska grenar. 

 

7. Sammanfattning  

Trots stort fokus på genusdiskursen i dagens samhälle och en ständig kamp om förändring 

mot ett mer jämlikt och rättvist samhälle, finns en stor brist på studier av handikappidrott som 

är kopplat till representationen i medier. Syftet med denna studie är att undersöka skillnaderna 

mellan hur de sociala könen representeras i tidningsmediet under Paralympiska vinterspelen 

mellan 1976-2014 samt att se om fokus i artiklarna ligger på atleternas prestation eller på 

deras handikapp. För att identifiera dessa egenskaper användes Brittiska Röda Korsets 
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definition (2009) av den sociala och medicinska modellen och Jarlbros teori om genus 

(Jarlbro, 2006).  

Forskaren Bengt Lindqvist genomförde liknande studier och han anser att ett könsperspektiv 

alltid är nödvändigt i i denna typ av studier. Detta då män och kvinnor inte har samma 

förutsättningar i vårt samhälle även om de tillhör samma sociala grupp, det ger analyser mer 

djup och bättre helhetsbild (Regeringen 1998). Studiens material kommer från två tidningar, 

Aftonbladets- och Dagens Nyheters sportbilagor under tidsperioden 1976-2014. För att kunna 

identifiera egenskaper i representationen har kvantitativ innehållsanalys används som metod 

och statiska analyser har genomförts med hjälp av olika sorters diagram och korstabeller. Vårt 

resultat redovisas via tabeller, grafer och diagram. Resultaten visar på att det var en relativt 

stor skillnad i medieutrymme mellan de sociala könen och att de kvinnliga atleterna i denna 

mediabevakning var grovt underrepresenterade. 

Orsaken till denna underrepresentation har inte undersökts i uppsatsen, detta med hänsyn till 

den tidsram som tilldelats projektet och pga. komplexiteten i en sådan uppgift. Några möjliga 

orsaker kan vara antalet medaljer per kön, deltagandeantal eller ökad popularitetsgrad i 

samhället hos vissa olympiska grenar. Förenklat sett har denna studie snarare syftet att studera 

mediebevakningen än att finna orsaken till dess uppkomst. 

Inriktningen på atleters prestation (sociala modellen) i artiklarna visar en tydlig ökning under 

tidsperioden speciellt märkbart vid analysen av Dagens Nyheters sportbilaga. Frekvensen av 

fokus på funktionsnedsättning i artiklarna visar ingen större förändring under de analyserade 

åren men är betydligt vanligare i publikationerna av Aftonbladets Sportbilaga. Utan att det var 

en av studiens primära mål skapas ändå en ökad förståelse av hur liten den totala 

mediebevakningen är av de paralympiska vinterspelen (1976-2014). Då alla studerade artiklar 

inklusive deras bilder endast uppnår ett totalt utrymme av cirka nio helsidor. Studien visar i 

ett rättviseperspektiv att idrottare med funktionshinder får en mycket liten mängd 

mediabevakning jämfört med sina icke funktionshindrade kollegor. Kvinnors representation i 

denna grupp atleter har inte förändrats nämnvärt över tid, trots att Sverige anses utvecklats till 

ett mer jämlikt och rättvist samhälle. 
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Bilaga 1 - Kodschema och Kodmanual 

Kodare Denna kategori kodas till varje enhet och beskriver om 

personen som kodar är (1) David Nyqvist eller (2) Pontus 

Bergentz 

Artikelnummer De studerade enheterna har här fått ett 

identifikationsnummer för att vi lättare ska kunna lokalisera 

en fysisk artikel om dess data verkar utgöra ett fel. 

(Innefattar numrering 1-187) 

Vilket datum 

publicerades artikeln? 

Varje studerad enhet har en variabel av typen datum, detta 

ska ses som ett komplement till identifikationsnummer. ( 

Datum beskrivs med år, månad och dag som artikeln 

publicerades) 

Är artikeln publicerad i 

Aftonbladet- eller 

Dagens Nyheters 

sportbilaga? 

Om artikeln är publicerad i Aftonbladet kategoriseras denna 

som (1) och om artikeln är publicerad i Dagens Nyheter 

kategoriseras den som (2) 

Beskriver artikeln en 

man, kvinna eller båda? 

Denna kategori kodas med (1) om artikeln beskriver en 

man och (2) om materialet beskriver en kvinna. Beskrivs 

båda de sociala könen i artikeln kodas detta med (3). 

Är artikeln förankrad 

med bild? 

I de fall det finns en bild tillförande artikeln kodas (1) och i 

de fall artikeln saknar bild kodas (2) 

Vilken modell används i 

artikeln? 

-          Fokuserar artikeln på atletens funktionsnedsättning kodas 

detta med (1) vilket motsvarar den medicinska modellen. 

-          Fokuserar artikeln på atletens prestation kodas detta med 

(2) vilket motsvarar den sociala modellen. 

-          Beskrivs varken atletens prestation i artikeln eller dess 

funktionsnedsättning kodas detta med (3) vilket motsvarar 

den neutrala modellen. 
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Hur stor är bilden i 

kvadratcentimeter? 

Då bild är förankrad till artikeln anges här det värde i 

kvadratcentimeter vilket uppfylls av bilden. 

( Värdet anges först enligt de mått som utgörs av den 

studerade bildskärmen eller på mikrofilmens skärm för att 

sedan räknas om enligt passande procentsats för att uppnå 

artikelns skala 1:1 i den fysiska tidningen. Då procentsats 

varierar med bildens upplösning krävs noggrann uträkning 

för varje enskild skärm materialet visas på.) 

Hur stor är artikeln i 

kvadratcentimeter? 

Artikeln storlek anges med dess uppmätta värde i 

kvadratcentimeter. 

( Värdet anges först enligt de mått som utgörs av den 

studerade bildskärmen eller på mikrofilmens skärm för att 

sedan räknas om enligt passande procentsats för att uppnå 

artikelns skala 1:1 i den fysiska tidningen. Då procentsats 

varierar med bildens upplösning krävs noggrann uträkning 

för varje enskild skärm materialet visas på.) 

Vad är artikeln och 

bildens gemensamma 

storlek? 

En summa beräknas här av bildens och artikelns 

gemensamma storlek.  ( Detta sker automatiskt av det valda 

statistikverktyget och decimaler kortas ner till två stycken 

för enklare tolkning med minimal felmarginal.) 

Är författaren till bilden 

en man, kvinna eller av 

okänt kön? 

Manlig författare betecknas med (1) 

Kvinnlig författare betecknas med (2) 

Okänd författare betecknas med (3) 

Är artikeln publicerad på 

sportbilagans första sida 

eller på övriga sidor? 

Artiklar publicerade på första sidan i Aftonbladet- eller 

Dagens Nyheters sportbilaga kodas detta med (1) första 

sida. 

Artiklar som publicerats inte publicerats på Aftonbladet- 

eller Dagens Nyheters sportbilaga kodas (2) övriga sidor. 
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