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Purpose/Aim:  

The aim of this study is to (1) analyze the amount of exposure disability sports get in Swedens 
biggest newspaper (Aftonbladet), (2) look at how Aftonbladet portraits disability sports and it’s 
athletes, and finally (3)  to see if there has occurred any change over time (during the last eight 
years). 
 

Material/Method:  

The first method used is a quantitative analysis to measure exposure. 

The second method is a quantitative content analysis which is used to analyze how disability 
sports are portrait.  

The third method is rhetorical and is also used to analyze how disability sports are portrayed. 
 

Main results:  

The study has shown that disability sports get very little exposure in Aftonbladet. The articles in 
the newspaper that cover disability sports are portrayed from a personal point of view without 
much focus on the athletes achievements regarding his or her sport. The study also shows that the 
terms and phrases used in most articles describe the athletes as different from the norm which 
could lead to alienation.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att (1) undersöka vilket utrymme handikappidrott ges i Aftonbladet, 
(2) titta på hur man i Aftonbladet framställer handikappidrott och dess utövare, samt (3) att se om 
någon förändring har skett över tid (under de senaste åtta åren). För att göra detta kommer en 
undersökning uppdelad i tre steg att användas. Det första steget är att utföra en kvantitativ 
utrymmesanalys där antalet artiklar publicerade i Aftonbladet från Paralympics samt OS räknas, 
sammanställs och analyseras. Undersökningens andra steg kommer att innehålla en kvantitativ 
innehållsanalys över artiklar från Paralympics och OS som ämnar undersöka vilket fokus 
artiklarna som behandlar handikappidrott och dess utövare respektive annan idrott har. I det 
tredje och sista steget kommer en textanalys att användas för att undersöka framställningen av 
handikappidrott och dess utövare.  
 
Resultaten från denna tredelade undersökning visar att handikappidrott inte får stort utrymme i 
Aftonbladet och detta kan i sin tur leda till att allmänheten inte ser rapporteringen av 
handikappidrott som viktig nyhetsrapportering. Det går även att utifrån resultaten se ett tydligt 
mönster vad det gäller fokus i de sportrelaterade artiklarna. Handikappidrott porträtteras ur ett 
mer personligt perspektiv gentemot annan idrott som har ett mer idrottsligt perspektiv. Ur 
framställningsanalysen framkommer att journalister som behandlar handikappidrott beskriver 
utövare av dessa idrotter som annorlunda vilket kan leda till utanförskap och riskerar att 
ytterligare cementera handikappidrottare utanför normen.      
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1. Inledning 
Tisdagen den andra september 2008 hände något historiskt i Sverige. Den dubble guldmedaljören 
Jonas Jacobsson vann bragdguldet.1 Det historiska var inte det faktum att han tog två guld; det 
historiska var att denna idrottsman har en funktionsnedsättning. För första gången sedan 
bragdguldet instiftades 1925 fick en idrottare med funktionsnedsättningar äran att ta emot en av 
de största individuella utmärkelserna inom svensk idrott. Många var snabba att hylla utmärkelsen 
och denne idrottsman, inte minst svensk press. Efter 16 individuella guld i Paralympics var det 
dags för en handikappidrottare att ta emot denna utmärkelse. Efter sexton individuella guld!  
 
Att idrott i alla dess former berör och intresserar människor är idag svårt att undgå. I det dagliga 
utbudet av nyheter lämnas alltid plats åt nyhetsrapportering från mästerskap och idrottsliga 
evenemang. Intresset i Sverige är stort, både när det gäller utövande och åskådning. Duktiga 
svenska elitidrottare blir föremål för idoldyrkan och media utnyttjar det starka intresse 
befolkningen har för att sälja sina produkter.  Även människor som vanligtvis inte intresserar sig 
för sport fastnar i den mediala hypen så fort de får vittring på medalj. 
 
Skulle man fråga slumpvis utvalda människor idag om vem Charlotte Kalla eller Zlatan 
Ibrahimovic är skulle de flesta kunna svara på den frågan. De skickliga idrottarnas prestationer 
får människor att känna sig delaktiga och enade och tar sig till uttryck genom att de exempelvis 
bär den svenska flaggans färger eller badar i fontänen på Sergels Torg. Om man däremot skulle 
fråga svenska medborgare om Peter Wikström, Stefan Olsson eller Anders Olsson, vad skulle 
svaret bli då?2 Hur många människor skulle kunna placera de namnen i rätt sammanhang? Hur 
många blågula supportrar badar i fontänen och firar deras idrottsliga prestationer?  
 
Att intresset för handikappidrott inte är lika stort som för övrig idrott är knappast någon nyhet 
men det finns ett behov av att titta närmare på hur intresset faktiskt ser ut. Att lägga skuld på en 
enskild faktor är inte rimligt men att påstå att media har en viktig roll att spela när det gäller 
framställningen av människor står klart.3 Att media spelar en roll i framställningen av, i detta fall, 
idrottare innebär inte att man förbehållslöst kan skuldbelägga enskilda tidningar om det skulle 
visa sig att deras framställning för med sig negativa effekter. Svensk press, i den här uppsatsen 
representerat av Aftonbladet, har i detta fall inget uttalat ansvar gentemot samhället när det gäller 
vilka nyheter de väljer att publicera eller på vilket sett de framställer sina artiklar även om de har 
vissa riktlinjer att följa då de har en redaktionell policy som de skall arbeta efter. I Aftonbladets 
policy finns riktlinjer för hur arbetet på tidningen skall utföras. Exempelvis säger man att: 
”Aftonbladet skall ge röst åt vanligt folk. Dess journalistik ska vara sann och saklig, åsikter skall skiljas från 
fakta”. 4 Det finns dock inget i denna policy som säger att de har ett ansvar att publicera nyheter 
som täcker alla grupper i samhället eller att publicera ett representativt nyhetsflöde. Då en stor 
svensk tidning (Svenska Dagbladet) trots detta för första gången tilldelade bragdguldet till en 
person med funktionsnedsättningar väcktes funderingar över ett förändrat medieklimat där media 

 
1 Då denna studie tittar på media i förhållande till handikappidrott skall nämnas att bragdguldet delas ut av Svenska 
Dagbladet som är en av de största tidningarna i Sverige. Alltså kan denna utmärkelse tänkas ha stor betydelse för 
media och allmänhetens framtida syn på handikappidrott.  
2 Peter Wikström, Stefan Olsson och Anders Olsson idrottsmän som tog medaljer i Paralympics, Kina 2008. 
3 McQuail, Denis (2005) s. 477 
4  http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy/, hämtad 2008-12-11 
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uppmärksammade en individ tillhörande grupp utanför normen.  
 
Innebär 2008 års tilldelning av bragdguldet att handikappidrotten blivit lika respekterat som 
annan idrott eller beror utmärkelsen på att det misslyckade svenska idrottsåret 2008 gjorde det 
svårt att ge någon annan priset? Vad än anledning till utmärkelsen må vara väcker den frågor som 
bör ställas och besvaras. 
 
1.1 Problemformulering 
I slutet av 60-talet startades en förening, Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF),5 för 
personer med funktionsnedsättning med en önskan om att idrotta. Deras mål var att aktivt locka 
personer med funktionsnedsättning till idrottsliga sammanhang för att träna, tävla och delta. Detta 
var startskottet i Sverige för vad som fortfarande idag kallas handikappidrott. På många sätt ser 
situationen annorlunda ut idag. I de flesta fall finns det möjlighet att ägna sig åt idrott oavsett 
fysiska eller psykiska förutsättningar. Det finns mer resurser och ett större intresse bland de 
aktiva, publiken och sponsorer. Även media har visat på ökat intresse allt eftersom de olika 
idrotterna har utvecklats och blivit mer publikfriande. Huruvida media påverkar eller återspeglar 
samhället är svårt att svara på men att media påverkar vad vi läser, lyssnar eller tittar på är svårt 
att kringgå. Det är just denna aspekt denna studie skall titta närmare på. Hur mycket medial 
uppmärksamhet får handikappidrotten och dess utövare, ledare och tävlingar idag? Det är inte 
bara utrymmet som är intressant utan även hur det utrymmet som ges förvaltas och behandlas av 
media. Är en handikappidrottare duktig eller är denne duktig trots sitt handikapp? Vad säger man 
i Sveriges största dagstidning?  
 
Syftet med denna uppsats är således att (1) undersöka vilket utrymme handikappidrott ges i 
Sveriges största tidning (Aftonbladet), (2) titta på hur Aftonbladet framställer handikappidrott 
och dess utövare, samt (3) att se om någon förändring har skett över tid (under de senaste åtta 
åren). 
 
Det är viktigt att påpeka att denna studie fokuserar på Aftonbladet och inte all svensk media. Det 
går inte att generalisera svensk media utefter en undersökning med enbart Aftonbladet som 
underlag. Dock kan granskningen av Aftonbladet fungera som en fingervisning om hur det 
rådande medieklimatet ser ut idag då denna tidning är en betydande aktör på den svenska 
mediemarknaden.   
 
1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som denna uppsats behandlar är fyra till antalet. Den första frågan ställs för 
att få en övergripande bild av handikappidrott och dess plats i media. Den andra frågeställningen 
ställs för att ta reda på vart fokus, personligt eller idrottsligt, ligger i samband med 
framställningen av artiklar som behandlar handikappidrott och dess utövare. Den tredje frågan 
ställs för att finna klarhet i hur idrottare med funktionsnedsättningar och deras prestationer 
framställs i Aftonbladet. Den fjärde och sista frågan avser titta på utvecklingen över tid gällande 
vilket utrymme som ges samt vart fokus ligger i relation till handikappidrott. De fyra frågor som 
ämnas besvaras genom denna studie är: 

 
5  http://www.shif.se/t2.aspx?p=119789, hämtad 2008-12-09 
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• Vilket utrymme ges handikappidrott i Aftonbladet? 
• Vilket fokus har Aftonbladets rapporteringen av handikappidrott? 
• Hur framställs idrottare med funktionsnedsättningar och deras prestationer samt 

handikappidrott i Aftonbladet? 
• Kan vi se några skillnader på utrymme och fokus år 2000 jämfört med år 2008?  

 
 
 
1.3 Disposition:  
Den första delen av uppsatsen innehåller en inledning följt av en problemformulering och ett 
syfte. Vidare följer de frågeställningar som uppsatsen bygger på. För att kunna svara på de 
frågeställningar som ämnas besvaras krävs bakgrundskunskap. Detta är således syftet med den 
andra delen av uppsatsen. Den delen behandlar synen på personer med funktionsnedsättning ur 
ett bredare samhälleligt perspektiv samtidigt som den ger en bakgrund till de Olympiska Spelen 
och Paralympics. Den tredje delen av uppsatsen placerar studien i ett teoretiskt ramverk. Vidare 
följer den fjärde delen som förklarar tillvägagångssättet för de undersökningar som utförs i form 
av ett Metod och Urvalsavsnitt. I femte delen följer analysavsnittet som innehåller en 
utrymmesanalys, en fokusanalys och en framställningsanalys. Efter detta kommer resultaten att 
presenteras och slutsatser kommer att dras.  
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2. Bakgrund 
För att få en bättre förståelse för problematiken och samhällets syn på personer med 
funktionsnedsättningar kan det vara nyttigt att blicka bakåt. Att titta på historiken runt vad man 
förr kallade handikappade personer och deras situation i samhället är viktigt för att förstå var 
diskriminering och utanförskap kommer ifrån och hur det än idag påverkar samhället som vi 
lever i. Denna förförståelse är i sin tur essentiell för genomförandet av denna studie då det är 
möjligt att kvarlevor från detta synsätt än idag kan förekomma.   
 
2.1 En historisk tillbakablick: 
Personer med funktionsnedsättning har i alla tider fallit offer för diskriminering. Man har som 
person med funktionsnedsättning tillhört en grupp som inte anses ”passa in” i samhället och det 
har periodvis funnits en önskan från samhälleligt håll att hålla personer med funktionsnedsättning 
separerade från personer utan funktionsnedsättningar, det vill säga personer tillhörande normen. I 
en rapport som handikappombudsmannen presenterat skriver denne bland annat:  
 

”Länge var avsikten med segregationen att skydda personer med funktionsnedsättning från 
övriga samhället. Men med rasbiologins landvinningar i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet blev avsikten mer att skydda samhället från funktionshindrade.”6 
 

Denna syn på personer med funktionsnedsättning kan i dag verka förlegad och smått chockerande 
men faktum är att för lite drygt 60 år sedan gick följande beskrivning av personer med 
funktionsnedsättning att läsa i Hemmets Läkarbok7:  
 

”Hos de slöa idioterna saknas varje initiativ, de rastlösa och livliga däremot kunna bli en plåga 
för omgivningen. De uppträda synnerligen störande, förstöra allt vad de komma 
över, få omotiverade raseriutbrott göra ofog av allehanda slag och kunna genom sin ohämmade 
impulsivitet bli verkligt farliga. Inte sällan är de djurplågare och kunna bli både pyromaner och 
förövare av våldsdåd utan att på minsta sätt fatta att de gjort något orätt. 
 
Det säger sig självt att idioterna böra omhändertagas på särskilda anstalter. Det är inte ovanligt 
att deras mödrar inte vilja skiljas från dem utan i missriktad moderskärlek önska behålla dem i 
hemmet så länge som möjligt, vilket naturligtvis innebär stora påfrestningar inte bara för 
modern utan också för den övriga omgivningen. Bortsett från detta gå dessa barn också miste 
om det disciplinerande inflytande som specialanstalterna kunna bibringa dem.”8  

 
Mot slutet av 60-talet började detta synsätt förändras då man i Sverige strävade efter ett mer 
jämlikt samhälle. Man började inse att problemet inte låg hos individen utan att samhället stod för 
den stora problematiken då det inte var anpassat utifrån samhällets invånare där personer med 
funktionsnedsättning utgör en del. Ur denna utveckling dök flera handikapporganisationer upp 
vilket tillsammans med den ökade strävan efter jämlikhet bidrog till ett behagligare 
samhällsklimat för personer med funktionsnedsättning.9 Ytterligare en positiv händelse som 

 
6 Handikappombudsmannen, Diskriminering och Tillgänglighet, rapport till diskrimineringskommitén 
2004 sid.17 
7 Hemmets lärobok var en vanligt förekommande bok i svenska hushåll under en längre tid. Den innehöll 
information om krämpor och sjukdomar samt dess symptom och hur man kunde kurera dessa åkommor.  
8 Handikappombudsmannen, ”Diskriminering och Tillgänglighet, rapport till diskrimineringskommitén” 
2004 sid.17f 
9 Handikappombudsmannen, ”Diskriminering och Tillgänglighet, rapport till diskrimineringskommitén” 2004 sid.18f 
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bidragit till positiva förändringar för personer med funktionsnedsättning var inrättningen av 
Handikappombudsmannen (HO) vilket visade på en vilja att förbättra klimatet för personer med 
funktionsnedsättning. HO bildades 1994 men inte förrän 1999 stiftades en lag om förbud mot 
diskriminering. Lagen innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning inte längre får 
bli diskriminerade på sin arbetsplats.10 Dock täcker inte den nuvarande lagstiftningen den ideella 
sektorn. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning fortfarande riskerar att 
diskrimineras inom exempelvis stora delar av idrottsvärlden. Framförallt brister svensk lag vad 
gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Med tillgänglighet menas att lokaler 
och annat är otillgängliga för vissa. Detta har betydelse även i idrottssammanhang då det 
exempelvis kan bli problem med tillgängligheten till idrottslokaler för träning och tävling.    
 
Låt oss återgå till det centrala temat för denna studie – handikappidrotten. Som påpekades ovan 
har mycket hänt inom detta område. Ett aktuellt exempel är 2008 års bragdguldvinnare Jonas 
Jacobsson. Han är den förste handikappidrottare att mottaga det här priset som tidigare har 
tilldelats storheter som Björn Borg och Karolina Klüft. Den ökade sponsringen av 
handikappidrott tyder också på en positiv utveckling. Sammantaget kan detta vara en indikation 
på att handikappidrott börjar bli taget på allvar. Dessa framsteg till trots så finns det mycket kvar 
att arbeta med då handikappidrotten exempelvis fått fler aktiva men mindre resurser.11 Man kan 
även i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet läsa om hur bedömningen av handikappidrottare 
skiljer sig från bedömningen av andra idrottare. Här uppmanar man media att "ta av 
silkesvantarna" samt att "[h]ylla oss när vi tar medalj, såga oss när vi underpresterar."12 Med andra ord 
kvartstår problem och det finns mycket kvar att göra innan idrottare i Sverige behandlas på 
likvärdiga villkor. Nedan följer en beskrivning av OS och Paralympics samtidigt som 
utvecklingen av de båda mästerskapen beskrivs. 
 
2.2 De Olympiska Spelen och Paralympics: 
De Olympiska spelen, förkortat OS, är den största återkommande sportsliga händelsen i vår tid. 
OS härstammar från Grekland och första spelen ägde rum i Aten 1896 där 241 representanter från 
14 länder deltog och tävlade mot varandra under 10 dagar.13 Mycket har hänt sedan dess och 
mästerskapen har vuxit sig större, vilket siffrorna från OS i Beijing visar. Där deltog 11 190 
idrottare från 204 länder och drygt 46 miljoner tittare såg invigningen av mästerskapet. Sverige 
har arrangerat sommar-OS i Stockholm (1912) och har även ansökt om vinter-OS ett flertal 
gånger men aldrig lyckats få spelen till Sverige. 
 
Att ta medalj eller åtminstone prestera bra i ett Olympiskt Spel är i de flesta fall en idrottares 
högsta önskan. Anledningen till att spelen har en så hög status bland idrottare är en kombination 
av den starka tradition som OS har, den tuffa konkurrensen, samt att man inte får många chanser 
att delta i spelen då de går av stapeln så pass sällan som var fjärde år. 
 
I OS representerar deltagarna sitt land vilket bidrar till ett stort intresse bland allmänheten. Det är 

 
10  Handikappombudsmannen, ”Diskriminering och Tillgänglighet, rapport till diskrimineringskommitén” 2004 
sid.22f 
11 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_926067.svd, hämtad 2008-12-10 
12 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_926067.svd, hämtad 2008-12-10 
13 http://www.ne.se/artikel/275790?i_whole_article=true, hämtad 2008-12-10 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_926067.svd
http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_926067.svd
http://www.ne.se/artikel/275790?i_whole_article=true
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inte ovanligt att man i Sverige får ledigt från jobbet under en OS-final med svensk inblandning 
eller att försäljningen av svenska flaggan ökar under OS-veckorna. Intresset är enormt vilket 
leder till en ökad rapportering av sportnyheter under dessa veckor.  
 
Paralympics har däremot inte en lika lång tradition. De första spelen ägde rum i Rom år 1960 
med ca 400 deltagare från 23 länder. Till en början deltog endast idrottare med ryggmärgsskador 
men från 1976 har amputerade, cp-skadade, synskadade och en grupp kallad ”Les Autres” (övriga 
handikapp) deltagit.14 Senast ägde Paralympics rum i Beijing (Kina) 2008 och där deltog ca 4000 
idrottsmän och kvinnor som tillsammans representerade 147 länder.15 Sverige har, sedan första 
gången de deltog (1968 Tel Aviv), i förhållande till storlek och folkmängd presterat bra resultat i 
Paralympics. Den mediala bevakningen har dock aldrig varit speciellt hög om man drar 
paralleller mellan den framgång som de svenska handikappidrottarna faktiskt haft och utrymmet 
de fått i svensk media. Det är kring detta den kvantitativa analysen kommer att uppehålla sig.  
 

 
14  http://www.ne.se/artikel/731158/731158 Hämtad 2008-12-10 
15  http://www.ne.se/artikel/731158/731158 Hämtad 2008-12-10 

http://www.ne.se/artikel/731158/731158
http://www.ne.se/artikel/731158/731158
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer de teorier som är relevanta för studien presenteras. Den första teorin som 
förklaras är agenda setting. Denna teori har en stark koppling till utrymmesanalysen i den 
undersökning som skall presenteras. I andra delen av detta avsnitt kommer det konstruktivistiska 
synsättet och skapandet av mening att diskuteras. Denna del i avsnittet är viktig då betydelsen för 
hur ett budskap framställs och uppfattas diskuteras. Denna del kommer att kopplas till 
fokusanalysen och framförallt textanalysen. I anslutning till detta kommer även begreppen 
encoding/decoding diskuteras. Den tredje och avslutande punkten i detta avsnitt behandlar 
stereotypifiering och utanförskap. Även denna del är kopplad till fokusanalysen samt 
textanalysen då studien ämnar titta på Aftonbladet och dess sätt att stereotypifiera. Låt oss nu gå 
igenom de tre delarna grundligare.  
  
3.1 Agenda Setting 
Grundidén med Agenda Setting är enligt McQuail att ”[t]he news media indicate to the public what the 
main issues of today are and this is reflected in what the public perceives as the main issues”.16 Det innebär 
att vi som publik fungerar som mottagare av en nyhet och tar ställning samt reflekterar över 
budskapet. Samtidigt reflekterar vi sällan över hur viktigt detta budskap egentligen är och varför 
det är just detta budskap vi väljer att reflektera över.17 Nyhetsmedierna bestämmer vilka nyheter 
som har något värde och vilka nyheter vi som mottagare skall ta del av. Konsekvensen av att de 
väljer vilka nyheter som skall publiceras blir att media har en stor makt över hur vi som 
mottagare uppfattar och ser på vår omvärld. Förenklat innebär det att media i stor utsträckning 
påverkar vad vi ser av vår omvärld. Media påverkar vad vi anser vara en viktig och relevant 
nyhet vilket bidrar till att många nyheter aldrig får se dagens ljus då de av media och, följaktligen 
av allmänheten, inte anses vara av betydelse. Ovanstående stycke skulle krasst kunna 
sammanfattas med orden: syns man inte så finns man inte. Vad eller vilka som syns 
(representeras) i media är således av stor betydelse. 
 
Första steget i den undersökning som ligger till grund för denna uppsats behandlar utrymmet av 
nyheter i media. Här undersöks vilket utrymme handikappidrott ges i svensk press (i denna studie 
representerat av Aftonbladet). Att granska nyhetsrapportering är vanligt inom medieforskningen. 
Denna studie går steget längre genom att även granska nyhetsrapporterring av de nyheter som 
inte är så vanligt förekommande. Enligt den feministiska teoretikern Carol Lee Bacchi är det 
minst lika viktigt att undersöka vad man inte talar om som vad man talar om. Med andra ord 
innebär ett val att rapportera om en nyhet att något annat väljs bort.18 En del i denna uppsats blir 
alltså att undersöka på vilket sätt agenda setting förekommer men framförallt i vilken 
utsträckning. Om underökningen skulle visa att handikappidrotten får relativt lite utrymme i 
Aftonbladet måste man ställa sig frågan vilka konsekvenser det för med sig. Med McQuail’s teori 
i åtanke ter det sig rimligt att en sådan brist på representation i media de facto kommer att 
påverka handikappidrotten och framförallt samhällets syn på den.   
 
 

 
16 McQuail, Denis, Mass Communication Theory, Oxford 2005 sid.512 
17 McQuail, Denis, Mass Communication Theory, Oxford 2005 sid.512 
18 Bacchi, Carol Lee, Women, Policy and Politics. The Construction of Policy Problems, London 1999 sid. 12 
. 
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3.2 Skapandet av mening 
Efter att ha reflekterat över betydelsen av vad som representeras ska betydelsen av hur något 
representeras diskuteras härnäst. Tankar kring detta bygger till stor del på ett konstruktivistiskt 
synsätt. Konstruktivismen anser att det inte finns något som heter ”objektiv sanning” och man 
förkastar den traditionella västerländska vetenskapen. Konstruktivisterna menar att sanningen 
alltid är tillfällig beroende på vem eller vilka som tittar på den och exempelvis marxistiska, 
allomfattande teorier ser man som totalitära och förkastliga. Man förknippar ofta konstruktivism 
med språkliga teorier då man menar att vi uppfattar världen genom språket och erfarenheter. 
Detta förstärker ytterligare synen på den subjektiva sanningen som den egentliga sanningen.19  
 
Med denna syn på sanningen som bakgrund är kopplingen till media inte lång. Media, vare sig 
det handlar om tv, radio eller press använder sig av språket för att nå ut med sitt budskap. Den 
mediala makten beskrivs i en av statens offentliga utredningar där man kan läsa att: 
 

”En av de aspekter som internationella forskare har lyft upp är att massmedierna genom 
sitt genomslag och sin övergripande funktion av att tillhandahålla information för 
människor har en förmåga att någorlunda självständigt skapa ”sociala realiteter”, dvs. 
den verklighetsuppfattning som vid en viss tidpunkt är gällande i ett samhälle.”20  

 
Detta innebär att media skapar en föreställningsvärld som invånarna i ett samhälle rör sig i då det 
budskap som media förmedlar ofta accepteras som om det vore given fakta.21 
 
Vi som mottagare lyssnar och tar till oss informationen i budskapet på olika sätt och tolkar 
meddelandets mening efter en rad faktorer som påverkar oss.22 Dessa faktorer innefattar 
exempelvis mottagarens kulturella, geografiska, ekonomiska eller religiösa situation.23 Som 
citatet ovan lyfter fram är media en viktig bidragande orsak till invånarnas uppfattning om dess 
omgivning vilket skulle innebära att vi som mottagare delvis uppfattar vår omgivning utefter de 
faktorer som media skapat. Samtidigt säger bland annat McQuail att både sändare (journalist) och 
mottagare (läsare) spelar betydelsefulla roller i formuleringen av budskapet. Mening formas i en 
tvåvägskommunikation snarare än i en envägskommunikation. Detta synsätt på hur ett 
meddelande formas och skapas kallas vanligen encoding/decoding.24 Uppfattningarna om medias 
makt skiljer sig men att media spelar en roll på hur invånare i ett samhälle uppfattar verkligheten 
kan de flesta enas om och därför kommer denna studie att utgå från detta.   
 
Även om vi som mottagare och konsumenter av mediekanaler är en del av meningsskapandet och 
har vissa valmöjligheter så finns det faktorer som vi inte kan styra över. Vi kan styra över vilken 
kanal vi skall använda oss av men, som ovanstående stycke om agenda-setting visade, så kan vi 
inte fullt ut bestämma vad den kanalen skall förmedla och innehålla. Just därför är det viktigt att 
stora aktörer på mediemarknaden försöker förmedla nyheter där alla grupper i samhället är 

 
19 Gemzöe, Lena. Feminism, Stockholm 2006 
20 Statens offentliga utredning, Det blågula glashuset, 2005:56 sid. 129 
21 Statens offentliga utredning, Det blågula glashuset, 2005:56 sid. 130 
22 Hall, Stuart, Representation: cultural representations and signifying practices, London 1997 sid. 31 
23 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle Göteborg 2002, sid. 84 
24 Se exempelvis McQuail, Denis, Mass Communication Theory, Oxford 2005 samt Gripsrud, Jostein. Mediekultur, 
Mediesamhälle Göteborg 2002, sid. 84 
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representerade. Det är viktigt att bli representerad i mediala sammanhang men kanske ännu 
viktigare är på vilket sätt representationen sker.  
 
3.3 Stereotypifiering och utanförskap 
När media vill nå ut med ett budskap som behandlar en individ eller en grupp av individer 
använder de sig ofta av generaliseringar och förenklingar. Denna typ av stereotypifiering 
underlättar sändarens möjlighet att förmedla budskapet samtidigt som mottagaren lättare kan 
förstå och placera individen eller en grupp av individer i specifika kategorier. En stereotyp skapas 
genom kulturella överenskommelser vilket innebär risker då en kulturell sanning inte alltid 
speglar verkligheten. Genom stereotypifiering riskerar sändaren och mottagaren att kategorisera 
en individ eller grupp i ett fack där de egentligen inte hör hemma. Dessa fack är i sig själva 
kulturellt betingade och kan därför vara problematiska.  
 
Att placera individer eller grupper av individer i fack bidrar till upprättandet av de samhälleliga 
normerna. Dessa bygger på en vi/dom mentalitet som i sin tur kan leda till utanförskap. Att inte 
tillhöra normen innebär att man tillhör en grupp som av de inom normen ofta refereras till som 
”de andra”. Skillnaden skapar normen likväl som normen skapar skillnaden. Att inte tillhöra 
normen skapar ofta problem då ”de andra” inte alltid anses har samma rättigheter eller att man i 
en minoritet har en sämre position i samhället. Ofta kan detta bero på okunskap eller rädsla för 
det ”annorlunda”. Det ”annorlunda” tenderar också att porträtteras som något exotiskt och 
fascinerande. 25 Mycket fokus läggs generellt på de aspekter som just anses ”annorlunda”. De 
personer som placeras i kategorin tenderar därmed att i första hand vara exempelvis personer med 
funktionsnedsättning för att i andra hand tillåtas vara enbart personer med en mängd 
egenskaper.26 Stuart Hall säger att ”[p]eople who are in any way significantly different from the majority 
– them rather than ’us’ – are frequently exposed to this binary form of representation.”27 Vad Hall menar 
är att individer som inte tillhör normen ofta beskrivs genom sina skillnader. Han använder 
exempel som god/ond, civiliserad/ociviliserad eller ful/attr 28

 
 Efter den här beskrivningen av de olika synsätt och teorier som kommer att användas i denna 
studie följer en beskrivning av de metoder som skall användas för att ta reda på frågeställningarna 
beskrivna i avsnitt 1.2.    
 

 
25 Said, Edward W. Orientalism Stockholm 1978, Sid 78ff 
26 http://www.journalisten.se/artikel/12578/funktionshindrade-blir-offer-i-svts-nyhetsrapportering hämtad 2008-10-
10 
27 Hall, Stuart, Representation: cultural representations and signifying practices, London 1997 sid.229  
28 Ibid sid.229 

http://www.journalisten.se/artikel/12578/funktionshindrade-blir-offer-i-svts-nyhetsrapportering
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4. Metod och Urval 
I detta avsnitt skall metod och urval presenteras och motiveras. Undersökningen är uppdelad i tre 
steg för att på ett så utförligt sätt som möjligt kunna svara på frågeställningarna. Första delen i 
detta avsnitt beskriver arbetsprocessen som ligger till grund utrymmesanalysen. I andra delen 
beskrivs metoden som skall användas i fokusanalysen. Den tredje och slutliga metoden som 
bygger på textanalys syftar till framställningsanalysen.    
 
4.1 Utrymmesundersökning (steg 1) 
För att kunna svara på de olika frågeställningarna krävs delvis skilda metoder. Den första 
frågeställningen ämnar undersöka vilket utrymme handikappidrott ges i Aftonbladet. Eftersom 
svensk press i vanliga fall syftar till all press inom Sverige är det lämpligt att man bestämmer sig 
för en avgränsning. Om denna uppsats skulle ha för avsikt att jämföra tidningar för att 
exempelvis titta på ägandeinflytande skulle användandet av mer än en tidning vara lämpligt. Då 
detta inte är fallet ter det sig naturligt att använda en enskild tidning. Eftersom denna studie även 
tittar på utvecklingen över tid är användandet av en enskild tidning fördelaktigt då man kan 
utesluta att en eventuell förändring beror på användandet av olika tidningar. För att sedan besluta 
vilken tidning som lämpar sig bäst för denna undersökning krävs en närmare titt på tidningar i 
Sverige.  
 
Det viktigaste argumentet för val av tidning är i denna studie storlek. Siffrorna i tabellen nedan 
visar att Aftonbladet är Sveriges idag största tidning med flest sålda upplagor per dag och år. Det 
är även den tidning vars hemsida29 har störst antal besökare per dag och år. Utefter detta 
resonemang står det klart att Aftonbladet förefaller lämpligast att använda sig av då denna tidning 
når ut till flest antal läsare.  
 
Att använda sig av ett annat medium (Radio eller Tv) för denna studie hade varit möjligt men 
betydligt mer tidskrävande och svårare med tanke på de undersökningstekniska skäl som hade 
uppstått. Då den press som skall undersökas finns tillgänglig i ett lättmanövrerat arkiv och allt 
som skall användas som underlag finns dokumenterat blir detta medium lättare att hantera. Det 
skall dock tilläggas att det genom mediearkivet inte fanns tillgång till artiklar publicerade på 
webben vilket medför en minskad differens gällande antal läsare av de olika tidningarna. Vad 
som skall tas i beaktning är dock att skribenterna och deras riktlinjer är desamma i nätupplaggan 
som i papperstidningen vilket gör att innehållet och framställningen inte bör skilja mellan de två 
upplagorna. Här nedan följer en beskrivning av det valda mediet, svensk press.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Se www.aftonbladet.se  

http://www.aftonbladet.se/
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4.1.1 Tabell över antal läsare  
Tidning Läsare/dag (Feb 2008)30 Läsare (Nätupplagan) (Sep 2008) 31

Aftonbladet 399 400 2 964 000

Dagens Nyheter 344 200 659 000

Expressen, GT och KP 320 400 1 182 000

Göteborgs-Posten 246 900 275 000

 
Det finns flera sätt att bedöma utrymme i en tidning. Man kan använda sig av metoden att räkna 
ord eller titta på vart i tidningen ämnet man undersöker behandlas. Då denna undersökning täcker 
knappt fem veckors sportrapportering underlättar det att räkna artiklar istället för att räkna ord. 
Just på grund av tidsperiodens längd så kommer inte resultaten att skilja sig nämnvärt oavsett om 
man räknar artiklar eller ord. Att räkna artiklar ger en tydlig indikation på hur förhållandet 
mellan, i detta fall, handikappidrott och annan idrott visar sig i form av utrymme. För att utföra 
denna typ av undersökning är ett mediearkiv32 ett utmärkt verktyg. Att studera volym är vanligt 
förekommande i denna typ av undersökningar och den metoden har sina fördelar. Då 
tidsutrymmet för denna studie är begränsat är det således inte praktiskt genomförbart att använda 
sig av den metoden. I och med de faktorer som påpekades ovan så är metoden där man räknar 
artiklar sannolikt bäst lämpad för denna studie.   
 
Vad skall man då leta efter? För denna undersökning krävs någon typ av avgränsning. Att 
använda sig av sökord som sport eller handikapp är inte tillräckligt avgränsat då antalet artiklar 
som saknar relevans tar upp för stor del av det sammanlagda undersökningsunderlaget. Det skulle 
medföra en minskad begreppsvaliditet33 och undersökningens trovärdighet skulle äventyras. 
Istället passar sökord som OS och Paralympics bättre. Dels för att det är dessa två mästerskap 
som står som underlag för undersökningen, dels för att man minskar antalet artiklar och höjer 
begreppsvaliditeten. Samtidigt finns det ett intresse i att avgränsa tidsperioden för 
undersökningen. Vad som förefaller passande i detta fall är att tillämpa sökorden under perioden 
för de tidigare nämnda mästerskapen, OS och Paralympics.  
 
Vad som kan förefalla problematiskt här är skillnaden i antal tävlingsdagar då OS under båda 
tidsperioderna pågår i 17 dagar medan Paralympics under båda tillfällena pågår i 12 dagar. 
Alternativet till att täcka hela mästerskapen vore att exempelvis täcka en vecka under båda 
mästerskapen, vid två tillfällen. Detta alternativ blir dock problematiskt då rapporteringen under 
OS och Paralympics inte är konstant. Det vill säga att vissa dagar under OS och Paralympics ges 
mer medialt utrymme, exempelvis kan svenska medier bevaka vissa svenskrelaterade händelser 
hårdare än dagar då svenskar inte deltar i lika stor utsträckning. Det finns även vissa sporter som 
                                                            
30 http://www.ts.se/Public/Index.aspx, hämtad 2008-11-29 
31 http://www.dagspress.se/Edrum.jsp?category=1759&idx=4, hämtad 2008-12-03 
32  https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html , hämtad 2008-12-03 
33  Esaiason, Peter M.fl. Metodpraktikan, Stockholm 2004 sid.61ff 

http://www.ts.se/Public/Index.aspx
http://www.dagspress.se/Edrum.jsp?category=1759&idx=4
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lockar fler läsare och som därför bevakas hårdare vilket leder till ett ojämnt flöde när det gäller 
volymen på nyhetsrapporteringen. Exempelvis var antalet artiklar från OS i Sydney 08-08-15 
endast 4 till antalet då inga svenska idrottare med medaljchans tävlade. Detta datum kan man 
jämföra med 08-08-24 då 14 artiklar publicerades då flera finaler gick av stapeln och flera 
svenskar tävlade. Denna problematik åtgärdas genom att ett dagssnitt över antal publicerade 
artiklar räknas ut genom att dividera det totala antalet artiklar med det totala antalet dagar.  
 
Varför studien ämnar undersöka två olika tidsperioder med åtta års mellanrum bör också 
motiveras. Att undersöka Paralympics och OS 2008 ter sig lämpligt då dessa mästerskap är de 
mest aktuella. Att välja att jämföra detta med 2000 års Paralympics och OS har flera anledningar. 
Först och främst skall det betänkas att det inte är lämpligt att jämföra två mästerskap med för 
långt tidsmässigt mellanrum då medias bevakning har utvecklats i allt raskare takt. Dessutom är 
det mer problematiskt att utröna utveckling över tid om tidsförloppet är för kort. Då sökord och 
tidsavgränsningar är bestämda och förklarade kan man därefter börja jämföra antal artiklar och 
utefter det fastslå ett trovärdigt resultat gällande utrymmet.  
 
4.2 Fokusundersökning (steg 2)     
Det andra steget i undersökningen ämnar titta på vart fokus ligger vid framställningen av 
handikappidrott och dess utövare respektive annan idrott och dess utövare. Denna jämförelse görs 
för att se om framställningarna skiljer sig åt vad gäller deras fokus. Här passar en kvantitativ 
innehållsanalys bra för att närma sig problemet. En sådan analys är praktisk när man ämnar 
kategorisera innehållet i ett material. Denna metod är även användbar då frekvens och utrymme 
av kategorier skall undersökas.34 För att undersöka fokus i artiklar som beskriver handikappidrott 
och dess idrottare är det lämpligt att återigen ta hjälp av mediearkivet. Det förefaller lämpligt att 
använda sig av samma sökord och tidsram i denna undersökning som i den föregående 
utrymmesundersökningen. Trots att undersökningarna inte är desamma är tidsramarna för 
undersökningarna desamma och OS samt Paralympics är fortfarande det som ämnas undersökas.  
 
För att underlätta analysen av undersökningen krävs någon form av kategorisering. Ponera att en 
idrottare deltagit i OS eller Paralympics och Aftonbladet publicerar en artikel angående denna 
prestation. Vad ligger då fokuset på? Fokuserar de på den idrottsliga prestationen först och främst 
placeras den artikeln i kategorin idrottsligt fokus. Om de istället fokuserar på personen bakom 
prestationen faller artikeln under kategorin personfokus. Det är dessa två variabler som kommer 
användas vid denna undersökning för att titta närmare på framställningen av handikappidrotten 
och dess utövare.  
 
Den första variabeln (idrottsligt fokus) skall syfta till artiklar som behandlar en idrottslig 
prestation eller ett resultat. Artikeln lägger inte vanligtvis någon stor vikt, eller ingen alls, vid 
personen som utförde prestationen eller dennes möjliga funktionsnedsättning. Artikeln skall 
publiceras för att idrottaren har gjort något som anses ha ett nyhetsvärde på idrottsliga grunder 
och inte för att personen exempelvis har gjort en bra prestation ”trots” sin funktionsnedsättning 
eller efter att ha gått igenom en svår period i livet. För att tydligöra vad som påverkar valet av 
kategorisering presenteras nedan exempel på ord som frekvent förekommer i samband med 
artiklar som har idrottsligt fokus.   

 
34 Esaiason, Peter M.fl. Metodpraktikan, Stockholm 2004 sid. 219 
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• Medalj, rekord, vinst, förlust, fiasko, succé, mål, final, anfall, försvar, favorit, poäng, 

mästare, titel, taktik, strategi, match, omgång, tävling.   
 
Att dessa ord förekommer i en artikel bestämmer inte automatiskt kategoriseringen. De måste 
förstås i relation till sammanhanget och fungerar således som ett hjälpmedel. Ett ytterligare 
hjälpmedel som avgör kategorisering är hur stort utrymme av den totala artikeln som personligt 
respektive idrottsligt fokus ges. De ovan och nedan nämnda orden tillsammans med utrymmet 
som ges till respektive fokusområde leder till en bedömningsgrund för var artikelns tyngdpunkt 
ligger.  
 
Den andra variabeln (personligt fokus) syftar till artiklar som i sin framställning framhåller den 
personliga aspekten i stor utsträckning. Det vill säga en artikel som exempelvis lägger sin 
tyngdpunkt på att behandla idrottarens funktionsnedsättning eller en persons situation i samhället. 
Det är svårare att döpa den andra variabeln eftersom det finns flera aspekter än 
funktionsnedsättning att resonera kring. Det är exempelvis tänkbart att media framhåller 
personerna snarare än resultatet utan att nödvändigtvis ta upp funktionsnedsättningen. Variabeln 
hade även kunnat benämnas med uttrycket fokus på funktionsnedsättning men denna formulering 
skulle vara missvisande då det finns fler aspekter än funktionsnedsättning att titta på samt att en 
undersökning även skall utföras på OS och dess deltagare och där är inte funktionsnedsättningar 
ett aktuellt ämne. Variabeln bör vara bredare än att bara fokusera på funktionsnedsättningen då 
artiklarna kan behandla saker som exempelvis livsöden, livsstil, kön eller etnicitet. Att endast 
använda artiklar med fokus på funktionsnedsättning skulle därför lämna många artiklar utanför 
denna undersökning vilket skulle vara missvisande och i sin tur leda till minskad validitet.35 Även 
i de artiklar med fokus på det personliga finner man frekvent återkommande ord som exempelvis: 
 

• Tragedi, kamp, revansch, sorg, hjälte, livsöde, mot alla odds, familj, stark, hinder, yrke, 
vänskap, kärlek, offer, intresse. 

 
Då dessa två variabler är relativt breda i sitt omfång finns det risk att resultatet inte blir så tydligt 
och att det blir svårare att analysera resultatet. Med två enskilda variabler blir även arbetet med 
artiklarna svårare att utföra. En artikel kan exempelvis fokusera på en idrottslig prestation men 
samtidigt innehålla diskussion rörande en idrottares funktionsnedsättning eller dennes tragiska 
livsöde. Detta problematiserar undersökningen och därför krävs en tydligare kategorisering av 
artiklarna och vad de egentligen innehåller. För att åtgärda den diskuterade problematiken 
kommer de två variablerna att anta ett flertal variabelvärden. För att minimera utrymmet för 
godtyckliga bedömningar så måste man vara noggrann med att precisera de variabelvärden man 
ämnar använda sig av.  
 
Låt oss därför titta närmare på de variabelvärden som används i denna undersökning. För att 
bestämma variabelvärden måste man först bestämma sig för vilken skala man skall använda. En 
ordinalskala passar bra in på denna sortens undersökning då den först hjälper till att placera 
artiklarna i olika kategorier samtidigt som man med hjälp av denna skala kan rangordna 

 
35  Esaiason, Peter M.fl. Metodpraktikan, Stockholm 2004 sid.61ff 
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kategorierna.36 I detta steg av underökningen används relativt många och smala kategorier för att 
på det sättet ytterligare nyansera resultatet. Här nedan ser vi en uppställning av den kategorisering 
som denna undersökning ämnar använda sig av. 
 
 
 
4.2.1 Mall för analys ”Personligt fokus” 

Datum/artikel Mycket Högt Högt Lågt Mycket Lågt Irrelevant 

      
 
 
4.2.2 Mall för analys ”Idrottsligt fokus” 

Datum/artikel Mycket Högt Högt Lågt Mycket Lågt Irrelevant 

      
 
 
Vid genomgång av varje artikel placeras ett kryss för var på skalan den passar in. Placering görs 
både i skalan för personligt fokus samt i skalan för idrottsligt fokus. Så vad krävs för att en artikel 
skall placeras i en viss kategori? 
 
För att en artikel skall placeras i kategorin för ett mycket högt personligt fokus krävs att artikeln 
lägger en mycket stor vikt vid personen eller de personer som artikeln behandlar. Artikeln kan 
exempelvis grunda sig på idrottarens privatliv och vad denne har för intressen, privata relationer, 
social bakgrund eller funktionsnedsättning. Dessa exempel är bara några förslag på vad artikeln 
kan innehålla men det viktiga för att artikeln skall anses ha mycket högt personligt fokus är att 
det i artikeln läggs stor vikt vid dessa eller liknande faktorer. 
 
Motsatsen till den ovan beskrivna kategorin är variabelvärdet mycket högt idrottsligt fokus. För 
att en artikel skall hamna där krävs det istället att journalisten lägger mycket stort fokus på vad en 
idrottare presterar eller presterat. En sådan artikel kan exempelvis innehålla beskrivningar av 
resultat, medaljer, segrar eller förluster. Då kategorierna högt och lågt personligt eller idrottsligt 
fokus står mellan de tidigare förklarade extremerna är en närmare beskrivning av dessa 
överflödig. Att en artikel exempelvis har högt istället för mycket högt personligt fokus innebär 
endast att artikelns fokus inte är lika starkt eller tydligt.     
 
Vad som är väldigt viktigt att påpeka är att en artikels placering i en kategori tillhörande den ena 
variabeln inte per automatik innebär motsatt placering i den andra variabeln. Att en artikel 
exempelvis placeras i kategorin för ett mycket högt personligt fokus innebär inte att den 
automatiskt placeras i kategorin för ett mycket lågt idrottsligt fokus. Vissa artiklar innehåller 

                                                            
36  Esaiason, Peter M.fl. Metodpraktikan, Stockholm 2004 sid.372 
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inslag av både personligt och idrottsligt fokus. Då detta händer placeras artikeln helt enkelt i den 
kategori som lämpar sig bäst i båda variablerna.  
 
I tabell 4.2.1 och 4.2.2 finns även en kategori som har benämningen irrelevant. Denna kategori 
syftar till de artiklar som inte hör hemma i någon av de övriga kategorierna. De artiklar som inte 
platsar i någon av de övriga kategorierna är exempelvis faktarutor som presenterar ett resultat 
från ett mästerskap. Eftersom resultat har en tydlig koppling till idrottsligt fokus kan det tyckas 
märkligt att lämna dessa utanför underökningen. Problemet med dessa faktarutor är att de inte 
framställer någonting annat än ett resultat. Det finns inte plats för någon text annat än idrott följt 
av namn och resultat. Det finns med andra ord inte plats för något journalistiskt eller redaktionellt 
inflytande över framställningen av faktarutan. Detta gör att det inte går att motivera dessa 
artiklars medverkan i en undersökning som tittar på framställningen av idrott och dess utövare.  
 
På samma sätt som artiklar från Paralympics har undersökts kommer även artiklar från OS att 
undersökas. Samma typ av variabler kommer att användas och ordinalskalan kommer att se 
likadan ut. Vad som skiljer sig något är variabeln personligt fokus då funktionsnedsättningar inte 
längre är ett aktuellt ämne. Frånvaron av text rörande funktionsnedsättningar är dock det enda 
som skiljer sig och i variabeln personligt fokus kvarstår fortfarande ämnen som livsstil, livsöden, 
familj och annat relaterat till personen.  
 
Denna uppsats hade tjänat ett syfte även utan en undersökning av framställningen gällande OS 
och dess deltagare. Vi kan genom de tidigare nämnda undersökningarna fortfarande fastslå vilket 
utrymme man ger handikappidrott i jämförelse med annan idrott samtidigt som man kan 
konstatera var man lägger fokus i artiklar relaterade till handikappidrott. Att trots detta inkludera 
en granskning av OS motiveras av att man genom den undersökningen kan jämföra de två 
idrottshändelserna och dess utövare. Vid en jämförelse kan man komma närmare en slutsats om 
huruvida det finns ett större resultatfokus eller personfokus på antingen handikappidrott och dess 
utövare eller idrottare utan funktionshinder och deras idrott. 
 
För att göra en undersökning av artiklar relaterade till OS i Sydney (2000) och Beijing (2008) 
behövs ett urval av artiklar göras. Då det sammanlagda antalet artiklar för båda de Olympiska 
Spelen uppgår till 936 stycken är en kategorisering av alla artiklar uteslutet. Tidsaspekten vad det 
gäller arbetet med den här uppsatsen tillåter inte en undersökning som täcker alla dessa artiklar. 
Då antalet artiklar som behandlade Paralympics är få till antalet (60st) så blir det svårt att minska 
urvalet procentuellt. Att exempelvis minska antalet artiklar för undersökningen med 50 procent 
skulle innebära att 468 artiklar rörande OS som skulle undersökas vilket fortfarande skulle vara 
något högt. Samtidigt skulle då endast 30 artiklar från Paralympics undersökas vilket skulle leda 
till en mindre nyanserad undersökning och det i sin tur skulle göra undersökningen och analysen 
mer slumpartad. Differensen mellan antalet artiklar är helt enkelt för stor därför kommer urvalet 
bestämmas av en alternativ metod.  
 
Denna metod har som mål att kategorisera lika många artiklar från OS som vid undersökningen 
av Paralympics. Detta innebär att det är 41 artiklar som skall undersökas i anslutning till OS i 
Sydney (2000) då undersökningen av Paralympics behandlade samma antal artiklar (41). Vidare 
skall 19 artiklar från OS i Beijing (2008) undersökas då det motsvarar antalet artiklar skrivna i 
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anslutning till Paralympics i Beijing (2008). Denna typ av urval kallas för ett disproportionellt 
stratifierat urval vilket gör det möjligt att göra statistiskt säkrare analyser av grupper med kraftig 
differens i antal.37 Då undersökningen av Paralympics inte grundade sig på ett strategiskt urval 
kan inte heller urvalet för OS göra det. 
 
För att välja vilka artiklar från OS som skall ingå i undersökningen krävs en uträkning som tittar 
på hur många artiklar från OS det går på en artikel från Paralympics. Genom att dela 725 (antalet 
artiklar från OS i Sydney) med 41 (antalet artiklar från Paralympics i Sydney) får man reda på 
vilken sorts intervall man skall använda. Svaret på denna division blir drygt 17 vilket innebär att 
det går 17 artiklar från OS i Sydney på en artikel från Paralympics i Beijing. Alltså kommer var 
17:e artikel att ligga som grund för undersökningen med start 2000-09-15, vilket var de 
Olympiska Spelens första tävlingsdag. 
 
Samma urvalsmetod gäller vid undersökningen av OS i Beijing från vilket Aftonbladet 
publicerade 211 artiklar jämfört med 19 artiklar från Paralympics i samma stad. Om man 
dividerar antalet artiklar från de båda mästerskapen blir svaret drygt 11 vilket innebär att man i 
undersökningen använder sig av var 11:e artikel som behandlar OS i Beijing.        
 
4.3 Framställningsundersökning (steg 3) 
I det tredje steget av undersökningen kommer en djupare analys av artiklarna att användas för att 
kunna synliggöra framställningen av handikappidrott och dess utövare. Detta kommer att göras i 
form av en textanalys. För att kunna mäta och konkretisera framställning kan man titta på språk 
och formuleringar i artiklarna. Vilka ord används och vad har de för innebörd i sammanhanget? 
Genom att titta på artiklarnas innehåll i form av ord och formuleringar är det möjligt att ge en 
bild av hur handikappidrott och dess utövare framställs eller porträtteras.  
 
Det finns flera former av textanalys att använda sig av för att beskriva och undersöka en text. 
Man kan exempelvis använda sig av en retorisk analys, en strukturell analys eller en komparativ 
analys. De ovan nämnda analysmetoderna är alla former av textanalys och metoden för denna 
studie kommer att inspireras av alla dessa metodologiska verktyg. Framförallt kommer kontexten 
diskuteras, vilket är en del av den retoriska analysmetoden. Vid undersökning av en text är det 
vanligt att titta på kontexten vilket innebär att ta en närmare titt på textens historiska och sociala 
sammanhang. Med historiska och sociala sammanhang menas exempelvis politiska eller 
ekonomiska förhållningssätt. Att vara insatt i det historiska och sociala sammanhanget är ofta 
nödvändigt för att kunna förstå en text. Om detta inte är fallet blir budskapet ofta missförstått och 
tjänar inte det ändamål budskapet var ämnat för. 38  
 
Att fundera över normer inom samhället är viktigt vid tolkning av kontexten. Då normer, till 
skillnad mot politiska och ekonomiska förhållningssätt, är oskrivna regler kan de vara svåra att 
upptäcka samtidigt som de omedvetet styr budskap och tolkning av budskap. På grund av detta är 
det extra viktigt att titta på kontexten och dess förhållande till de samhälleliga normerna då denna 
studie behandlar personer som i samhället ofta anses stå utanför normen. För att analysera 
artiklarna i denna studie kommer kontexten granskas i samverkan med artiklarnas textuella 

 
37  Esaiason, Peter M.fl. Metodpraktikan, Stockholm 2004 sid.199 
38 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle Göteborg 2002, sid. 177 
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innehåll.  
 
I steg två av denna undersökning genomfördes en genomgång av de 60 artiklar som behandlade 
Paralympics och dess utövare. Utifrån den undersökningens genomläsning av artiklar var det 
möjligt att tyda vissa mönster vilket underlättar arbetet i steg tre. Vad som visade sig vara 
återkommande i flertalet artiklar kan delas in i fem olika kategorier. 
 
Den första kategorin kallar vi för Second best vilket innebär att det i artikeln framgick att 
handikappidrott ansågs vara det näst bästa alternativet. Det fanns i dessa artiklar exempel på 
idrottare med funktionsnedsättning som trots att de tävlade på högsta möjliga nivå i sin idrott 
jämfördes med idrottare inom annan idrott. Artiklarna förmedlar en känsla av att nå toppen i 
handikappidrott inte är lika beundransvärt eller eftertraktat som att nå toppen i en annan idrott.    
 
Den andra kategorin kallas för offer/trauma. I denna kategori placeras artiklar som beskriver en 
person och dennes tragiska livsöde. Man beskriver den aktuelle personen som ett offer som på 
något sätt blivit utsatt för kroppslig och/eller psykisk skada. Denna händelse beskrivs ofta som en 
tragedi, ett trauma, som har påverkat dennes liv på ett eller annat sätt.  
 
I den tredje kategorin som kallas för Normbrytande placeras artiklar som tar upp skillnaden 
mellan normen och ”de andra”. Flertalet av de artiklar som undersökts bygger, medvetet eller 
omedvetet, på en vi/dom karaktär. Detta kan direkt kopplas till teorin om stereotypifiering och 
utanförskap. Här beskrivs idrottare med funktionshinder som något annorlunda och normbrytande 
vilket bidrar till den tidigare nämnda vi/dom känslan.  
 
I den fjärde kategorin placeras artiklar som beskriver en idrottsprestation som imponerande och 
duktig trots sitt handikapp. Ett passande namn för denna kategori är duktig till trots vilket 
innebär precis vad titeln antyder. I flera artiklar är journalisterna snabba att hylla den idrottsliga 
prestationen men denna hyllning utförs alltid i relation till den funktionsnedsättning som 
idrottaren har. Här placeras artiklar där en idrottare med funktionsnedsättningar inte endast kan 
anses vara en duktig idrottare utan viss vikt läggs på funktionsnedsättningen.  
 
Den femte kategorin går vid benämningen hjälte. Individer som genom artiklar framställs som 
hjältar på ett eller annat sätt hamnar i denna kategori. Många av de artiklar som stod som 
underlag för undersökningen behandlade idrottspersoner som på något sätt utfört en smått heroisk 
prestation. Det skall nämnas att denna prestation mer sällan än ofta har direkt relevans till den 
idrott som idrottaren utövar. Prestationen nämns vanligtvis i ett inledande stycke och handlar ofta 
om en tragedi som vänts till något positivt genom en individs handlingskraft och/eller viljestyrka. 
Artiklar i denna kategori förmedlar en känsla av en stark individ som genom hårt arbete och 
diverse uppoffringar övervunnit ett hinder. 
 
Alla de totalt 60 artiklar (38 relevanta) som behandlade Paralympics har som tidigare nämnts 
lästs igenom grundligt i steg två. Detta innebär att dessa kategorier inte är löst grundade och det 
visade sig att dessa fem kategorierna var generellt genomgående i flertalet artiklar. För att 
studietekniskt kunna genomföra textanalyser krävs ett urval som minskar antalet artiklar från 38 
till ett hanterbart antal. Att använda ett slumpmässigt urval skulle innebära en risk att någon av 
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kategorierna inte blev representerade. Således blir ett strategiskt urval det lämpliga 
tillvägagångssättet. Att artiklarna redan är grundligt genomlästa innebär att det redan finns 
vetskap om vilka artiklar som bäst beskriver de fem tidigare nämnda kategorierna. Detta gör 
urvalsprocessen enklare och valet av artiklar förefaller logiskt med tanke på 
bakgrundskunskapen. Valet av artiklar faller följaktligen på tre artiklar som tydligt exemplifierar 
dessa kategorier. Användningen av tre artiklar kan tyckas undermåligt men det finns en tanke 
bakom detta. Då det endast krävs tre artiklar för att alla fem kategorier skall synliggöras tyder det 
på att dessa kategorier är väldigt vanligt förekommande. Skulle därför en artikel innehålla ord 
och meningar som passar in på mer än en kategori kommer detta tas i beaktning i textanalysen.  
 
Det skall dock tilläggas att man går miste om en intressant aspekt genom användandet av ett 
mediearkiv, nämligen användningen av bilder i anslutning till en artikel. I en tidning eller 
nättidning kan en bild spela stor roll för framställningen av artikeln och dess innehåll. Genom 
användning av mediearkivet förlorar man den aspekten vilket möjligtvis hade kunna förstärka hur 
framställningen ser ut. Språket har dock som tidigare diskuterats en väldigt stor makt och att 
analysera språket räcker mer än väl när det kommer till att analysera en tidning. Oftast spelar inte 
bilden den centrala rollen i artikeln utan det som förmedlar innehållet är framförallt det språkliga.  
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten från de tre stegen i undersökningen att presenteras och 
analyseras. Första analysen presenterar vilket utrymme handikappidrotten ges i Aftonbladet. Den 
andra analysen tittar på vilket fokus artiklarna som räknades i föregående steg har. Den tredje 
analysen presenterar ett antal artiklar och hur de har framställts. De tre stegen följer en logisk 
ordning och således presenteras resultatet från utrymmesanalysen först. 
 
5.1 Utrymmesanalys (steg 1) 
Inledningsvis bestämdes sökord och tidsperioder vilket tidigare nämnts i metoddelen. Sökorden 
”OS” och ”Paralympics” användes vid sökningen efter artiklar relaterade till uppsatsens ämne. 
Den första sökningen innefattade tidsperioden för de Olympiska Spelen i Sydney 2000 mellan 
datumen 2000-09-15 och 2000-10-01. Vid användning av sökordet OS så fann man 725 artiklar. 
Jämförelsevis hittade man 41 artiklar på sökordet Paralympics mellan datumen 2000-10-18 och 
2000-10-29. Här ser man en tydlig skillnad på antal artiklar under tidpunkten för OS jämfört med 
tidpunkten för Paralympics. 
 
5.1.1 Tabell över antal artiklar (Sydney 2000)39  

Mästerskap Datum Dagar Antal Artiklar 

Olympiska Spelen 
– Sydney 

2000-09-15 – 
2000-10-01 

17 725

Paralympics – 
Sydney 

2000-10-18 – 
2000-10-29 

12 41

 
Vad som är viktigt att påpeka när vi jämför utrymmet för OS och Paralympics i Aftonbladet är att 
OS pågår i 17 dagar medan Paralympics pågår i 12 dagar. För att göra en rättvis analys av 
utrymmet krävs att man antingen ändrar tidsperioden för undersökningen så att antal dagar blir 
jämbördiga, vilket tidigare nämnts bidrar med viss problematik, eller så räknar man ut antalet 
artiklar skrivna per dag under mästerskapens hela period. Då det senare förslaget tydligt visar 
fördelningen av utrymmet i Aftonbladet ämnar jag använda den metoden för att peka på 
differensen. Under de Olympiska Spelen i Sydney publicerades det 42.6 artiklar/dag i 
Aftonbladet. Jämför vi detta antal artiklar med Aftonbladets bevakning av Paralympics där man 
publicerade 3,4 artiklar/dag kan vi märka en distinkt skillnad. För att illustrera skillnaden i 
utrymme kan vi konstatera att man under en tävlingsdag i OS, något avrundat, publicerade lika 
många artiklar som Aftonbladet publicerade angående Paralympics under hela detta mästerskap. 
Här nedan ser vi ett cirkeldiagram som förtydligar fördelningen av antalet artiklar. 
 
 
 
 
 
                                                            
39 Informationen i denna tabell kommer från sökmotorn Mediearkivet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 Procentuell fördelning av artiklar (Sydney 2000) 

 
 
Den andra sökningen innefattade tidsperioden för de Olympiska Spelen i Peking 2008 mellan 
datumen 2008-08-08 och 2008-08-24. Antalet artiklar funna med hjälp av sökordet OS var 211. 
Detta skall komma att jämföras med de artiklar som dök upp vid sökordet Paralympics, under 
perioden 2008-09-06 till 2008-09-17, som var 19 till antalet. Även här kan man se en distinkt 
skillnad vad det gäller utrymme. 
  
5.1.3 Tabell över antal artiklar (Beijing 2008)40 

Mästerskap Datum Dagar Antal Artiklar 

Olympiska Spelen 
– Peking 

2008-08-08 - 
2008-08-24 

17 211

Paralympics - 
Peking 

2008-09-06 - 
2008-09-17 

12 19

 

                                                            
40  Informationen i denna tabell kommer från sökmotorn Mediearkivet 
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Återigen måste man påpeka att Paralympics pågår under 12 dagar jämfört med OS 17 dagar. En 
likadan uträkning som från tabell 5.1.1 visar att man publicerar 12,4 artiklar/dag i anslutning till 
OS jämfört med 1,6 artiklar/dag i anslutning till Paralympics. Nedan skildras utrymmet i form av 
ett cirkeldiagram. 
 
5.1.4 Procentuell fördelning av artiklar (Beijing 2008) 

 
 
Denna undersökning av utrymme visar på flera intressanta siffror. En intressant upptäckt var den 
enorma skillnaden på den mediala bevakningen av OS och Paralympics i Beijing kontra 
densamma i Sydney. År 2000 publicerade man sammanlagt 766 artiklar i anslutning till de båda 
mästerskapen jämfört med 230 artiklar under 2008. Anledningen till detta beror delvis på de 
större sportsliga framgångarna under båda mästerskapen i Sydney. Detta visar att Aftonbladet 
baserar mycket av sin sportjournalistik på svenska framgångar. Trots att dessa fakta kan vara av 
intresse lämnar vi detta åt sidan för tillfället men det finns anledning att återkomma till dessa 
siffror senare.  
 
Sett till det totala antalet artiklar har de på åtta år minskat gällande Paralympics. I detta fall är 
dock inte antalet artiklar det mest intressanta utan istället bör fokuseringen ligga på det 
procentuella utrymme som Paralympics får i Aftonbladet. Under mästerskapen i Sydney var 
ungefär 5 procent av den totala bevakningen anslutet till Paralympics. Under mästerskapen i 
Peking var bevakningen i anslutning till Paralympics drygt 8 procent av det totala utbudet. Dessa 
siffror visar på en ökning av utrymme mellan de båda tidpunkterna.  
 
Vad denna ökning beror på är svår att sia om då ökningen är relativt liten. Det vi kan fastställa är 
att en ökning har skett och att anledningen till detta kan ha flera orsaker. Ökningen kan bero på 
att intresset för handikappidrott har ökat och att Aftonbladet utnyttjar det ökade intresset genom 
att ge handikappidrotten ett större utrymme i tidningen. Den ökning vi ser kan även bero på 
bristen på sportsliga svenska framgångar i OS. Då framgångarna varit färre blir artiklarna färre 
och utrymmet för OS i Aftonbladet minskar vilket skulle leda till att artiklarna angående 
Paralympics skulle vara procentuellt fler trots att antalet artiklar faktiskt minskat. En annan 
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tänkbar orsak till den ökning vi ser kan vara ren slump. Trots att Aftonbladets reportrar och 
journalister har vissa riktlinjer att utgå ifrån har de inte en uttalad ram de skall följa där det 
procentuella utrymmet bestämmer vad de skall rapportera om. Skillnaden i procentuellt utrymme 
kan bero på slumpmässiga tillfälligheter som inte är kopplat till intresset för handikappidrott 
respektive annan idrott. Samtidigt som det är problematiskt att se denna ökning som ett tecken på 
ökat intresse för handikappidrott går det inte heller att avskriva den tanken. Faktum är att 
utrymmet för handikappidrott har ökat och att Aftonbladets bevakning av Paralympics har blivit 
större.  
 
Denna undersökning gav resultat som visade på en markant skillnad i utrymme mellan 
handikappidrott och annan idrott. Den visade på att intresset från Aftonbladet att publicera 
artiklar om handikappidrott är relativt lågt. Vad innebär då detta kopplat till teorin om agenda 
setting? Om man utgår från denna teori där media påverkar vad publiken anser vara de viktigaste 
nyheterna, det vill säga att media ”sätter agendan”, så blir följden att svensk publik inte ser 
nyheter relaterat till handikappidrott som viktigt. Då Aftonbladet sätter agendan och publicerar 
ytterst få artiklar rörande handikappidrott påverkar det läsarens syn på omvärlden. Den omvärld 
som Aftonbladet genom sin nyhetsrapportering presenterar är en värld där handikappidrott inte 
får mycket utrymme. Om man utgår från agenda setting så bidrar Aftonbladets fördelning av 
nyhetsrapportering anslutet till sport inte till ett ökat intresse för handikappidrott då publiken inte, 
på grund av utbudet, anser denna del av sportvärlden vara intressant.  
 
Ytterligare en intressant aspekt som står klar efter denna undersökning är den påverkan som 
framgång har på medial bevakning. Skillnaden på den mediala bevakningen under OS och 
Paralympics i Sydney jämfört med OS och Paralympics i Beijing är så pass markant att 
funderingarna kring huruvida framgång spelar en så stor roll på utrymme kan vara relevant att ta 
upp. Anledningen till varför den har relevans kan kopplas till den kommande fokusanalysen.  
 
Om sportsliga prestationer påverkar antalet artiklar och man skall studera utrymme utifrån den 
tesen måste man finna ett sätt att mäta framgång. I ett OS eller Paralympics är medaljer det 
kanske tydligaste tecknet på framgång då man ofta tittar på medaljer som ett bevis för att man 
lyckats. Den svenska medaljskörden under båda mästerskapen i Sydney var betydligt större än 
motsvarande i Beijing. En enkel illustration följer här nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.5 Resultat (Antal Medaljer)41 

 
 
Detta diagram visar hur antalet svenska medaljer minskat både för deltagarna i Paralympics och 
OS mellan år 2000 och år 2008.  
 
Trots att utrymmet minskade, både vad det gäller OS och Paralympics, så skiljer sig nedgången 
mellan de båda. Det procentuella utrymmet för OS-relaterade artiklar minskade kraftigare än det 
utrymme som riktar sig mot Paralympics trots att den sportsliga nedgången är näst intill identisk. 
Sportslig nedgång syftar här till en drygt 50-procentig minskning av medaljer i både OS och 
Paralympics. Detta är en indikation på att Aftonbladet inte tittar på resultat i samband med 
Paralympics i lika stor utsträckning som de gör i anslutning till OS. Vad innebär resultatet i denna 
undersökning konkret? Är det så att man inte fokuserar på resultaten inom handikappidrott i lika 
stor utsträckning? Lägger man mer tyngd på person än på prestation?  
 
5.2 Fokusanalys (steg 2) 
Efter att en undersökning och ett resultat av utrymmet har presenterats följer det andra steget i 
analysen. Detta steg är nödvändigt för att kunna svara på de ovan ställda frågorna samt punkt två 
i frågeställningen. I avsnittet som behandlade val av metod och urval framgick att 120 artiklar 
skulle undersökas samt placeras i olika kategorier beroende på om dess fokus är personligt eller 
idrottsligt. Dessa kategorier delas även upp i underkategorier (variabelvärden). Denna detaljerade 
kategorisering underlättar arbetet genom att göra det lättare att urskilja tendenser och på så sätt 
nyansera undersökningen. Genom detta steg i undersökningen görs en övergripande bedömning 
av artikelns fokus. Vad som kan tänkas vara negativt med denna metod är att en sådan 
bedömning aldrig kan förhålla sig helt objektiv eller preciseras fullt ut på förhand då det handlar 
om kriterier uppsatta av den enskilde bedömaren. Att kalla detta steg i analysen för enbart 
kvantitativt vore således något missvisande eftersom undersökningen även tar hänsyn till 
artiklarnas innehåll. Undersökningens metod baseras på en uppfattning snarare än en metod som 
bedömer innehåll utefter kvantitativa enheter i form av exempelvis antal ord eller stycken.  
 
                                                            
41 Resultat från OS togs fram genom sökmotorn på www.olympic.org som är den officiella olympiska hemsidan. 
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Resultat från Paralympics togs fram genom sökmotorn på www.paralympic.org som är den officiella Paralympiska 
hemsidan. 

http://www.olympic.org/
http://www.paralympic.org/
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Med ovanstående diskussion i åtanke kunde en mer kvantitativ undersökning te sig mer 
fördelaktig. En metod som kontrollerar antalet ord och stycken med ett specifikt fokus kan 
underlätta och ge tydligare riktlinjer för kategoriseringen. Att bedöma dessa artiklar utifrån antal 
ord eller stycken kan även anses eliminera den påtalade risken för godtycklighet då man genom 
detta sätt, med hundra procents säkerhet, förhåller sig objektiv till artikeln som är föremål för 
granskning.  
 
Det finns dock även en problematik med detta kvantitativa angreppssätt som skall tas i beaktning. 
Ponera att man under en granskning finner att en artikel innehåller stycken eller ord som till drygt 
90 procent har idrottsligt fokus och att knappt 10 procent fokuserar på det personliga. Om man 
efter den granskningen drar en slutsats enkom baserat på faktiska enheter, i form av ord eller 
artiklar, skulle man placera denna artikel i kategorin mycket högt idrottsligt fokus och mycket lågt 
personligt fokus. Detta tillvägagångssätt kan i många fall te sig högst missvisande då man inte 
lagt något tonvikt på det faktiska innehållet. Man kan genom detta tillvägagångssätt omöjligt 
svara på vad man ville framhålla i artikeln trots att den procentuella uträkningen, i ovan nämnda 
exempel, visade på stor differens. Det är vad orden och formuleringarna betyder tillsammans med 
en övergripande kontroll av fördelning av fokus som ligger som underlag för denna del i 
undersökningen. Då vissa ord, uttryck, meningar eller stycken kan vara kraftfulla och starkare än 
andra är det svårt att kategorisera en artikel baserat på endast antal enheter.  
 
Kvar står problematiken runt godtycklighet och därför är det relevant att ta upp ett antal exempel 
som visar läsaren vilka faktorer som tagits i beaktning under kategoriseringsprocessen. Dessa 
exempel ger en tydligare bild för läsaren över hur valet av kategori har bestämts samtidigt som de 
ämnar visa att bedömningen utförts på så objektiva och utförliga grunder som möjligt. Låt oss 
därför titta närmare på några av de artiklar som varit föremål för undersökning.  
 
Det första exemplet är en artikel som publicerades under Paralympics i Beijing (Kina 2008).42 
Större delen av Artikeln berättar om Anders Olsson som under sin ungdom skadade sig när han 
lyfte en skivstång och som långt senare efter felbehandlingar och nya operationer blev förlamad 
från midjan och nedåt. Denna del av artikeln placeras i kategorin mycket högt personligt fokus. 
Vad som gör att artikeln trots detta inte hamnar i kategorin för ett mycket lågt idrottsligt fokus är 
att Aftonbladet i sista stycket i artikeln framhäver hur Anders presterade och placerade sig i 
tävlingen Vansbrosimmningen43 och hur han senare i Paralympics (Aten 2004) tog två medaljer. 
Vidare berättar man om Anders framfart i simbassängen i Beijing (Kina 2008) där han under 
skrivande stund hunnit med att ta ett guld och slagit ett världsrekord.  Eftersom det sista stycket 
behandlade idrottsliga prestationer kan inte artikeln placeras i kategorin mycket lågt idrottsligt 
fokus trots att detta stycke utgjorde en relativt liten del av artikeln. Artikeln placeras istället i 
kategorin lågt fokus gällande det idrottsliga samt i kategorin mycket högt personligt fokus då man 
trots ett tydligt fokus på det personliga inte uteslutande fokuserade på detta.  
 
Låt oss istället titta på en artikel som är placerad i motsatt kategori, det vill säga en artikel 

 
42https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document 
Id=05080120080913784687&serviceId=2 hämtad 2008-12-15 
43  En simtävling som årligen går av stapeln i Vansbro. Tävlingen har en hög status och är en av de fyra deltävlingar 
ingår i styrkeprovet ”klassikern” där även Vasaloppet, Vätternrundan och Lidingöloppet ingår.  

https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document%20Id=05080120080913784687&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document%20Id=05080120080913784687&serviceId=2
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placerad i mycket högt idrottsligt fokus och lågt personligt fokus. Denna artikel med titeln ”Vill 
fira med nytt guld – Tre svenska medaljer – och idag kan Olsson ta sitt tredje guld”44 har ett 
mycket högt idrottsligt fokus. Artikeln behandlar tre svenska idrottsprestationer i Paralympics 
Beijing (Kina 2008). Den tidigare nämnde Anders Olsson figurerar i samband med sitt andra guld 
och sitt andra världsrekord i spelen. Det svenska goalbollaget45 nämndes även i samband med sin 
bronsmedalj och tennisspelaren Johan Andersson fick också utrymme i artikeln gällande den 
silvermedalj han vunnit. Stora delar av artikeln har ett idrottsligt fokus men några stycken i 
artikeln har ett annat fokus, nämligen ett personligt fokus. I ett av dessa stycken berättar man om 
tennisspelaren Johan Andersson och hur en dykolycka renderade i nedsatt kroppslig rörlighet. 
Man fortsätter med att förklara hur racket sitter fast på handen och varför det är nödvändigt. Detta 
stycke gör att man inte kan placera artikeln i kategorin mycket lågt personligt fokus då den tydligt 
behandlar personen Johan Andersson och dennes funktionsnedsättning. Artikeln placeras därför i 
kategorierna mycket högt idrottsligt fokus samtidigt som den placeras i kategorin lågt personligt 
fokus. 
 
Hittills har artiklar med skilda fokus undersökts men det finns även exempel på artiklar där fokus 
är lika högt eller lågt i båda variabler. Ett exempel vi skall titta närmare på är en artikel som 
publicerades 2000-09-18 i samband med OS i Sydney. Denna artikel behandlar Inge de Bruijn 
och Therese Alshammar, som är två simmare på absolut elitnivå. Om man tittar närmare på 
artikeln ser man att den är uppdelad i tre stycken med lite skilda inriktningar. I första stycket står 
det att läsa om Inge de Bruijn och om hur hon slarvade bort flera år av sin träning på grund av för 
mycket festande och sena nätter. Den första delen i artikeln har ett högst personligt fokus och 
man får inte veta någonting om hennes sportsliga prestationer. I andra delen av artikeln framgår 
det att hon just tagit OS-guld på 100-meter fjärilsim och att hon lyckades slå ett världsrekord. 
Vidare kan man läsa om en tuff tid i hennes liv där hon bland annat anklagades för dopning men 
att hon efter denna tuffa tid reste på sig och hon anser sig själv nu förtjäna ett OS-guld. Detta 
parti i artikeln har högt fokus på både det idrottsliga och det personliga. I den tredje och 
avslutande delen av artikeln presenteras tidigare och aktuella resultat kopplat till hennes och 
Therese Alshammars idrottsliga karriär. Denna del har mycket högt fokus på det idrottsliga 
medan man väljer att inte fortsätta att fokusera på det personliga i någon hög utsträckning. Om 
man tittar på dessa tre delar var för sig samt läser artikeln som en enhet faller det naturligt att 
placera den i kategorin högt personligt fokus samt högt idrottsligt fokus.  
 
5.2.1 OS i fokus 
Efter att ha visat en axplock av de artiklar som undersökts följer nu en presentation av det 
övergripande resultatet av undersökningen. Med de ovan nämnda artiklarna som riktlinjer blir det 
lättare att ta till sig dessa resultat som kommer att presenteras i form av mindre tabeller. I dessa 
tabeller går det att avläsa hur många artiklar som granskades och under vilket mästerskap samt i 
vilken kategori på ordinalskalan de placerades i. Tabellerna kommer att presenteras följt av en 
summering och reflektion av resultatet. Första mästerskapet som granskades var OS i Sydney och 
så här såg resultatet ut gällande personligt fokus i artiklarna: 

 
44https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document 
Id=05080120080915784886&serviceId=2 hämtad 2008-12-15 
45  Goalboll är en sport för synskadade där man använder sig av hörseln för att skjuta, passa och täcka en boll som 
skall placeras i motståndarens mål. 

https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document%20Id=05080120080915784886&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.ezproxy.its.uu.se/services/archive.html?method=displayDocument&document%20Id=05080120080915784886&serviceId=2
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5.2.1.1 Tabell över artiklar (OS Sydney 2000-09-15 – 2000-10-01) Personligt fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt irrelevant

41 4 4 12 8 13 

 
         
Vad som sticker ut i denna tabell är skillnaden i antal artiklar med högt respektive lågt personligt 
fokus. Räknar man bort de artiklar som saknar relevans finner vi att en majoritet av artiklarna har 
lågt personligt fokus. Slår man samman kategorierna mycket högt och högt med varandra samt 
kategorierna lågt och mycket lågt med varandra kan man fastslå att mer än dubbelt så många 
artiklar från OS i Sydney har lågt personligt fokus (20) som artiklar med högt personligt fokus 
(8). Det framgår även att 13 artiklar klassificerades irrelevanta vilket innebär att 28 artiklar är av 
betydelse medan övriga 13 artiklar inte används som underlag för en senare slutsats.  
 
Under OS i Beijing (2008) var antalet artiklar som publicerades i Aftonbladet betydligt färre 
vilket förklarar den stora nedgången av det totala antalet undersökta artiklar nedan: 
 
5.2.1.2 Tabell över artiklar (OS Beijing 2008-08-08 – 2008-08-24) Personligt Fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

19 1 2 3 4 9 

 
         
Om vi först reflekterar över resultaten utan relation till tabell 5.2.2 kan vi se att det även här är 
mer än dubbelt så många artiklar med lågt och mycket lågt personligt fokus jämfört med artiklar 
med högt och mycket högt personligt fokus. Vad som måste påpekas är den höga andel 
irrelevanta artiklar som ingick i undersökningen. Denna höga andel irrelevanta artiklar påverkar 
följaktligen antalet artiklar som går att granska och i detta fall är det endast 10 artiklar som 
kunnat undersökas. Det låga antalet artiklar möjliga att granska är inte optimalt och det visar på 
problematiken med ett relativt lågt antal artiklar som underlag för en undersökning. Då det inte 
finns fler artiklar att tillgå går det dock inte att förändra den process som ligger till grund för 
resultatet vilket innebär att man får hålla till godo med de siffror som framgår. Trots att man inte 
kan dra för stora växlar av resultatet från Beijing kan det användas som en fingervisning som i 
relation till tabell 5.2.1 förstärks och pekar på samma sak. Nämligen att artiklar som publiceras i 
samband med de Olympiska Spelen har ett övervägande lågt personligt fokus.  
 
Som vi tidigare sett exempel på innebär lågt personligt fokus inte alltid ett högt idrottsligt fokus 
och därför är det viktigt att även titta på hur idrottsligt fokus ser ut i samband med OS-artiklar. 
Skulle även idrottsligt fokus vara lågt väger det ovan nämnda resultatet inte särskilt tungt och 
därför är denna del av undersökningen ytterst relevant. Här nedan presenteras därför det 
sammanställda resultatet som ämnar beskriva idrottsligt fokus från de Olympiska Spelen:  
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5.2.1.3 Tabell över artiklar (OS i Sydney 2000-09-15 – 2000-10-01) Idrottsligt fokus 
Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

41 11 10 7 0 13 

 
 
Detta resultat visar på en överhängande majoritet artiklar som har idrottsligt fokus. Slår man ihop 
kategorierna mycket högt och högt (21) samt lågt och mycket lågt (7) ser vi en distinkt skillnad. 
Vad som är intressant att titta på här är kategorin mycket lågt där inte en enda artikel placerades. 
Detta kan dock förklaras med att artiklarna trots allt behandlar ett sportevenemang vilket gör att 
artiklarna i stort sett alltid har någon form av relation till en idrottslig händelse eller person vilket 
gör att artiklar sällan hamnar i kategorin mycket lågt. Att skillnaden är så stor mellan de 
sammanslagna kategorierna gör det dock enklare att konstatera att en majoritet av artiklarna som 
publicerades under OS i Sydney hade högt idrottsligt fokus. Låt oss titta på resultatet från OS i 
Beijing för att se om det även här går att tyda ett mönster: 
 
5.2.1.4 Tabell över artiklar (OS Beijing 2008-08-08 – 2008-08-24) Idrottsligt Fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

19 6 2 1 1 9 

 
 
Även i denna tabell ser vi att en överhängande majoritet av artiklarna har högt idrottsligt fokus. 
En sammanslagning av kategorierna visar att kategorierna mycket högt och högt (8) samt lågt och 
mycket lågt (2) skiljer sig kraftigt. Om man sedan räknar samman de båda mästerskapen och dess 
artiklar står det klart att artiklar från de Olympiska Spelen i Sydney och Beijing har ett högt 
idrottsligt fokus. Även i denna tabell skall antalet användbara artiklar betänkas men då resultaten 
i båda tabellerna pekar åt samma håll och det sammanlagda resultatet har en överväldigande 
majoritet artiklar med idrottsligt fokus förenklar det tolkningen av resultaten.  
 
Vad kan då konstateras efter att dessa resultat har presenterats? Det som tydligt går att utläsa är 
att artiklar från dessa mästerskap sammantaget hade lågt personligt fokus. Slår man samman de 
båda mästerskapen och tittar på personligt fokus finner vi att hela 27 artiklar hade lågt personligt 
fokus i jämförelse med 11 artiklar med högt personligt fokus. Denna skillnad är stor, både till 
antalet och procentuellt. Det visade sig även att det fanns ett högt idrottsligt fokus i majoriteten 
av artiklarna och det sammanlagda resultat från de båda mästerskapen visar att den även här 
fanns en stor skillnad både i antalet (29 respektive 9) och procentuellt.     
 
5.2.2 Paralympics i fokus 
Efter att ha tittat på de Olympiska Spelen följer nu en presentation och analys av Paralympics i 
Sydney och Beijing. Hur ser resultaten ut där? Liknar de resultaten från OS eller finns det 
skillnader på var fokus ligger? För att svara på de frågorna skall resultaten från Paralympics 
granskas. Låt oss först titta på personligt fokus i samband med Paralympics i Sydney: 
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5.2.2.1 Tabell över (Paralympics Sydney 2000-10-18 – 2000-10-29) Personligt fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

41 7 9 5 3 17 

 
 
Under Paralympics i Sydney publicerades 41 artiklar som innehöll ordet Paralympics. 17 av 
dessa var irrelevanta såvida att de inte kunde användas som underlag för denna del av 
undersökningen. Resterande artiklar spreds över fyra kategorier och antalet artiklar som 
placerades i kategorierna mycket högt och högt (17) var klart fler än de som placerades i 
kategorierna lågt och mycket lågt (8). I detta mästerskap hade fler än dubbelt så många artiklar ett 
mer personligt fokus vilket är en relativt stor differens när det gäller artiklar som behandlar idrott. 
Från dessa siffror kan man konstatera att personligt fokus var mycket högre i artiklar som 
behandlade Paralympics än de som behandlade OS. 
 
Under Paralympics i Beijing publicerades sammanlagt 19 artiklar innehållande ordet 
Paralympics. Resultatet gällande personligt fokus följer nedan: 
 
5.2.2.2 Tabell över (Paralympics Beijing 2008-09-06 – 2008-09-17) Personligt fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

19 4 3 5 1 3 

 
 
Med resultatet från denna tabell kan man konstatera att spridningen av artiklar är jämnare 
fördelat. Kategorierna mycket högt och högt (7) och lågt och mycket lågt (6) skiljer sig inte 
nämnvärt i antal. Vad som skiljer sig något är antalet artiklar placerade i kategorierna mycket 
högt och mycket lågt vilket visar att en knapp tredjedel av artiklarna hade ett mycket högt fokus 
på det personliga. Endast tre av dessa artiklar var irrelevanta för detta steg i undersökningen, 
vilket får anses vara en bra siffra.  
 
Innan vi tittar närmare på om någon förändring har skett över tid bör idrottsligt fokus i artiklar 
från Paralympics undersökas. Resultatet från Paralympics i Sydney visar på en kraftig majoritet 
artiklar med lågt eller mycket lågt idrottsligt fokus (16) jämfört med artiklar med högt eller 
mycket högt idrottsligt fokus (8):   
 
 
5.2.2.3 Tabell över (Paralympics Sydney 2000-10-18 – 2000-10-29) Idrottsligt fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

41 2 6 9 7 17 
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Även i denna tabell skiljer sig antalet artiklar i kategorierna högt och lågt mindre än de i 
kategorierna mycket högt och mycket lågt. Det kan vara av intresse att framhålla att detta 
mästerskap var ett väldigt lyckat sådant för svenskt vidkommande med 21 tagna medaljer. Det 
kan, med tanke på de idrottsliga framgångarna, förefalla underligt att man publicerade 8 artiklar 
med högt idrottsligt fokus då Sverige tog 21 medaljer. Under Paralympics i Beijing såg resultatet 
något annorlunda ut: 
 
5.2.2.4 Tabell över (Paralympics Beijing 2008-09-06 – 2008-09-17) Idrottsligt fokus 

Totalt antal artiklar Mycket högt Högt Lågt Mycket lågt Irrelevant

19 3 4 3 3 3 

 
Under detta mästerskap var spridningen av artiklar jämt fördelad. Efter en sammanslagning ser vi 
att antalet artiklar i kategorierna mycket högt och högt (7) är högre än antalet artiklar i 
kategorierna lågt och mycket lågt (6), även om skillnaden är marginell. Efter en sammanställning 
av detta resultat kan det fastställas att idrottsligt fokus i artiklar från Beijing är jämt fördelad 
vilket innebär att idrottsligt fokus varken kan anses vara högt eller lågt. Vad innebär då resultaten 
presenterade i dessa tabeller? 
 
5.2.3 Sammanfattning av analys 
Efter en genomgång av resultaten kan vi tyda vissa mönster. I början av uppsatsen ställdes frågan 
om det har skett en förändring gällande fokus över tid och med hjälp av denna undersökning kan 
vi försöka besvara den frågan. Om vi tittar på resultaten från Sydney och jämför dem med 
resultaten från Beijing ser vi att en förändring har skett. Vad som kan tydas av resultaten är att 
förändring har skett vad gäller fokus i artiklar relaterat till Paralympics men att fokus ser likartat 
ut mellan 2000 (Sydney) och 2008 (Beijing) när man tittar på artiklar från de Olympiska Spelen. 
Under Paralympics 2000 (Sydney) var idrottsligt fokus relativt lågt och personligt fokus var 
relativt högt. Under Paralympics 2008 (Beijing) kan man se en förändring då fördelningen av 
artiklar hade en större spridningsgrad. Det publicerades då fler artiklar med högt och mycket högt 
idrottsligt fokus än artiklar med lågt eller mycket lågt idrottsligt fokus vilket visar på en 
förändring. Detsamma gäller artiklar från Paralympics med personligt fokus, även om 
förändringen inte var så stor att fler artiklar hade lågt personligt fokus så hade klyftan minskat 
betänkligt, från 16-8 till 7-6.  
 
Det går genom dessa resultat att tyda en tendens. Det framgår från dessa resultat att förändring 
över tid har skett gällande fokus i artiklar som behandlar Paralympics. Fokus på handikappidrott 
inom sportjournalistiken har börjat skifta från ett mer personligt till ett mer idrottsligt perspektiv.   
Vad som bidragit till denna utveckling är genom denna studie inte möjlig att svara på men det 
finns tendenser som tyder på att den kulturella och sociala synen på handikappidrott har 
förändrats. Vad kan bli konsekvensen av att fokus ligger på person istället för resultat inom 
handikappidrott? 
 
Vår sociala kontext har vant oss vid att sportjournalistik ser ut på ett visst sätt. I Sverige är 
sportjournalistik vanligtvis resultatfokuserad. Det går inte en dag utan att läsare får ta del av 
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idrottares resultat och hur de har presterat oavsett om de uppvisar ett bra eller dåligt resultat. Om 
då handikappidrott istället framställs som personrelaterat och resultat ofta kommer i andra hand 
kan det påverka läsarnas uppfattning om handikappidrotten. Risken blir att läsaren ser på 
handikappidrott som något annorlunda. Annorlunda på det sättet att idrott för funktionsnedsatta 
inte bygger på resultat och därför inte kan tas på allvar som idrott. I flera artiklar finns en 
fascination över handikappidrottarnas funktionsnedsättningar och hur de med hjälp av olika 
hjälpmedel klarar av att idrotta över huvud taget. Fokus ligger alltså på något avvikande, något 
som skiljer sig från normen i idrottsvärlden.  
 
Att något har hänt över tid har redan tagits upp i diskussion och att fokus delvis har skiftat från 
personligt till idrottsligt kan också konstateras. Om utvecklingen fortsätter åt detta håll går bara 
att spekulera i men om så vore fallet skulle det kunna leda till att handikappidrott tas på större 
allvar.  
 
5.3 Retorisk Analys  
Detta avsnitt behandlar det tredje och sista steget i undersökningen av artiklar. En del i syftet med 
den här uppsatsen var att titta på hur Aftonbladet framställer handikappidrott och dess utövare.  
Att inkludera detta steg i undersökningen är nödvändig för att uppfylla den tidigare presenterade 
delen av syftet då denna textanalys skall fungera som ett verktyg för att beskriva framställningen 
av handikappidrott och dess utövare. Då undersökningen av utrymme och fokus är utfört återstår 
nu endast framställningen vilket fullbordar undersökningen som sådan.  
 
I avsnitt 4.3 finner läsaren ett stycke som behandlar ett antal kategorier vilka beskriver ett 
retoriskt angreppssätt från journalistens håll. Med hjälp av dessa kategorier tillsammans med 
tolkning av kontexten kommer texterna att analyseras och slutsatser kunna dras. För att inte 
riskera onödig upprepning nämns här bara kategorierna till namn och ej till innebörd då den 
uppmärksamme läsaren redan har fått kategorierna förklarade. Kategorierna benämns enligt 
följande: 
 

• Second Best 
• Hjälte 
• Offer/Trauma 
• Duktig till trots 
• Normbrytande 

 
Textanalys kommer att användas på totalt tre artiklar som exemplifierar dessa kategorier och 
dessa kommer presenteras utan inbördes ordning. 
 
Första artikeln som granskas publicerades 2000-10-21 (Paralympics Sydney) i Aftonbladet och 
beskriver en idrottare vid namn Tony Volpentest. Rubriken lyder ”Tony springer 100 meter på 11 
sekunder – Tony är handikappidrottens Michael Johnson”. Denna rubrik beskriver en enastående 
prestation då 100 meter på elva sekunder anses vara en bra tid även utanför handikappidrottsliga 
sammanhang. Man jämför här Tony med Michael Johnson som för den idrottsintresserade 
svensken är ett välkänt namn. Här väljer man inte att beskriva Tony som snabbast i världen i sin 
idrott utan man beslutar istället att påpeka det faktum att han är en motsvarighet till Michael 
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Johnson som tävlar i sprint utan funktionsnedsättningar. Detta konstaterande gör att artikeln kan 
placeras i kategorin second best då man bara utifrån rubriken får en känsla av att prestationen i 
sig självt inte är intressant nog. Det skall tilläggas att utifrån den kontext som artikeln befinner 
sig i finns en möjlighet att mottagaren inte vet vem Michael Johnson är eller att 11 sekunder på 
100 meter är en bra tid. Vad som talar emot detta är att artikeln publicerades i sportbladet46 vilket 
styrker antagandet att läsaren är medveten om antingen den sportsliga prestationens storhet eller 
Michael Johnson som superstjärna inom sin idrott.  
 
Efter rubriken följer det inledande stycket som börjar med formuleringen ”Han föddes utan armar 
och ben. Trots det är han en av världens snabbaste män.” Den andra meningen i denna inledning syftar 
till den föregående och beskriver att Tony trots avsaknad av armar och ben är en av världens 
snabbaste män. Att Tony är bra trots sin funktionsnedsättning gör att man kan placera denna del 
av artikeln i kategorin duktig till trots. I formuleringen påstås det att han är en av världens 
snabbaste män men påståendet förstärker den föregående meningen och skulle inte var lika 
kraftfull om funktionsnedsättningen inte hade påtalats. Många artiklar i denna kategori tycks 
förmedla ett budskap som säger att man inte kan vara duktig utan att samtidigt nämna 
funktionsnedsättningen. Här tillåter man inte Tony att enbart vara duktig utan att även nämna 
avsaknaden av armar och ben.  
 
Den andra artikeln som står under granskning publicerades 2000-10-25 (Paralympics Sydney). 
Denna artikel beskriver Brian Frasure, en idrottsman som under Paralympics i Sydney tävlade i 
sprint. Det första stycket i artikeln inleder med meningen ”Tågolyckan kunde ha förstört hans liv som 
sprinter. Men den blev starten på ett nytt.” Den första meningen i detta stycke beskriver Brian som ett 
offer för en olycka som kunde förstört hans liv samtidigt som den andra meningen har en mer 
positiv karaktär då olyckan visade sig bli starten på något nytt. Vidare kan man läsa om hur 
”Brian gick in i en tung depression.” men att införskaffandet av en protes och en videoinspelning av 
Paralympics ”…// gav honom livet och lusten till löpning tillbaka.” Dessa formuleringar hör till 
kategorierna offer/trauma samt hjälte. Att en tågolycka förstör någons liv indikerar på en svår 
traumatiskt upplevelse vilket i sin tur gör denne till ett offer. Att Brian sedan gick in i en djup 
depression stärker det faktum att han blev ett offer på grund av denna olycka. Däremot talar 
formuleringarna om hur olyckan blev starten på något nytt tillsammans med att han senare fick 
tillbaks lusten att leva och löpa på att Brian vände en negativ situation till en positiv vilket 
placerar formuleringarna i kategorin Hjälte. 
 
Då läsaren i denna kontextuella situation med all säkerhet förstår det tragiska i att mista både 
armar och ben förstår denne även vilken heroisk prestation som krävs för att ta sig igenom detta 
trauma. Eftersom läsare endast i undantagsfall inte kan förstå tragiken samt prestationen i denna 
historia bygger denna artikel kraftigt på dramaturgiska knep för att rycka med läsaren i en historia 
om hopp och förtvivlan. Detta gör att läsaren lät uppfattar personen som ett offer likväl som en 
hjälte.    
 
En artikel som har många likheter med den ovan beskrivna publicerades åtta år senare i 
Paralympics (Beijing 2008-09-12). Här framställer journalisten en svensk idrottskvinna som först 
blev offer för att sedan beskrivas som en hjälte. Vad som tydligast skvallrar om denna 

 
46 Sportbladet är en bilaga i Aftonbladet som behandlar sportnyheter. 



37 

 

framställning är rubriken som lyder ”REVANSCHEN – Placerades i särskola av misstag – nu jagar 
Nathalie guld i Peking.” Vi kan här se tydliga likheter med föregående artikel då man bygger upp en 
historia med en negativt laddad inledning som mynnar ut i en mer positiv vinkling av situationen 
vilket innebär att artikeln kan placeras i kategorierna offer/trauma samt hjälte. Nathalie 
placerades i särskola då hon blev mobbad för att vara klumpig och inte hängde med i skolan. Till 
slut upptäckte läkarna att det handlade om ett kraftigt synfel och inte en begåvningsmässig 
funktionsnedsättning. Efter att texten behandlat hennes besvärliga uppväxt presenteras 
vändningen med denna formulering, ”Tjejen som alltid sprang egna tävlingar i trädgården och byggde en 
egen höjdhoppsställning hittade sin plats. Ett ställe där hon var accepterad och där hon faktiskt är en av de 
allra bästa.” Genom idrotten blev följaktligen Nathalie accepterad. Hon slapp det utanförskap som 
hon tidigare var utsatt för. På så sätt blev Nathalie genom idrotten en del av en norm efter att 
tidigare ha stått utanför samhällets normer. Nathalie beskriver vidare hur, ”Idrotten har givit mig så 
mycket och jag har blivit en betydligt starkare person. Förut var jag snäll./…/ Nu är det ingen som trampar 
på mig längre.”, vilket ytterligare visar på hur idrotten förändrade hennes liv och gav Nathalie en 
samhällelig norm att befinna sig i. I den normbrytande kategorin placeras artiklar som framställer 
normer och skapar en vi/dom känsla. Denna artikel gör detta genom att placera Nathalie i en 
norm även om denna norm inte är den vanligast förekommande i samhället. Man skall vara 
medveten om att det finns flera normer i samhället och flera ”vi-grupper” att tillhöra.  
 
Efter att ha granskat artiklar utefter dess innehåll och kontext finner vi stöd för att de fem tidigare 
presenterade kategorierna är vanligt förekommande i de artiklar som behandlar handikappidrott. 
De fem kategorierna utgör återkommande teman vid framställningen av handikappidrott och dess 
utövare. Genomgående för dessa artiklar är en fascination för det annorlunda, mycket utrymme 
ges till att beskriva vad en kropp som inte ser ut eller fungerar som normen föreskriver, kan 
åstadkomma. En annan tendens är journalistens sätt att bygga upp en artikel genom att först 
beskriva en tragedi eller ett trauma för att sedan beskriva en positiv vändning och ett lyckligt slut. 
Framställningen har likheter med en klassisk saga där den inblandade trots en negativ inledning 
får en positiv avslutning. Att framställa en individ som utanför normen riskerar som tidigare 
nämnts att leda till utanförskap. De som är utanför normen kan lätt stereotypifieras och placeras i 
fack. Det är svårt att förändra en allmän uppfattning och förstöra dessa fack, åtminstone är det 
svårt att som enskild individ förändra denna stereotypifiering då man helt enkelt saknar makt att 
förändra så pass väl förankrade normer inom samhället. En institution i samhället som dock är 
tillräckligt stor och har makt att förändra är media. Just därför är det viktigt att granska medias 
framställning av grupper som står utanför normen.  
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6. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka utrymmet och framställningen av handikappidrott och 
dess utövare samt om det hade skett någon förändring över tid. Det visade sig att det fanns en 
distinkt skillnad mellan i vilken utsträckning Aftonbladet presenterade artiklar bundna till 
handikappidrott jämfört med annan idrott. I enlighet med teorin om agenda setting kan det antas 
att läsarna av denna tidning ser vanligt förekommande nyheter som viktigare än de som inte 
förekommer i lika stor utsträckning. Givet detta synsätt kan bristen av nyhetsrapportering kring 
handikappidrott få allvarliga konsekvenser. Följden kan bli att läsarna inte uppfattar 
handikappidrott som ett viktigt inslag i samhället. 
 
Hur något framställs är dock minst lika viktigt som vad som framställs och även detta 
undersöktes i denna studie. Det visade sig att handikapprelaterade artiklar hade en annorlunda 
framställning gentemot artiklar innehållande annan idrott. Framställningen av handikappidrott 
och dess utövare tenderade att vara klart mer personlig i sin framtoning vilket utifrån studiens 
teorier kan få negativa konsekvenser. Då det oftast fokuserades på idrottares funktionsnedsättning 
eller deras problematiska livserfarenheter snarare än på idrottsliga prestationer finns en risk att 
läsarna bara ser handikappet47 och inte idrotten i ordet handikappidrott.  
 
Att de flesta artiklar, relaterade till handikappidrott, utformades på ett liknande sätt framgick av 
fokusanalysen. I framställningsanalysen exemplifierades denna framställning och det visade sig 
att de flesta artiklar var av likartad karaktär både i fråga om formulering och betoning. En 
fascination för det annorlunda samt jämförelsen av skillnader mellan idrottare med 
funktionshinder och de utan var påtaglig. Detta kan påverka synen på handikappidrottare som 
annorlunda och placera dessa idrottare utanför normen.  
 
Syftet med denna studie är inte att argumentera för att handikappidrott och annan idrott skall ha 
lika stor exponering i media då handikappidrott exempelvis har betydligt färre utövare. Studien är 
istället ämnad att medvetandegöra problematiken runt en annorlunda framställning av grupper i 
samhället som inte tillhör normen. Studien är inte heller gjord för att skuldbelägga Aftonbladet 
utan istället syftar den till att påvisa deras rådande syn på, och framställningen av, 
handikappidrott. Den bör betraktas som en form av kartläggning över handikappidrottens position 
i det mediala rummet och en fingervisning om vilka konsekvenser denna position kan leda till.  
 
Även om denna studie visade upp problematik kring handikappidrottens mediala tillstånd gick 
det att skönja vissa positiva tendenser. Studien undersökte utvecklingen över tid och resultaten 
från den undersökningen visar på en positiv trend. Resultaten visade att en skiftning av fokus har 
skett under en åttaårsperiod. Handikappidrotten beskrivs idag oftare utifrån ett idrottsligt 
perspektiv. Om vi även beskådar den procentuella utvecklingen av handikappidrottens utrymme i 
Sveriges största tidning kan en ökad representation ses idag jämfört med för åtta år sedan. 
 
Ett av de kanske tydligaste tecknen på att handikappidrott idag börjar bli mer accepterat och 
uppmärksammat är Jonas Jacobssons bragdguld. Att en av de största mediala utmärkelserna en 
individ kan få för en idrottslig prestation tilldelades en person med en funktionsnedsättning kan 

 
47 Det skall tilläggas att valet av ordet ”handikapp” i denna mening enkom har använts för att tydliggöra en poäng. I 
alla övriga fall i denna studie har ordet ”funktionsnedsättning” använts då ordet ”handikapp” idag anses kränkande. 
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tyckas vara ett tecken så gott som något på att handikappidrottens plats i det mediala rummet 
blivit större. Motiveringen löd "För bragdartad upphämtning till guld i Paralympics – en sann 
skyttekung."48 Framtiden får utvisa om även media har siktet rätt inställt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2133155.svd hämtad 2008‐10‐12 

http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2133155.svd
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