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 Abstract 

Denna studie undersöker bevakningen av Paralympics och hur den har förändrats i de svenska 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet, från det första mästerskapet i Rom 1960 till 

det senaste mästerskapet i London 2012. Studien omfattar kvantitativ innehållsanalys såväl som 

kvalitativ textanalys. Avsikten med den kvantitativa delstudien är att undersöka omfånget av 

Paralympics-bevakningen i de valda tidningarna och hur det har förändrats under den valda 

tidsperioden. Avsikten med den kvalitativa delstudien är att undersöka hur språket och attityden 

gentemot Paralympics och dess deltagare har förändrats över tid. Den kvalitativa undersökningen 

görs med stöd av Michel Foucaults normaliseringsteori och Umberto Ecos receptionsteori. 

Resultatet av den kvantitativa delstudien visar att mediebevakningen, med några få avvikelser, 

har ökat stadigt från 1960 till 2012. Den kvalitativa delstudien visar att attityderna gentemot 

Paralympics och dess deltagare överlag har förbättrats. Detta leder till slutsatsen att det finns 

goda förutsättningar för en mer omfattande och en mer seriös bevakning av Paralympics i 

framtiden.  

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, Handikappidrott, Handikapp-OS, Mediebevakning, 

Paralympics 



 Populärvetenskaplig beskrivning 
 

Idén om att göra undersökningen som presenteras i den här uppsatsen, Från periferin från 

rampljuset – en studie av rapporteringen om Paralympics i Dagens Nyheter och Aftonbladet, 

kom till efter den stora medieuppmärksamheten som vi upplevde att Paralympics, de 

funktionsnedsattas motsvarighet till de olympiska spelen, i London fick 2012. Vi tyckte att det 

vore intressant att studera hur mediebevakningen har sett ut i ett historiskt perspektiv och hur den 

här förändrats under de åren som Paralympics har funnits (1960-2012), både vad gäller omfång 

och attityder gentemot Paralympics som fenomen och dess deltagare. För att göra studien 

genomförbar under de tio veckor som vi hade till förfogande valde vi att undersöka bevakningen 

i Sveriges största morgon- respektive kvällstidningar: Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Studien visar att bevakningen av Paralympics, med några få avvikelser, har ökat stadigt i omfång 

i de undersökta tidningarna, sedan det första paralympiska mästerskapet som hölls 1960 fram till 

det senaste som hölls 2012. Studien visar även att attityderna gentemot Paralympics och dess 

deltagare i de två tidningarna överlag har förbättrats under samma tidsperiod. 

Resultaten av denna studie kan användas som underlag till liknande framtida undersökningar, 

exempelvis antingen en ren uppföljning för att se om mediebevakningen i svenska dagstidningar 

har fortsatt att öka, eller för att se hur mediebevakningen av Paralympics har sett ut i svenska 

etermedier, alltså i radio och tv. 

Det går också med hjälp av resultaten av denna studie att argumentera för att idrotter och 

idrottsevenemang som tidigare har befunnit sig relativ medieskugga på sistone har fått allt mer 

utrymme i svenska medier, och att denna utveckling även kommer att fortsätta i framtiden. 

Vi anser att vår studie är viktig då den är den första av sitt slag i Sverige – aldrig tidigare har 

någon undersökt hur mediebevakningen av Paralympics har sett ut i svenska dagstidningar. 

Aldrig heller har en sådan studie gjorts i en så stor omfattning som denna.  

De få förlagor som väl finns är inte heller fullt jämförbara med denna studie. Detta eftersom de 

undersökningarna har studerat bevakningen i lokaltidningar och/eller facktidskrifter medan 



denna undersökning har studerat bevakningen i rikstäckande dagstidningar. Dessutom har de 

tidigare undersökningarna på fältet endast studerat på ett fåtal mästerskap medan denna 

undersökning har studerat samtliga 24 mästerskap. 

Vi anser att det är viktigt att en studie av det här slaget finns eftersom Paralympics är det absolut 

största mästerskapet för handikappidrott, och att Paralympics är lika viktigt för människor som 

utövar handikappidrott som OS är för människor som utövar ”vanlig” idrott. 

Studien har gjorts med två metoder – en så kallad kvantitativ innehållsanalys och en så kallad 

kvalitativ textanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen innebär att vi har studerat varje nummer 

av Dagens Nyheter och Aftonbladet utgivna under de 24 mästerskapen för att komma fram till 

hur många och vad för slags artiklar som har publicerats om respektive mästerskap.  

Den kvalitativa textanalysen innebär att vi har studerat språket i tre stycken snarlika artiklar. 

Detta för att få en uppfattning om hur attityden gentemot Paralympics och dess deltagare har 

förändrats genom åren. 
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 1.1 Inledning 

En viktig hörnsten i dagens samhälle är allas lika värde. Full delaktighet och jämlikhet i 

samhället ska råda, vilket också manifesteras i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS).1 Vår bild är att attityderna i samhället gentemot personer med 

funktionsnedsättningar på många sätt har utvecklats till det bättre. Om det idag till exempel 

byggs en ny galleria är det en självklarhet att planera för personer med olika slags 

funktionsnedsättningar. Men vi undrar: gäller denna attitydförändring i samhället även 

attityderna som kommer fram i svenska medier, och mer precist i svensk dagspress? 

 

Därför har vi valt att undersöka hur Paralympics har bevakats i de svenska dagstidningarna 

Dagens Nyheter och Aftonbladet sedan det första mästerskapet i Rom 1960 fram till det senaste 

mästerskapet i London 2012. En av anledningarna till att vi valt att göra denna studie är att vi 

båda har ett stort idrottsintresse, både som åskådare och utövare. Demir Lilja-Güler har i många 

år spelat fotboll och tennis, medan Fredrik Temmes, som själv har en funktionsnedsättning, 

tidigare har ägnat sig åt simning och idag spelar kälkhockey. Fredrik aspirerar dessutom på att 

delta i Paralympics, samtidigt som Demir ämnar skriva om honom. 

 

Idén om att göra den här studien kom till efter den stora mediebevakningen som vi upplevde att 

Paralympics i London år 2012 fick. Vi kände att det vore intressant att undersöka hur den 

svenska mediebevakningen av Paralympics har utvecklats och eventuellt förändrats i ett 

historiskt perspektiv. Vi vill med vår undersökning ge ett bidrag i detta sammanhang eftersom 

det tidigare inte har forskats mycket om hur svenska medier har bevakat Paralympics. 

  

                                                
1  SFS 1993: 387, § 5 
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 1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: efter ovanstående inledning följer en kort beskrivning 

av bakgrunden till Paralympics och dess historia. I det påföljande avsnittet beskrivs syftet med 

uppsatsen och dess frågeställningar. Därefter kommer en kortfattad begreppsdefinition som 

förklarar centrala begrepp som används i uppsatsen. Efter begreppsdefinitionen följer ett avsnitt 

med tidigare forskning inom området handikappidrott och Paralympics, forskning som den här 

uppsatsen har tagit stöd av. Efter detta följer avsnittet Teoretisk 

inriktning/avgränsning/utgångspunkt (avsnitt 1.5) där det förklaras “genom vilka glasögon” 

ämnet Paralympics i relation till svenska medier betraktas. 

 

I avsnittet Metodologi och tillvägagångssätt beskrivs med vilka metoder undersökningen har 

genomförts. Det här avsnittet är uppdelat i två delar, Kvantitativ delstudie och urval (2.1) och 

Kvalitativ delstudie och urval (2.2). 

 

I den påföljande delen Resultat redogörs resultaten av den kvantitativa och den kvalitativa 

delstudien. Liksom den föregående delen, Metodologi och tillvägagångssätt är resultatdelen 

uppdelad i två delar: Kvantitativ delstudie (3.1) och Kvalitativ delstudie (3.2). I sin tur är den 

senare delen, Kvalitativ delstudie, uppdelad i tre delar: Text 1: Det här är olympiaden där 

Sverige tar medaljer, Paralympics i Tel-Aviv 1968 (3.2.1), Text 2: De handikappades främsta 

supporter, Paralympics i Barcelona 1992 (3.2.2) och Text 3: Idrott hjälper efter alla stora 

tragedier Paralympics i London 2012 (3.2.3). 

 

I uppsatsens fjärde och sista del, Diskussion, diskuteras undersökningens resultat. Resultatet 

jämförs även med tidigare undersökningar, de teoretiska inriktningarna tillämpas på resultatet, 

undersökningens giltighet och tillförlitlighet diskuteras, vilket vidare leder till avsnittet 

Avslutning (4.1.). 
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 1.3 Bakgrund: Vad är Paralympics? 

Paralympics är handikappidrottens motsvarighet till de olympiska spelen. De första stegen till de 

paralympiska mästerskapen togs redan 1958 av den tyske neurologen professor Sir Ludwig 

Guttmann. Under andra världskriget införde Guttmann ett helt nytt sätt att behandla och 

rehabilitera människor med ryggmärgsskador på Stoke Mandeville Hospital, England. 

Idrottsutövning var centralt i hans metoder, vilket ledde till att han senare skulle vara en av de 

som banade väg för de paralympiska mästerskapen.2 Den första upplagan av Paralympics 

anordnades 1960 i Rom, där Guttmann i sitt invigningstal hävdade att det inte bara var en viktig 

händelse i idrottshistorien utan också ett stort steg framåt när det gäller samhällssynen på 

funktionsnedsatta.3 

 

I Rom tävlade cirka 400 idrottare från 23 länder i åtta olika idrotter4. Sedan dess har 

mästerskapen växt avsevärt. 12 år senare, i Heidelberg 1972, tävlade mer än dubbelt så många 

idrottare, 984 stycken från 43 olika länder i tio idrotter.5 I det senaste Paralympics, som 

arrangerades i London, 2012 deltog 4237 idrottare från 164 olika länder i 20 idrotter.6 

 

Det första Vinter-Paralympics anordnades i Örnsköldsvik, Sverige, 1976, där 53 idrottare från 16 

länder tävlade i alpin skidåkning och längdskidåkning.7 I det senaste Vinter-Paralympics, som 

hölls i Vancouver år 2010, tävlade 502 idrottare från 44 länder i fem sporter.8 

 

Från början välkomnades endast personer med ryggmärgsskador att tävla i Paralympics, men 

från och med Sommar-Paralympics i Toronto 1976 tilläts även amputerade, synskadade, cp-

skadade och personer med övriga funktionsnedsättningar att delta.9 Spelen i Toronto var de 

första som omgärdades av politisk kontrovers, då en grupp människor ville förbjuda de 

                                                
2  Scruton, Joan. Stoke Mandville – Road to the Paralympics. The Peterhouse Press. 1998. Sid. xiv och 87 
3  Ibid. Sid. 307 
4  http://www.paralympic.org/paralympic-games/rome-1960 (20 december 2012) 
5  http://www.paralympic.org/paralympic-games/heidelberg-1972 (27 november 2012) 
6  http://www.paralympic.org/paralympic-games/london-2012 (11 december 2012) 
7  http://www.paralympic.org/paralympic-games/ornskoldsvik-1976 (27 november 2012) 
8  http://www.paralympic.org/paralympic-games/vancouver-2010 (20 december 2012) 
9  http://www.ne.se/lang/paralympics (27 november 2012)  
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funktionsnedsatta atleterna att utöva sina idrotter, detta stred dock mot de olympiska spelens 

värderingar: vänskap, sammanhållning och sportslighet – oavsett färg, tro eller religion. I slutet 

av mästerskapet kom dock Paralympics som företeelse stärkt ut ur de inledande protesterna, 

vilket också Torontos borgmästare, Dennis Flynn, påpekade i sitt avslutningstal: ”Happy to meet, 

sorry to part, happy to meet again, in peace and brotherhood”.10 

 1.4 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka vad som kännetecknar bevakningen 

av Paralympics och hur den har förändrats i omfång i dagstidningarna Dagens Nyheter och 

Aftonbladet åren 1960 till 2012. 

 

Ett annat syfte med denna studie är att undersöka vad som kännetecknar språket och attityden 

gentemot handikappidrott, i Paralympics, och hur det har förändrats i de ovan nämnda 

tidningarna sedan första upplagan av Paralympics i Rom 1960 fram till det senaste mästerskapet i 

London 2012. 

 

De valda frågeställningarna i undersökningen är: 

 

• Hur har omfånget av bevakningen av Paralympics förändrats i morgontidningen 

Dagens Nyheter respektive kvällstidningen Aftonbladet, från det första 

mästerskapet, i Rom 1960, till det senaste, i London 2012? 

  

• Hur har attityden gentemot Paralympics som fenomen och Paralympics deltagare 

förändrats i morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet från 

det första mästerskapet, i Rom 1960, till det senaste, i London 2012? 

  

                                                
10  Scruton. Sid. 325-326  
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 1.5 Begreppsdefinitioner 

 
I det här stycket följer förklaringar av ett antal begrepp som är centrala i uppsatsen. Genom att 

definiera begreppen nedan ges redskap till att förstå texten bättre, både vad gäller begrepp som 

kan vara okända eller svårdefinierade utan förkunskap, och de begrepp som används i 

undersökningen.  

 

Kvällstidning: Marknaden är uppdelad i morgon- och kvällspress. Kvällspressen är tabloider. 

En definition av en tabloid kan vara: ”A down-grading of hard news and upgrading of sex, 

scandal and infotainment”.11 Alltså en förenkling och nedvärdering av nyheter där ofta stora 

bilder och mindre textmassa är det som dominerar. 

 

Morgontidning: ”En skrift som utgör en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med en 

reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med 

minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga”.12 

 

Funktionsnedsatt: Den rådande definitionen av en person med fysisk rörelse- och/eller 

funktionsnedsättning.13 

 

Paralympics: Motsvarigheten till de olympiska spelen för människor med fysiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Handikapp-OS: Den gamla benämningen av Paralympics (se ovan). 

 

Nyhet: Denna artikeltyp avser en längre artikel av nyhetskaraktär med en ingress. 

 

Notis: Denna artikeltyp avser en kortare artikel av nyhetskaraktär utan ingress. 

                                                
11  Bens de, Els. Media Between Culture & Commerce. 2007. Sid 18. Intellect Ltd. 
12  http://www.kb.se/plikt/dagstidningar/ (20 december 2012) 
13    http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594 
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Reportage: Denna artikeltyp avser en längre artikel av reportagekaraktär där skribentens egna 

intryck kommer fram. 

 

Krönika: Denna artikeltyp avser en längre artikel av krönikekaraktär där skribentens egna 

åsikter kommer fram. 

 

Övrigt (gällande artikeltyp): Denna artikeltyp avser en kortare eller längre artikel som inte 

passar in under någon annan variabel, som exempelvis en tv-tablå eller insändare. 

 

Helsida: Denna artikeltyp avser text och bild som täcker en hel sida (av det redaktionella 

materialet). 

 

Uppslag: Denna artikeltyp avser text och bild som täcker två hela sidor (av det redaktionella 

materialet). 

 

Spalt: Denna artikeltyp avser text som täcker mindre än en halvsida, helsida eller ett uppslag. 

Utrymme kan ges åt antingen en eller flera texter och kan även förekomma på en halvsida, 

helsida eller uppslag (av det redaktionella materialet). 

 

Halvsida: Denna artikeltyp avser text och bild som täcker en halv sida – mindre än en helsida, 

men mer än en “spalt” (av det redaktionella materialet). 

 

Förstasida - hela tidningen: Denna artikeltyp avser text på tidningens förstasida som “puffar” 

för en artikel i tidningen (av det redaktionella materialet). 

 

Förstasida - sporten: Denna artikeltyp avser text på tidningens förstasida i sportdelen som 

“puffar” för en artikel i tidningen (av det redaktionella materialet). 

 

Puff: Med “puff” menas en kort text på förstasidan som ska väcka läsarens intresse för en artikel 

som finns inne i tidningen. 
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 1.6 Tidigare forskning 

Eftersom den här uppsatsen handlar om mediebevakningen av handikappidrott, har vi valt att 

undersöka vilken tidigare forskning som finns om handikappidrott och mediebevakningen av 

handikappidrott. Vi har sökt i databaserna Uppsatser.se, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), 

Libris, Bibliotek.se samt Kungliga Bibliotekets söktjänster och då använt sökorden 

“handikappidrott”, ”Paralympics”, ”paralympiska”, ”handikapp-OS” och ”paralympiad” i 

sökmotorerna. Men, det har visat sig att det än så länge finns väldigt lite forskning som 

behandlar handikappidrott och mediebevakningen av handikappidrott. De flesta avhandlingar 

och uppsatser som vi har funnit om handikappidrott beaktar inte utövandet som något 

professionellt, utan som ett medel till rehabilitering, habilitering eller integrering. Det är något 

som vi tycker är märkligt i och med att vi upplever att mediebevakningen av Paralympics har 

ökat. I detta avsnitt redovisas den forskning som vi har kommit i kontakt med. 

 

I sin C-uppsats Handikappad eller frisk? från 2005 konstaterar Linda Jonsson samma sak – ”Det 

finns tyvärr inte så mycket skrivet i detta ämne”.14 Den må ha skrivits för sju år sedan, men som 

nämnts ovan är läget nästintill oförändrat. Jonssons studie är lik den här undersökningen så 

tillvida att den behandlar handikappidrottens representation i svenska medier, precis som att 

Jonssons studie avgränsas till Paralympics, liksom denna undersökning. Men där upphör 

likheterna. Jonsson gör en komparativ studie mellan rapporteringen från Paralympics och de 

olympiska spelen, medan denna studie enbart undersöker rapporteringen från Paralympics. 

Dessutom gör Jonsson jämförelsen gällande rapporteringen från Paralympics och de olympiska 

spelen i två tidskrifter, Svensk idrott och Handikappidrott, medan denna studie undersöker 

rapporteringen från Paralympics i dagstidningar, närmare bestämt de två dagstidningar som har 

varit de största i Sverige under åren 1960-2012 – Dagens Nyheter och Aftonbladet. Jonsson har 

dessutom inte studerat samtliga 24 Paralympics, som denna undersökning, utan hon avgränsar 

sig till nedslag i varje decennium, från 1970-tal till 2000-tal. 

 

                                                
14  Jonsson, Linda. Handikappad eller frisk?. 2005. Sid. 7. 
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Den tidigare uppsats som mest påminner om denna undersökning är Fredrik Sandqvists och 

Simon Jakobssons examensarbete Bra, men ändå inte tillräckligt bra från 2011. Det finns dock 

relevanta skillnader de två undersökningarna emellan. Sandqvist och Jakobsson har valt att 

studera lokaltidningar, närmare bestämt Norrbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen, medan denna 

undersökning behandlar de rikstäckande dagstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. En 

annan väsentlig skillnad mellan dessa två undersökningar är att Sandqvist och Jakobsson endast 

undersöker två Paralympics, Vinter-Paralympics i Turin 2006 och Sommar-Paralympics i Peking 

2008 medan denna studie är betydligt mer omfattande. Detta eftersom den inkluderar samtliga 24 

Paralympics, från det första mästerskapet år 1960, till det senaste mästerskapet år 2012. En tredje 

skillnad är att Sandqvist och Jakobsson gör en komparativ studie mellan Paralympics och de 

olympiska spelen. Denna undersökning fokuserar dock enkom på Paralympics, vilket är något 

som inte har gjorts tidigare i Sverige. 

 

En annan som har bidragit till forskningen på området är Kim Wickman med avhandlingen 

Bending Mainstream Definitions of Sport, Gender and Ability, i vilken hon undersöker bland 

annat hur svenska medier porträtterar handikappidrottare. Wickman fokuserar dock 

huvudsakligen på annat, såsom hur idrottarna upplever sig själva. 

 

Karin Ljuslinder har studerat hur och på vilket sätt personer med funktionsnedsättningar 

figurerar i svenska medier. Det gör hon i sin avhandling från 2002, På nära håll är ingen 

normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956- 2000. Utöver det faktum att hon 

undersöker synen på funktionsnedsatta i svenska medier, och att vi använder oss av samma 

normaliseringsteori som hon i den teoretiska inriktningen, anser vi dock att hennes avhandling 

saknar vidare relevans för vår studie, dels eftersom den inte behandlar handikappidrott specifikt, 

men också för att den behandlar tv-mediet och inte tidningsmediet som denna undersökning gör. 
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 1.7 Teoretisk inriktning/avgränsning/utgångspunkt 

En teoretisk inriktning som denna studie utgår ifrån är normaliseringsteorin, som även Linda 

Jonsson och Karin Ljuslinder använder i sina respektive undersökningar.15 Teorin utgår ifrån att 

det som i medier beskrivs avvikande normalt blir det motsatta, onormalt. Om medier trycker på 

att funktionsnedsatta är “normala”, implicit eller explicit, ju troligare är det att läsaren kommer 

att uppfatta personerna i fråga som onormal.16 Denna teori har tillämpats i studiens kvalitativa 

textanalys. 

 

En annan teoretisk inriktning som använts i denna studie är Umberto Ecos receptionsteori. Denna 

teori bygger på att alla texter skrivs, medvetet eller omedvetet, med en modelläsare, en särskilt 

tilltänkt läsare, i åtanke17. Även denna teori har använts i den kvalitativa textanalysen där det 

undersökts om texterna om funktionsnedsatta beskrivs på ett sätt som gör att läsaren måste ha en 

viss förförståelse om Paralympics och dess idrotter. 

 

Inför Paralympics i Peking 2008 startade Svenska Handikappidrottsförbundet kampanjen Höj 

kraven med följande målsättning: “SHIF vill öka uppmärksamheten kring Lag Paralympics och 

lyfta krav och förväntningar hos idrottare, publik och media. Målet på sikt är att ytterligare höja 

nivån bland paralympierna, öka antalet proffsidrottare, få fler personer med funktionsnedsättning 

att satsa på idrott och få omvärlden att värdera paralympierna på samma sätt som andra 

elitidrottare.”18 Kampanjen har använts som en tredje teoretisk inriktning i den här studien. 

  

  

                                                
15 Jonsson. Sid.15. 
16 Michel Foucault. http://www.ne.se/lang/michel-foucault (3 december 2012) 
17  Finn Frandsen, Umberto Eco og semiotikken, Århus, 2000, s. 92–94. 
18  http://www.shif.se/templates/NewsPage.aspx?id=2541&epslanguage=sv (17 december 2012) 
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 2. Metodologi och tillvägagångssätt 

För att besvara de uppställda forskningsfrågorna har vi valt att genomföra undersökningen med 

såväl kvantitativ innehållsanalys som kvalitativ textanalys. Detta för att kunna bedöma hur 

mediebevakningen har utvecklats och eventuellt förändrats både vad gäller omfång och attityd. 

Anledningen till att just Dagens Nyheter och Aftonbladet valts är för att de, sammantaget, har 

varit de största morgon- respektive kvällstidningarna i Sverige under den undersökta perioden. 

 2.1 Kvantitativ delstudie och urval 

Den kvantitativa undersökningen har genomförts med hjälp av mikrofilmsläsare på Kungliga 

Biblioteket. Alla nummer av Dagens Nyheter och Aftonbladet under samtliga mästerskapsdagar, 

det vill säga från invigningsdagen till avslutningsdagen, har studerats. Detta för att få en 

komplett bild av omfånget av Paralympics-bevakningen, hur den har utvecklats och eventuellt 

förändrats genom åren. Samtliga artiklar där Paralympics nämnts har förts in i ett kodschema 

(bilaga 1). Dessa variabler och undervariabler har använts i kodschemat: 

 

• Artikeltyp - “Nyhet”, “notis”, “reportage”, “krönika” och “övrigt”. 

• Utrymme - “Helsida”, “uppslag”, “spalt”, “halvsida”, “förstasida” och “förstasida - 

sporten”.  

 

Till artikeltypen “Nyhet” sällar sig längre artiklar, med en ingress, som informerar om något nytt 

som har skett rörande mästerskapet. Det kan vara allt ifrån tävlingsresultat till dopingskandaler. 

“Reportage” är mer personliga texter där läsaren kommer närmare idrottarna eller idrotterna som 

de utövar. Till den här kategorin sällas intervjuer såväl som reportage i dess klassiska mening där 

reporterns egna intryck kommer fram. När det gäller “Krönika” avser det en längre artikel där 

skribenten yttrar sina egna åsikter om något som rör mästerskapet. Artikeltypen “Övrigt” täcker 

de texter som rimligtvis inte kan klassas som någon annan av de ovan nämnda artikeltyperna. 

Detta kan exempelvis vara en tv-guide eller en tabell med viktiga hålltider. 
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I de olika definitionerna gällande utrymmet som de olika texterna har fått räknas endast det 

redaktionella innehållet, och därmed inte reklam eller annonser från en tredje part. På det viset 

räknas alltså en “Helsida” som en undervariabel som avser text och bild som täcker en hel sida 

av redaktionellt material. Därmed är “Uppslag” en eller flera texter (och eventuellt bilder) som 

täcker två sidor och, vilket även hörs på namnet, bildar ett uppslag. Utrymmesvariabeln “Spalt” 

syftar på de texter som upptar mindre utrymme än “Uppslag”, “Helsida”, och “Halvsida”. De 

artiklar som klassas som “Spalt” är oftast notiser och är placerade i utkanterna av tidningens 

sidor. En “Halvsida” rör de artiklar som tar upp mindre utrymme än de som klassas som en 

“Helsida” men mer än de som klassas som en “Spalt”. Till den här kategorin hör alltså de texter 

som bedöms täcka hälften av sidans redaktionella innehåll. Den kvantitativa undersökningen har 

även innefattat variablerna “Förstasida - hela tidningen” och “Förstasida - sporten”. De avser 

“puffar” som förekommer på de två respektive förstasidorna. 

 

Under arbetet med den kvantitativa undersökningen stötte vi på olika problem. Ett sådant är 

exakt hur innehåll ska klassas. Det är inte självklart att en text täcker precis en spalt, halvsida, 

helsida eller ett uppslag. Då vi har valt att använda en mätmetod där vi klassificerar en text som 

antingen en halvsida, helsida, spalt eller uppslag finns möjliga felkällor. Vårt fokus har istället 

legat på att undersökningen ska omfatta samtliga mästerskap och ett viktigt skäl till att vi har valt 

att klassificera texterna som antingen en spalt, halvsida, helsida, eller uppslag är att vi, under den 

tid som vi har haft till vårt förfogande för undersökningen inte haft möjlighet att göra en mer 

detaljerad mätning. Att göra ett mindre urval, alltså att därmed undersöka ett färre antal 

mästerskap anser vi hade varit en brist i sig. 

 2.2 Kvalitativ delstudie och urval 

I den kvalitativa delstudien har vi valt att göra tre stycken nedslag i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets rapportering från Paralympics genom åren. Vi har valt att analysera tre stycken 

texter som alla är likvärdiga vad gäller såväl artikeltyp som utrymme, närmare bestämt 

artikeltypen “Reportage” och utrymmet “Uppslag”. Att artikeltypen “Reportage” och utrymmet 

“Uppslag” valts beror dels på att den första artikeln som någonsin skrevs om Paralympics var 

just av den artikeltypen och gavs det utrymmet. En annan anledning till att detta val har gjorts är 
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att reportageformen tillåter ett ledigare språkbruk. Utrymmet “Uppslag” är den kvantitativa 

delundersökningens största mätenhet och ju större den analyserade artikeln är, desto bättre. För 

att få en bild av hur attityden gentemot Paralympics som fenomen förändrats över tid görs därför 

även ett nedslag “i mitten” av Paralympics historia, närmare bestämt Sommar-Paralympics i 

Barcelona 1992. Det sista nedslaget görs i det senaste mästerskapet i Paralympics historia, 

Sommar-Paralympics i London 2012. 

 

Vi har valt att göra en grundlig kvalitativ textanalys. Vi har ställt ett antal frågor till texterna (se 

bilaga 2). Med svar på dessa kan vi komma fram till hur språket och attityderna gentemot 

Paralympics som fenomen och dess deltagare har förändrats. Utöver dessa frågor har vi också 

tagit stöd av de teorier som är beskrivna i avsnittet Teoretisk inriktning, det vill säga Umberto 

Ecos receptionsteori och Michel Foucaults teori om normalisering och Svenska 

Handikappidrottsförbundets kampanj Höj kraven. För att konkretisera teorierna har vi formulerat 

dessa tre specifika frågor: ”Vilka exempel av Umberto Ecos receptionsteori förekommer i 

texten?”, ”förekommer exempel av Michel Foucaults teori om normalisering i texten?”, ”Hur 

överensstämmer texten med Svenska handikappidrottsförbundets kampanj ’Höj kraven’?”.  

 

Umberto Ecos receptionsteori är en teori som utgår från att varje text är skriven för en tilltänkt 

läsare. Mer exakt har vi använt oss av den för att studera om texterna om Paralympics är skrivna 

för så kallade modelläsare – läsare som förutsätts ha viss förförståelse om ämnet, i vårt fall 

Paralympics och de sporter som utövas.  

 

Michel Foucalts teori om normalisering går ut på att ju mer medier trycker på att 

funktionsnedsatta är normala, desto mer onormala uppfattas de av läsaren. Vi har alltså tittat på 

om sådana fall av normalisering förekommer i de valda texterna.  

 

Utöver dessa aspekter har vi även valt att titta närmare på språket som används i texterna, om det 

exempelvis är nedlåtande eller förminskande gentemot fenomenet Paralympics eller dess 

utövare. Med dessa teorier som grund presenteras de analyserade texterna i en kronologisk 

ordning. 
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 3. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten av undersökningen. För att ge en bra överblick har 

avsnittet delats upp i två delar: Kvantitativ delstudie och Kvalitativ delstudie.  

 3.1 Kvantitativ delstudie 

Det viktigaste resultatet i den kvantitativa delstudien är att mediebevakningen av Paralympics 

har ökat stadigt (med vissa avvikelser) från det första Paralympics i Rom 1960, till det senaste i 

London 2012. Det är också tydligt att Sommar-Paralympics överlag har fått större 

uppmärksamhet än Vinter-Paralympics (se Figur 3 och 4). Detta kan härledas till att Sommar-

Paralympics är ett avsevärt större evenemang än Vinter-Paralympics. I det senaste Sommar-

Paralympics tävlade 4237 idrottare från 164 länder i 20 idrotter19 och 503 grenar medan 502 

idrottare från 44 länder tävlade i fem sporter och 64 grenar i det senaste Vinter-Paralympics.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19  http://www.paralympic.org/paralympic-games/london-2012 (11 december 2012) 
20  http://www.paralympic.org/paralympic-games/vancouver-2010 (11 december 2012) 
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Figur 1: 

 
 

I ovanstående figur beskriver regressionsanalysen (den svarta linjen) en ökning av 

mediebevakningen som skett över tid i Paralympics 1960-2012. Genom att studera Figur 1 går 

det, som tidigare nämnt, att se att bevakningen av Paralympics ökat avsevärt sedan starten i Rom 

1960, och skillnaden mellan rapporteringen i svenska medier då och nu är enorm. I de följande 

styckena beskrivs det mer exakt hur utvecklingen skett från mästerskap till mästerskap. 

 

De två första Paralympics, i Rom 1960 och Tokyo 1964, omnämndes inte alls i vare sig Dagens 

Nyheter eller Aftonbladet. Det kan bero på att fenomenet Paralympics var nytt och inte särskilt 

känt. Det var först under Sommar-Paralympics i Tel-Aviv 1968 som den allra första artikeln om 

Paralympics skrevs i de tidningar som den här studien har undersökt. Den publicerades i 

Aftonbladet 8 november 1968, alltså åtta år efter det första Paralympics, och täckte ett uppslag. 

Texten, som var ett reportage, hade rubriken Det här är olympiaden där Sverige tar medaljer. 
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Nästa Paralympics, som anordnades i Heidelberg 1972, Västtyskland, uppmärksammades inte 

alls i vare sig Dagens Nyheter eller Aftonbladet.  

 

Däremot fick det första Vinter-Paralympics, som arrangerades i Örnsköldsvik 1976, viss 

uppmärksamhet i de båda tidningarna. Totalt skrevs sju texter, varav fyra var nyheter och tre var 

notiser. Sex av de sju texterna täckte varsin spalt medan den sjunde texten tillägnades en 

halvsida. Trots de politiska kontroverserna som handlade om att en grupp människor ville stoppa 

mästerskapet, fick Sommar-Paralympics i Toronto 1976 blygsamt med publicitet. Endast åtta 

artiklar skrevs – två nyheter och sex notiser, och ingen av dem fick mer utrymme än en spalt. 

Historiens andra Vinter-Paralympics uppmärksammades inte heller det i någon större skala – fem 

texter publicerades, varav tre var nyheter och två notiser. För första gången vigdes en helsida åt 

mästerskapet där en av de fem texterna placerades. De andra fyra artiklarna var i spaltformat.  

 

Sommar-Paralympics i Arnhem 1980 uppmärksammades med elva artiklar där fem var nyheter, 

fem notiser och en förstasidespuff. För första gången omnämndes även Paralympics, som då 

kallades Handikapp-OS, på tidningens förstasida. Totalt 13 stycken artiklar ägnades åt Vinter-

Paralympics i Innsbruck 1984. Sju stycken var nyheter och tre stycken var notiser, de resterande 

tre var förstasidespuffar. Antalsmässigt ökade publiciteten avsevärt i samband med Sommar-

Paralympics i Stoke-Mandeville 1984. Men, trots att antalet artiklar mer än dubblades jämfört 

med det tidigare mästerskapet (23 artiklar skrevs totalt gentemot de tio i Sommar-Paralympics i 

Arnhem), var den faktiska mediebevakningen inte särskilt mycket större än tidigare eftersom 21 

av dessa artiklar inte omfattade mer än en spalt vardera. 16 stycken av mästerskapets 23 artiklar 

var nyheter, medan de resterande sex var notiser.  

 

När Vinter-Paralympics arrangerades för andra gången i Innsbruck 1988, Österrike, skrevs det 

totalt sett 16 texter – varav åtta stycken var nyheter, tre notiser, två reportage och tre 

förstasidespuffar. I Sommar-Paralympics i Seoul samma år var bevakningen i stort sett 

oförändrad då totalt 20 texter om Paralympics stod att finna under de dagar som mästerskapet 

pågick (15-24 oktober 1988). 17 stycken av dessa var nyheter, och de resterande tre var puffar, 

en krönika och en notis. Under Sommar-Paralympics i Seoul skrevs även den första krönikan om 
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Paralympics i de studerade tidningarna. Krönikan handlade om simmerskan Lena-Maria 

Johansson och problemet med för få deltagare i hennes bästa gren, ryggsim. Tio stycken av 

texterna placerades i spalter, fem stycken över helsidor, två över halvsidor, två över uppslag och 

en puff på förstasidan. Särskilt intressant med Sommar-Paralympics i Seoul är att det var det 

första Paralympics på 24 år som arrangerades i samma stad som de olympiska spelen. 

 

1990-talets första Paralympics arrangerades i Tignes-Albertville i Frankrike 1992. Jämfört med 

det föregående Vinter-Paralympics, i Innsbruck 1988, var bevakningen i Tignes-Albertville 

avsevärt mindre – mindre än hälften så många texter författades om spelen i Tignes-Albertville 

jämfört med de i Innsbruck, närmare bestämt nio stycken: fyra notiser, två nyheter, två puffar 

och ett reportage. Dessa nio artiklar fördelades på en helsida, ett uppslag, en halvsida, en puff på 

sportens förstasida, en på hela tidningens förstasida och fyra spalter. En möjlig anledning till 

detta kan vara skillnaden i antalet medaljer. I Innsbruck 1988 tog den svenska delegationen 15 

medaljer (varav tre guld, sju silver och fem brons)21 medan motsvarande antal i Vinter-

Paralympics i Tignes-Albertville var fyra (ett guld, ett silver och två brons).22 Under Sommar-

Paralympics i Barcelona samma år ökade bevakningen igen. 24 artiklar skrevs, 14 stycken av 

dessa var nyheter, fem notiser, tre puffar och två reportage.  

 

En annan indikation på att Sommar-Paralympics har ägnats mer uppmärksamhet än Vinter-

Paralympics går att skönja i Sommar-Paralympics Barcelona 1992, där hela tio stycken av de 24 

artiklarna täckte en helsida. De resterande texterna fördelades på tre uppslag, en halvsida, sju 

spalter och två puffar på sportens förstasida och en puff på tidningens absoluta förstasida. Vinter-

Paralympics i Lillehammer, Norge, 1994 tillägnades 25 texter varav elva stycken var nyheter, två 

reportage, tre notiser och hela nio förstasidespuffar. Nio stycken av artiklarna täckte halvsidor, 

två stycken täckte varsitt uppslag, fem stycken spalter. Tre stycken av puffarna placerades på 

tidningens förstasida och de resterande sex på sportens förstasida. 25 texter skrevs även om 

Sommar-Paralympics i Atlanta 1996 två år senare. Av de 25 var åtta stycken nyheter, åtta 

                                                
21  http://www.handikappidrott.se/templates/PageWide.aspx?id=2110 (17 december 2012) 
22  Ibid. 
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stycken notiser, tre stycken reportage, fem stycken puffar och en artikel som hamnade under 

övrigt som var en slags kort “hallå-där-intervju”. Utrymmesmässigt tillägnades detta Sommar-

Paralympics sju halvsidor, 12 spalter, ett uppslag, en puff på hela tidningens förstasida och fyra 

puffar på sportens förstasida. Att Vinter-Paralympics i Nagano 1998 bevakades så sparsamt är 

ännu ett bevis på att Vinter-Paralympics generellt sett har fått mindre uppmärksamhet än 

Sommar-Paralympics. Om Vinter-Paralympics i Nagano skrevs nämligen endast åtta texter. Fem 

av dessa var notiser, två nyheter och ett reportage. Sex stycken av texterna täckte spalter, av de 

andra två texterna täckte den ena en helsida och den andra en halvsida. En viktig anledning till 

detta kan vara Sveriges relativt svaga resultat. Visserligen togs totalt sex medaljer, bara tre färre 

än Vinter-Paralympics i Lillehammer, men i Nagano tog svenskarna inga guldmedaljer, till 

skillnad från i Lillehammer där de tog tre guldmedaljer.23  

 

Det första Paralympics under 2000-talet, Paralympics i Sydney, blev det stora genombrottet för 

bevakningen i de två tidningarna. Hela 39 texter skrevs om Sommar-Paralympics i Sydney – en 

markant ökning jämfört med de 25 texter som skrevs om det föregående Sommar-Paralympics, i 

Atlanta 1996. Hela åtta stycken av dessa 39 var reportage, vilket kan ses som en indikation på att 

tidningarna började lägga mer krut på Paralympics som fenomen. Utöver dessa åtta reportage 

skrevs 16 nyheter, nio notiser, en krönika och fem puffar. Dessa var fördelade över sju helsidor, 

fyra uppslag, 15 spalter, tre halvsidor, sju stycken puffar på sportdelens förstasida och tre puffar 

på hela tidningens förstasida. Den stora ökningen kan hänga ihop med det stora allmänintresset 

som mästerskapet fick – Sommar-Paralympics i Sydney hade 1,2 miljoner åskådare.24 Detta var 

nästan en fyrdubbel ökning jämfört med de drygt 388 000 åskådarna under det föregående 

Sommar-Paralympics i Atlanta fyra år tidigare.25 Än en gång går det att se en betydande 

minskning under Vinter-Paralympics, då det skrevs en tredjedel färre artiklar om Vinter-

Paralympics i Salt Lake City två år senare, 2002, nämligen 28 stycken. Av dessa 28 texter var 17 

nyheter, två reportage, åtta notiser och en puff. Det utrymme de 28 artiklarna fick var ett uppslag, 

sex helsidor, 15 spalter, tre halvsidor och tre puffar på sportdelens förstasida. 

                                                
23  Ibid. 
24  http://www.paralympic.org/paralympic-games/sydney-2000 (17 december 2012) 
25  http://www.paralympic.org/paralympic-games/atlanta-1996-0 (17 december 2012) 
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Mediebevakningens genombrott skedde som sagt i samband med Sommar-Paralympics i Sydney 

2000, men det följande Sommar-Paralympics, som arrangerades i Aten år 2004, blev inte lika 

omskrivet, trots att Sverige tog lika många medaljer som i Sydney: 21 stycken26. Totalt skrevs 21 

artiklar, av de var tolv stycken nyheter, fyra stycken notiser, två stycken reportage och en 

tidtabell för hålltider, som sällas till kategorin Övrigt, och två puffar. De 21 artiklarna fördelades 

på en helsida, ett uppslag, tio spalter, sex halvsidor, tre puffar på sportdelens förstasida. 

Bevakningen av Vinter-Paralympics i Turin 2006 var ytterst skral då endast elva artiklar skrevs. 

Av dessa var sex stycken notiser, ett reportage, en krönika, en nyhet och en artikel som hamnade 

under kategorin Övrigt – en liten ruta som handlade om de svenska medaljhoppen. Åtta av de 

elva artiklarna rymdes i spalter, två stycken på halvsidor och endast en artikel fick en helsida. 

Särskilt anmärkningsvärt är att mästerskapet inte alls omnämndes på förstasidorna, något som 

inte hade skett sedan Sommar-Paralympics i Stoke-Mandeville 1984. Den lilla bevakningen kan 

mycket väl hänga ihop med att Sverige endast tog en medalj (ett brons), vilket är den svenska 

delegationens sämsta resultat någonsin.27 Om bevakningen av Vinter-Paralympics i Turin 2006 

var skral, var bevakningen av Sommar-Paralympics i Peking 2008 det absolut motsatta. Med de 

totalt 58 artiklarna i Dagens Nyheter och Aftonbladet är Sommar-Paralympics i Peking 2008 det 

antalsmässigt bäst bevakade mästerskapet någonsin. Majoriteten av artiklarna var nyheter, 28 

stycken. Nio stycken var notiser, åtta reportage, sex var förstasidespuffar, tre var krönikor och 

fyra artiklar som klassas som “Övrigt”. Den ena artikeln som klassades som övrigt var en 

insändare som handlade om att funktionsnedsatta borde få tävla på lika villkor, två andra var en 

informationsruta om vilka svenskar som tävlade den dagen och den fjärde var en liten ruta om 

svenska medaljhopp. Utrymmesmässigt var Spalt det allra vanligaste (28 stycken), Helsida var 

det näst vanligaste med tio artiklar och Uppslag och Halvsida var det tredje vanligaste med sju 

artiklar vardera. Fem stycken av puffarna låg på hela tidningens förstasida medan en puff låg på 

sportens förstasida. Precis som i Turin presterade den svenska delegationen dåligt (med endast 

två vunna medaljer), vilket bäddade för en dålig bevakning av mästerskapet från Dagens Nyheter 

och Aftonbladets sida.28 Endast fyra artiklar skrevs, vilket var den sämsta noteringen sedan 

                                                
26  http://www.handikappidrott.se/templates/PageWide.aspx?id=2110 (17 december 2012) 
27  Ibid (17 december 2012) 
28  Ibid (17 december 2012) 
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Sommar-Paralympics i Heidelberg 1972, då inga artiklar alls skrevs. Den enda nyheten ägnades 

visserligen ett uppslag, men de andra tre artiklarna, som var notiser, fick endast en spalt vardera 

till sitt förfogande.  

 

Även om Sommar-Paralympics i Peking var det utrymmesmässigt största med sina 58 artiklar, 

var Sommar-Paralympics i London det största överlag där totalt 52 artiklar skrevs. 21 stycken av 

de 52 var nyheter, 15 var notiser, nio reportage, tre puffar, två krönikor, och två artiklar som 

klassades som artikeltypen Övrigt. Den ena var en liten ruta med kort historik och förklaring om 

vad Paralympics är och den andra var en lista med viktiga hålltider under mästerskapet. 18 

stycken av de 52 artiklarna rymdes i spalter, 15 på halvsidor, tio på helsidor och sex på uppslag. 

Två av puffarna placerades på förstasidan och den tredje på sportens förstasida. En starkt 

bidragande orsak till framgången kan vara den enorma uppmärksamhet som Paralympics fick 

både i traditionella etermedier och på sociala medier. 1,3 miljoner tweets nämnde “Paralympic”, 

25 miljoner människor besökte London2012.com och 5,8 miljoner människor använde London 

2012 Paralympic App.29   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29  http://www.paralympic.org/paralympic-games/london-2012 (17 december 2012) 
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Figur 2: 

 
 

I Figur 2 visar staplarna antalet artiklar som producerats under varje Paralympics. Även om det 

genom tid skett en ökning går det att urskilja vissa mästerskap där bevakningen sjunker från det 

föregående. Till detta finns det flera anledningar. Till exempel har det visat sig att Sommar-

Paralympics (Figur 3) är större än Vinter-Paralympics (Figur 4) då det är fler, sporter, fler grenar, 

fler deltagande länder och fler deltagande idrottare. Exempel på mästerskap när detta fenomen 

varit tydligt är från Sommar-Paralympics i Seoul 1988 till Vinter-Paralympics i Tignes-

Albertville 1992 där antalet artiklar i bevakningen sjönk med mer än dubbelt så mycket. Ett ännu 

tydligare exempel på att sommarmästerskapen är större än vintermästerskapen är från Sommar-

Paralympics i Atlanta 1996 till Vinter-Paralympics i Nagano 1998. Att den svenska 

delegationens prestationer är en stor faktor för mediebevakningen i svenska medier är också 
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viktigt att beakta, framförallt i skillnaden mellan bevakningen av Sommar-Paralympics i Peking 

2008 och Vinter-Paralympics i Vancouver 2010 där den största skillnaden går att urskilja (se 

Figur 2). I Vinter-Paralympics i Vancouver tog nämligen svenskarna endast två bronsmedaljer. 

 

Figur 3: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

Figur 4: 

 
 

Som Figur 3 och Figur 4 visar har alltså Sommar-Paralympics fått avsevärt större 

uppmärksamhet i svenska medier än Vinter-Paralympics. Genom att studera antalet artiklar i de 

båda figurerna går det till exempel att se att Sommar-Paralympics nämnts i 276 stycken artiklar 

medan Vinter-Paralympics inte ens nämnts i hälften så många, 126 stycken artiklar. 

 3.2 Kvalitativ delstudie 

I den kvalitativa delstudien undersöks tre stycken texter med nedslag i början, mitten och slutet 

av Paralympics historia. Detta för att se hur språket och attityden gentemot mästerskapet som 

fenomen eventuellt förändrats genom åren. Den första texten som studerats är det första 

reportaget som någonsin skrevs i de svenska medierna om Paralympics, i Aftonbladet 1968: Det 

här är olympiaden där Sverige tar medaljer. Den andra valda texten, som också är skriven i 

Aftonbladet, är från mästerskapet i Barcelona 1992: De handikappades främsta supporter. Den 
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sista texten, Idrott hjälper efter alla stora tragedier är ett reportage i Dagens Nyheter skrivet 

under Paralympics i London 2012.          

 3.2.1. Text 1: “Det här är olympiaden där Sverige tar medaljer”, 

Paralympics i Tel-Aviv 1968 

Den första undersökta artikeln Det här är olympiaden där Sverige tar medaljer som skrevs 8 

november 1968 i Aftonbladet, täcker ett uppslag och är ett reportage skrivet av Eva Mattsson. 

Vem som tagit bilderna på pingisspelaren Allan Nilsson och bågskytten Allan Lux går inte att 

avgöra eftersom ingen bildbyline finns.  

 

På den vänstra delen av uppslaget finns en stor bild av silvermedaljören i rullstolsbordtennis, 

Allan Nilsson, som utövar sin idrott. På uppslagets högra sida finns en mindre bild på bågskytten 

Allan Lux som spänner sin båge sittandes i sin rullstol. De respektive bildtexterna förklarar inte 

vad som sker, utan vilka chanser till medalj svenskarna har. Den vänstra bildtexten förkunnar 

också att “Lill-Babs”, som även kommer till tals i artikeln, är på plats på läktaren tillsammans 

med sin man. Den högra bildtexten berättar att Handikapp-OS hålls i Tel-Aviv, och inte i 

Mexiko som de olympiska spelen, och att deltagarna är ledsna över att “inte sommarolympiaden 

i Mexiko också hade en plats för dom”. Längst upp på den högra sidan av uppslaget, över bilden, 

lyder rubriken Det här är olympiaden där Sverige tar medaljer, skriven i versaler. Rubriken 

anspelar på Sveriges dåliga resultat i de olympiska spelen, medan det gick desto bättre i 

Paralympics (som då kallades Handikapp-OS) där delegationen tog sammanlagt elva medaljer – 

ett guld, sex silver och fyra brons.30 Texten är skriven enligt klassisk reportagedisposition och 

inleds med en ingress som berättar att Sverige hittills har tagit fyra silver och ett brons och att 

den svenska supporterklubben är “trollbunden och hurrar med Lill-Babs i spetsen”. Ingressen 

avrundas med “OS i Tel Aviv?”. Brödtexten börjar med en frågad riktad till läsaren: “Ja, 

handikapp-OS. Visste ni att vissa av handikappresultaten är väl jämförbara med VM-rekorden 

för icke-handikappade”. Detta menar “Lill-Babs”, som får uttala sig för första gången i texten. 

Skribenten manifesterar att evenemanget är en “tävling med toppnoteringar” och att resultaten 

                                                
30  http://www.handikappidrott.se/templates/PageWide.aspx?id=2110 (13 december) 
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har stor betydelse för Sveriges rykte, varpå hon berättar att paralympierna inte fick tävla i 

Mexiko, vilket också följs av ett citat av en idrottare som inte namnges och som beskrivs som 

ledsen: “Dom tycker väl att vi ser taskiga ut när vi tävlar på våra kryckor och proteser”. Stycket 

avslutas med att skribenten berättar att de funktionsnedsatta var besvikna över att inte få åka till 

Mexiko. Det följande stycket berättar att allt inte bara handlar om tävlingarna, utan att 

idrottsutövandet är viktigt för de deltagande i och med att de får stimulans av de andra 

idrottsmännen. Gunnar Åselid, ordförande i idrottsföreningen för handikappade, får förklara 

varför spelen inte hölls i Mexiko, i strid mot praxis om att Handikapp-OS och de olympiska 

spelen ska arrangeras på samma plats: “Arrangörerna i Mexiko förstod sig inte riktigt på det här 

med handikapp-idrott. Dom visade ingen lust att hjälpa till med arrangemangen av ett special-OS 

utanför det stora vanliga.” I nästa stycke förklarar skribenten att Israel, som sågs som ett 

föregångarland för handikappidrott, gärna ställde upp att arrangera turneringen.  

 

Därefter framgår det än en gång att “Lill-Babs” får agera som Aftonbladets utsända.  

 

Jag har suttit och sett nästan varenda match. Det är inte klokt vilka enastående 
prestationer handikapp-lagen gjort. Stämningen är fantastisk här nere och vädret 
perfekt.[...] Hade aldrig anat vilken upplevelse det skulle bli. Varför har man aldrig hört 
talas om den här olympiaden för? Dom slår ju världsrekord. Elitidrottsmän alla.  

 

Efter “Lill-Babs” citat följer ett helt stycke av resultatredovisning, ett stycke som avslutas med 

att sportexperter (vilka det är framgår dock inte) som förkunnar att “resultaten är fullt jämförbara 

med eliten i ‘vanliga’ matcher.” Nästa textsegment utgörs av en kort historisk tillbakablick och 

en sorts förklaring av handikapp-OS där det framgår att enbart ryggmärgsskadade fick delta då. 

Nästa stycke berättar att “dom handikappade” möter mycket fördomar när det gäller deras 

idrottsutövning vilket skribenten ger ett exempel på då en engelsk flicka som inte tilläts delta i 

Europa- och världsmästerskap i simning eftersom det skulle se konstigt ut när hon inte skulle 

kunna hoppa från pallen som de andra deltagarna. Hennes medverkan förbjöds trots att hon 

presterade ett flertal rekordtider i uttagningstävlingarna. Artikelns sista stycke indikerar implicit 

att prestationerna inom handikappidrotten borde tas mer seriöst och inte bara ses med 

“överseende och sentimental beundran”. 
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Artikelns båda bilder är ögonblicksbilder som porträtterar idrottarna i deras sporter. Båda 

bilderna ger ett intryck av koncentration och intensitet och förstärker på så sätt det “Lill-Babs” 

beskriver i citatet om deras prestationer. Bilderna hänger därför ihop på ett bra sätt med det 

övriga innehållet. 

 

Vinkeln och idén med artikeln verkar ändå vara att de funktionsnedsatta, trots sina prestationer, 

faller offer för samhällets fördomar, och idén med utformandet av artikeln kan ha varit dels att 

väcka sympati och empati hos läsaren, men samtidigt uppmärksamma evenemanget. I och med 

att artikeln var den första som handlade om Paralympics kan man säga att den lade grunden för 

den framtida rapporteringen om handikappidrott i svenska medier. 

 

Textens öppna källor är Barbro “Lill-Babs” Svensson och Gunnar Åselid, ordförande i 

idrottsföreningen för handikappade, medan de dolda källorna är den citerade idrottaren utan 

namn samt sportspecialisterna som uttalade sig om jämförbarheten med resultaten. 

 

Språket som används i texten är typiskt “kvällspressmässigt” med starka ordval. Detta märks inte 

minst i ingressen där den svenska supporterklubben sitter “trollbunden”. En sådan formulering är 

inte absolut nödvändig för att beskriva stämningen utan har valts aktivt av skribenten för att 

beskriva något utöver det vanliga. Även det faktum att skribenten väljer att skriva ut det “Lill-

Babs” säger om de “enastående prestationerna handikapp-lagen gjort” är något som förstärker 

bilden av ett värdeladdat språkbruk. Att skriva exempelvis “Lill-Babs är imponerad av 

handikappidrottarna” är ett alternativ som inte hade kanske inte gett den sortens effekt. 

Skribenten Eva Mattsson väljer att hålla sig helt utanför texten och tar inte in sig själv 

överhuvudtaget. Texten är utan tvekan sluten då Mattsson konsekvent drar slutsatserna åt läsaren 

texten igenom. Som allra tydligast blir det kanske när hon i sista stycket skriver: “men få vet om 

vilken elit det egentligen är frågan om”. Även i det första stycket i brödtexten blir det tydligt med 

formuleringarna “Det rör sig om tävlingar med toppnoteringar” och “Idrottsresultat som har stor 

betydelse för Sveriges rykte”. Ett tydligt retoriskt grepp som Mattsson använder sig av är att 

tilltala läsaren direkt. Detta gör hon på flera ställen i texten, exempelvis i brödtextens första 
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stycke med meningen “visste ni att vissa av handikapp-resultaten är väl jämförbara med VM-

rekorden för icke-handikappade” och i textens sista stycke med “Ni som är basket-intresserade 

t.ex. Visste ni att Stockholms handikapp-lag slog Solna IF med 50-14 förra veckan?”. 

 

Skribenten framställer konsekvent de funktionsnedsatta som subjekt som påverkas av andra 

aktörers handlingar. Två tydliga exempel på detta syns tidigt i brödtexten med följande 

meningar: “Trots detta fick dom handikappade inte ha sin olympiad i Mexiko.” och “För dom 

handikappade var det en stor besvikelse att inte få åka till Mexiko”. 

 

Något annat som är intressant med texten i stort är att Mattsson genomgående skriver “dom 

handikappade” som för att visa på att de skiljer sig från “oss” läsare. 

 

För att ta reda på hur texten överensstämmer med de tre teoretiska utgångspunkterna som vi har 

använt oss av (Umberto Ecos receptionsteori, Michel Foucaults teori om normalisering samt 

Handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj kraven”) måste vi nu besvara de frågor som vi har 

formulerat för att konkretisera dessa teorier. 

 

Vilka exempel av Umberto Ecos receptionsteori förekommer i texten?  

Texten förutsätter en läsare som inte har några som helst förkunskaper om handikappidrott eller 

funktionsnedsatta då skribenten förklarar allt in i minsta detalj. 

 

Förekommer exempel av Michel Foucaults teori om normalisering i texten?  

Nej. Skribenterna gör ingen ansats till att få de funktionsnedsatta att framstå som “normala”, utan 

snarare tvärtom. 

 

Hur överensstämmer texten med Svenska handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj 

kraven”? 

Texten förmedlar implicit ett intryck av att de funktionsnedsatta är ”duktiga” för att de klarar av 

att utöva sina idrotter. Därmed överensstämmer texten inte alls med kampanjen.   
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 3.2.2. Text 2: “De handikappades främsta supporter”, Paralympics i 

Barcelona 1992 

Artikeln De handikappades främsta supporter publicerades i Aftonbladet den 6 september 1992. 

Texten täcker ett uppslag och är en “fråga-svar-intervju” med drottning Silvia. Texten är skriven 

av Anette Kullenberg och bilderna är tagna av Peter Kjellerås. På uppslagets vänstra sida finns 

en mindre bild där drottningen skakar hand med tyngdlyftaren Johnny Björk och på den högra 

sidan finns en stor bild där drottningen hälsar på volleybollspelaren Per-Ola Jönsson. Rubriken 

De handikappades främsta supporter är placerad högst upp på den vänstra sidan. Under den 

finns en överingress. Under överingressen finns en nedryckare. Efter denna följer ingressen och 

sedan brödtexten där journalistens frågor är utställda i fet text och drottning Silvias svar följer 

under texten i fet stil. Texten är alltså skriven enligt en klassisk fråga-svar-disposition. 

 

Artikelns två bilder är väldigt likartade. De båda visar två människor som hälsar på varandra och 

det omedelbara intrycket som bilderna förmedlar är en känsla av ömsesidig vördnad och respekt. 

Med bakgrund mot detta är bilderna relevanta för textens innehåll. Bildtexten till bilden på den 

vänstra är inte särskilt beskrivande, utan utgörs av ett citat av Johnny Björk och ett svar av 

Silvia. Den högra bildens bildtext innehåller också ett citat: “Jag ska tänka på er i morgon 

klockan tolv”, sa drottningen när hon talade med grabbarna i svenska volleybollaget, men den 

beskriver också vad som sker i bilden: “Här hälsar hon på Per-Ola Jönsson, bredvid på golvet 

sitter Jens Kask”. Dessutom siar den kort om volleyboll-landslagets chanser i mötet med Iran 

dagen därpå: “Sverige har goda chanser med spelare som Jens Kask och Kjell Nilsson”. 

 

Artikelns valda vinkel ter sig något svårtolkad på vissa ställen i texten. Även om artikeln är tänkt 

att handla om handikappidrott och i synnerhet Paralympics som evenemang, så berör emellanåt 

reporterns ställda frågor hur man bör bemöta funktionsnedsatta i största allmänhet. 

 

Då texten är en ren intervju med en enda person finns bara en källa, och den är öppen: drottning 

Silvia. När det gäller språket är det intressant att titta närmare på hur reportern formulerar sina 

frågor. Som tidigare nämnts handlar frågorna genomgående mer om funktionsnedsatta i stort och 
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som folkgrupp. En intressant observation är också att reportern och drottning Silva ofta uttrycker 

sig på ett sätt som kan liknas vid ett “vi-och-dom-tänk”. De funktionsnedsatta särskiljs klart från 

reportern och intervjupersonen med formuleringar som exempelvis “hur är själva upplevelsen, att 

möta alla dessa människor som har någon skada?”. Frågor som denna gör att texten ofta får en 

något nedlåtande ton, som om funktionsnedsatta vore djur på zoo. 

 

För att ta reda på hur texten överensstämmer med de tre teoretiska utgångspunkterna som vi har 

använt oss av (Umberto Ecos receptionsteori, Michel Foucaults teori om normalisering samt 

Handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj kraven”) måste vi nu besvara de frågor som vi har 

formulerat för att konkretisera dessa teorier. 

 

Vilka exempel av Umberto Ecos receptionsteori förekommer i texten?  

Denna text kräver inga förkunskaper om handikappidrott eller funktionsnedsatta då skribenten 

förklarar allt in i minsta detalj. 

 

Förekommer exempel av Michel Foucaults teori om normalisering i texten?  

Nej. Skribenterna försöker inte heller här att få de funktionsnedsatta att framstå som “normala”. 

 

Hur överensstämmer texten med Svenska handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj 

kraven”? 

Texten förmedlar implicit ett intryck av att de funktionsnedsatta är ”duktiga” för att de klarar av 

att utöva sina idrotter. Därmed överensstämmer texten inte alls med kampanjen, precis som den 

första texten. 

 3.2.3. Text 3: “Idrott hjälper efter alla stora tragedier”, Paralympics i 

London 2012 

Artikeln Idrott hjälper efter alla stora tragedier, som skrevs den 3 september 2012 i Dagens 

Nyheter, täcker ett uppslag, är ett reportage och är placerad på sidan 14 och 15 i avdelningen 

Världen. Artikeln är skriven av Dagens Nyheter-journalisten Thomas Hall och, de tre mindre 
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bilderna är tagna av AFP-fotografen Ian King och Dagens Nyheters fotograf Jonas Lindkvist. På 

den vänstra delen av uppslaget är det tre olika småbilder på idrottaren, ex-soldaten Derek 

Derenalagi som förlorade sina båda ben i Afghanistan, samtidigt som det på den högra sidan av 

uppslaget är en större bild av Derenalagi när han står på sina proteser. Bildtexten under de tre 

bilderna förklarar inte vad läsaren ser på bilderna utan mer vad som har hänt med Derenalagi. 

Utöver bilderna finns faktarutan med den lilla rubriken Soldater som tävlar i London som 

berättar kort om fyra andra före detta brittiska soldater som tävlar i Sommar-Paralympics i 

London. Textens stora rubrik, Idrott hjälper efter alla stora tragedier, som är utställd under 

bildtexten av de tre bilderna, är en något modifierad och förkortad version av ett citat från det 

Derenalagi säger senare i artikeln. Texten följer överlag en klassisk reportagedisposition och 

inleds med en scen som berättar om när Derek Derenalagi för några dagar sedan tävlade på 

Olympiastadion inför 80 000 åskådare. Artikeln fortsätter därefter med att nämna Derenalagis 

proteser, ett stycke bakgrund om Paralympics fader, läkaren Ludwig Guttman, och den 

paralympiska rörelsens uppkomst. Det följande stycket återkopplar till bakgrunden med att dra 

parallellen till krigen i Afghanistan och Irak. I stycket berättas kort om det brittiska försvarets 

rehabiliteringsprogram Battle Back och det nyligen kompletterande elitprogrammet From 

frontline to startline. Stycket fortsätter med några citat av Martin Colclough som arbetar med 

Battle back. Citaten är tagna från den brittiska dagstidningen The Guardian. Avsnittet avslutas 

med att koppla Battle Back till Derek Derenalagi – han var en av de första som deltog i 

programmet. Nästa stycke redogör för Derenalagis egna reflektioner från dagen då han skadades 

och tiden efter olyckan. Avsnittet avslutas med ett citat av Derenalagi. Textens sista berättar om 

Derenalagis träningsmål och idrottsliga ambitioner. Ett par citat kompletterar stycket som sedan 

avslutar artikeln. 

 

När det kommer till bilderna är det första, omedelbara intrycket av de tre bilderna på den vänstra 

delen av uppslaget att det är en stark idrottsman. Det är först vid en närmare titt som Derenalagis 

proteser syns, vilka det är lätt att överraskas av om texten inte har lästs. Den större bilden på 

uppslagets högra sida ger samma intryck när han står och spänner sina biceps. I övrigt 

harmoniserar bilderna med varandra och ger samma sympatiska intryck av Derek Derenalagi 

som texten ger. 
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Textens valda vinkel är tydlig och löper konsekvent texten igenom – att sport kan vara ett bra 

rehabiliteringsverktyg och att Derenalagis blotta deltagande i Paralympics är något av ett under 

med tanke på hans olycka och hur skribenten beskriver den. Detta syns tydligt när Hall skriver: 

“[...]han medger att han är besviken på resultatet. Fast egentligen är det en seger att han 

överhuvudtaget deltar” och “Nu tränar Derek som vilken annan idrottsman som helst”. Dessa 

rader kan också vara exempel på hur skribenten framställer idrottsmannen som “duktig” enbart 

för att han klarar av att utöva sin idrott. Detta är alltså ett typexempel på vad Svenska 

Handikappidrottsförbundet inte vill se i medierapporteringen om handikappidrott, något som vi 

nämnt tidigare, i uppsatsens avsnitt Teoretisk inriktning/avgränsning/utgångspunkt. 

 

De öppna källorna i texten är två stycken: Den ena är Derek Derenalagi själv och den andra är 

intervjun med Battle Back-arbetaren Martin Colclough i The Guardian, texten har dock inga 

dolda källor. 

 

Språket som skribenten använder sig av är tämligen neutralt, vardagligt och berättande. Texten 

innehåller några exempel på värdeladdade och starka uttryck. Ett av dem är uttrycket 

“talibanmina” i stycket “Hans patrull var på uppdrag i Helmandprovinsen i södra Afghanistan 

när en vägbomb exploderade. ‘En talibanmina’, säger han själv.” Ett annat är “den storslagna 

inramningen” i inledningen och ett tredje är “lagkänslan är stark i de paralympiska trupperna”. 

Reportern tar in sig själv i texten, men använder inte uttrycket “vi” utan skriver i segmentet “37-

årige Derek Derenlagi kommer till intervjun med DN[...]”. I övrigt nämner reportern inte sin 

egen och fotografens närvaro i texten. Stilen som skribenten använder sig av texten igenom kan 

vara tänkt att väcka empati hos läsaren som ska tycka synd om Derenalagi efter den svåra 

olyckan som han varit med om. 

 

Texten är som helhet väldigt sluten då reportern inte låter läsaren dra några egna slutsatser utan 

redogör tydligt för hur saker och ting hänt och förhåller sig – hur Ludwig Guttman använde 

idrotten som ett rehabiliteringsredskap, och historian om Derenalagi och hans olycka. Skribenten 

använder inga särskilda, tydliga retoriska grepp i texten som till exempel kontraster eller frågor 
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och konstateranden riktade direkt till läsaren. Såväl Derenalagi som Colclough, de båda 

intervjupersonerna, framställs som aktörer och inte som passiva subjekt då de båda berättar aktivt 

om saker som skett. Halls perspektiv är genomgående jämsides intervjupersonerna Derenalagi 

och Colclough. 

 

För att ta reda på hur texten överensstämmer med de tre teoretiska utgångspunkterna som vi har 

använt oss av (Umberto Ecos receptionsteori, Michel Foucaults teori om normalisering samt 

Handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj kraven”) måste vi nu besvara de frågor som vi har 

formulerat för att konkretisera dessa teorier. 

 

Vilka exempel av Umberto Ecos receptionsteori förekommer i texten?  

Precis som de tidigare texterna behöver läsaren inte kunna något om handikappidrott eller 

funktionsnedsatta för att kunna ta till sig texten. 

 

Förekommer exempel av Michel Foucaults teori om normalisering i texten?  

I denna text förekommer inga exempel av teorin om normalisering. 

 

Hur överensstämmer texten med Svenska handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj 

kraven”? 

Precis som de äldre texterna överensstämmer den här artikeln inte alls med Svenska 

Handikappidrottsförbundets kampanj. 
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 4. Diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten av de kvantitativa- och kvalitativa delstudierna. Resultatet 

jämförs sedan med tidigare undersökningar, om det finns likheter och/eller skillnader. De 

teoretiska inriktningarna tillämpas sedan på undersökningens resultat. Därefter diskuteras 

studiens validitet och reliabilitet före avsnittet Avslutning. 

  

Med bakgrund av resultaten kan vi nu besvara vår frågeställning: Hur har omfånget av 

bevakningen av Paralympics förändrats i morgontidningen Dagens Nyheter respektive 

kvällstidningen Aftonbladet, från det första mästerskapet, i Rom 1960, till det senaste, i London 

2012?. Skillnaden i omfånget av bevakningen av Paralympics från det första mästerskapet i Rom 

1960 till det senaste i London 2012 är enorm. Om det första mästerskapet skrevs det inte 

någonting alls, den första artikeln om Paralympics skrevs först 1968 i samband med Sommar-

Paralympics i Tel-Aviv, medan det senaste mästerskapet i London tillägnades hela 52 stycken 

artiklar av varierande karaktär. Sammantaget är Sommar-Paralympics i London det mest 

omskrivna någonsin. Även om Sommar-Paralympics i Peking täcktes med fler antal artiklar, 

skrevs det fler omfattande artiklar om Sommar-Paralympics i London. Som regressionsanalysen 

(Figur 1) visar har omfattningen av mediebevakningen av fenomenet Paralympics, med några få 

avvikelser, ökat från år till år. Trenden pekar alltså uppåt. Vi anser att det därför är rimligt att 

anta att bevakningen av fenomenet Paralympics kommer att öka även i fortsättningen. 

          

Med den kvalitativa delstudien genomförd kan vi även besvara vår andra frågeställning: Hur har 

attityden gentemot Paralympics som fenomen och Paralympics deltagare förändrats i 

morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet från det första mästerskapet, i 

Rom 1960, till det senaste, i London 2012?. 

  

Vår uppfattning är att attityden gentemot Paralympics och dess deltagare, sammanfattningsvis, 

har gått från ett tydligare “vi-och-dom-tänk” till ett mer jämlikt synsätt där det görs mindre 

skillnad på människor utan funktionsnedsättning och människor med funktionsnedsättning. 

Utvecklingen från Text 1: Det här är olympiaden där Sverige tar medaljer till Text 3: Idrott 
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hjälper efter alla stora tragedier är för oss tydlig. Mattsson skriver i den förstnämnda texten 

konsekvent “dom handikappade”. Detta “vi-och-dom-tänk” förekommer även i Text 2: De 

handikappades främsta supporter, där drottning Silvia med sina svar på reporterns oprecist 

ställda frågor distanserar sig från de funktionsnedsatta. Vi uppfattar att “Vi-och-dom-tänket” inte 

finns på samma sätt i Text 3: Idrott hjälper efter alla stora tragedier, eftersom vi tolkar att 

textens budskap att sport är ett bra sätt att rehabilitera människor som blivit funktionsnedsatta.  

  

Med analysen genomförd står det klart för oss att det enligt Umberto Ecos receptionsteori om 

modelläsaren att de undersökta texterna förutsätter en läsare som inte behöver ha några som helst 

förkunskaper om handikappidrott eller funktionsnedsatta då de förklarar allt in i minsta detalj. 

  

Vi finner inte heller några direkta exempel av Foucaults normaliseringsteori i någon av texterna. 

Skribenterna gör ingen ansats till att få de funktionsnedsatta att framstå som “normala” utan 

snarare är det tvärtom, främst i texterna från 1968 och 1992. 

  

Även om det är positivt att samma “vi-och-dom-mentalitet” inte står att finna i den senaste 

texten, så finns det fortfarande mycket som kan bli bättre. En av de sakerna är att, i enlighet med 

Svenska Handikappidrottsförbundets kampanj Höj kraven, sudda ut de implicita eller explicita 

åsikterna om att de funktionsnedsatta är “duktiga” bara för att de klarar av att utöva sina idrotter. 

Exempel på denna “duktighet” finns tydligt i alla tre av de analyserade artiklarna. Dessutom 

finns inga tendenser på att denna inställning har minskat med tiden, till skillnad från “vi-och-

dom-mentaliteten”, då dessa exempel finns i stort sett i samma utsträckning i den senaste artikeln 

som i den äldsta. 

  

I Text 2: De handikappades största beundrare, svävar reporterns frågor ut till något som inte 

direkt har med handikappidrott att göra, vilket nämndes kort i avsnittet Resultat. En del av 

reporterns frågor känns irrelevanta för sammanhanget och det går att argumentera för att de hade 

kunnat formuleras mer precist. Ett sådant exempel är frågan “Hur länge har drottningen 

intresserat sig för handikappade?” som alltså inte direkt handlar om handikappidrott utan om 

funktionsnedsatta som folkgrupp. En bättre och mer precis formulering kanske hade varit: “Hur 
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länge har drottningen intresserat sig för handikappidrott?” Att reporterns frågor är diffusa och 

oprecist formulerade ger knappast intervjupersonen bra förutsättningar att bidra med relevans till 

artikeln, i det här konkreta fallet: att svara på hur länge drottningen har intresserat sig för 

handikappidrott och inte för människor med funktionsnedsättningar i största allmänhet. Vi anser 

att drottning Silvia med vissa av sina svar delvis negligerade själva tävlingarna i mästerskapet 

och därmed tog bort fokus från Paralympics som idrottsevenemang. Istället framhävde hon 

gemenskapen som det mest positiva med mästerskapet: “Men hur många medaljer Sverige tar 

hem är av mindre intresse, säger drottningen. ‘Det är ingen viktig fråga, det viktiga är att 

ungdomar lyckas ta sig till OS, att de får träffas. Det inger mig mycket hopp’.” Detta kan delvis 

bero på reporterns frågeformuleringar. 

  

Det har varit svårt för oss att jämföra med tidigare forskning eftersom ingen har gjort en 

undersökning av det här slaget. Precis som tidigare nämnts i avsnittet Tidigare forskning (avsnitt 

1.4) har både Jonsson och Sandqvist & Jakobsson gjort liknande undersökningar, men i de 

studierna görs en jämförelse mellan mediebevakningen av Paralympics och de olympiska spelen 

medan den här studien fokuserar endast på Paralympics. Dessutom studerar Jonsson bevakningen 

i två tidskrifter – Svensk idrott och Handikappidrott – och Sandqvist & Jakobsson studerar 

bevakningen i två lokaltidningar – Norrbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen – medan den här 

undersökningen har studerat bevakningen i de rikstäckande dagstidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. 

 

Som tidigare nämnts i texten stötte vi på en del problem när vi genomförde den kvantitativa 

undersökningen. Ett sådant exempel är att det inte alltid har varit uppenbart hur stor en viss 

artikel är. Vi är medvetna om att det finns ett problem med att använda sig av den sortens 

mätmetod som vi har gjort i vår undersökning – att klassa en artikel som antingen en Spalt, 

Halvsida”, Helsida eller ett Uppslag. Sällan täcker texterna i en tidning exakt en spalt, en 

halvsida, en helsida eller ett uppslag, utan oftast är det något mer eller något mindre – det gör att 

det blir en bedömningsfråga, och en artikel som någon bedömer som en halvsida kanske någon 

annan bedömer som en spalt eller en helsida. Vi anser dock att vi har haft goda skäl till att inte 

använda en mer exakt och därmed mer tidskrävande mätmetod: för oss har det varit av yttersta 
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vikt att undersökningen skulle omfatta samtliga 24 mästerskap, och detta hade inte varit 

genomförbart med en mer exakt mätmetod under de 10 veckor som vi har haft på oss att skriva 

den här uppsatsen. Ytterligare en reservation bör göras när det gäller den kvantitativa 

undersökningen. I och med att vi inte har undersökt alla Sveriges dagstidningar är det till 

exempel möjligt att det har skrivits artiklar om Paralympics tidigare än 1968, men som tidigare 

nämnts har vi valt att inrikta oss på dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet, som under 

de åren som Paralympics har existerat varit de största morgon- respektive kvällstidningar i 

Sverige och därför får ses som de två tidningar som bäst representerar “svensk dagspress”. 

 

Ett annat möjligt problem med vår undersökning kan vara omfattningen av den kvalitativa 

undersökningen. Det är omöjligt att få en rättvis bild av hur attityderna gentemot någonting ser ut 

genom att analysera endast tre texter. För att få en rättvis och korrekt bedömning bör man med 

fördel analysera avsevärt fler texter än vad vi har hunnit göra. Även detta har dock varit ett 

medvetet val. Att den kvantitativa undersökningen blev ordentligt gjord var det viktigaste för 

oss. Vi känner ändå, den lilla omfattningen till trots, att den kvalitativa undersökningen har ett 

värde och berikar uppsatsen i stort. Med detta sagt har vi strävat efter att nå en hög validitet och 

reliabilitet. 

 4.1. Avslutning 

Vår slutsats är att både omfånget av bevakningen ökat och att attityden mot Paralympics som 

fenomen och dess deltagare förbättrats. Detta får oss att tro på en mer omfattande och mer seriös 

bevakning av Paralympics i framtiden. Att detta har skett är tämligen logiskt eftersom vi 

uppfattar att det idag finns en ökad generell acceptans i samhället gentemot människor med 

funktionsnedsättningar.    

 

Att mediebevakningen av Paralympics har ökat och fortsätter att öka anser vi naturligtvis vara 

positivt, inte bara för funktionsnedsatta utan även för andra folkgrupper som befinner sig i 

medieskugga. Med en mer seriös täckning av handikappidrott är det även en indikation på att det 

kan komma att finnas plats för många fler skralt bevakade idrotter i svenska medier – så länge 

intresset finns från publiken.   
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Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en studie, liknande den här, om hur 

bevakningen av Paralympics har förändrats, fast i etermedier, alltså i radio och tv. Detta skulle 

kunna vara intressant eftersom vi uppfattar att bevakningen även i tv och radio ökade markant i 

samband med det senaste Paralympics i London. Genom att göra en sådan undersökning, och 

med denna studie som bakgrund, skulle man på så vis få en ännu klarare bild av hur den 

generella mediebevakningen av Paralympics har förändrats.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en mer omfattande kvalitativ 

undersökning av nyhetstexter om Paralympics än vad som har gjorts i den här studien. Genom att 

undersöka fler texter går det att få en klarare och mer precis bild av hur attityderna mot 

Paralympics har förändrats över tid i svenska medier. 
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 Bilagor 
 
Bilaga 1:  
 
V1 ID 
V2 Kodar-ID 
 
1. Fredrik Temmes 
2- Demir Lilja-Güler 
 
V3 Kodardatum 
V4 Publiceringsdatum 
V5 Tidning 
1. DN 
2. Aftonbladet 
 
V6 Artikeltyp 
 
1. Nyhet 
2. Notis 
3. Reportage 
4. Krönika 
5. Övrigt 
6. Puff 
 
 
V7 Utrymme 
 
1. Helsida 
2. Uppslag 
3. Spalt 
4. Halvsida 
5. Förstasida – hela tidningen 
6. Förstasida - sporten 
 
V8 Mästerskap 
 

1. London 2012 
2. Vancouver 2010 
3. Peking 2008 
4. Turin 2006 
5. Aten 2004 
6. Salt Lake City 2002 
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7. Sydney 2000 
8. Nagano 1998 
9. Atlanta 1996 
10. Lillehammer 1994 
11. Barcelona 1992 
12. Tignes-Albertville 1992 
13. Seoul 1988 
14. Innsbruck 1988 
15. Innsbruck 1984 
16. Stoke-Mandville 1984 
17. Arnhem 1980 
18. Geilo 1980 
19. Toronto 1976 
20. Örnsköldsvik 1976 
21. Heidelberg 1972 
22. Tel-Aviv 1968 
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 Bilaga 2 – Frågor ställda till texterna i den kvalitativa textanalysen 
  
 Var är artikeln publicerad?  
  
 När publicerades artikeln?  
  
 Vilken genre tillhör texten?  
  
 Hur ser bilderna ut? 
  
 Vad beskriver bilderna?  
  
 Hur ser layouten ut? 
  
 Vad handlar artikeln om? 
  
 Vilket faktaurval har gjorts? 
  
 Vilka är de öppna källorna? 
  
 Vilka är de dolda källorna? 
  
 Är källorna citerade direkt eller indirekt? 
  
 Är källorna objekt eller subjekt?  
  
 Hur är materialet disponerat? 
  
 Hur är det vinklat? 
  
 Hur är textens stil? 
  
 Vilka ordval görs? 
  
 Närvarar skribenten i texten? 
  
 Är texten öppen eller sluten? 
  
 Finns det något mer anmärkningsvärt i texten? I så fall vad? 
  
 Vilka exempel av Umberto Ecos receptionsteori förekommer i texten?  
  
 Förekommer exempel av Michel Foucaults teori om normalisering i texten?  
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 Hur överensstämmer texten med Svenska handikappidrottsförbundets kampanj ”Höj 

kraven”? 

 


