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Abstract  

 

Title: Babes brightens up the Olympic Games – a quantitative content analysis about how 

female athletics are depicted in the Olympic Games in Mexico City 1968 and Barcelona 

1992. 

 

The purpose of this study is to examine four Swedish newspapers views on female athletes in 

the Olympic Games in Mexico City 1968 and Barcelona 1992, and examine what information 

the Swedish public received through their reporting about the Olympic Games in Mexico 

City and Barcelona. The study is based on printed editions of the Swedish newspapers 

Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten and Idag.  

 

The study is a quantitative content analysis, containing a total number of 68 articles. In this 

paper the theoretical perspective is based on the framing theory, where the focus is how the 

female athletics were depicted in the Swedish press.  

 

The results show that the Swedish newspapers want to portray and communicate about the 

female athletics performance, which applies to both the Olympic Games in 1968 and 1992. 

However, there were news reports in both Olympics that focused more on reproducing the 

female participant's appearance rather than their athletic performance. The results also show 

that there are only slight differences in each newspapers framing of female athletics in the 

Olympic Games in Mexico City 1968. The most usual descriptions based on my results are 

that female athletics are beautiful, girls and small. The result of this paper shows that is 

possible to perceive a change of the most common descriptions in the Olympics Games in 

Barcelona 1992. In the Olympics 1992 framing as doped and civil state began to more usual 

in the news that was about female athletics.  

 

Keywords: Olympic Games, female athletics, Framing, Aftonbladet, Expressen, 

Kvällsposten, Idag  
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1. Inledning och syfte  
 

I dag är de olympiska sommarspelen det största återkommande idrottsevenemanget i världen 

räknat efter antalet aktiva idrottare och deltagande länder, vilket medverkar till att de 

olympiska sommarspelen får högst mediebevakning av all världens idrott. Det är inte många 

sporthändelser i svensk massmedia som uppmärksammas och diskuteras så pass mycket som 

när de olympiska spelen drar igång. Den svenska tidningen Resumé visar exempel på hur 

svenska medier uppmärksammade kvinnliga deltagare under de olympiska spelen i Rio de 

Janeiro 2016 i följande citat:   

 

Silvermedaljen är stor och ser nästan enorm ut på den 167 centimeter långa cyklisten.      

I gula shorts och gul tröja ser Emma Johansson liten ut, men på sin cykel ute på banan 

har hon visat vilken kämpe som bor i den lilla kroppen.1 

 

Under de olympiska sommarspelen i Rio de Janeiro 2016 tog Emma Johansson ett OS- silver 

på damernas linjelopp i landsvägscykel, vilket kom att bli Sveriges första OS- medalj i 

tävlingen. I tidningen Dagens nyheters rapportering av framgången inleder en journalist sin 

artikel med att beskriva Emma Johanssons nätta kropp och vilket under det är att den klarar 

av att bära silvermedaljen. Denna formulering kom att få stark kritik av många eftersom den 

ansågs förminska OS-medaljörens prestation.2 

 

Enligt Historiken Helena Tolvhed tog den moderna idrotten som vi känner till idag sin form i 

början av 1900-talet, i samhällen där kvinnor saknade medborgerliga rättigheter och där 

könens olikhet betonades. Den moderna idrotten har speglats av att manlighetsnormer har 

uppmuntrat mäns idrottande medan föreställningar om kvinnlighet har hamnat i konflikt 

oftast med prestationsinriktad idrottsutövning.3 Det nuvarande Riksidrottsförbundet som 

organiserar i stort sett hela den svenska idrotten bildades redan år 1903. Efter det olympiska 

spelet i Stockholm 1912 blomstrade förbundet och uppnådde 100 000 medlemmar vid år 

1920. Under 1950-talet passerade rörelsen miljonstrecket och på 1970-talet uppgick 

                                                      

 
1 Mårten, Färlin, ”DN kritiseras för att förminska OS-medaljören”, Resumé, 2016 
2 Mårten, Färlin, Resumé, 2016   
3 Tolvhed, Helena, På damsidan: femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990, 

Makadam, Göteborg, 2015, s 12 
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medlemssiffran till över två miljoner.4 I Sverige ökade kvinnor och flickors idrottsdeltagande 

starkt under 1900-talets senare del, vilket grundar sig i att det totala antalet medlemmar i 

Riksidrottsförbundet ökade från cirka 15 procent till vid 1950-talet till 35 procent vid 1970-

talet. Vidare började strävan mot jämställdhet under trycket av en förändrad samhällsagenda i 

fråga om kön ta plats i idrotten under 1970-talets slut.5 Med ett syfte till idrott på lika villkor 

som bakgrund har denna studie valt att granska de olympiska spelen i Mexiko 1968 och 

Barcelona 1992 för att se hur svenska kvällstidningar framställer kvinnliga friidrottare i sina 

nyhetsrapporteringar. Denna studie har endast valt att undersöka kvällstidningarna Idag, 

Aftonbladet, Expressen och Kvällspostens sportsidor. Mitt intresse ligger i att kolla om det 

har skett någon förändring kring hur kvinnliga friidrottare framställs i samband med att den 

moderna motionsidrotten blev en väletablerad del av det svenska samhället. Min studie 

fokuserar även på hur rapporteringen såg ut i svensk press under de 16 dagar som de två olika 

olympiaderna höll på. 

 

En stor anledningen till varför studien valdes att utgöras av historiskt källmaterial i form av 

tidningar grundar sig i att de kan fungera som en didaktisk del av historieundervisningen. I 

kursen historia 1b under det centrala innehållet står de att undervisningen ska behandla 

”Historiskt källmaterial som speglar kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller 

andra situation”.6  Detta kan kopplas till ämnet om hur kvinnliga deltagare framställs under 

de olympiska spelen genom att eleverna får jämföra hur rapporteringen skiljde sig åt i en 

tidning under de två olika tidsperioderna.  

 

Mitt syfte med denna uppsats är att i samband med olympiaden i Mexiko City 1968 och 

Barcelona 1992 undersöka hur kvinnliga deltagare framställs inom OS-grenen friidrott av 

fyra svenska kvällstidningarna: Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten och Idag.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
4 Tolvhed, 2015, s 17 
5 Tolvhed, 2015, s 18  
6 Skolverket, 2011, s 68 
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2. Bakgrund  

 
I bakgrunden presenteras den problematik som ligger till grund för studiens inriktning samt 

definitioner av de centrala begreppen som används i studien. Problematiken tar sin grund i 

hur kvinnor framställs i olika medier som inriktar sig på de olympiska spelen.  

 
2.1 Genus  
 

Yvonne Hirdman är en välkänd historiker som har forskat mycket kring ämnet genus, hon 

beskriver att begreppet genus har specifika normer för vad det innebär att vara man eller 

kvinna i ett samhälle. Begreppet genus tar sitt ursprung från latin och betyder kön, sort, släkt 

eller slag. I Sverige har ordet genus fram till 1980-talet använts för att beteckna huruvida det 

är hon, han, det eller den.7 Hirdman betonar att genus är någonting som inte fanns biologiskt 

från början utan det är en konstruktion som är skapad av mannen. Det som begreppet genus 

har som mål är att synliggöra vilka uppfattningar samhället har på vad som anses var 

kvinnligt eller manligt.8  

 

Enligt Tolvhed var idrott när den introducerades i Sverige kring 1900-talet avsedd att fostra 

nationens män. Idrottens syfte var att förhindra att männen förverkligades i det moderna, 

stillasittande och fredliga samhället. Utifrån denna uppfattning var kvinnors medverkan inom 

idrotten ifrågasatt, vilket berodde på att kvinnor varken ansågs behöva den hårda fysiken eller 

den modiga karaktären som idrotten skulle utveckla. Däremot skulle idrotten värna om den 

kvinnlighet som enligt den tidens syn kännetecknades av runda former och ett omvårdande 

sinnestillstånd.9 Författaren Jane Leder menar att det var först under de olympiska spelen i 

Paris år 1900 som kvinnor fick tillåtelse att tävla, men de enda OS-grenarna som var öppna 

för dem var golf, tennis och segling. Kvinnor hade tillåtelse att delta i dessa grenar både i 

Europa och Amerika eftersom de ansågs vara ”kvinnliga”, medan mer fysiskt ansträngande 

idrotter som hockey, cricket och simning inte var offentligt accepterat. Till en början ansågs 

det kvinnliga idrottsidealet inkludera skörhet och anständighet medan svett, andfåddhet och 

muskler uppfattades som motsatsen till den ideala kvinnligheten.10 

                                                      

 
7 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2001, s 11 
8 Hirdman, Yvonne, 2001, s 16 
9 Tolvhed, 2015, s 11-12 
10 Leder, Jane, Grace & glory: a century of women in the Olympics, Triumph books, Chicago, Ill., 

1996, s  8 
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2.2 Olympiska spelen  
 

De olympiska spelen som även kallas för OS är internationella idrottstävlingar som 

förekommer vart fjärde år. Dessa olympiska spel härstammar från den lilla orten Olympia i 

Grekland. De olympiska spelen höll på från 776 f. Kr oavbrutet fram tills 394 e. Kr då de 

förbjöds av den romerska kejsaren Thedosius. Vart fjärde år möttes de bästa idrottsmännen 

från Pisa, Elis samt Sparta för att tävla i grenar som löpning, diskuskastning, brottning och 

hästspann. När de olympiska spelen gick i Grekland under denna tid fick inte kvinnorna vara 

med och delta i tävlingarna.11  

 

I Aten år 1896 tog sig de moderna olympiska sommarspelen sin början och 1924 

arrangerades de första vinterspelen. Båda vinter och sommarspelen hölls under samma år 

fram tills 1994, där efter skulle de överlappa varandra med vartannat år.12 Det var den franska 

baronen Pierre de Coubertin som återupplivade de moderna olympiska spelen på en 

internationell nivå år 1896. År 1894 hade han nämligen tagit beslutet att bilda den olympiska 

kommittén (IOK) och att de olympiska spelen skulle cirkulera mellan olika städer runt om i 

världen.13Inom den internationella olympiska kommittén bestäms alla viktiga beslut gällande 

de olympiska spelen. Under det första moderna olympiska sommarspelen hade ett beslut 

tagits om att kvinnor skulle uteslutas helt och hållet från tävlingen.14 

 

Det var först under de andra moderna spelen i Paris år 1900 som kvinnor fick delta i 

tävlingen.15 De idrotter som var öppna för kvinnor under detta olympiska spel var golf, tennis 

och segling eftersom dessa grenar ansåg vara mest lämpade för det kvinnliga könet. Andra 

idrotter som ansågs vara lämpliga för kvinnliga idrottare och som de fick utöva annars var 

bågskytte, tennis, golf, konståkning, ridning och cykling. I början av 1900-talet fanns det 

väldigt få kvinnliga idrottare och alla kvinnor som deltog i idrottsaktiviteter förväntades av 

samhället att vara svaga, blygsamma samt ovilliga att anstränga sig så att de fick svett på 

pannan.16 

 

                                                      

 
11 Kunskapsmedia, ”Om de olympiska spelen”, 2008, s 2  
12 Leder, Jane, 1996,  s 5 & 21  
13 Williams, Jean, A contemporary history of women's sport, 2014, s 66 
14 Daddario, Gina, 1998, s 40  
15 Williams, Jean, 2014, s 66  
16 Leder, Jane, 1996, s 10 
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Under perioden 1920 till 1947 skedde det stora förändringar för både kvinnliga idrottare och 

för kvinnor i allmänhet. Det olympiska sommarspelet 1920 kom att speglas av att fler kvinnor 

började tävla mot varandra, däremot fick de fortfarande bara delta i några enstaka idrotter 

som t.ex. tennis, simning och dykning. I samhället ansågs idrotter som friidrott fortfarande 

var en maskulin idrott, vilket innebar att den betraktades vara bättre lämpad för män eftersom 

de vara både starkare och snabbare än kvinnor. Den olympiska OS-grenen friidrott kom först 

att bli accepterad för kvinnor åtta år senare i de olympiska spelen i Amsterdam år 1928. Efter 

några år kom andra världskriget vilket medverkade till att de olympiska spelen ställdes in 

mellan åren 1940 och 1944.17 

 

Det första olympiska spelet efter det andra världskriget hölls i London år 1948. Under dessa 

12 år av avbrott hade det skett märkbara förändringar i världen. En stor förändring handlade 

om att högskolor började uppmuntra tävlingsidrotten genom att införa regler för kvinnor i 

lagidrotter som tennis och friidrott. Vidare kom kvinnoidrotten att utvecklas mellan de fyra 

årtiondena 1948 och 1972. Detta innebar att antalet kvinnliga idrottare ökade och att kvinnor 

fick möjlighet att utöva nya idrotter som gymnastik och volleyboll under de olympiska 

spelen. Däremot rådde det skilda meningar kring synen på kvinnor i samhället, vilket 

kännetecknades av att i allmänhet var det osäkert om dem skulle ses som starka eller klena, 

sexiga eller atletiska samt aktiva eller passiva.18 

 

I samband med de olympiska spelen i Barcelona år 1992 var det nästan 3000 kvinnor från 

hela världen som var med och tävlade. Enligt Leder är kvinnors ökade medverkan i de 

moderna spelen ett tecken på att de har vunnit striden om jämställdhet i de olympiska spelen. 

Detta anses bero på det har skett en markant ökning av kvinnliga idrottare i de olympiska 

spelen efter 1972.19 

                                                      

 
17 Leder, Jane, 1996, s 20-21 
18 Leder, Jane, 1996, s 38-39 
19 Leder, Jane, 1996, s 64-65 
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2.3 De svenska kvällstidningarna under 1900-talet  
 

I Sverige kom marknaden för dagstidningarna att öka kraftigt efter 1940-talet men för denna 

expansion svarade andra tidningar än de traditionella, nämligen kvällstidningarna. Enligt 

författarna Holmberg, Oscarsson och Rydén kan kvällstidningarna under denna period 

betraktas som en alltmera specialiserad komplementtidning med utgivning i de stora städerna 

och med spridning över hela landet.20Vidare har den svenska kvällspressmarknaden som max 

bestått av åtta tidningar, vilket sedan mitten av 1950-talet utgjorts av tidningsgruppen 

Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.21 

 

Holmberg, Oscarsson och Rydén betonar att kvällstidningarna är en skapelse av 1930-talet, 

där Per Gustaf Peterson och Aftonbladet fanns med från begynnelsen. Det var bevakningen av 

de stora idrottsevenemangen som såg till att utveckla idrottsjournalistiken, där 

världsmästerskap och olympiska spel har haft lika stor betydelse som krig har haft för den 

övriga journalistiken i Sverige. De olympiska spelen i Stockholm 1912 kom att röja vägen för 

den första regelbundna sportbevakningen i svensk press. Därefter kom de olympiska spelen i 

Berlin 1936 att hjälpa Aftonbladet till ett markant genombrott. Med hjälp av de olympiska 

spelen lyckades tidningens utbyggda redaktion att övertrumfa övriga svenska tidningar och 

göra de svenska framgångarna i Tyskland till egna upplageframgångar. Denna framgång var 

enorm och på mindre än ett decennium hade Aftonbladet blivit Sveriges största tidning med 

en upplaga på om kring 160 000 exemplar.22 

                                                      

 
20 Holmberg, Oscarsson & Rydén, En svensk presshistoria, 2009, s 174- 175   
21 Fredriksson, Gunnar (red.), Aftonbladet: en svensk historia, Tiden, Stockholm, 1980, s 342 
22 Holmberg, Oscarsson & Rydén, 2009, s 140-143 
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3. Tidigare forskning 
 

I denna del presenteras tidigare forskning som är kopplat till det område denna studie 

behandlar, detta för att ge läsaren en djupare förståelse för hur studiens syfte, resultat och 

analys kan tolkas. Det som kommer att redovisas i detta kapitel är forskning kring olympiska 

kvinnor och deras representation i media under 1900-talet. 

 

3.1 Hur kvinnliga idrottare representeras i internationell media 
 

Det finns en del tidigare forskning kring hur kvinnliga idrottare representeras i media under 

de olympiska spelen. En studie som denna undersökning har valt att fokusera på och ta del av 

är Pirkko Markulas bok Olympic Women and the Media,23 som avser att kartlägga skillnader 

och likheter i idrottares representation i olika länder. De olympiska spelen i dagens värld 

räknas till de stora idrottsevenemangen, vilket gör att OS-sändningarna uppmärksammas av 

en storpublik. I samband med de olympiska spelen i Atlanta 1996 uppskattades det att nära 

två miljarder människor tittade på eller läste om evenemanget.24 Markula understryker att 

kvinnor är kraftigt underrepresenterade i mediernas sportartiklar, vilket grundas på det 

faktum att de i allmänhet får mindre än 10 procent av idrottsbevakningen i tidningar och tv. 

Bevakningen av kvinnosporter är låg i jämförelse med män, men den tenderar att öka under 

stora internationella evenemang som de olympiska spelen.25 Däremot kan siffror ge en alltför 

uppmuntrande bild angående kvinnors medierepresentation i samband med de olympiska 

spelen. Det har visat sig att tidningar tenderar att fokusera på sporter som är traditionellt 

feminina, vilket i detta fall handlar om idrotter som gymnastik, dykning, simning och 

konståkning. Enligt Markula finns det också en oro kring kvaliteten på den olympiska 

bevakningen eftersom beskrivningen av kvinnliga idrottare har benägenheten att fokusera på 

utseende snarare än skicklighet. Avslutningsvis understryks att denna representation skickar 

signaler om att idrott i huvudsak är en manlig aktivitet, där kvinnor spelar en underordnad 

eller sexualiserad roll.26 

 

 

                                                      

 
23 Markula, Pirkko, Olympic Women and the Media: International Perspectives, Palgrave Macmillan, 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2009 
24 Markula, Pirkko, 2009, s 1 
25 Markula, Pirkko, 2009, s 2 
26 Markula, Pirkko, 2009, s 3-4 



 

12 

 

I boken, Womens sport and spectacle, skriver Gina Daddario om tv-sändningar från vinter 

och sommarspel 1992, vinterspelen 1994 och sommarspelen 1996. Daddarios syfte är att ge 

en översyn på medias bevakning av kvinnor och idrott samt hur media har bidragit till 

marginalisering av kvinnosport och kvinnliga idrottare.27 Daddario understryker trots att 

kvinnor har deltagit i OS sedan 1900- talet utgör de endast cirka 20 procent av alla moderna 

olympiska deltagare. Dessa siffror har varit oföränderliga under de senaste decennierna med 

bara en liten minskning i kvinnors deltagande mellan 1960 och 1980 års vinterspel. I de 

olympiska sommarspelen i Barcelona 1992 fanns det 159 manliga grenar och bara 86 

kvinnliga OS grenar.28 Däremot har det visat sig att vissa idrotter domineras av kvinnliga 

idrottare, trots manliga idrottares deltagande. Daddario påpekar att detta beror på att en del 

idrotter identifieras som kvinnoidrott eftersom de betonar elegans och skönhet hos de som 

utövar idrotten.29 Enligt Daddario har feministiska sportkritiker både tittat på hur ofta kvinnor 

skildras i sportmedier och på vilket sätt kvinnliga idrottare karakteriserats. Under de 

olympiska vinterspelen 1992 hittades skillnader kring hur kvinnliga friidrottare beskrevs i 

traditionella kvinnliga idrotter och icke stereotypa idrotter, som exempelvis konståkning och 

utförsåkning. Daddario menar att de beskrivningar som användes för konståkare fokuserade 

på deras utseende medan skildringarna som brukades för skidåkare inriktade sig på 

skicklighet istället. Detta belystes under de olympiska spelen genom att en kommentator 

valde att betona konståkarens Nancy Kerrigans eleganta närvaro och skidåkarens Vreni 

Schneider maskulina åkstil.30Avslutningsvis hävdar feministiska sportkritiker att kvinnliga 

idrottare objektifieras sexuellt i tryckta nyhetsartiklar och genom tv: s nedlåtande 

beskrivningar samt genom omotiverade fotografier.31   

 

3.2 Hur kvinnliga idrottare representeras i svenska medier  
 

Helena Tolvhed undersöker i sin doktorsavhandling, Nationen på spel- kropp, kön och 

svenskhet i populärpressens representation av olympiska spel 1948-1972, de egenskaper som 

tillskrivs nationens representanters kroppar vid evenemanget OS. Tolvhed är idrottsvetare 

samt historiker vid Malmö högskola. Begrepp som gestaltning, representation och 

iscensättning används i studien för att beteckna relationen mellan OS som händelse och 

                                                      

 
27 Daddario, Gina, 1998, s 9-10 
28 Daddario, Gina, 1998, s 57 
29 Daddario, Gina, 1998, s58 
30 Daddario, Gina, 1998, s 20-21 
31 Daddario, Gina, 1998, s 62 
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populärpressens framställning av denna händelse.32 Enligt Tolvhed kan en ökad bevakning av 

kvinnlig idrott konstateras vid nationellt prestigefyllda och internationella 

mästerskapstävlingar som de olympiska spelen. Tolvhed belyser här att nationell identitet och 

nation som ideologi överskuggar betydelsen av kön för mediebevakning. I den svenska 

veckotidningen Ses inslag om längdhopparen Ann-Britt Leymans oväntade brons i London 

1948 betonades i texten att det var nog inte många som trodde att den ”lilla pälssömmerskan 

från Göteborg skulle kunna fighta till sig en medalj i den hårda konkurrensen”. Det påpekas 

att ordval som fighta påminner om beskrivningarna av manliga insatser för Sveriges räkning 

och betonar även vikten av prestationen.33 Tolvhed understryker att kvinnliga olympier i den 

svenska veckopressen mellan 1948 och 1972 tenderar att uppmärksammas som kvinnor 

snarare än i egenskap av idrottare. Det har visat sig att i bildpresentationer exponeras oftast 

kvinnliga olympier som passiva och poserande på ett sätt som står i kontrast till den 

aktivitetsinriktade representationen som gäller för män.34Tolvhed menar att det är den 

tilltalande kvinnokroppen och skönheten i aktiviteten som står i fokus i de bilddominerande 

inslagen där gymnaster, simhoppare och konståkerskor synliggörs. Både leende och posering 

hör till den idrottsliga praktiken i dessa bedömningsgrenar, vilket medverkar till att 

gymnastik och akrobatiska aktiviteter beskrivs som en uppvisning av skönhet, spänst samt 

elegans.35 Avslutningsvis har det påvisats att kvinnliga idrottares ungdom markeras 

genomgående via benämningar som ”flickor” eller ”töser”, till exempel kallas svenska 

skiddamer för ”slalomflickor” eller ”skidflickor”. Deras idrottsutövning värderas som en 

avgränsad fas innan giftermål samt hushållsplikter tar vid.36 

 

I uppsatsen ”Brassebönor, stålmän och svarta spöken – idrottande kroppar i sedermera 

herrtidnings bevakning av sommar – OS 1948-1980”,37  skriver Helena Tolvhed om hur 

idrottande kroppar representeras i svenska populärkulturella mediers rapportering från de 

olympiska spelen 1948-1980. Tolvheds syfte är att undersöka hur idrottande kroppar 

                                                      

 
32 Tolvhed, Helena, Nationen på spel: kropp, kön och svenskhet i populärpressens representation av 

olympiska spelen 1984- 1972, h: ström – Text & kultur, Umeå, 2008, s 16-17  
33 Tolvhed, Helena, 2008 , s 212 
34 Tolvhed, Helena, 2008, s 163 
35 Tolvhed, Helena, 2008,s  161 
36 Tolvhed, Helena, 2008,s  215 
37 Tolvhed, Helena ” Brasseböner, stålmän och svarta spöken: Idrottande kroppar i Ses bevakning av 

sommar OS 1948-1980”, Idrott, historia och samhälle., 2005  
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positioneras utifrån genus, ras och etnicitet.38 Enligt Tolvhed understryker forskning om 

genus, medier och idrott att mediers sportbevakning, historiskt sett och än Idag, 

kommunicerar stereotyper av män och kvinnor och om oföränderliga könsskillnader. Det har 

visat sig att det finns en anmärkningsvärd förkärlek till att representera kvinnliga olympier 

som misslyckade idrottare. I tidningen Ses rapportering från Melbourne 1956 tenderar 

bilderna på kvinnliga olympier att föreställa kvinnor som har gjort en dålig insats i spelen. 

Tolvhed påpekar att en hel sida vigs åt indiska sprintern Mary Lee la Roas misslyckande på 

100 meter och att den största bilden visar hur hon ligger raklång på mage på löpbanan då hon 

snubblat och fallit efter att ha löpt endast ett tiotal meter. Utifrån texten beskrivs den indiska 

sprintern såhär ”den 16 åriga lilla gracila varelsen var söt och rar att titta på i sin färggranna 

sari, vilket medverkade till att hon blev något av en publikfavorit”.39 Tolvhed menar också att 

idrottande kvinnor i högre utsträckning än män görs till sexuella objekt i sportpressen. Detta 

grundar sig i ett uppslag från 1956 med rubriken när skönheten kom till byn, där bilder på sex 

kvinnliga olympier med tillhörande bildtext ingick. Den sovjetiska bordtennisspelaren 

utnämns i tidningen till ”sovjets snyggaste olympiabrallis” och svensken Gun Larking påstås 

”kvinnligt graciöst svinga sin välsvarvade lekamen över höjdribban”.40Avslutningsvis 

understryks att text- och bildrepresentationer av kvinnliga olympier hjälper till att 

upprätthålla gränserna mellan könen genom att de visar en kvinnokropp som är passiv och 

som inte lämpar sig för att varken representera nationen eller att vara en aktör i olympiska 

hjältesagor.41 

 

Eva Queckfeldt skriver i sin uppsats, ”Attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två 

barn”, om hur dagstidningarna Arbetet och Sydsvenska Dagbladet behandlar kvinnliga 

deltagare i de olympiska spelen 1948-1980. I denna studie belyser Queckfeldt att flera 

forskare under 1980 och 1990 – talet har tagit upp frågor som har rört vilka kvinnliga idrotter 

som uppmärksammas liksom vilka attityder som funnits och finns till kvinnor som sysslar 

med idrott. Det har visat sig att kvinnors idrottande inte anses vara lika intressant som 

männens och att kvinnors tävlingar ofta kommer i skymundan av männens.42  Enligt 

Queckfeldt rapporterades det mest om följande damgrenar under åren 1948-1980: simhopp, 

                                                      

 
38 Tolvhed, Helena, 2005, s 94 & 96 
39 Tolvhed, Helena, 2005, s 97 & 100 
40 Tolvhed, Helena, 2005, s 102-103 
41 Tolvhed, Helena, 2005, s 116 
42 Queckfeldt, Eva, ”Attraktiva, blondiner, stadiga bitar och mödrar till två barn: bilden av kvinnor på 

två dagstidningar sportsidor 1948- 1980”, Idrott, historia och samhälle., 2000, s 43 
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simning, skytte, höjdhopp, häcklöpning, diskus, kanot, längdhopp och fäktning. Den 

damgrenen som noterades för mest kvinnlig rapportering var simhopp med 165 förekomster 

under perioden 1948- 1980. Andra grenar som längdhopp och fäktning fick bara 25 

respektive 22 markeringar under samma tidsperiod. De grenar som har uppmärksammats 

mest för damer är svenska paradgrenar eller där stora internationella stjärnor har varit med.43 

Queckfeldt menar att kvinnliga olympiers utseende, civilstånd och liv utanför banorna 

påpekas nästan alltid i reportage och artiklar från de olympiska spelen 1948- 1980. I 

skildringarna av de kvinnliga idrottarna kan läsaren få möta följande beskrivningar 

”välskapta blondiner, stadiga bitar och en moder till två barn”. Det förekommer också andra 

framställningar, till exempelvis beskrivs en amerikansk stöterska som stor glad och kraftig 

med en nettovikt av 108 kg och den tjeckiska spjutkasterskan Dana Zatopkova kallas för den 

lilla frun.44 Avslutningsvis understryks att i allmänhet skrivs det mer om män men att det är 

oftast kvinnor som kommenteras, vilket oftast är onödiga uttalanden som inte säger något om 

deltagarens kapacitet.45 

  

3.3 Könsskillnader mellan män och kvinnor inom idrott 
 

Enligt Daddario studerar en del feministiska sportkritiker i vilken grad skildringen av 

kvinnliga idrottare i massmedia bidrar till förtryck av marginaliserade grupper, särskilt 

kvinnor. Andra sportkritiker noterar vilken framträdande roll medier spelar i att förstärka 

naturliga könsskillnader genom att representera en manlig sports hegemoni.46 Den 

amerikanska idrottsforskaren Eleanor Metheny menar att kvinnor deltar i idrotter som styrs 

av starka kulturella normer. I de flesta fall menar hon att kvinnor är begränsande av 

institutioner, familjer och jämnåriga från att delta i idrotter som anses vara olämpliga för 

dem. Detta tydliggörs genom följande exempel:  

 

Konståkaren Nancy Kerrigan växte upp i en liten stad i Massachusetts angelägen om 

att spela ishockey som hennes äldre bröder. Men eftersom det inte fanns något 

hockeylag för flickor i hennes stad, vände hon sig till konståkning. Hon påverkades lite 

                                                      

 
43 Queckfeldt, Eva, 2000 ,s 46 
44 Queckfeldt, Eva, 2000, s 52 
45 Queckfeldt, Eva, 2000, s 53 
46 Daddario, Gina, 1998, s 10  
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av sin mor, som berättade för CBS vid OS 1992 att hon hade uppmanat sin dotter att 

”låta pojkar spela hockey”. Du gör flicksaker och om du vill åka, ta konståkning.47 

 

De sporter som inte anses vara lämpliga för kvinnor är de som kräver fysisk kontakt, konflikt 

eller ”ansikte mot ansikte med motståndaren”, eller sådan som kräver tung utrustning som 

vadderade uniformer eller skyddande pansar. En idrott som hör till denna kategori är utan 

tvekan ishockey. Däremot har kvinnor blivit accepterade att delta i idrotter som tillåter dem 

att visa sig eleganta och glamorösa. Dessa har oftast förklarats vara kvinnosporter eftersom 

de skildrar kvinnor i estetiskt tilltalande rörelser och poser. Det mest uppenbara kvinnliga 

idrotterna betraktas vara konståkning, gymnastik, simning, tennis, golf och dykning. Till 

skillnad från de idrotter som anses vara olämpliga, ger dessa skenet av att utgöra en liten risk 

för fysisk skada på idrottaren.48 

 

Den tyska forskaren Marie-Luise Klein hävdar även att kategoriseringen av könslämpliga 

sportaktiviteter härstammar från de skillnader som finns mellan män och kvinnor i samband 

med kroppsvikt, styrka och storlek. Enligt Klein är kvinnor i nästan alla avseenden 

fysiologiskt underordnade män, vilket har ansetts vara en anledning till att kvinnor har blivit 

begränsade till kvinnoidrott.  Detta har också bidragit till att män har blivit godkända av 

samhället att delta i idrott som kräver fysisk styrka och hårdhet, såsom fotboll, brottning och 

baseboll.49 

 

En annan forskare som heter Susan Birrell betonar att sport könsuppdelas inte bara beroende 

på deras nivåer som krävs av styrka, risk och aggression, men även enligt deras 

konkurrensinriktning. Maskulina idrotter tenderar att vara mer laganpassade, där idrottare 

tävlar mer mot andra i en utmaning baserad på makt och kontroll. I kvinnliga idrotter handlar 

det mer om att tävla mot sig själv genom att sätta personbästa och världsrekord.  Detta kan 

märkas i idrotter som gymnastik, dykning, och konståkning, där idrottare tävlar i rad, eller att 

en idrottare följer en annan samt försöker överträffa den högsta bokförda poängen. Däremot 

finns det redan några få lagsporter som är tillgängliga för kvinnor i de olympiska spelen till 

exempel gymnastik, volleyboll, softboll, fotboll och basket.50 

                                                      

 
47 Daddario, Gina, Women's sport and spectacle: gendered television coverage and the Olympic 

Games, 1998, s 11 
48 Daddario, Gina, 1998, s 11-12  
49 Daddario, Gina, 1998, s 12 
50 Daddario, Gina,1998, s 12 
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I slutändan betonar Daddario att eftersom varje idrott engagerar kroppen på en grundläggande 

fysisk nivå, har sporten gett samhället en möjlighet att använda naturliga könsskillnader som 

ett medel för att legitimera kultur och sportsliga skillnader. Inom idrott betraktas kroppen 

nästan alltid som maskulin, vilket gör att den manliga kroppen anses vara standard för 

delaktighet. Detta har medverkat till att den kvinnliga kroppen blir uppfattad som något 

främmande inom sportsammanhang.51  

 

3.4 Koppling till studien  
 

De undersökningar som presenteras under kapitlet tidigare forskning har en sak gemensamt, 

vilket är att alla handlar om hur olympiska kvinnor representeras i medier under 1900-talet. 

Detta rör sig både om hur rapporteringen kring kvinnliga deltagare såg ut i svenska och 

internationella medier. Den tidigare forskningen bidrar framförallt med en överblick 

angående hur rapporteringen såg ut under perioden 1948 till 1996. En annan aspekt som 

behandlas i kapitlet är hur fysiologiska könsskillnader mellan män och kvinnor har 

institutionaliserats inom idrotten. Denna studie har som syfte att i samband med olympiaden i 

Mexiko City 1968 och Barcelona 1992 undersöka hur kvinnliga friidrottare framställs av fyra 

svenska kvällstidningar. I och med att ingen av de tidigare studierna har behandlat dessa två 

olympiska spel utifrån svenska kvällstidningar och en kvantitativ metod ska det bli intressant 

att jämföra studiens slutsatser med den tidigare forskningens slutsatser. Dessa jämförelser blir 

intressanta eftersom den tidigare forskningen har haft fokus på hur olika länder, svenska 

dagstidningarna och populärpress framställer kvinnliga olympier i samband med de 

olympiska spelen. Avslutningsvis har både mina frågeställningar och kodningsschema i 

denna undersökning konstruerats med hjälp av den tidigare forskningen.   

                                                      

 
51 Daddario, Gina, 1998, s 13 
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4. Frågeställningar  
 

 

 Hur mycket utrymme ges kvinnliga friidrottare i respektive tidning under de givna 

tidpunkterna och hur förändras detta över tid?  

 

 Hur gestaltas kvinnliga deltagare inom OS-grenen friidrott i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering, i samband med olympiaden i Mexiko City 1968 och Barcelona 

1992?  

 

 Hur skildras och förmedlas bilden av kvinnliga friidrottare i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering, i samband med olympiaden i Mexiko City 1968 och Barcelona 

1992?   

 

 Vilka förändringar kan urskiljas vad gäller bilden av kvinnliga friidrottare som har 

förmedlats under tidsperioden? 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

Den teori som kommer att användas för att analysera och diskutera svenska tidningars syn på 

hur kvinnliga friidrottare framställs under de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och 

Barcelona 1992 är Gestaltningsteorin.  

 

5.1 Journalistikens betydelse 
 

Enligt journalisten Lars Hulten innefattar begreppet journalistik det som nyhetsmedierna 

ägnar sig åt, vilket är att samla in, presentera och dela ut vad vi kallar för nyheter. Det som 

nyhetsjournalistik består av är de som vi dagligen tar del av i nyhetsmedierna som t.ex. 

dagstidningar, radio och tv. Detta gör att journalistik kan beskrivas som något som riktar sig 

åt många olika håll eftersom den tilltalar många olika publiker samt marknader. I slutändan 

kan journalistik ses som en del av det offentliga samtalet.52 

 

I boken Makt, medier och samhälle skriver medieforskaren Jesper Strömbäck om att 

nyhetsförmedling präglas av de val som görs av redaktioner och enskilda journalister. Alla 

frågor kan inte komma fram i medierna, därför måste val göras kring vad som ska få vara 

med i tidningen. Det som kännetecknar mediernas problemformulering är val av ämne, vilka 

frågor som ska vara i fokus och hur de ska vinklas.53 

 

Det som vidare skiljer journalistiken från skönlitteraturen är att den handlar om verkliga 

människor, händelser och förhållanden.  Begreppet journalistik går ut på att journalister väljer 

ut händelser och förhållanden och gör dessa intressanta för läsaren. Enligt Hulten 

dramatiserar journalister vissa händelser, vilket medverkar till att det kan vara svårt för 

läsaren ibland att veta var gränsen mellan fiktion och den verkliga händelsen går. Däremot 

betonar Hulten att den verkliga händelsen också kan betraktas som fiktiv på grund av valen 

av fakta och beskrivningssätt som journalisten gör. Författaren understryker att en skildring 

av en händelse aldrig kan bli korrekt om journalister medvetet undanhåller en viss 

information för att framställningen ska framstå på ett visst sätt.54  

 

                                                      

 
52 Hultén, Lars, Journalistikens villkor: om plikten att informera och lusten att berätta, 1996, s 14 
53 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle, 2009, s 113-114.  
54  Hultén, Lars, 1996, s 20-24 
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5.2  Gestaltningsteorin  
 

Gestaltningsteorin eller ”Framing theory” som den heter på engelska, är en av de betydande 

teorierna under senare år om mediernas innehåll och dess eventuella påverkan. Teorin har 

som syfte att ta reda på vilket sätt medier gestaltar olika problem och beskrivningar av 

verkligheten. Denna teori handlar om att förstå sambandet mellan människors tankar, 

mediernas innehåll och mediernas påverkan över tanken. Vidare understryker teorin att alla 

beskrivningar av verkligheten måste med nödvändighet vara begränsade och i synnerhet i 

medier eftersom de tävlar med varandra om människors uppmärksamhet.55 

 

När dessa beskrivningar sedan berättas får vissa aspekter en mer framträdande plats, medan 

andra väljs bort. Varje beskrivning av någonting kan ses som en gestaltning av vad 

beskrivningen handlar om.56 Strömbäck betonar att journalisterna med hjälp av gestaltningar 

kan framkalla sammanhang och mening åt en nyhet på ett sätt som gör att mediekonsumenten 

förstår den. Detta gör att journalister kan påverka hur läsaren ska tolka nyheterna genom att 

framhäva utvalda delar i sina artiklar och med hjälp av gestaltningar. Vidare understryker 

Strömbäck att gestaltningar har betydelse för människors bild av verkligheten.57 

 

Enligt Strömbäck bygger denna teori på två observationer. Den första observationen 

beskriver att ”gestaltning” kan liknas vid att välja ut några aspekter av en uppfattad verklighet 

och göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, på ett sådant sätt att de lyfter fram 

ett speciellt problem.  I en tidning tolkar och bestämmer journalisten hur en nyhet ska se ut, 

där syftet är att konsumenten ska begrunda och bilda sig en egen uppfattning om den. 

Författaren menar att medierna rekonstruerar och gestaltar verkligheten genom att välja 

fokus, vinkel, tema och ordval. Vidare understryker den andra observationen att människors 

bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den. Strömbäck 

understryker att ju mer beroende av medierna som människor är för åtkomsten av 

information, desto mer mottagliga är vi för påverkan från dem.58 

 

                                                      

 
55 Strömbäck, 2009, s 113 
56 Strömbäck, Jesper, Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 

makthavarna, 2000, s 216 
57 Strömbäck, 2009, s 115 
58 Strömbäck, 2009, s 116  
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5.3 Teoretisk diskussion  
 

I denna studie blir det intressant att se mitt resultat ur gestaltningsteorin eftersom 

kvällstidningar har en tendens att överdriva sina nyheter för att få fler läsare. Därmed borde 

det synas tydligt hur de olika kvällstidningarna gestaltade de kvinnliga friidrottarna under de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968 och i Barcelona 1992. Gestaltningsteorin har som syfte 

att lyfta fram hur tidningarna beskriver och gestaltar framställningen av kvinnliga friidrottare 

i samband med olympiska spelen. För att kunna undersöka hur kvällstidningarna gestaltade 

kvinnliga friidrottare skapades ett eget konstruerat kodningsschema, där egenskaper och 

attribut utifrån den tidigare forskningen operationaliserades till variabler. Dessa variabler har 

bland annat använts för att skapa figur 8 och figur 9 som i studiens resultatdel förklarar vilka 

gestaltningar som uppträdde främst genom bilder och nyhetsrapporteringar. De gestaltningar 

som förekommer i figur 8 är tävlingssammanhang, misslyckade idrottare, prissammanhang, 

icke-tävlingssammanhang, sexuella objekt. Vidare visar figur 9 hur vanlig det är att följande 

gestaltningar förekommer i nyhetsrapporteringarna: misslyckad, små, vacker, spänstiga, 

mödrar, dopad och flickor.  
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6. Metod och Material  
 

Detta kapitel kommer att behandla metoden som användes för att kunna genomföra denna 

studie och varför den valdes.  

 

6.1 Val av metod 
 

För att kunna genomföra denna studie användes en kvantitativ och kvalitativ analys av text, 

den heter innehållsanalys. Denna kvantitativa metod betraktas enligt Esaiasson m.fl. som ett 

verktyg för att analysera hur vanligt förekommande något är i ett visst material, eller hur stort 

utrymme olika kategorier får i det valda materialet.59 Den vanligaste uppfattningen som 

Ekström och Larsson beskriver av kvantitativ innehållsanalys är att den betraktas som en 

välgrundad teknik för att föra löpande statistik över massmediernas innehåll. Valet av metod 

grundades i uppfattningen av att innehållsanalysen är ett utmärkt tillvägagångssätt när ett 

större material ska göras tillgängligt för analys.60 Kopplat till Esaiasson m.fl. tankar kommer 

undersökningen att titta på hur den kvinnliga deltagaren framställs i de valda olympiska 

spelen med hjälp av ett eget konstruerat kodschema, där olika egenskaper och attribut har 

operationaliserats till variabler. 

 

Det är viktigt att ställa forskningsproblemet i relation till vilken metod som är mest lämpad. 

En kvantitativ innehållsanalys innebär att de innehållsliga enheterna först måste tolkas för att 

de skall vara möjligt att placera dem i rätt kategori där de senare räknas.61  Den kvantitativa 

metoden är mest lämpad eftersom den kombinerar två metoder, vilket medverkar till bredare 

dataunderlag och en säkrare grund för tolkning.62 

 

Den första översikten över samhällsvetenskaplig inriktad innehållsanalys var, Content 

analysis in Communications Research, som utkom år 1952 av Bernard Berelsons. Enligt 

Berelson är ”innehållsanalysen ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och 

kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikations innehåll”. Denna definition innehåller 

fyra begrepp som har varit grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen: systematik, 

                                                      

 
59 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2012, s 197 
60 Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, 2010, s 119 
61 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012,  s 198 
62 Repstad, Pål, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s 28  
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objektivitet, kvantitet samt manifest.63 Dessa fyra begrepp kommer att förtydligas i stycket 

nedanför. 

 

Systematik: innebär att innehållsanalysen måste följa tydliga och principfasta regler vid alla 

steg av analysen. Forskaren måste på förhand använda sig av en förutbestämd urvalsmetod 

för att säkerställa att allt material inkluderas i studien. Vidare är det viktigt att allt material 

inom analysen behandlas på samma sätt.64 

 

Objektivitet: är också ett viktigt begrepp inom innehållsanalysen. Det betonar att analysen 

av ett innehåll ska vara oberoende av den forskare som utför den. Om analysen skulle 

upprepas av en annan forskare ska resultatet bli detsamma.  Detta innebär att analysschemat 

samt definitioner måste vara såpass tydliga att nästkommande forskare kan göra om samma 

studie.65 

 

Kvantitativ: handlar om att innehållsanalysens ingående variabler i analysschemat måste 

kunna beskrivas kvantitativt. Målet med innehållsanalys är att på ett korrekt sätt representera 

specifik information. Kvantifieras denna information blir sammanställningen mer korrekt.66 

 

Manifest innehåll: innebär att analysen ska avgränsas till det som tydligt går att utläsa ur 

texten: det som är tillgängligt för varje person som iakttar den. På detta sätt minskar risken 

för feltolkningar.67 

 

6.2 Urval 
 

I denna undersökning granskades fyra stycken kvällstidningar som var aktiva i Sverige under 

1900-talet. Studiens syfte är att undersöka de svenska tidningarna Aftonbladet, Expressen, 

Kvällspostens och Idag nyhetsrapportering samt sportsidor från de olympiska spelen i 

Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. Det övergripande syftet handlar om hur tidningarna 

framställde de kvinnliga friidrottarna i de olympiska spelen och om rapporteringen skiljer sig 

mellan de två olika olympiaderna?  

                                                      

 
63 Ekström & Larsson, 2010, s 120-121 
64 Ekström & Larsson, 2010, s 122 
65 Ekström & Larsson, 2010, s 122 
66 Ekström & Larsson, 2010, s 122 
67 Ekström & Larsson, 2010, s 122 
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Eftersom syftet med min undersökning är att undersöka svenska kvällstidningars syn på 

kvinnliga friidrottare under två olika tidsperioder, har ett urval fått göras. Här valde 

författaren att fokusera på olympiska spelen i Mexiko City 1968 som arrangerades mellan 

den 12 och 27 oktober 1968. Dessutom har studien inriktat sig på de olympiska spelen i 

Barcelona 1992 som anordnades mellan den 25 juni och 9 augusti 1992. Studien har valts att 

börja den 11 oktober respektive 24 juni för att se hur diskussionen kring kvinnliga friidrottare 

såg ut inför olympiaderna. De artikeltyper som inkluderades i studien var nyhetsartiklar, 

reportage, intervjuer, notiser, kommentarer, faktaruta, puff och bild med rubrik samt bildtext. 

Det som kännetecknar en puff är att den syns på tidningens framsida och syftar till att locka 

till läsning av den fullständiga artikeln. Texter som inte har tagits med i undersökningen är 

krönika, ledare, insändare, recensioner och tablåer. 

 

Med hänsyn till att studien enbart har valt att undersöka hur kvinnliga deltagare framställs 

inom OS-grenen friidrott kan inga generella slutsatser dras om allt som har publicerats om 

kvinnliga aktörer under de olympiska spelen. Studien kan bara dra slutsatser kring hur 

mycket utrymme kvinnliga deltagare får i de fyra olika kvällstidningarna och hur de gestaltas 

inom friidrott. 

 

Valet att begränsa innehållsanalysen till enbart fyra kvällstidningar grundar sig i ett antal 

faktorer. Den största anledningen beror på att Aftonbladet och Expressen var de största 

rikstäckande kvällstidningarna under senare delen av 1900-talet. Under perioden 1950-1989 

hade Kvällsposten också en upplagemässig framgång och var starkt koncentrerad till hela 

Sydsverige. Till sist gav tidningen Idag också ut sina upplagor i hela Sydsverige. Det är 

tidningarnas storlek och spridning som har bidragit till att de har ett enormt samhälleligt 

inflytande. Därför anses kvällstidningarna kunna ge ett bra stöd till tolkningen vad gäller 

analysen av tidningarnas framställning kring kvinnliga friidrottare under de olympiska spelen 

i Mexiko city 1968 och Barcelona 1992.  

 

Vidare skiljer sig kvällstidningar sig ifrån andra dagstidningar. Skillnaden är att de utkommer 

på eftermiddagar, endast säljs i lösnummer, har ett mindre format, domineras av ett populärt 

och lättillgängligt innehåll. Dessutom är språket i kvällstidningarna mer kortfattat och 
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dramatiskt.68 Detta är ett koncept som säkerligen lockade till sig många läsare ur samtliga 

samhällsskikt under senare delen av 1900-talet. Denna grundtanke medverkar också till att 

det blir intressant att undersöka hur svenska kvällstidningar skriver och framställer kvinnliga 

deltagare inom friidrottsgrenar i samband med de olympiska spelen 1968 och 1992.  

 

6.3 Genomförande  
 

De var viktigt att mina frågeställningar formulerades till konkreta frågor som riktade sig till 

innehållet redan från början så att det blev möjligt för mig att besvara dem. Här fann 

författaren det intressant att undersöka hur kvinnliga friidrottare framställs i rapporteringen 

kring de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. Med tanke på studiens 

syfte ansågs en kvantitativ undersökning i form av tidnings analys vara mest lämpad för 

studien. Dessutom eftersom min studie hade som syfte att jämföra de olika tidningarna så 

baserades min studie även på ett komparativt metodsätt.  

 

Denna studie fokuserade både på nyhetsrapporteringen samt sportsidorna i respektive tidning 

eftersom undersökningen vill visa hur de olika tidningarna framställde de kvinnliga 

deltagarna under olympiaderna. I denna undersökning skrevs varje nyhetsartikel som 

behandlade kvinnliga deltagare inom OS-grenen friidrott under olympiaderna ut. Om det har 

förekommit mer än en bild i nyhetsartikeln har den bild som tagit upp mest utrymme i 

artikeln räknats med i studien.  

 

Inför bearbetningen av materialet skapades ett kodschema med hjälp av de variabler som har 

observerats i materialet och som är relevanta för studiens frågeställningar. De variabelvärden 

som hämtats från materialet matades sedan in i en datamatris, så att resultatet från respektive 

tidning var jämförbara vid uppställning i diagram som skapades i programmet Excel. I denna 

studie finns schemat tillgängligt under kapitlet bilaga. 

                                                      

 
68 Gustafsson, Karl Erik, berättelsen om hur Expressen blev Sveriges rikstidning, 1984, s 342 
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6.4 Reliabilitet och Validitet  
 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder kännetecknas bland annat av att de använder 

sig av olika datainsamlingstekniker för att få fram ett resultat. Begreppen validitet och 

reliabilitet används för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Dessa begrepp är 

främst framtagna för studier med kvantitativa ansatser.69 

 

Begreppet validitet har som mål att mäta det som är relevant för sammanhanget, det betonar 

att forskaren använder sig av rätt material vid rätt tillfälle. Vidare handlar validitet om att 

kunna ange i vilken situation och för vilka åhörare resultatenheten är giltig. Reliabilitet står 

för att forskaren mäter det som avses i studien på ett tillförlitligt sätt. Inom den kvantitativa 

forskningen kan begreppen reliabilitet och validitet bestämmas med hjälp av tre 

anpassningsbara delar:  

 

 Interbedömarreilabilitet: innefattar att mätningen inte har blivit påverkad av 

forskarens förutfattade meningar. I denna studie har detta kriterium uppfyllts genom 

att flera personer har fått genomföra mätningar på materialet.  

 

 Ytvaliditet: handlar om att datainsamlingstekningen ger oss information om det 

fenomen som är aktuellt. I denna kvantitativa studie har forskningsfrågan översatts till 

variabler för att kunna mäta relevanta egenskaper i innehållet.  

 

 Begreppsvaliditet: betyder att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska begrepp som har utvecklats i studien.70 

 

6.5 Material  
 

Det finns många valmöjligheter kring materialanvändningen som bör övervägas vid en 

presshistorisk undersökning. Persson menar att det är möjligt att utgå från att tidningarna har 

en opinionsbildande funktion, där de åsikter som presenterades för läsaren går att 

rekonstrueras genom att studera tidningarnas olika sektioner. Dessutom kan ett annat sätt vara 

                                                      

 
69 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s 160 
70 Bryman, 2011, s 161- 163 
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att studera vilken information som sprids genom att kolla på tidningens nyhetsrapportering.71 

Avsikten med att använda tidningsmaterial i denna undersökning var för att massmedier har 

som syfte att informera om aktuella händelser som har hänt samma dag eller dagen innan. 

Detta innebär att tidningar är ett tacksamt källmaterial eftersom deras nyhetssidor kan ge en 

eventuell bild av samhälles uppfattningar och värderingar. När artiklar undersöks är det 

viktigt att komma ihåg att journalistens version av verkligheten speglar sanningen just nu, 

men att den också kan återges felaktigt.72 I dagens samhälle publicerar många tidningar sina 

upplagor även på Internet, vilket medverkar till att artiklarna kan redigeras efter första 

publiceringen. Denna utveckling har bidragit till att sanningen kan ändras i artiklarna 

eftersom det både kan tillkomma och försvinna uppgifter. Min studie har enbart behandlat 

tidningsmaterial i tryckt form från följande år 1968 och 1992, vilket innebär att det inte borde 

ha skett någon korrigering av materialet. Därför borde trovärdigheten i studiens källmaterial 

vara hög.   

 

6.6 Källmaterial som används i studien  
 

Nedan följer en kort beskrivning av tidningarna som har använts i studien. Detta är för att 

göra senare resonemang och diskussioner kring resultatet lättare att förstå. Anledningen till 

att Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten samt Idag valdes ut för granskning, var för att de 

domineras av ett populärt samt lättillgängligt innehåll.   

 

6.6.1 Aftonbladet  
 

Aftonbladet är en kvällstidning som grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Denna tidning är 

en sjudagarstidning och trycks i Stockholm. Enligt Holmberg, Oscarsson och Rydén kom 

1960-talet bli det stora decenniet för Aftonbladet och under en följd av år ökade tidningen 

mest i hela landet. Under 1960-talet inträdde Sven Sörmark i AB:s redaktionsledning och han 

medverkade till att tidningen började fokusera mer på den enskilda människan. Detta bidrog 

till att sportmaterialet kom att präglas mer av populärjournalistikens traditioner, vilket 

innebär att tidningen satsade mer på kommentarer än på resultatredovisning.73 Avslutningsvis 

                                                      

 
71 Persson, Magnus, Presshistoriska undersökningar. Linnéuniversitetet, 2012. Sid 1 
72 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, 

Stockholm, 1999, s 7  
73 Holmberg, Oscarsson & Rydén, En svensk presshistoria, 2009, s 174- 175  



 

28 

 

fick Aftonbladet sin största upplaga år 1971, men sett över hela 70-talet gick tidningen 

tillbaka något mer än kvällstidningen Expressen.74  

 

6.6.2 Expressen  

Expressen är också en kvällstidning som grundades år 1944 av AB Dagens nyheter. Till 

Expressen huvudredaktör utsågs Ivar Harrie, Carl-Adam Nycope blev redaktionschef och 

Bertil Norgren kom att bli utsedd till direktör. Nycope ansåg att målet med tidningen var att 

den skulle fästas vid de säljande momenten: sport, nyheter, bilder tecknade serier, damsidor 

och reportage.75 För att kunna bli en rikstidning hade tidningen satt ut riksredaktioner runt om 

i landet och börjat sprida sina tidningar med flyg. Detta ledde till att Expressen redan år 1952 

blev den största kvällstidningen i Sverige genom att passera konkurrenten Aftonbladet.76 

 

6.6.3 Kvällsposten  

Kvällsposten grundades den 4 januari 1948 och ägdes av det Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten. Denna tidning gick från att vara en söndagstidning med fokus på sport till fullt 

utvecklad nyhetsblad med utgivning varje dag året runt. Vidare gick tidningen från politiskt 

högerprojekt till en position som oberoende och från att vara en upplaga större än 

modetidningen till kvällstidningarnas minsting.77 

 

6.6.4  Idag 
 

Idag grundades år 1990 och var en sammanslagning av Göteborgs- tidningen och 

Kvällsposten i Malmö. Denna upplaga var koncentrerad till Syd- och Västsverige. 

Sammanslagningen mellan tidningarna misslyckades dock redaktionellt och ekonomiskt, 

vilket var anledningen till GT och Kvällsposten åter blev självständiga 1995.78 

                                                      

 
74 Fredriksson, Gunnar, 1980, s 386  
75 Gustafsson, Karl Erik, 1984, s 43 
76 Gustafsson, Karl Erik, 1984, s 72 -74 
77 Lundström, Gunilla, Från Kvällsposten till Kvällsposten: 50 år 1948-1998, 1997, s 11  
78 Lundström, Gunilla, 1997, s 239  
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7 Resultat  
 

I detta avsnitt presenteras de resultat som har kunnat utläsas utifrån den empiriska 

undersökningen. Resultatet kommer att förenklas genom att en fråga i taget kommer att 

besvaras och därmed kommer de att presenteras i den ordning frågorna har lagts fram. Vidare 

har tidningarna ställts emot varandra i diagram för att lättare kunna identifiera skillnader i 

nyhetsrapporteringen. 

 

7.1 Hur mycket utrymme ges kvinnliga friidrottare i respektive tidning under de givna 

tidpunkterna och hur förändras detta över tid?  

 
Denna del kommer att beskriva det material som undersökningen bygger på. I figur 1 går det 

att urskilja antalet utgivna artiklar som handlar om kvinnliga deltagare inom 

friidrottsgrenarna under olympiaden i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992.  

 

Figur 1.  Antal utgivna artiklar i respektive tidning.  

 
 

Det var den svenska kvällstidningen Aftonbladet som gav kvinnliga friidrottare störst 

utrymme med 14 artiklar under olympiaden i Mexiko City 1968. Kvällsposten publicerade 

nio artiklar medan Expressen publicerade sex artiklar totalt. Under de olympiska spelen i 

Barcelona 1992 kom Aftonbladet återigen att ge ut flest artiklar med 26 stycken totalt. Den 

rikstäckande tidningen Expressen gav under detta evenemang ut sju artiklar medan 

kvällstidningen Idag offentliggjorde sex stycken totalt. Till sist går det att urskilja att den 

totala mängden artiklar ökade till det olympiska spelet i Barcelona 1992. Totalt publicerades 

det 29 artiklar om kvinnliga friidrottare under de olympiska spelen i Mexiko 1968 medan 

under de olympiska spelen 1992 utgavs 39 artiklar.  
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Figur 2. Fördelningen av artikeltyper i respektive tidning. 

 

 

Figur 2 visar hur fördelningen av artikeltyper i respektive kvällstidning såg ut under 

olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. Anmärkningsvärt är att hos 

Aftonbladet utgörs den högsta artikeltypen av sju stycken notiser under de olympiska spelen i 

Mexiko City 1968. I tidningarna Kvällsposten och Expressen utgörs den högsta andelen 

artikeltyper istället av fyra stycken fristående bilder med rubrik respektive nyhetsartiklar. Det 

som skiljer de två olika sommarspelen åt är att den högsta andelen artikeltyper utgörs av 

nyhetsartiklar i respektive tidning under de olympiska spelen i Barcelona 1992. I Aftonbladet 

uppgår dessa till 14 stycken nyhetsartiklar vilket är en högre andel än Expressen och Idag 

vars nyhetsartiklar uppgår till fem respektive fyra stycken. 

 

Figur 3. Fördelningen av tidningarnas samlade material och hur det fördelas över tidsperioden 1968. 

 

 

En förklaring till varför tidningarna publicerade som mest artiklar i början av de olympiska 

spelen i Mexiko 1968 kan beror på att friidrottstävlingarna hölls mellan den 13 och 20 
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oktober 1968.  Aftonbladet publicerade flest artiklar på samtliga av de 16 datum som 

undersökningen utgår ifrån. Kvällsposten, Expressen och Aftonbladet har alla haft en 

annorlunda prioritering av händelsen. Tidningarnas respektive kurvor överensstämmer bara 

med varandra på ett datum under händelsen, vilket är den 17 oktober 1968. Både 

Kvällsposten, Aftonbladet och Expressen publicerade sin största mängd material under detta 

datum. Det som skiljer de tre tidningarna åt är att Expressen och Aftonbladet fortsatte ge ut 

artiklar efter den 17 oktober medan Kvällsposten inte gav ut något material alls.  

 

Figur 4. Fördelningen av tidningarnas samlade material och hur det fördelas över tidsperioden 1992. 

 

 

En anledning till att fördelningen av tidningarnas samlade material såg ut såhär under de 

olympiska spelen i Barcelona 1992 kan beror på att friidrottstävlingarna hölls mellan 31 juli 

och 9 augusti 1992. Aftonbladet publicerade också flest artiklar på samtliga av de 16 datum 

som undersökningen utgår ifrån under de olympiska spelen 1992. Idag,  Expressen och 

Aftonbladet har haft en liknande prioritering av händelsen under följande datum 5,6 och 7 

augusti 1992. Det som skiljer de tre tidningarna åt är att Aftonbladet hade som mest den 2 

augusti medan Idag publicerade sin största mängd material den 6 augusti. Expressen 

publicerade sin största mängd material den 7 augusti 1968.  
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Figur 5. Fördelningen av tidningarnas högsta antal artikelrader och hur det fördelas över tidsperioden 

1968.  

 

 

Figur 5 visar hur fördelningen av tidningarnas högsta antal artikelrader såg ut under 

olympiska spelen i Mexiko City 1968. Både Aftonbladet och Kvällsposten hade utgivna 

artiklar med högst antal artikelrader under den 12 oktober medan Expressen hade högst antal 

artikelrader den 22 oktober 1968. Resultatet är intressant eftersom hos Aftonbladet uppgår det 

högsta antalet artikelrader till 116 vilket är en större andel artikelrader än Kvällspostens och 

Expressens vars artikelrader uppgår till 78 respektive 60. Detta är anmärkningsvärt eftersom 

Aftonbladet har tidigare i resultatet noterats för högsta antalet utgivna artiklar under perioden. 

Det går också utifrån figuren att urskilja att Aftonbladet och Kvällsposten gav sina 

nyhetsrapporteringar om kvinnliga friidrottare högst antal artikelrader innan 

friidrottstävlingarna hade startat. Däremot gav Expressen sina nyhetsrapporteringar om 

kvinnliga friidrottare högst antal artikelrader efter friidrottstävlingarna hade slutat under de 

olympiska spelen.  

 

Figur 6. Fördelningen av tidningarnas högsta antal artikelrader och hur det fördelas över tidsperioden 

1992.  
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Figur 6 visar hur fördelningen av tidningarnas högsta antal artikelrader såg ut under de 

olympiska spelen i Barcelona 1992. Resultatet pekar på att både Expressen och Aftonbladet 

hade artiklar med högst antal artikelrader under den 5 augusti medan Idag hade högst antal 

artikelrader under den 2 augusti 1992. Den tidning som hade högst antal artikelrader var 

Expressen med 161 stycken medan Aftonbladet hade 153 artikelrader. I tidningen Idag 

uppgår summan till 108 stycken artikelrader. Det går utifrån figuren att urskilja att samtliga 

tidningar gav sina nyhetsrapporteringar högts antal artikelrader under den period som 

friidrottstävlingarna höll igång under de olympiska spelen 1992. Detta är intressant eftersom 

det visar att högsta antalet artikelrader inte hänger ihop med den tidning som har gett ut flest 

artiklar under perioden.  

 

7.2 Hur gestaltas kvinnliga deltagare inom OS-grenen friidrott i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering, i samband med olympiaden i Mexiko City 1968 och Barcelona 

1992?  
 

I figur 7 går det att urskilja vad journalisterna har valt att fokusera på i sina artiklar om 

kvinnliga deltagare inom friidrottsgrenarna under de olympiska spelen i Mexiko City 1968 

och Barcelona 1992.  

 

Figur 7. Antal artiklar som fokuserar på kvinnliga friidrottares utseende eller prestation i respektive 

tidning.  

 
 

Tidningarna Idag,  Expressen och Aftonbladet bevakning av kvinnliga idrottare under de 

olympiska spelen 1992 fokuserade mest på att återberätta den idrottsliga prestationen som 

inträffade under evenemanget. Däremot förekom det en artikel i Aftonbladet som inriktade 

sig mot kvinnliga idrottares utseende istället för den idrottsliga prestationen. Figuren visar 
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även att bevakningen av kvinnliga deltagare under de olympiska spelen 1968 fokuserade mest 

på den idrottsliga prestationen istället för på utseendet. Hos Aftonbladet var det åtta artiklar 

som fokuserade på den idrottsliga prestationen medan i Expressen och Kvällsposten var det 

sex artiklar. I samtliga tidningar under de olympiska spelen 1968 fanns det också artiklar som 

fokuserade mer på att skildra de kvinnliga friidrottarnas utseende istället för prestationen. 

Aftonbladet hade sex artiklar medan i Expressen och Kvällsposten var det tre respektive två 

artiklar som fokuserade mer på de  kvinnliga friidrottarnas utseende än på den idrottsliga 

prestationen.   

 

Figur 8. Den totala förekomsten av gestaltningar av kvinnliga friidrottare i respektive tidning.  

 

 

Här presenteras med vilka företeelser kvinnliga deltagare gestaltas med i tidningen 

Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten och Idag. Som framgår i figur 9 är ”flickor” och 

”vacker” de vanligaste förekommande benämningarna hos samtliga tidningar under de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968. I Aftonbladet benämns kvinnliga deltagare som 

”flickor” åtta gånger. Kvällsposten omnämner kvinnliga friidrottare som ”flickor” fyra gånger 

medan Expressen beskriver dem som ”vackra” två gånger. Figuren visar att det har skett en 

förändring angående de vanligaste förekommande benämningarna hos samtliga tidningar 

under de olympiska spelen i Barcelona 1992, där är de vanligaste gestaltningarna ”dopad” 

och ”civilstånd” istället. Det är hos Aftonbladet som begreppen ”dopad” och ”civilstånd” 

förekommer flest gånger i artiklarna, vilket uppgår till elva respektive fem gånger. I tidningen 

Idag uppträder begreppet ”dopad” fyra gånger medan i Expressens artiklar påträffas det tre 

gånger.  
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Figur 9. Den totala förekomsten av bilder på kvinnliga friidrottare i respektive tidning. 

 
 

I samtliga tidningar föreställer majoriteten av de bilder som florerar i den återspeglande 

rapporteringen kvinnliga friidrottare i tävlingssammanhang, prissammanhang eller icke- 

tävlingssammanhang,  vilket gäller både för de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och 

Barcelona 1992. Under de olympiska spelen 1968 hade Expressen med tre bilder som 

speglade kvinnliga friidrottare i tävlingssammanhang medan Aftonbladet hade med två bilder 

som föreställde dem i prissammanhang och tävlingssammanhang. Kvällsposten hade med två 

bilder som återger kvinnliga deltagare i icke-tävlingssammanhang. Det är anmärkningsvärt 

att hos Aftonbladet och Kvällsposten utgörs åtta respektive fyra artiklar av ingen bild/ 

illustration på kvinnliga friidrottare. De två olika olympiska spelen skiljer sig åt genom att 

Aftonbladet har med fler bilder på kvinnliga friidrottare under de olympiska spelen i 

Barcelona 1992. Figuren visar att Aftonbladet hade med 14 bilder som speglade kvinnliga 

friidrottare i tävlingssammanhang. Tidningen Expressen uppgår till två bilder i 

tävlingssammanhang, prissammanhang och icke- tävlingssammanhang medan Idag har med 

fyra bilder som skildrade kvinnliga friidrottare i porträtt,  tävlingssammanhang,  

prissammanhang och icke- tävlingssammanhang. Utifrån vilken figur går det att urskilja att 

det bara förkommer en bild som återspeglar kvinnliga friidrottare som sexuella objekt under 

de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. Detta är intressant eftersom i 

denna studie förväntades att det skulle förekomma fler bilder som skildrade kvinnliga 

friidrottare som sexuella objekt under två olika olympiaderna.  
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8. Analys 
 

I denna del ställs resultatet av studiens undersökning mot tidigare forsknings, bakgrund samt 

mot gestaltningsteorin som presenterades i det teoretiska perspektivet. För att underlätta 

läsningen har analysen strukturerats upp efter de frågeställningar som presenterades under 

kapitlet frågeställningar.  

 

8.1 Hur mycket utrymme ges kvinnliga friidrottare i respektive tidning under de givna 

tidpunkterna och hur förändras detta över tid?  
 

Aftonbladet publicerade flest artiklar av de tre kvällstidningarna i samband med olympiaden i 

Mexiko City 1968. Under de olympiska spelen publicerade Aftonbladet 14 artiklar, Expressen 

har publicerat sex texter och Kvällsposten nio. Enligt Holmberg, Oscarsson och Rydén var 

1960-talet det stora decenniet för tidningen eftersom den ökade mest i hela landet. Precis som 

Holmberg, Oscarsson och Rydén betonar går det att se likheter mellan Aftonbladets ökning 

och de svenska kvällstidningarnas rapportering under de olympiska spelen 1968. Den tidning 

som gav kvinnliga friidrottare mest utrymme i sina artiklar var också Aftonbladet, vilket 

kännetecknas av att kvinnliga deltagare fick högst artikelrader i denna tidning under de 

olympiska spelen 1968. Däremot bestod de flesta artiklarna i Aftonbladet av notiser medan 

hos tidningarna Expressen och Kvällsposten var det vanligare att representationen av 

kvinnliga friidrottare utgjordes av fristående bilder med bildtext samt nyhetsartiklar. En 

tolkning som kan göras utifrån resultatet är att kvinnliga friidrottares uppmärksamhetsvärde i 

de svenska kvällstidningarna inte var så hög under de olympiska spelen i Mexiko City 1968. 

Resultatet markerar att det skett en ökning angående mängden artiklar om kvinnliga 

friidrottare till de olympiska spelen i Barcelona 1992. Det är återigen kvällstidningen 

Aftonbladet som har publicerat mest artiklar om de kvinnliga friidrottarna. Totalt har 

Aftonbladet mer material än de två andra tidningarna tillsammans, vilket grundar sig i att 

Aftonbladet har publicerat 26 texter, Expressen sju och Idag sex. Vidare pekar studiens 

resultat på att det i samtliga kvällstidningar har skett en ökning av nyhetsartiklar i relation till 

olympiska spelen i Barcelona 1992.  

 

Tidningarna Aftonbladet, Expressen och Idag har alla gett kvinnliga friidrottare mer utrymme 

i sina artiklar gentemot det olympiska spelet i Mexiko city 1968.  Utifrån det totalmaterialet 

och högsta antalet artikelrader från perioden är det tydligt att Aftonbladet och Expressen ger 

kvinnliga friidrottare mest utrymme i sina nyhetsrapporteringar. Resultatet kan tyda på att 
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kvinnliga deltagare inom friidrottsgrenarna har fått större genomslag och utrymme i de 

svenska kvällstidningarnas sportsidor, vilket kan kopplas till att antalet nyhetsartiklar samt 

artikelrader har ökat hos samtliga kvällstidningars nyhetsrapporteringar. Enligt Leeder kan en 

förklaring till att kvinnliga friidrottare har fått mer utrymme i de svenska kvällstidningarnas 

nyhetsrapportering vara att det har skett en markant ökning av kvinnliga deltagare inför de 

olympiska spelen i Barcelona 1992. Med utgångspunkt utifrån Daddori kan denna tydliga 

ökning ha medverkat till att den kvinnliga kroppen inte längre uppfattas vara lika främmande 

inom sportsammanhang. Detta kan ha bidragit till att det blev mer relevant att skriva om 

kvinnliga olympier i samband med olympiska spelen.  

 

8.2 Hur skildras och förmedlas bilden av kvinnliga friidrottare i de olika tidningarnas 

nyhetsrapportering, i samband med olympiaden i Mexiko City 1968 och Barcelona 

1992?   
 

För att se hur de olika tidningarna ramade in sitt budskap, i detta fall hur tidningarna 

gestaltade de kvinnliga deltagarna inom friidrottsgrenarna under de olympiska spelen går det 

att utgå ifrån studiens empiriska undersökning. Genom att koppla samman de svenska 

kvällstidningarnas rapporteringar om kvinnliga friidrottare med gestaltningsteorin kan det 

tydligt ses hur tidningarnas journalister väljer vad artikeln ska fokusera på, i form av vinkling 

eller tema. Resultatet pekar på att i samband med olympiaden 1968 och 1992 fokuserade de 

svenska kvällstidningarna främst på att förmedla den idrottsliga prestationen som de 

kvinnliga friidrottarna hade åstadkommit under de olympiska spelen. I samtliga 

kvällstidningar förekom det även under de två olika perioderna journalister som fokuserade 

mer på att återge den kvinnliga friidrottarens utseende än den idrottsliga prestationen. Med 

utgångspunkt utifrån gestaltningsteorin är det tydligt att journalister har bidragit till att 

läsaren har kunnat påverkas, vilket har betydelse för vilken bild människor får av den 

kvinnliga friidrottaren. Detta kan kopplas till Markulas studie som betonar att beskrivningar 

av kvinnliga idrottares utseende snarare än skicklighet skickar signaler om att idrott är i 

huvudsak en manlig aktivitet, där kvinnor spelar antingen en underordnad eller sexualiserad 

roll. En tolkning som kan göras utifrån resultatet är att journalister har medverkat till att 

skicka signaler om att kvinnliga friidrottare har en underordnad roll i sin idrott under 

olympiaden i Mexiko city 1968 och Barcelona 1992.  

 

Strömbäck beskriver att gestaltning kan liknas vid att välja ut några aspekter av en uppfattad 

verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, på ett sådant sätt att de 
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lyfter fram ett speciellt problem. I en tidning tolkar och bestämmer journalisterna hur en 

nyhet ska se ut, där syftet är att konsumenterna ska begrunda och bilda sig en egen 

uppfattning om händelsen. Vidare kan journalistiska gestaltningar kännetecknas som ett 

specifikt sätt för medierna att rekonstruera verkligheten genom att välja, fokus, vinkel, tema 

och ordval. Detta visar Aftonbladet exempel på när de använder sig av värdeladdade ord när 

de exempelvis skriver om hur ”den mörka franska skönheten Colette Beasson vann damernas 

400-metersfinal”.79 

 

Gestaltningen av kvinnliga friidrottare i relation till de olympiska spelen i Mexiko City 1968 

var tydligast i tidningen Aftonbladet. Aftonbladet lade i synnerhet stor vikt på att rama in 

kvinnliga friidrottare som ”flickor” och ”vackra” i sina nyhetsrapporteringar. Dessa 

gestaltningar har även uppmärksammats i de andra kvällstidningarna, men långt ifrån lika 

mycket. I Kvällsposten var dock ”små” lika vanligt förekommande som ”vacker”. Studiens 

resultat visar att utformningen av kvinnliga friidrottare var synligast i Aftonbladet även under 

de olympiska spelen i Barcelona 1992. Aftonbladet benämner främst kvinnliga friidrottare i 

sina artiklar som ”dopad” eller deras ”civilstånd”. Tidningarna Idag och Expressen skriver 

likt Aftonbladet och betecknar kvinnliga deltagare inom grenen friidrott som dopade eller 

deras familje- och livssituation. Queckfeldt påvisar i sin studie att reportage och artiklar från 

de olympiska spelen 1948-1980 påpekar nästan alltid de kvinnliga olympiernas utseende, 

civilstånd samt liv utanför banorna.  Likt mitt resultat när det gäller de svenska 

kvällstidningarnas rapportering och framställning av den kvinnliga friidrottaren går det att 

urskilja att dessa anmärkningar förekommer i nyhetsrapporteringarna under de olympiska 

spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992.  

 

Det är intressant att diskutera förekomsten av de bilder som florerade kring kvinnliga 

friidrottare under de två skilda olympiska spelen. Tolvhed skriver att bildpresentationer av 

kvinnliga olympier hjälper till att upprätthålla gränserna mellan könen. Detta anses bero på 

att de visar en kvinnokropp som är passiv och som inte lämpar sig för varken att representera 

nationen eller vara aktör i de olympiska spelen. Här blir det intressant att se att i 

kvällstidningar som Aftonbladet utgjordes större delen av artiklar av ingen bild/ illustration 

under de olympiska spelen 1968.  Till följd av detta var det bara ett fåtal bilder som speglade 

kvinnliga friidrottare i tävlingssammanhang under idrottsevenemanget. Resultatet ger 

                                                      

 
79 Aftonbladet 17/10-1968, ”Hon står på prispallen och gråter av glädje”: 34 
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underlag för en tolkning att bildpresentationer av kvinnliga friidrottare hjälper till att 

förmedla en bild av dem som passiva under de olympiska i Mexiko City 1968.  

 

Vidare markerar studiens resultat att det har skett en ökning i tidningen angående bilder på 

kvinnliga friidrottare under de olympiska spelen 1992. Dessa bildpresentationer framställer 

framförallt de kvinnliga deltagarna i tävlingssammanhang. Därmed skiljer sig mitt resultat 

ifrån Tolvheds slutsats rörande om att bildpresentationen på kvinnliga olympier skickar 

signaler om kvinnokroppen som passiv under de olympiska spelen i Barcelona 1992. En 

förklaring till detta kan vara att i samband med att nyhetsrapporteringar började fokusera mer 

på den idrottsliga prestationen så bidrog det till att även bilderna skulle återspegla detta under 

de olympiska spelen.  

 

8.3 Vilka förändringar kan urskiljas vad gäller bilden av kvinnliga friidrottare som har 

förmedlats under tidsperioden? 
 

Utifrån resultatet går de att utläsa att svenska kvällstidningars inramning av de kvinnliga 

friidrottarna förändrades under de två skilda olympiska spelen. Det går i samband med 

olympiska spelen i Barcelona 1992 att se en förändring kring hur bilden av kvinnliga 

friidrottare har förmedlats. Denna förändring handlar om att de svenska kvällstidningarnas 

bevakning av kvinnliga olympier inom OS-grenen friidrott fokuserar mer på att återge den 

idrottsliga prestationen än utseendet på deltagarna i sina artiklar. Resultatet markerar att det 

var mer förekommande att journalisterna fokuserade på att skildra den kvinnliga 

friidrottarens utseende i sina nyhetsrapporteringar under de olympiska spelen i Mexiko City 

1968. Tidningarna gestaltade de kvinnliga deltagarna inom OS- grenen friidrott på olika sätt 

under de två olika olympiska sommarspelen. Studiens resultat talar för att Aftonbladet och 

Kvällsposten benämnde kvinnliga friidrottare vanligast som ”flickor” medan Expressen 

betecknade dem som ”vackra” istället. De förändringar som kan urskiljas vad gäller bilden av 

kvinnliga deltagare är att hos samtliga tidningar under de olympiska spelen i Barcelona 1992 

förekommer gestaltningar som ”dopad” och ”civilstilstånd” istället.  I enlighet med 

gestaltningsteorin kan följande tolkning göras att journalister har gått ifrån att förmedla en 

bild av kvinnliga friidrottares utseende till att försöka framställa den kvinnliga prestationen 

mer i de olympiska spelen i Barcelona 1992. Detta tydliggörs i studiens resultat genom att 

visa att bildpresentationer under detta olympiska spel speglar framför allt de kvinnliga 

friidrottarna mer i tävlingssammanhang.  

.  
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9. Avslutande diskussion 
 

I denna del presenteras mina tankar kring studien utifrån analysen i föregående avsnitt.  

 

9.1 Metoddiskussion  
 

Under undersökningens gång gick det att påvisa vissa likheter samt olikheter gällande de 

svenska kvällstidningarna som har valts att behandlas och den avsedda litteraturen. För att 

möjliggöra ett resultat har dessa olika områden analyserats och diskuterats utifrån 

gestaltningsteorin. Metoden som möjliggjorde färdigställningen av kandidatuppsatsen är en 

kvantitativ metod, som heter innehållsanalys. Detta är ett verktyg som är avsett för att föra 

löpande statistik över massmediernas innehåll, i mitt fall har fyra svenska kvällstidningars 

sportsidor analyserats kopplat till två olika perioder. Dessa perioder har behandlat de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992.  För detta skulle bli möjligt 

användes de olika nivåerna som metoden redogör, vilket är systematik, objektivitet, 

kvantitativ och manifest innehåll. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett eget 

konstruerat kodschema som skapades utifrån den tidigare forskningen. Avsikten med att 

använda sig av ett kodschema var att besvara studiens frågeställningar. Svårigheter som 

uppstod under kodningen var att visa variabler tenderade att ställa till problem för 

reliabiliteten vilket gjorde att materialet fick kodas om beträffande variablerna ifråga. Enligt 

Ekström och Larsson kan inte innehållet utifrån en kvantitativ metod ge en komplett bild av 

verkligheten, detta är på grund av att forskningen begränsas till att ställa de frågor som endast 

klaras av att mäta svararen på. Däremot menar Ekström och Larsson att innehållet i en 

kvantitet metod lämpar sig för att finna mönster i lite större material och som jämförelse till 

andra typer av analyser.80  

 

Lärdomar till nästa gång är att strukturera upp tydliga variabler från början för att underlätta 

tolkningen av innehållet. Det vill säga det är viktigt att ha tydliga forskningsfrågor som kan 

översättas till variabler för att kunna mäta de relevanta egenskaperna i materialet. Detta lönar 

sig i längden eftersom det bidrar till att materialet inte behöver kodas om beträffande de 

variabler som uppträder på grund av att kodanvisningarna tolkas fel eller analysenheterna 

kodas annorlunda än andra.   

 

                                                      

 
80 Ekström & Larsson, 2010, s 124-125 
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9.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med denna undersökning var att granska hur fyra svenska kvällstidningar framställer 

kvinnliga deltagare inom friidrottsgrenarna under de olympiska spelen i Mexiko City 1968 

och i Barcelona 1992. Det var den svenska kvällstidningen Aftonbladet som gav kvinnliga 

deltagare inom friidrottsgrenarna mest utrymme och genomslag i sina sportartiklar under de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968. Utifrån resultatet går det att utläsa att Kvällsposten och 

Expressen inte alls gav kvinnliga friidrottare lika mycket utrymme i sina nyhetsrapporteringar 

under de olympiska spelen 1968. Detta resultat går att påvisa genom att Aftonbladet var den 

tidning som ökade mest i hela landet under 1960-talet. När det kommer till de olympiska 

spelen i Barcelona 1992 fick kvinnliga friidrotter större genomslag och utrymme i de svenska 

kvällstidningarnas sportsidor. Detta har likheter med studiens resultat som visar att antalet 

artikelrader och nyhetsartiklar har ökat till de olympiska spelen 1992. I samband med denna 

olympiad var det tidningarna Aftonbladet och Expressen som gav kvinnliga friidrottare mest 

utrymme i sina nyhetsrapporteringar, vilket inte konstigt eftersom de var de två störst 

kvällstidningarna under senare delen av 1900-talet. 

 

Den bild som svenska kvällstidningar främst vill skildra och förmedla av kvinnliga 

friidrottare var den idrottsliga prestationen, vilket gäller både för de olympiska spelen 1968 

och 1992. Däremot förekom det nyhetsrapporteringar under de två olika olympiaderna som 

fokuserade mer på att återge den kvinnliga deltagarens utseende istället för den idrottsliga 

prestationen. Resultatet visar att journalister inom de svenska kvällstidningarna har bidragit 

till att skicka signaler om att kvinnliga friidrottare har en underordnad roll i sin idrott under 

de två olika olympiaderna. En förändring som går att urskilja är att journalisterna inom de 

svenska kvällstidningarna har gått ifrån att förmedla en bild av kvinnliga friidrottares 

utseende till att försöka framställa den idrottsliga prestationen mer i de olympiska spelen 

1992. Detta redogörs i studiens resultat genom att visa att artiklar om deltagarnas utseende 

har minskat och bildpresentationer har börjat spegla kvinnliga friidrottares prestation mer i 

tävlingssammanhang under de olympiska spelen i Barcelona 1992. 

 

Utifrån samtliga tidningar går det att konstatera att de vanligaste gestaltningarna under de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968 var ”flickor” och ”vacker”. Det var bara i Kvällsposten 

som gestaltningen ”små” var lika förekommande som vacker i sportartiklarna om kvinnliga 
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friidrottare. Dessa gestaltningar som redogörs ovan visar att det var vanligare att kvinnliga 

friidrottare beskrevs med egenskaper som förknippas med utseende under de olympiska 

spelen 1968. Resultatet pekar på att kvällstidningarna var också överlag likartade i sina 

gestaltningar av kvinnliga friidrottare under det olympiska spelet i Barcelona 1992. I relation 

till detta olympiska spel går det att uppfatta en förändring genom att gestaltningarna som 

”dopad” och ”civilstånd” började förekomma mer i nyhetsrapporteringen som handlade om 

kvinnliga friidrottare. Detta markerar att de vanligaste gestaltningarna som förekom under de 

olympiska spelen i Barcelona 1992 fokuserar mer på den idrottsliga prestationen än på 

utseendet hos den kvinnliga friidrottaren.  

 

Avslutningsvis går det självklart att konstatera att det har skett förändringar av tidningarnas 

innehåll eftersom det har gått 24 år mellan de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och i 

Barcelona 1992. Dessa förändringar hänger samman med att under denna period har 

mediemarknaden och samhället utvecklats. I anknytning till de olympiska spelen 1992 hade 

det skett en markant ökning av kvinnlig deltagare från hela världen. En anledning till att det 

blev mer relevant att skriva om kvinnliga olympiers prestation under de olympiska spelen i 

Barcelona 1992 kan bero på att den kvinnliga kroppen inte längre anses vara lika främmande 

inom sportsammanhang. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 
 

Det som hade varit intressant att studera vidare utifrån min studie och analys, är att ta med 

fler idrotter för att se om kvinnliga olympier framställdes på samma sätt i alla idrotter. Vidare 

skulle det vara intressant att specifikt jämföra skillnaden mellan hur tidningarna framställde 

kvinnliga och manliga deltagare inom OS-grenen friidrott under de olympiska spelen i 

Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. 
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9.4 Didaktisk övervägande 
 

Per Eliasson som är universitetslektor på Malmö högskola understryker att elever inte möter 

bara historia genom historieundervisningen längre, utan även genom till exempel Tv-

program, Tidningar och dataspel. I samband med den nya kursplanen som utarbetades under 

hösten 2009 genomgick historieämnet en förändring genom att det övergripande målet 

formulerades om till att utveckla elevers historiemedvetande. Denna förändring innebar också 

att källkritik och källtolkning fick en större roll inom historieundervisningen.81 

 

Det skulle i historieundervisningen vara bra att använda sig av historiskt källmaterial i form 

av tidningar eftersom det kan ge eleverna möjlighet att arbeta med både källkritik, 

källtolkning samt utveckla sitt historiemedvetande. Genom att använda sig av tidningar i 

undervisningen skulle eleverna kunna få prova på att arbeta med en mikrofilmsläsare. Detta 

tror jag om möjligheterna funnits hade kunnat stimulera elevernas nyfikenhet och skapat 

variation i historieundervisningen.  

 

I skolverkets ämnesplan för ämnet historia ingår det att eleven ska ges möjlighet att söka, 

granska, tolka och värdera olika typer av källor. Det står i kursen Historia 1b under det 

centrala innehållet att undervisningen ska behandla: ”Historiskt källmaterial som speglar 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andra situation”.82 Detta kan kopplas till 

ämnet om hur kvinnliga friidrottare framställs under de olympiska spelen genom att eleverna 

får jämföra hur rapporteringen skiljde sig åt i en tidning under de två olika tidsperioderna.  

Slutligen är det väsentligt att eleverna kan granska det som står i tidningarna källkritiskt 

eftersom journalister kan påverka hur läsaren ska tolka nyheter genom att framhäva utvalda 

delar i sina artiklar. 

 

Begreppet historiemedvetande, det vill säga kunskaper om det förflutna och om hur historisk 

kunskap kan skapas samt hur den kan användas i olika sammanhang hade kunnat kopplas 

samman med vikten av att förstå hur dåtidens könsroller såg ut i samhället. I historieämnet 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande genom att läraren visar hur det 

                                                      

 
81 Per Eliasson, ”En historieundervisning med förmåga och innehåll, s 36 
82 Skolverket, 2011, s 68  
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förflutna kan påverka synen på vår nutid men även tankesätt om framtiden.83 Eleverna kan 

möta historiemedvetande genom att få arbeta med en uppgift med syfte att se kopplingen 

mellan dåtid och nutid genom tidningsmaterialet. Utifrån denna uppsats kan eleverna få en 

tankeställare om framtiden genom att studera hur de kvinnliga deltagarna framställs i de 

olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 1992. Det eleverna kan få är en 

fördjupad förståelse om är dåtidens könsroller vilket gör att de samtidigt kan ställa sig frågan 

om hur dagens samhälle förhåller sig till könsroller. Avslutningsvis har pedagoger enligt 

skolverket som uppgift att lära sina elever hur samhället fungerar genom att låta dom få 

diskutera grundläggande värden som jämställdhet mellan kvinnor och män.84 Detta kan 

eleverna få möjlighet att göra genom att de får granska och jämföra hur olika tidningar 

framställde kvinnliga deltagare under olympiaderna.  

 

                                                      

 
83 Skolverket, 2011, s 67 
84 Skolverket, 2011, s 5 
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Bilaga 1. Analysenheter/ tidningsartiklar:  
 

 

ID-nummer Tidning Datum Rubrik Textutrymme Författare Sida 

 

 

1 

 

 

Expressen 

 

 

1968-10-17 

Hoppsan! 

Glädjeskutt, och 

finallhopp 

 

 

7 artikelrader 

 

 

         - 

 

 

s. 46 

 

 

2 

 

 

 

Expressen 

 

 

 

1968-10-17 

 

Kokett Colette, 

grät- så himla 

glad var hon  

 

 

 

55 artikelrader 

 

 

 

         - 

 

 

 

s. 31 

 

3 

 

Expressen 

 

1968-10- 17 

 

Lyckliga segrare 

 

15 artikelrader 

 

         - 

 

s. 48 

 

4 

 

Expressen 

 

1968- 10 -22 

Vad vore USA 

utan negrer? 

 

60 artikelrader 

 

         - 

 

s. 41 

 

 

5 

 

 

Expressen 

 

 

1968-10 – 16 

 

Och ”Massaker” 

på löpar-flickor 

 

 

19 artikelrader 

 

 

         - 

 

 

s. 38 

 

6 

 

Expressen 

 

1968-10- 16  

Guld-tös lägger 

upp 

 

24 artikelrader 

 

         - 

 

s. 38 

 

 

7 

 

 

Kvällsposten 

 

 

1968- 10 -12 

 

Brudar förgyller 

OS-stan  

 

 

31 artikelrader 

 

 

         - 

 

 

s. 24 

 

 

8 

 

 

 

Kvällsposten 

 

 

 

1968-10- 12 

 

 

20åring skriver 

OS-historia 

 

 

 

78 artikelrader 

 

 

Ingver 

Bengtsson 

 

 

 

- 

 

 

 

9 

 

 

 

Kvällsposten 

 

 

 

1968-10-13 

 

Olympiska 

flamman tände 

alla hjärtan 

 

 

 

52 artikelrader 

 

 

 

         - 

 

 

 

- 

 

 

 

10 

 

 

 

Kvällsposten 

 

 

 

1968-10- 15 

 

Karin måste slå 

rekordet för att 

klara medalj  

 

 

 

46 artikelrader 

 

 

 

Thure Isacson 

 

 

 

s. 31  

 

11 

 

Kvällsposten 

 

1968-10-16 

Karin har gjort 

sitt  

 

20 artikelrader 

 

        - 

 

s. 28 

 

12 

 

Kvällsposten 

 

1968-10-16 

 

Gunilla chanslös  

 

20 artikelrader 

 

        - 

 

s. 28 

13 Kvällsposten 1968-10-17 Häckfinalen  22 artikelrader         - s. 48  

 

 

14 

 

Kvällsposten 

 

1968-10-17 

 

Hon gråter ut sin 

guldglädje 

 

 

59 artikelrader 

 

Ingvar 

Bengtsson 

 

 

s. 30 

 

15 

 

Kvällsposten 

 

1968-10-17 

Tredje gången 

gillt för henne 

 

21 artikelrader 

 

        - 

 

s. 30 

 

16 

 

Aftonbladet 

 

1968-10-19 

Bättre bäst än 

vackee 

 

10 artikelrader 

 

        - 

 

s. 38  

 

 

17 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1968-10- 20 

Hallå där- vart 

tog dom andra 

vägen?  

 

 

21 artikelrader 

 

        - 

 

 

s. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

48 

 

 

 

18 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1968-10- 17 

 

Miss olympiad 

missade kvalet  

 

 

13 artikelrader 

 

 

s. 30 

 

 

 

19 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

 

1968-10- 17 

 

 

”Montezuma” 

Gunillas öde 

 

 

 

14 artikelrader 

 

 

 

       - 

 

 

 

s. 30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

 

 

1968-10-12 

 

 

Wilma Rudolfh- 

Minns ni OS-

drottningen.  

 

 

 

116 

artikelrader 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

s. 35.  

 

 

 

21 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

 

1968-10-11 

Så här lever 

flickorna i 

Mexikos 

olympiska by  

 

 

 

7 artikelrader 

 

 

 

        - 

 

 

 

s. 37  

 

 

22 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1968-10- 14 

 

Karin Wallgren 

på ytterbanan 

 

 

8 artikelrader 

 

 

        - 

 

 

s. 32  

 

 

 

23 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

 

1968-10-17 

 

 

Karin Wallgren 

sparade krafter  

 

 

 

12 artikelrader 

 

 

 

        - 

 

 

 

s. 37 

 

 

24 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1968-10-15 

 

Vilken vieorien i 

längdhopp 

 

 

18 artikelrader 

 

 

        - 

 

 

s. 37  

 

 

 

25 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

 

1968-10-17 

 

Hon står på 

prispallen och 

gråter av glädje 

 

 

 

28 artikelrader 

 

 

 

        - 

 

 

 

s. 34 

 

26 

 

Aftonbladet  

 

1968-10- 26 

Tåranars 

olympiad 

 

58 artikelrader 

 

        - 

 

s. 35 

 

27 

 

Aftonbladet 

 

1968-10-17 

Becker bäst 

tredje gången 

 

14 artikelrader 

 

        - 

 

s. 41 

 

28 

 

Aftonbladet 

 

1968-10- 18 

Liten Karin kan 

resa hem 

 

5 artikelrader 

 

        - 

 

s. 36 

 

29 

 

Aftonbladet 

 

1968-10-15 

Kollaps i Karins 

spår 

 

5 artikelrader 

 

        - 

 

s. 35 

 

30 

 

Expressen 

 

1992-08-07 

I valet kvalet – 

och finalen 

 

12 artikelrader 

 

        - 

 

s. 31 

 

 

31 

 

 

Expressen 

 

 

1992-08-07 

Första 

guldjublet på 80 

år  

 

 

12 artikelrader 

 

 

        - 

 

 

s. 31 

 

 

32 

 

Expressen 

 

1992-08-07 

Det tog varsitt 

guld  

 

78 artikelrader 

 

Albert 

Svanberg 

 

 

s. 30 

 

33 

Expressen 1992-08-05 Krabbe dopad 161artikelrader Albert 

Svanberg 

 

s. 24 

 

 

 

34 

 

 

 

Expressen 

 

 

 

1992-07-31 

 

 

Får de på moppe 

imorgon, Frida?  

 

 

 

78 artikelrader 

 

 

Albert 

Svanberg 

 

 

 

s. 27 

 

 

 

 

 

 

Och ger du 

Backley på 
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35 Expressen 1992-07-31 båten?  17 artikelrader       - s. 27 

 

 

36 

 

 

Expressen 

 

 

1992-08-06 

 

Äntligen är hon 

fast  

 

 

156artikelrader 

 

Albert 

Svanberg 

 

 

s. 26 

 

 

37 

 

 

Idag 

 

 

1992-08- 05 

 

 

Friad men fälls  

 

 

38 artikelrader 

 

 

        - 

 

 

s. 27  

 

 

38 

 

Idag 

 

1992-08-02 

 

Vårdkoli för 1,5 

år sedan 

 

108artikelrader 

 

Lars 

Hildingsson 

 

 

s. 21 

 

 

39 

 

 

Idag 

 

 

1992-08-02 

Sprinterfinalerna 

gav mig tillbaka 

tron på idrotten 

 

 

108artikelrader 

 

 

Ulf Johansson 

 

 

s. 26 

 

 

 

40 

 

 

 

Idag 

 

 

 

1992-08-06 

Krabbe borde 

tack dem som 

avslöjande 

henne 

 

 

 

82 artikelrader 

 

 

 

Ulf Johansson 

 

 

 

s. 26 

 

 

 

41 

 

 

 

Idag 

 

 

 

1992-08-06 

 

Och sponsorerna 

river hennes 

miljonkontrakt 

 

 

 

50 artikelrader 

 

 

 

Kai Rosnell 

 

 

 

s. 26 

 

42 

 

Idag 

 

1992-07-29 

Hatbreven nära 

knäcka Frida 

 

74 artikelrader 

 

Kent Hansson 

 

s. 24 

 

 

43 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-07 

 

Jag dopade 

Krabbe 

 

 

73 artikelrader 

 

Asbjörn 

Svarstad 

 

 

s. 39 

 

 

44 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-07 

 

Ingen vill tävla 

mot fuskaren 

 

 

40 artikelrader 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

s. 39 

45 Aftonbladet 1992-08-05 Dopad igen 158artikelrader   

 

46 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-06 

Katrin Krabbes 

doping 

 

46 artikelrader 

 

Jill Lindberg 

 

s. 35 

 

47 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-08 

Torrence bad 

om ursäkt 

 

8 artikelrader 

 

         - 

 

s. 29  

 

48 

 

Aftonbladet 

 

1992-09-09 

Holländsk 

sensation 

 

9 artikelrader 

 

         - 

 

s. 27  

49 Aftonbladet 1992-08-06 Rycket avgjorde 10 artikelrader          - s.31 

 

50 

 

Aftonbladet 

 

 1992-08-09 

En höjdare av 

Henkel 

 

9 artikelrader 

 

         - 

 

s. 27 

 

51 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-09 

Hon vrålade till 

igen 

 

10 artikelrader 

 

         - 

 

s. 28  

 

52 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-02 

1991 kunde hon 

inte gå 

 

15 artikelrader 

 

         - 

 

   - 

 

 

53 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-02 

Silke Renke 

avgjorde i sitt 

spjutkast 

 

 

9 artikelrader 

 

 

         - 

 

 

s. 26 

 

54 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-02 

Grät efter 

misslyckande 

 

9 artikelrader 

 

         - 

 

s. 25 

 

55 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-01 

Ottey visst får 

hon motstånd 

 

18 artikelrader 

 

         - 

 

s. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

56 

 

Aftonbladet 

 

1992-07-31 

utmanar 

skönheten 

 

99 artikelrader 

Mats 

Wennerholm 

 

s. 29  

 

 

57 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-03 

Frida visade mer 

än bara turist 

klass 

 

 

17 artikelrader 

 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

 

s. 29 

 

58 

Aftonbladet 1992-08-03 Super-kvinnan 50 artikelrader Mats 

Wennerholm 

 

s. 29 

 

 

59 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-02 

Nu har Ottey 

bara en chans 

kvar  

 

 

59 artikelrader 

 

 

Tore 

Börjesson  

 

 

 

s. 24 

 

 

60 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-01 

Dödssjuk för två 

år sedan 

 

31 artikelrader 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

s. 29 

 

 

 

61 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-02 

 

Läkarna om 

ville kappa 

hennes ben 

 

 

 

105artikelrader 

 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

 

s. 24 

 

 

62 

Aftonbladet  

1992-08-02 

Medaljörerna 

var dopade 

 

48 artikelrader 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

s. 24 

 

 

63 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-04 

Devers pekas ut: 

hon var dopad 

 

75 artikelrader 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

s. 30 

 

 

 

64 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-06 

Demon-tränare 

eller 

pillerdoktor? 

 

 

96 artikelrader 

 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

 

s. 29 

 

65 

 

Aftonbladet 

 

1992-08-02 

Han dopade sig 

som Krabbe 

 

8 artikelrader 

 

       - 

 

s. 29  

 

 

 

66 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

1992-08-07 

 

Hon föll det var 

bra för film 

karriären 

 

 

 

63 artikelrader 

 

 

Mats 

Wennerholm 

 

 

 

s. 36 

67 Aftonbladet 1992-08-07 Glädjechock 9 artikelrader        - s. 36 

68 Aftonbladet 1992-08-07 Äntligen 9 artikelrader        - s. 36  
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Bilaga 2. Kodbok och Kodschema: 
 

Här kommer några av de variabler som användes för inhämtning av materialet att förtydligas, 

vilket har som syfte att göra det lättare för läsaren att veta vad författaren har fokuserat på när 

materialet har granskats.    

 
Kodbok 
Variabler  

V5: Artikeltyp *  

V7 Textutrymme ** 

V23: Finns det en bild/ illustration och vad föreställer i så fall den?*** 
 

Precisering:  

 

* Med artikeltyper vill studiens mäta innehållets genomslag, vilket kan ske genom att kolla 

förekomsten av t.ex. nyhetsartiklar och notiser i pressen.  

 

 

** Det som syfte är med textutrymme är att mäta innehållets genomslag eller 

uppmärksamhetsvärde. Detta har gjort i studien genom att räkna antalet artikelrader i varje 

nyhetsrapportering.  

 

  

*** Här kommer endast den bild som tar upp mest utrymme i artikeln, det vill säga den bild 

som är störst som kommer att ingå i studien.  

 

 

 

Kodschema   

 

V1- Artikel ID  

 

 

V2- Kodardatum  

 

 

V3- Tidning  

 

1. Aftonbladet      

2. Expressen  

3. Kvällsposten  

4. Idag  

 

V4- Publiceringsdatum i pappersupplagan  
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V5- Artikeltyp       

 

1. Nyhetsartikel (inkl. Intervjuer, reportage, och bild med rubrik på första sidan) 

2. Fristående bild med rubrik och bildtext  

3. Notis  

4. Puff 

5. Faktaruta  

6. Kommentar  

7. Övrigt 

 

V6- Artikelvinkel 

 

1. Kvinnlig deltagare i tävlingssammanhang  

2. Kvinnliga olympier som misslyckade idrottare 

3. Kvinnliga deltagare i prissammanhang  

4. Kvinnliga deltagare i icke-tävlingssammanhang  

5. Doping  

6. Övrigt 

 

V7- Textutrymme   

 

1. … antal artikelrader    

 

 

Aktörer 

 
V8 - Antyds det att bevakningen av kvinnliga deltagare fokuserar på utseende snarare än 

prestation? 

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V9 - Antyds det att bevakningen av kvinnliga deltagare fokuserar på prestation snarare än 

utseende?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V10- Antyds en ökad bevakning kring kvinnliga deltagare om de har chans att ta medalj i 

OS-grenen? 

 

      1. Ja        

2. Nej  

 

V11- Antyds en ökad bevakning kring kvinnliga deltagare om de har tagit medalj i OS-

grenen?  

 

1. Ja  
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2. Nej  

V12- Antyds en ökad bevakning kring kvinnliga deltagare om de har misslyckats i 

tävlingssammanhanget?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V13- Benämns kvinnliga deltagare som små i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej 

 

V14 -Benämns kvinnliga deltagare som stora i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej 

 

V15- Benämns kvinnliga deltagare som vackra i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V16- Benämns kvinnliga deltagare som frånstötande i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V17 – Benämns kvinnliga deltagare som spänstiga i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

 

V18- Benämns kvinnliga deltagare som svaga i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V19- Benämns kvinnliga deltagares civilstånd i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V20 – Benämns kvinnliga deltagare som dopade i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  
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V21- Benämns kvinnliga deltagare som mödrar i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V.22- Benämns kvinnliga deltagare som flickor i nyhetsrapporteringen?  

 

1. Ja  

2. Nej  

 

V23- Finns det en bild/ illustration och vad föreställer i så fall den?  

 

1. Porträtt på kvinnlig deltagare   

2. Kvinnlig deltagare i tävlingssammanhang  

3. Representeras kvinnliga olympier som misslyckade idrottare 

4. Kvinnliga deltagare i prissammanhang  

5. Kvinnliga deltagare i icke-tävlingssammanhang  

6. Utgörs kvinnliga deltagare som sexuella objekt  

7. Ingen bild/ Illustration   


