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ABSTRAKT 

 

Denna undersökning kan placeras inom ramen för kvinnovetenskaplig forskning. Syftet med 

undersökningen var att studera sommarolympiaderna från 1984 till 2004 ur ett 

genusperspektiv. Tonvikten låg i hur pressen, i detta fall Hallandsposten, framställde 

deltagarna beroende på de tävlandes könstillhörighet. Studien liknar tidigare forskning som 

gjorts på sommarolympiader 1948-1980. Genusforskaren Yvonne Hirdmans formler kring 

olika genusprinciper har använts i bearbetningen av resultatet. Resultatet visade att den 

manliga olympiern fick mest utrymme i pressen. Den kvinnliga olympierns prestation 

beskrevs inte lika innehållsrikt och tonvikten i artikeln låg i högre grad på icke idrottsrelaterad 

information jämfört med den manliga deltagaren. En förändring av rapporteringen skedde 

över tid. Rapporteringen från 2004 visade att de kvinnliga och manliga deltagarnas 

prestationer beskrevs på ett mer likvärdigt sätt. 
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1. INLEDNING 

 

Det stod tidigt klart för mig vad jag ville undersöka i mitt uppsatsarbete. Som 

idrottsintresserad kvinna med bakgrund både som aktiv utövare och som ledare har jag flera 

gånger under min karriär stött på olika hinder i min idrottsutövning, just på grund av min 

könstillhörighet. Har det inte handlat om diskussioner kring träningstider, plantillgång och 

ekonomi, så har det handlat om olika försök att påverka mina beslut som ledare, i tron om att 

jag som kvinna är mer lättpåverkad och lättstyrd än vad en man i min position hade varit.  

Efter att jag läst en artikel som behandlar genusfrågan kring medias rapportering av sommar 

OS 1948 – 1980 av Helena Tolvhed tog jag beslutet att i mitt uppsatsarbete undersöka 

sommar olympiaderna 1984 – 2004. Min studie grundar sig på en dagstidning, 

Hallandsposten, och dess rapportering av OS under vald tidsperiod ur ett genusperspektiv.  

 

Drömmen om OS! Många idrottare oavsett ålder, kön och etnicitet har som 

dröm att få representera och tävla för sitt land i Olympiska spelen. Dessa spel är 

idrottsmässigt den yttersta symbolen för att spränga sina gränser, att våga och anta nya 

utmaningar. ”Snabbare, starkare och högre” 1 är det motto som varje OS deltagare kämpar och 

strävar efter. De olympiska spelen står för ett mästerskap med full respekt för människors 

värde oberoende av bakgrund och förmåga.2
  

Är denna strävan något som smittar av sig på media och dess rapportering av spelen? Spelar 

det någon roll i pressrapporteringen vilket kön man tillhör?  Finns det några skillnader i hur 

de kvinnliga prestationerna rapporteras och vinklas, jämfört med de manliga? Skiljer man den 

kvinnliga idrottsdeltagaren och den manliga idrottsdeltagaren åt?  Har det hänt något i denna 

pressrapportering över tid? Kan en förändring skönjas i media efter millenniumskiftet där 

svenska kvinnliga idrottsutövare slagit igenom stort internationellt?   Detta är tankar och 

frågor jag ställde mig inför valet av uppsatsämne. 

Vi kan i flera undersökningar om kvinnligt idrottande läsa om hur medias 

rapportering skiljer sig åt vad det gäller manliga och kvinnliga idrottare, där den senast 

nämnda gärna sexualiseras och trivialiseras. Media har idag stor makt och en stark 

genomslagskraft. Den når ut till en bred publik och påverkar en stor del av befolkningen på ett 

eller annat sätt. I mediernas sätt att rapportera händelser återspeglas och förstärks de 

                                                 
1< http://www.sok.se/kuriosa/olympiskamottot.4.18ea16851076df63622800010446.html> 2006-11-14. 
2< http://www.sok.se/omsok.4.18ea16851076df6362280008256.html > 2006-11-14. 
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uppfattningar, tankar och föreställningar som finns i vårt samhälle. Det går inte att komma 

ifrån att kroppen är i fokus inom idrotten, dess fysiska färdigheter är av central betydelse och 

då framför allt inom tävlingsidrotten. Kroppen står även i fokus i medias rapportering av 

idrottsaktiviteter. Med tanke på medias genomslagskraft är det av vikt hur kvinnors respektive 

mäns prestationer och kroppar framställs.  

Ser man på hur idrotten har utvecklats, framför allt för elitidrottare, så är idrotten för många 

en heltidssyssla där sponsoravtal är en viktig inkomstkälla. Kvinnliga idrottare med ett 

fördelaktigt yttre har ett försprång i jakten på sponsorer. Det behöver inte vara den mest 

skickliga utöverskan som håvar in det åtråvärda sponsorkontraktet utan det kan lika gärna 

vara den kvinnan med vackrast utseende. Vi ser en tendens att kvinnliga idrottare har mindre 

kläder på sig under tävlingsmomentet, vilket kan vara en följd av ekonomiskt tänkande.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Existerande forskning har visat att pressrapportering om kvinnliga och manliga idrottare ofta 

skiljer sig åt avsevärt, där de kvinnliga idrottarna i hög grad sexualiseras och trivialiseras. 

Syftet med denna uppsats är att studera rapporteringen av sommar olympiaderna år 1984 fram 

till 2004 sett ut ur ett genusperspektiv. Jag vill undersöka likheter och skillnader i 

rapporteringen kring den manliga respektive kvinnliga olympierns prestation och 

tävlingsdeltagande.  Tonvikten i min analys ligger i hur man framställer de tävlande beroende 

på kön, hur deltagarnas prestationer värderas av pressen, hur pressens bild av den idrottande 

kvinnan ser ut.  

Frågor jag vill titta vidare på och försöka besvara är följande: Värderas de manliga och 

kvinnliga prestationerna lika i pressen? Var hamnar min undersökning i relation till tidigare 

forskning? Sker en förändring över tid?  I så fall hur?  

 

   

1.2 Forskningsläge  

Relationen mellan sport och kön är komplicerad. Idrotten, dess organisation och syn på 

idrottande kvinnor och män är en stereotyp som är svår att förändra. Media faller också in i 

ovanstående kategori. Tidigare studier visar bl.a. att den idrottande kvinnan i första hand ses 

som kvinna och måste därför ständigt bevisa sin kvinnlighet och inte främst sin 

idrottsprestation. Vi ser den kvinnliga idrottaren ständigt bryta ny mark och utvecklas. Det 

börjar bli dags att idrotten och media följer i samma spår. 
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Helena Tolvhed undersöker i sin artikel ”Brassebönor, stålmän och svarta 

spöken. Idrottande kroppar i Ses bevakning av sommar-OS 1948-1980”, hur idrottande 

kroppar representeras i bildtidningen Ses rapportering från valda sommar olympiader.3 

Tolvhed framställer skillnaderna mellan manliga och kvinnliga idrottare som i högsta graden 

kroppsliga. Den manliga kroppen framstår i rapporteringen som en normalitet och självklar 

utgångspunkt under hela den undersökta perioden. Under 1940-50 talet framställs mannen 

som hårt tränande, plikttrogen, nykter och föredömlig. En riktig hjälte! Att bemästra smärta 

och kontrollera kroppen sågs som tydliga inslag i rapporteringen. Fokus lades på idrottarens 

resultat och många situationsbilder4 från tävlingar visas i undersökt tidskrift.  

På 1960-talet börjar ett nytt mansideal, playboyen, göra sig gällande. Den idrottsman som 

sågs upp till var idrottaren med utsvävande nöjesliv, han som förför och inriktar sig på att roa 

sig. Vikten läggs nu mer på idrottarens förmåga till njutning. Mer av medierapporteringen 

sker utanför tävlings- och träningsarenan.  

Under 1970-talet visar undersökningen att det blivit tillåtet som idrottsman att vara svag inom 

sin idrott. Nu var det tillåtet att visa känslor och skrika ut sin lycka och fälla glädjetårar, på 

samma sätt som det blivit mer tillåtet att visa sin besvikelse, frustration, ilska vid 

misslyckande.  

Tolvheds analys visar att de olympiska spelen för de kvinnliga deltagarna skiljer sig markant 

åt mot de manliga. Under 40- och 50-talet är representationen av kvinnliga deltagare i media 

fåtalig. Det förekommer sällan situationsbilder på kvinnliga olympier, utan ofta bilder av 

poserande karaktär som gärna betonar kvinnans skönhet och skönhet i själva idrottsutövandet. 

Bildtidningen Se fokuserade sin rapportering på de kvinnliga olympiernas liv vid sidan av 

tävlandet. Här betonas utseende, att vara maka och mor. Idrotten framstår som en hobby vid 

sidan om det ”riktiga” kvinnolivet. Det är sällsynt att det är tävlingsprestationen som 

uppmärksammas och en förkärlek för rapportering kring kvinnliga misslyckanden och 

tillkortakommanden kunde också skönjas.  

Bildtidningen Se utvecklas under 60-talet till en modern herrtidning, vilket gör att tidningen 

inriktar sig mer mot flirt och romans. Det kan läsas om hur vacker den blonda svenska flickan 

är. De kvinnliga idrottarna betecknas ofta med ett ”lilla” framför namnet. Positiva så väl som 

negativa omdömen om kvinnors utseende förekommer genom hela den undersökta 

tidsperioden.  

                                                 
3 Kvinnovetenskaplig tidskrift vol. 1, 2005 
4 Situationsbilder = bilder som fångar vad som sker på tävlingsarenan och träningsanläggningen. 
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I Tolvheds undersökning visar materialet av 60-talet en tydligare rapportering av framstående 

kvinnliga prestationer. Dessa talangfulla kvinnor jämförs med män för att understryka deras 

överlägsenhet jämfört med övriga kvinnliga konkurrenter.  

Tolvheds analys visar att kvinnoidrottaren allt jämt marginaliseras och att kvinnokroppen 

oavsett undersökt OS inte är byggd för att idrotta. Hela tiden jämförs kvinnokroppen med den 

manliga ”normala” idrottskroppen, som klarar av alla påfrestningar som idrott och framför allt 

då tävlingsidrott ställer. I takt med att de kvinnliga olympierna ökar blir frågan om den 

idrottande kvinnokroppens betydelse allt mer intensiv.  

 Tolvhed har även gjort en undersökning på tidningen Frisksport under dess 

första tjugo år. I sin artikel ”Stål i musklerna och stål i viljan – svensk frisksport under trettio- 

och fyrtiotalen” behandlar Tolvhed bland annat tidningens syn på mannen och kvinnan.5 

Enligt Frisksports värld blev mannen en ”riktig” man genom den härdning och träning som 

gav honom en stark kropp och stark karaktär. Den svage mannen var en helt negativ 

konstruktion, och beskrevs enbart utifrån de egenskaper som han saknade. Under tidigt 

trettiotal var synen på mannen att han skulle vara en slags övermänniska och härskare, detta 

mildrades under senare delen av trettiotalet och kvinnan välkomnades då även in i 

frisksportsrörelsen. 

Frisksport såg på mannen och kvinnan som olika, kvinnan var inte underlägsen mannen bara 

annorlunda. Man eftersträvade en kamratlighet mellan könen. Kvinnoidealet var en naturlig, 

stark och sund kvinna. Hemmafruidealet förespråkades. Det fanns en tydlig uppdelning på 

fysiska aktiviteter som lämpade sig för män och kvinnor. Estetiken var ett viktigt inslag, där 

ökad smidighet och mjukhet var ett mål för kvinnligt idrottande.  

Eva Queckfeldt, universitetslektor i historia vid Lunds universitet, behandlar 

även hon i sin artikel ”Attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två barn. Bilden av 

kvinnor på två dagstidningars sportsidor 1948-1980” ämnet om hur media uppmärksammar 

den kvinnliga idrotterskan.6 Queckfeldt bygger sin undersökning på en analys av två svenska 

dagstidningar, Sydsvenska Dagbladet och Arbetet. Analysen koncentreras på hur tidningarna 

behandlar den kvinnliga OS-deltagaren 1948-1980. Resultatet visar att tidningarna skriver 

betydligt mer om männens grenar än om kvinnornas. De grenar som uppmärksammas är de 

där någon svensk kvinnlig deltagare har medaljchans eller där någon världsstjärna deltar. 

Queckfeldt konstaterar i studien att de kvinnliga deltagarnas utseende ofta kommenteras. 

Dessa kommentarer är både av positiv, och negativ karaktär. Det kan även skönjas en större 

                                                 
5 Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 2004 
6 Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 2000 
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okänslighet och elakhet i skriverierna kring de kvinnliga deltagarna jämfört med de manliga. 

Queckfeldt menar att med utgångspunkt på hur tidningarna beskriver och kommenterar de 

kvinnliga deltagarna råder det inga tveksamheter om att de olympiska spelen länge setts som 

en aktivitet för män. Kvinnor skall få delta, men ska då prestera som män och samtidigt helst 

se bra ut. Dessa kvinnor strös det lovord kring. Är du mindre duktig och inte ser bra ut kan du 

som kvinna beskrivas som tragisk eller löjlig. Queckfeldt skapar en kategorisering ur det 

analyserade materialet, fula flickor, kvinnor på manliga områden och kvinnor som kanske inte 

är kvinnor. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de alla är negativa. Sorteras en kvinnlig 

deltagare in under någon av dessa kategorier verkar tidningarna anse sig ha rätt att skriva 

nedlåtande, att förlöjliga och driva med dessa kvinnliga olympiers person och prestation. I 

undersökningen ses de kvinnor som hamnar under dessa som mindre framstående och 

patetiska.  

Psykologen Nathalie Kiovula redogör i sin artikel ”Massmedias 

idrottsbevakning i Sverige ur ett könsteoretiskt perspektiv” för den undersökning hon 

genomfört med syfte att analysera sportnyhetssändningar i Sveriges Television (SVT1, SVT2) 

och TV4 under ett år med uppföljning 18 respektive 23 månader senare.7 Undersökningen 

grundar sig på sportnyhetssändningar en lördag eller söndag, samt en vardag i veckan från 1 

september 1995 till 31 augusti 1996. Koivula studerade andelen tid av 

sportnyhetssändningarna som koncentrerade sig på kvinnor respektive män i lagsporter och 

individuella sporter. Resultatet visade att ca. 85% av tiden fokuserades på män, ca. 12% på 

kvinnor och ca. 13% på både män och kvinnor eller någon sport i allmänhet. En uppdelning 

och analys gjordes även av sporter som karaktäriseras som feminina, maskulina och 

könsneutrala. Här kan ses att osynliggörandet av kvinnors idrottande är speciellt tydligt vad 

det gäller typiskt manliga idrotter och även inom lagsporter. En kvalitativ analys genomfördes 

på sändningarna vad det gäller innehåll, upplägg, intervjufrågor, förmedling av känslor av 

prestationer, händelsers betydelse, kameravinklar och teknisk kvalitet. Studien visar att media 

hjälper till att förstärka uppdelningen av typiska man- och kvinnoidrotter. Media befäster 

synen på mannen som norm och överordnad och förstärker skillnaden mellan män och 

kvinnor och traditionella förväntningar på de samma.   

Kvinnor tilltalas med förnamn och kallas ofta för flicka, vilket förminskar hennes status i 

jämförelse med mannen som tituleras till efternamn och refereras till som man och ibland 

även som gubbe.  Vad det gäller rapportering visas ofta männens prestationer både visuellt 

                                                 
7 SVEBIS årsbok : aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, 1998 
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och verbalt med statistik, namn på deltagare och ytterliggare information. Inslag om kvinnliga 

prestationer belyses ofta enbart kort, verbalt utan övrig information. Reportage om kvinnors 

sportprestationer har ofta en lägre teknisk kvalitet. I dessa inslag fokuserar man även på annat 

än sporten för att enligt Koivula minska betydelsen av prestationen.  Koivula menar att 

kvinnors idrottande enligt media inte har samma värde som männens.  

 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats är en undersökning som kan placeras inom ramen för kvinnovetenskaplig 

forskning.  Typiskt för denna forskningsinriktning är att man diskuterar och problematiserar 

förhållandet mellan könen. Som forskare undersöker man problemområden som rör relationen 

mellan kvinnor och män, detta kallar vi i Sverige för genusforskning, en undersökning där 

man ifrågasätter, jämför och försöker reda ut relationen mellan manligt och kvinnligt. Genus 

används i forskningssammanhang för att förklara skillnader mellan könen som inte är 

biologiskt givna utan socialt formade.  

I samhället idag förekommer diskussioner kring jämställdhet, lika lön för lika arbete, 

kvotering mm. Inom t.ex. idrottsrörelsen, som är tydligt mansdominerad, krävs användande 

av kvotering för att få in kvinnor i styrande- och beslutande organ.  

Vad är det som gör att kvinnan i så hög utsträckning ses som underordnad 

mannen? Varför ses mannen år 2007 i mångt och mycket fortfarande som norm i vårt 

samhälle?  Inom genusforskningen pratar man om kvinnans sociala underordning som 

kulturellt betingad, man betonar att skillnaden mellan män och kvinnor upprätthålls genom 

sociala processer och handlingar. Det finns tankar, uppfattningar, vanor och myter om 

människor som kön. Dessa är svåra att se, men kvinnans underordning upprätthålls med både 

män och kvinnors delaktighet.  

Jag kommer att använda mig av den svenska genusforskaren Yvonne Hirdmans 

teoretiska resonemang i denna uppsats. I boken Genus – om det stabilas föränderliga former 

tar Hirdman upp de kulturella konstruktionernas betydelse för skapandet av det vi kallar kön. 

Hon tar upp och beskriver stereotyperna Hon och Han, manligt och kvinnligt. Enligt Hirdman, 

kan det stereotypa tänkandet kring könen komprimeras till ett slags formler/lagar.  

A - icke A. Det är kvinna som i tankefiguren man – icke man. Detta tankesätt kan härledas till 

det antika tänkandet, där kvinnan var den icke närvarande. Allt som talade om människan 

syftade till mannen, diskussioner om mänsklighet handlade bara om mannen. Kvinnan var den 
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icke närvarande, icke nämnda, den bortglömda och oviktiga i samtalet om det mänskliga. 8 

För A är det viktiga: att vara Man är att inte vara Kvinna. Mannen är motsatsen till kvinnan, 

han har egenskaper som styrka, förstånd, kontroll och moral. Mannen ses som finare och 

ädlare, han byggs upp inifrån genom själen till skillnad från kvinnan som byggs upp utifrån 

kött och natur.9 

A – a, hierarkiska modellen. Denna formel kan härledas till bland annat bibeln, där kvinnan 

skapades av mannens revben. I denna formel är kvinnan en sämre upplaga av mannen, en 

ofärdig man, något fattas. Denna formel är hierarkiskt uppbyggd, där mannen har makten och 

är normen för det som anses normalt. Kvinnan (a) jämförs ständigt i relation med mannen (A). 

Kvinnan är den svaga, karaktärslösa och okontrollerade. 10 För A är det inte tillräckligt att 

födas till man. Det finns en rädsla och nervositet att omvandlas till kvinna, mannen måste 

tränas för att inte förlora i kraft, det krävs en livslång ansträngning för att behålla mannens 

position.11  

A – B, Två-könsmodellen. Vilken betonar det totalt åtskiljande, två helt olika arter. Nu ställs 

A bredvid och jämförs med B. Här håller man isär det som är manligt och kvinnligt, detta är 

inget som bör blandas. Här ger man kvinnan egenskaper som bygger på motsatser till 

mannens, men även egenskaper som mannen helt saknar. Kvinnan ses som ljuv, tyst, god, 

ömtålig. Kvinnan böjer sig lydigt inför sin fostran och sitt biologiska öde. Att föda barn och 

bli mor är grundtemat i denna formel. För att få en make var det viktigt att sköta sitt yttre, 

vilket i sin tur bidrog till att kvinnans inre egenskaper inte utsattes för samma utmaningar som 

mannens. Kvinnans intellekt och förstånd ansågs därför inte utvecklas i närheten lika mycket 

som hos mannen. 12  

  Enligt Hirdman finns denna två-könsmodell, där man särskiljer det manliga och 

kvinnliga, överallt i vårt samhälle, i alla sociala skikt, sysslor och nivåer. Vi har fortfarande 

egenskaper och roller som vi benämner typiskt kvinnliga respektive manliga. Inom arbetslivet 

finns tydliga uppdelningar på typiskt manliga och kvinnliga arbeten, detsamma gäller våra 

fritidssysselsättningar. Detta tankesätt genomsyrar vårt samhälle ofta utan att vi reflekterar 

över detta. Tittar vi närmare på idrotten kan man hitta gymnastiken, som ett exempel, som 

utarbetat en helt ny idrott för de kvinnliga utövarna, rytmisk sportgymnastik, allt för att hålla 

isär och inte jämföra män och kvinnor.  

                                                 
8 Hirdman, Y., Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö 2001. s.27. 
9 Hirdman, Y., 2001. s. 48. 
10 Hirdman, Y., 2001. s. 28. 
11 Hirdman, Y., 2001. s. 53. 
12 Hirdman, Y., 2001. s. 35. 
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Den hierarkiska principen, där mannen ses som norm i samhället, där mannen 

har makten, hittar vi likaledes överallt i vår vardag. Idrottshistoriskt talar man om att kvinnans 

kropp inte var skapad för allt för fysiska aktiviteter och framför allt inte för tävlingsidrott. 

Kvinnan ansågs inte klara av de mentala påfrestningar tävlingsidrotten krävde. Kvinnan 

ansågs helt enkelt vara en svagare och mer ömtålig version av mannen. Vi kan se en tydlig 

uppdelning inom olika idrotter, där det är av vikt att dela de två könen åt ex. damfotboll och 

damishockey, inte att förväxlas med fotboll och ishockey som är för manliga utövare. Ser man 

på media är de flitiga användare av dessa manliga och kvinnliga stereotyper.  

Hur gör man för att förändra och omkullkasta dessa grundläggande 

genusprinciper? Enligt Hirdman är det en process där kvinnor mer integrerar sig in i typiskt 

manliga yrken. Genom detta skapas en förtunning av normen. Detta sker som följd av allt fler 

kvinnor suddar ut bilden av typiskt manligt, normaliteten att likställa man med läkare, man 

med polis suddas ut. Alltså ju svagare i särhållande mellan manligt och kvinnligt desto 

svagare blir den manliga normen. På samma sätt befästs den manliga normen av ett starkare i 

särhållande mellan manligt och kvinnligt. 13 

A-A. Denna formel finns inte med i Hirdmans genusprinciper, utan kan ses som 

ett teoretiskt tillägg av uppsatsskrivaren själv. Det finns en hypotetisk möjlighet, när kvinnor 

integreras in i typiska manliga aktiviteter och de grundläggande genusprinciperna förändras 

eller omkullkastas, att A-A formeln kan appliceras. A-A utgår fortfarande från att mannen är 

norm men att kvinnan kan uppfylla denna norm och således skapas en jämställdhet. Mannen 

dominerar dock fortfarande genom rollen som normgivare. 

 

Om Hirdmans forskning och formler kring manliga och kvinnliga stereotyper 

relateras med Tolvhed, Queckfeldt och Koivulas forskning, vilka paralleller kan dras? 

Ser man på Tolvheds undersökning av Ses bevakning av de olympiska spelen under 40- 50- 

talet, kan ”två-könsmodellen” appliceras. Här fokuseras rapporteringen på de kvinnliga 

deltagarnas skönhet och skönheten i idrottsutövandet. Kvinnans liv vid sidan av tävlandet 

framhålls. Går man över till rapporteringen från 60-talet ser man mer och mer en övergång 

mot den hierarkiska modellen, där kvinnans prestationer jämförs med mannens, där mannen 

ses som normen.  

I Tolvheds undersöking av tidningen Frisksport kan paralleller dras till ”två-

könsmodellen”. Frisksport såg mannen och kvinnan som olika. Kvinnans främsta uppgift var 

                                                 
13 Hirdman, Y., 2001. s. 202. 
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att föda barn. En tydlig uppdelning på lämpliga fysiska aktiviteter för kvinnan och mannen 

fanns, där estetiken var ett viktigt inslag för kvinnorna. 

I Queckfeldts artikel konstateras det att det skrivs betydligt mer om männens 

prestationer. Kvinnliga grenar uppmärksammas vid svensk medaljchans eller deltagande av 

världsstjärna. Här kan A-icke a formeln skönjas, där mannen är den som betyder något och 

kvinnan är den bortglömda och oviktiga. I artikeln konstateras att det kvinnliga utseendet ofta 

kommenteras (två-könsmodellen). Att kvinnorna ska få delta, men helst ska prestera lika bra 

som männen. Kvinnor på manliga områden beskrivs nedlåtande och extra syrligt (hierarkisk 

modell). 

I Koivulas undersökning kring sportnyhetssändningar i SVT 1, SVT 2 och TV 4 

kan paralleller dras till A- icke a modellen då osynliggörandet av kvinnors idrottande är 

speciellt tydligt inom idrotter som betecknas som manliga och lagidrotter. Kvinnliga 

prestationer belyses ofta kort och endast verbalt, medan männens rapportering ofta är längre, 

mer informatoriska och redovisas både visuellt och verbalt.  

Hierarkiska modellen, kan ses då resultatet av undersökningen visar att media befäster synen 

att mannen är norm och överordnad och förstärker skillnader mellan män och kvinnor. 

Kvinnor tilltalas med förnamn och kallas ofta för flicka till skillnad från mannen som ofta 

benämns efter sitt efternamn.  

Paralleller kan dras till ”två-könsmodellen” genom att studien visar att media hjälper till att 

förstärka uppdelningen av typiska man- och kvinnoidrotter. Inslagen om kvinnors 

sportprestationer har ofta lägre kvalité och fokuserar på annat än själva prestationen.  

 I alla ovanstående undersökningar har förändring skett över tid. Till en början av 

undersökningarna har A - icke a-modellen varit tydlig. Rapporteringen kring den kvinnliga 

deltagarens prestationer har varit obetydlig för att med tid bli lite mer omfattande. A-B 

modellen har även den varit mer tongivande tidigt i undersökningen, men ändå fortsatt under 

hela den undersökta perioden. A-a modellen är konstant, man kan se en liten förändring under 

senare delen av den undersökta perioden till att bli lite mer nedtonad.  

 

  

1.4 Avgränsningar och material 

Denna uppsats baserar sig på material från dagstidningen Hallandsposten. Hallandsposten är 

lokaltidningen i Halmstad. Anledningen till att jag valde just denna tidning var den fysiska 

tillgången till tidningen och den lokala anknytningen. Källkritiskt görs min undersökning på 

en förstahandskälla vilket gör materialet tillförlitligt.  
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 Avgränsningsmässigt i tid och rum har jag valt att undersöka Hallandspostens 

rapportering från alla sommar olympiader från 1984 fram till 2004. Anledningen till att 

undersökningen tar sin början 1984 är att det gjorts liknande forskning mellan åren 1948-

1980. Jag har valt att koncentrera mig enbart på sommar OS, detta för att undersökningen inte 

skulle bli för omfattande i förhållande till uppsatsens storlek. Mitt arbete innefattar följande 

Olympiska spel och datum i Hallandsposten 

1984, Los Angeles, 28 juli – 14 augusti. 

1988, Seoul, 17 september  – 3 oktober. 

1992, Barcelona, 25 juli – 10 augusti. 

1996, Atlanta, 18 juli – 5 augusti. 

2000, Sydney, 14 september – 2 oktober. 

2004, Aten, 11 augusti – 30 augusti. 

 

 

1. 5 Metod 

Jag har i mitt tillvägagångssätt använt mig utav en induktiv metod. Då jag inte utgår från 

någon klar hypotes utan istället använder mig av frågeställningar verkade valet av denna 

metod mest lämpligt. En kvalitativ analys (av dagstidningen Hallandspostens rapportering av 

sommar olympiaderna 1984-2004) har använts för att besvara mina frågeställningar. Min 

analys grundar sig på material från sportsidorna i Hallandsposten under tidsperioden för valda 

olympiska spel. När jag tittar på artiklarna tittar jag efter följande: 

Hur uppmärksammas deltagarnas prestation? Hur mycket utrymme får artikeln? Hur beskrivs 

prestationen? Var ligger tonvikten i artikeln? Med vilken ton är artikeln skriven? Vad 

förmedlar den för känsla? I vilka ordalag benämns deltagarna? Hur beskrivs deltagarna och 

deras prestation? Finns det något i artikeln som inte är idrottsanknutet, som inte handlar om 

deltagarens prestation? 

För att kunna dra mina slutsatser utgår jag i min analys från ovanstående frågor. Jag tittar på 

ordval och tyngdpunkt i artikeln. Fokuserar artikeln på resultat?, prestation?, eller på något 

som inte är direkt kopplat till prestationen? Jag har i min analys av materialet använt mig utav 

Hirdmans formler. Jag har studerat materialet efter följande indelning av de olika formlerna: 

A – icke a: Om de kvinnliga deltagarnas prestationer knappt blivit uppmärksammade eller 

rapporterade, hamnar detta i denna kategori. Är de kvinnliga deltagarna och dess prestationer 

inte nämnda, är de bortglömda och därmed oviktiga.   
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A-a, hierarkiskmodell: Är mannen norm? Jämförs kvinnors prestation med mannens? Hur 

väljer man att beskriva de olika könen? Hur benämns deltagarna? Stor, stark, liten, svag, 

flicka o.s.v. Här har jag även valt att dela in om deltagaren benämns med hela namnet, enbart 

förnamn eller enbart efternamn.  

A-B, två-könsmodellen: Fokuserar artikeln på något annat än deltagaren/deltagarnas 

prestation? Framhävs andra icke idrottsanknutna saker och aktiviteter? Kommenteras 

utseende, attribut, civilstånd? Framhävs skillnader mellan man och kvinna? 

 

 

2. HALLANDSPOSTEN 

Jag har valt att redovisa min studie i Hallandsposten i kronologisk ordning. Jag börjar med en 

kort genomgång av hur deltagandet sett ut för varje OS, i vilken omfattning Hallandsposten 

rapporterat från spelen, för att sedan redogöra för hur rapporteringen sett ut och varit vinklad 

för manliga respektive kvinnliga deltagare. I och med att det i det undersökta materialet 

förekommer väldigt många exempel på egenskaper och beskrivningar av olympierna, har jag 

valt att gruppera dem i kategorier. Jag har delat in dem i tre kategorier: Könsbestämmande 

(”flickan”, ”löperskan”), utseendeanknutna (”rågblonda, ”späda”) och prestationsanknutna 

(”medaljhopp, ”överlägsen”).  Varje OS avslutas sedan med en kort sammanfattning kring 

vad som är typiskt för respektive OS.   

 

 

2.1 Olympiska spelen 1984 i Los Angeles 

140 nationer deltog i de olympiska spelen i Los Angeles 1984 i sammanlagt 221 grenar. 

Spelen pågick under två veckor med start 28 juli och avslutning 12 augusti och antalet aktiva 

deltagare i spelen var 6797st., varav 5230 var män och 1567 var kvinnor14. Sverige ställde 

upp med 174 deltagare, där 131 var män och 43 var kvinnor i 18 grenar.15 

Den trygge skåningen och lilla flickan  

Rapporteringen från de olympiska spelen i Los Angeles innehåller framför allt 

reportage och artiklar kring den svenske, manlige olympierns uppladdning och prestation.  

De manliga prestationerna är klart mest framträdande i både text och bildmaterial.  

                                                 
14< http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009574.html > 
2007-03-20. 
15< http://www.sok.se/svenskaolympier/losangeles1984.4.483c5f32108c2a2b3d180003577.html > 2007-03-20. 
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Mannen beskrivs i stort sett enbart efter prestationsanknutna egenskaper så som 

rutinerad och stark, detta ofta i positiva ordalag. Mannens prestation beskrivs gärna som en 

heroisk insats, en bragd vid lyckat resultat. 16 

De kvinnliga deltagarnas medverkan i spelen och dess prestationer får lite 

uppmärksamhet i Hallandsposten. Ser vi hur kvinnan beskrivs används framförallt 

könsbestämmande ord, så som löparflicka och guldflicka. Det förekommer även beskrivning 

efter utseende, så som liten spinkig, likväl som prestation, som överlägsen, dock inte lika 

frekvent. 17 Tydligt är att kvinnliga deltagare i hög grad kallas för flicka i artiklarna, medan 

det endast vid två tillfällen förekommer att en manlig deltagare benämns som gosse och påg, 

detta vid tillfällen när författaren skriver med en skämtsam ton.  

De kvinnliga deltagarna benämns genomgående med hela namnet första gången 

för att sedan refereras till genom enbart förnamn. Jämför man med de manliga deltagarna är 

det mer förekommande att mannens hela namn används, eller enbart efternamn.  

I artiklarna kan man även se att de kvinnliga idrottarna i högre utsträckning kommenteras 

efter andra kriterier, att fokus i artikeln finns på något annat än den idrottsliga prestationen.  

Besviken men samlad - Grät som ett barn 

Ordentlig uppmärksamhet och omnämnande i tidningen ges den svenska kvinnliga deltagare 

som besitter medaljchans. Given plats görs i tidningen för som tidigare nämnts, svenska 

kvinnliga deltagare som tar medalj och kvinnliga deltagare som misslyckas. Tittar vi på hur 

kanotdamerna uppmärksammats i pressen ser man att det till en början är ett svalt intresse av 

att följa dem. Hallandsposten nämner enbart deras resultat i slutet av artikeln som domineras 

av herrarnas försöksheat och semifinaler. När Agneta Andersson tagit sig till final i K-

1, 500m och Agneta Andersson och Anna Olsson kvalificerat sig till final i K-2, 500m, blir 

det mer fokus i tidningen. Intressant är dock att mycket fokus i artiklarna efter OS-guld på 

båda distanserna går till glädjetårar och kramkalas, vilket inte finns dess motsvarighet bland 

manliga guldmedaljörer. I tidningen efter damernas OS-guld i kanot står att läsa bland annat:   

 

 

 

                                                 
16 Se Hallandsposten 840730, s.1, ”Skanåker tog första medaljen”; 840801, s.11, ””Senan” stark i 
försöksheatet”; 840801, s. 12, ” Vilken start för Baron”; 840810, s. 15, ”Kanotisterna bara övertygar”;  
17 Se Hallandsposten 840731, s. 12, ” Simmarna långsamma – men Baron i final”; 840803, s. 12, Kortvariga OS 
– rekord i frisim”; 840807, s.13; 840811, s. 15, ” Vilka härliga kanottjejer”; 840811, s. 16; 840814, s. 15, 
”Agneta mest populär”. 
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”Agneta Andersson gråter ut sin glädje i famnen på kanotkamraterna Anna Olsson och Eva 

Karlsson. Strax efter var det Annas tur att fälla guldtårar – tillsammans med Agneta.”18   

” …23-åringen strålar av lycka och vill ta hela världen i famn. Världen denna dag representeras 

närmast av parkamraten på K2 500m, Anna Olsson. Men förbundskaptenen Stefan Lindeberg, 

ordföranden Ebba Carlsson, ledaren Rolf Sundqvist och det svenska kungaparet får också sina 

kramar.”19 

 

Tårar nämns på många ställen i det undersökta materialet och då i överlägset störst omfattning 

i samband med någon kvinnlig utövare. Los Angeles olympiaden benämns i 

tidningsmaterialet som ”Tårarnas olympiad” i artikeln nämns hur tårarna flödade överallt 

under OS.  

 

”Miro Zalar och ”Lisa” Skoglund grät bittra tårar efter sina misslyckanden. Agneta Andersson 

och hennes kanotkompisar tjöt av glädje över att de hade lyckats. Amerikanarna ”bölade”för att 

de fått vänta åtta år på upprättelse utom Mary Decker som fällde tårar för att hon var en dålig 

förlorare. Zola Budd grät för att hon kände sig förföljd av amerikanska anklagelser och publikens 

buanden. Sydkoreanen Shin Joon Sup grät för att domarna hade modet att döma mot en 

amerikansk boxare i finalen i 75-kilos klassen.”.20 

 

I materialet kan man tyda att de manliga resultaten ses som det 

eftersträvansvärda och normen, där K2 damernas segertid jämförs med herrarna och skrivs 

vara så bra att den hade räckt till en hyfsad placering även i herrarnas tävling.21 

Det skrivs mer om kvinnliga storfavoriter när de misslyckas än om de lyckas ta 

den förmodade medaljen. Gör man en jämförelse mellan kvinnliga misslyckanden att infria 

förväntningar och manliga ser man att de kvinnliga är oftare förekommande, vilket i sig är 

intressant eftersom det finns betydligt färre kvinnliga deltagare under detta OS än manliga.  

Tonen i artiklarna skiljer sig åt där den kvinnliga olympiern omnämns i betydligt syrligare, 

mer ironiska och skämtsamma ordalag. I en artikel om OS-stjärnan, tillika simmerskan Mary 

T Meagher kan vi läsa om hennes överlägsenhet i frånvaron av Östblocks simmerskorna  

 

”Hade DDR:s basröstade flickor funnits på plats hade de amerikanska framgångarna förbytts i 

något helt annat. Men inte för Mary T, hon är outstanding – när hon är i form. Hennes 

överlägsenhet har gjort att hon ibland glömt bort att framgång kräver en viss träning.”22  

                                                 
18 Hallandsposten, 840811, s. 1.  
19 Hallandsposten, 840811, s. 15. ”Vilka härliga kanottjejer. Dubbla OS-guld!”.  
20 Hallandsposten, 840813, s. 13, ”Svenskt silverregn i ”tårarnas olympiad””. 
21 Hallandsposten, 840811, s. 15, ”Vilka härliga kanottjejer”. 
22 Hallandsposten, 840802, s. 14, ”OS-stjärna i TV idag: Mary T Meagher”. 
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 Om svenska OS-veteranen, fäkterskan och tandläkaren Kerstin Palm står följande att läsa:  

”Det var länge sedan det hördes några illvrål från patienter på hennes läkarpraktik. 

Fäktningen har tagit all tid”. 23 

Som kvinna ses man inte kunna hantera en förlust eller en motgång på ett lika 

proffsigt sätt som den manliga idrottaren och som läsare får man en känsla av att den 

kvinnliga deltagaren inte tar sin idrott på lika stort allvar som den manliga deltagaren. I 

artikeln dagen efter svenska friidrottsstjärnan Ann-Louise Skoglunds final i 400m häck skrivs 

följande om hennes prestation:  

 

”Var det en psykologisk blockering som knäckte Ann-Louise., …förtvivlad efter loppet. Hon kunde 

inte få fram ett ord på över en halvtimme från det hon föll ihop på banan strax efter mållinjen. 

Med tanke på den svåra motgången, med säkerhet den svåraste i hennes karriär, var det ändå 

förvånande hur snabbt Lisa repade mod och började tala med omgivningen igen.” 24   

 

Brottning - Gymnastik 

De idrotter som fått störst utrymme i Hallandsposten under Los Angeles OS är brottning, 

boxning, segling, simning, friidrott och kanot, vilket kan förklaras av det svenska deltagandet. 

Vad som kan konstateras här är att brottning, boxning, friidrott och kanot som enligt Koivula 

ses som typiskt manliga idrotter och övriga nämnda idrotter kan betraktas som könsneutrala. 

Vid undersökning av det som är skrivet i tidningen från ovanstående idrotter kan konstateras 

att dessa i stort sett enbart handlar om de manliga deltagarnas prestationer. Vilket inte kan ses 

som konstigt i brottningen och boxningens fall, eftersom det endast fanns manliga deltagare i 

dessa tävlingar. Det som är intressant är att det knappt förekommer något i det undersökta 

materialet kring typiskt kvinnliga idrotter, så som gymnastik. Gymnastik nämns som hastigast 

vid två tillfällen. Vid första tillfället noteras de svenska deltagarnas placering. Andra tillfället 

består av en kort notis om vår svenska gymnast Lena Adomat och att hon inte hade något 

lycka med sig i tävling. Adomats placering nämns och sedan följer en kort genomgång på 

placering 1-3 både individuellt och i lagtävling.25 

 OS i Los Angeles 1984 är det första olympiska spel där maraton arrangeras även 

för kvinnor. Här kan tydligt utläsas att författaren inte anser att det är en gren där kvinnor bör 

tillåtas tävlan.  

 

                                                 
23 Hallandsposten, 840801, s. 11, ” Sjätte OS – starten! Kerstin ute efter revansch”. 
24 Hallandsposten, 840810, s. 14, ”Olyckssmällen!”. 
25 Hallandsposten, 840803, s. 12. 
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”Makabert inslag var schweiziskan Andersens slutrunda på stadion där hon illa medtagen 

stapplade i mål på vingliga ben för att bli omhändertagen av läkare. Något liknande har vi inte 

ens sett från boxningstävlingarna” 26  

 

Denna notis är det enda i sitt slag under Los Angeles OS, där motstånd mot kvinnligt 

deltagande tydligt kunnat utläsas.  

 

 

2.1.1 Sammanfattning  

Här följer en kort sammanfattning i punktform över vad jag anser är karaktäristiskt för 

Hallandspostens rapportering från de olympiska spelen i Los Angeles 1984.  

• Sällsynt rapportering av kvinnliga deltagares prestationer (Hirdmans formel A- icke a) 

• Kvinnor får pressutrymme och uppmärksamhet vid medaljchans och misslyckande  

• Män beskrivs ofta med positiva ord i relation till idrottsutövande 

• De kvinnliga olympierna kommenteras i högre utsträckning efter andra kriterier än den 

idrottsliga prestationen. (Hirdmans formel A-B) 

• En annan ton, mer raljant används om de kvinnliga olympierna. (A-B) 

• Flicka är ofta förekommande för benämning av kvinnliga idrottare. (Hirdmans formel 

A-a) 

• Både män och kvinnor refereras till förnamnet i artiklarna/notiserna, dock alltid 

kvinnor. Män benämns i större utsträckning med antingen hela namnet eller enbart 

efternamn. (A-a) 

• Idrotter som får klart mest utrymme är brottning, boxning, simning, segling, friidrott 

och kanot. Lite pressutrymme för typisk kvinnliga idrotter. (A-icke a, A-a) 

• Lite rapportering kring utländska deltagare (förutom Carl Lewis) 

• Kvinnliga resultat antingen enbart i OS-RESULTAT, där alla resultat redovisas idrott 

för idrott och gren för gren, eller i slutet på artiklar där de manliga deltagarnas 

tävling/försök redovisas utförligt. Då redovisas oftast enbart vem som vann 

kvinnornas gren och på vilken placering svenskorna hamnade på. (A-icke a, A-a) 

• Mycket bilder på manliga deltagare där många bilder är situationsbilder. Få bilder på 

kvinnor, där fler är av poserings karaktär. (A-B) 

 

                                                 
26 Hallandsposten, 840806, s. 14. 
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2.2 Olympiska spelen 1988 i Seoul 

 

159 nationer deltog i de olympiska spelen i Seoul (Japan) 1988 i sammanlagt 237 grenar. 

Spelen pågick under två veckor med start 17 september och avslutning 2 oktober och antalet 

aktiva deltagare i spelen var 8465st., varav 6279 var män och 2186 var kvinnor.27 Sverige 

ställde upp med 184 deltagare, där 147 var män och 37 var kvinnor i 22 grenar.28 

 ”Hulken” och de blonda svenskorna 

Hallandspostens bevakning av de olympiska spelen i Seoul 1988 domineras av artiklar och 

reportage kring deltagare av manligt kön, vilket tydligt syns i både text och bildmaterial.  

 Mannen beskrivs i stort sett enbart efter prestationsanknutna egenskaper så som 

stabil och skicklig. Kvinnan beskrivs främst efter könsbestämmande egenskaper, så som 

fröken och syster, efterföljt av prestationsinriktade egenskaper. Utseende relaterade 

beskrivningar av den kvinnliga olympiern används i detta OS i betydligt mindre omfattning än 

Los Angeles- 84. Den kvinnliga olympiern och hennes prestationer får lite utrymme i 

tidningen.  

Flera av de artiklar och notiser som berör den kvinnliga olympierns deltagande 

och prestation är skrivna med en skämtsam underton, där man som läsare uppfattar delar av 

artikeln som ironisk och elak. Den positiva egenskapen är inte centrum i texten, utan något 

annat, icke idrottsrelaterat eller mindre smickrande fokuseras. Denna icke idrottsrelaterade 

fokusering ger läsaren en känsla av att den kvinnliga prestationen inte bör tas på lika stort 

allvar som dess manliga kollegors. Ett exempel är en artikel om Hallands egen kvinnliga OS-

deltagare i luftgevärsskytte Anita Karlsson från Ätran. Rubriken lyder ”Det gäller för Anita 

att vakna i tid om drömmen ska slå in”29. I stället för att koncentrera artikeln på Anita 

Karlssons idrottsliga egenskaper fokuserar reportern på hur Anita och hennes rumskamrat 

Carina Jansson har det på sitt rum, storleken på rummet, hur stökigt det är och att de måste 

vakna i tid till morgondagens tävling.  

 

”I rummet vaknar Ätrans storskytt så sakterliga till liv inför den dag som kan bli hennes hittills 

största”…”får bana väg till duschen via utspridda skor, overaller, böcker, kassettband med mera i 

arla morgonstund”…”Koncentration och precision är honnörsorden i skytte. De momenten kräver 

allt, därav det smärre kaoset i damskyttarnas tillfälliga logi…” 30  

                                                 
27 http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009458.html 
2007-04-12 
28 http://www.sok.se/svenskaolympier/seoul1988.4.483c5f32108c2a2b3d180003558.html 2007-04-12 
29 Hallandsposten 880917, s. 24, ”Det gäller för Anita att vakna i tid om drömmen ska slå in”. 
30 Hallandsposten 880917, s. 24, ”Det gäller för Anita att vakna i tid om drömmen ska slå in”. 
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Bildmaterialet i artikeln visar endast en liten bild på Anita i tävling medan det finns en stor 

bild på Anita i sängen på rummet med följande bildtext:  

 

” Skönt att dra sig lite extra i den arla morgonstunden. Visst, men något Ätrans skytteess Anita 

Karlsson inte kan kosta på sig i morgon om hon ska vara med i medaljstriden i damernas 

luftgevärssskytte i Söul.”31 

 

Långa naglar, omsorgsfull make-up och sexiga träningskläder 

Florence Griffith-Joyner, USA, hade sina största framgångar under OS i Seoul 1988. Under 

spelen lyckades hon vinna både 100m och 200m där hon även slog världsrekord. I det 

undersökta tidningsmaterialet ser man henne beskrivas som sprinterdrottning och som spelens 

drottning. Intressant är att de artiklar som handlar om denna fantastiska friidrottsstjärna inte 

bara fokuserar på hennes idrottsliga prestation utan på helt andra, irrelevanta saker. Efter 

hennes vinst på 100m kan man läsa i tidningen hur hon utklassade sina konkurrenter och 

sprang på 10.54 med ett leende på läpparna. I artikeln finns även att läsa att hon är gift 

eftersom hon ”direkt efter målgång kramat om tränaren och maken Al Joyner”32, i slutet av 

artikeln står det att ”Florence Griffith-Joyner är känd för sina långa naglar, sin omsorgsfulla 

make up och sina sexiga tävlingsdräkter.”33. Att mannen ses som norm och dess prestationer 

och tider är något för kvinnor att sträva efter visar sig när reportern i artikeln jämför ”Flo-Jos” 

presterade tider under OS med svenska manliga sprinters, och konstaterar att hennes samtliga 

tider hade räckt för att vinna svenska mästerskapet för herrar. I och med detta tydliggörs 

bilden av hur otrolig och överlägsen ”Flo-Jo” är jämfört med sina konkurrenter.  

I artikeln, ”Al´s fantastiska tjejer”, står det tydligt att läsa vilken fantastisk dag 

Al Joyner haft.  

 

”Två guld för amerikanen”…”Han jublade och dansade två gånger om på torsdagen. Först tog 

syrran Jackie sitt andra OS-guld genom att vinna längdhoppet och ett par timmar senare var det 

frun Florence som med ett fantastiskt världsrekord på 200 meter med 21.34(!) också tog sitt andra 

OS-guld.”34  

 

                                                 
31 Hallandsposten 880917, s. 24, ”Det gäller för Anita att vakna i tid om drömmen ska slå in”. 
32 Hallandsposten 880926, s. 20, ”Fantastiskt, ”Flo”!”. 
33 Hallandsposten 880926, s. 20, ” Fantastiskt, ”Flo”!”. 
34 Hallandsposten 880930, s. 22, ”Al´s fantastiska tjejer”. 
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Intressant att fokus inte läggs på kvinnorna själva och deras prestationer, utan på en man som 

inte själv deltog aktivt i tävlingsmomentet.  

Att kvinnas utseende är viktigt återkommer när det gäller rapporteringen av 

”Flo-Jo”, i slutet av rapporteringen från de olympiska spelen i Seoul presenterar 

Hallandsposten Florence Griffith-Joyner som vinnare i två kategorier under genomfört OS.  

 

”STÖRSTA TÅRARNA: Florence Griffith-Joyner efter sitt andra guld, det på 200meter med 

världsrekord på 21.34. när nationalsången spelades gömde Florence ansiktet bakom sina 

världsberömda händer.”35 

”BÄST KLÄDD: Spelens drottning naturligtvis: Florence Grifffith-Joyner som inte bara tog tre 

guld och ett silver utan också tog guld med sina kläder. Den här gången utanför löparbanan.”36 

 

Tidningen kommenterar gärna ”Flo-Jo” som spelens drottning, men hon uppmärksammas 

oftast för annat än de idrottsliga prestationerna. Något liknande finns inte att se på reportagen 

kring de manliga OS-deltagarna.  

Nervdaller och byiga vindar 

Ytterligare en skillnad i Hallandsposten rapportering kring de manliga och de kvinnliga 

idrottsprestationerna under Seoul OS är hur de kvinnliga deltagarnas nerver under 

tävlingsmomentet ställer till det för deras prestation. En gammal syn är att kvinnan inte är 

skapt för att tävla. Att hennes kropp inte klarar de påfrestningar som krävs fysiskt och är inte 

förberedd och mentalt stark för att hantera pressade situationer. Det går att läsa om svenskan 

Jenny Sjöwall och hennes problem att handskas med sina nerver.  ”... det var inte långt ifrån 

att Jennys nerver tvingat ur henne ur OS-turneringen redan under torsdagsförmiddagen… 

men det roliga fortsatte trots nervdaller och byiga vindar…”37 

Rena djupdykningen – godkänt för sin insats 

Det undersökta materialet visar en skillnad i rapporteringen kring de manliga respektive 

kvinnliga deltagarnas förluster och misslyckanden. Det finns en tendens att framhäva 

kvinnliga misslyckanden, utan något förskönande . I artikeln ” Guldet rök för Söderström men 

i starbåt är det uppåt” kan man läsa om våra seglingstjejer Marit Söderström och Birgitta 

Bengtsson prestationer:  

 

                                                 
35 Hallandsposten 881003, s. 18. 
36 Hallandsposten 881003, s. 18. 
37 Hallandsposten 880930, s. 22, ”Stjärnmöten kick för unga Jenny”. 
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”…förhoppningar om guld…sjönk till botten i havet…rena djupdykningen…säga adjö till 

guldet…tappade allt mer när Marit chansade på egna vägval…Efter seglingen gick hon och 

Birgitta också sin egen väg. Mycket besvikna försvann de snabbt från hamnen.”. 38  

 

Inget positivt går att läsa i denna artikel. I en artikel om Agneta Andersson i damernas kanot 

kan man läsa hur reportern förminskar det resultat Agneta Andersson presterade under OS i 

Los Angeles 1984.  

 

” Deppigt det här!… Mycket hinner hända under en olympiad, tiden mellan två olympiska spel… 

För Agneta Andersson, ”Guld-Agneta” från Los Angeles OS 1984, räckte det inte med en egen 

fortsatt ambitiös satsning mot ett nytt OS, när öststaterna bestämde sig för att inte bojkotta Söul 

som de gjorde med Los Angeles… Det som blev kram- och puss kalas, glädjetårar och två gånger 

”Du gamla du fria” blev nu besvikelse och ledsen uppgivenhet…”39.   

 

I en mindre artikel med rubriken ”…och Agneta är bedrövad” beskrivs Agneta som tidigare i 

media benämnts som kraftfull och stark som svag och liten.  

 

”… strövade omkring… såg tämligen bedrövad ut…inte var det väl så här Guld-Agnetas karriär 

skulle sluta? Men det gjorde den. Inget fungerade som det skulle för Agneta och det enda hon 

kunde glädja sig åt var att hon nu kunde få cortison för sin onda armbåge.”40 

 

Tittar vi på de manliga nederlagen så åtföljs de gärna av en förklaring som otur 

eller något berömmande av idrottaren. I artikeln ”Genomklappning av Holmertz” som handlar 

om Anders Holmertz misslyckande i simning på 400meter fritt står följande:  

 

”Med tunga steg lämnar medaljhoppet Anders Holmertz OS-bassängen efter genomklappningen 

på 400m fritt.… svenska truppens mest negativa överraskning hittills under OS. Ändå är det lätt 

att förlåta Motala-simmaren.” 41 

 

Efter förlust för svenska herrlandslaget mot Italien i fotboll stod att läsa hur 

”svenskarna gjorde sitt bästa, men var underlägsna i teknik och passningsspel. En eloge 

ändå…glatt oss.”42 

 

                                                 
38 Hallandsposten, 880924, s. 29. 
39 Hallandsposten 881001, s. 27, ” Agneta (8) deppar-Nog mitt sämsta lopp”. 
40 Hallandsposten 881003, s. 19. 
41 Hallandsposten, 880924, s. 29. 
42 Hallandsposten 880926, s. 19, ”Kommentar Jörgen Andersson”. 
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Plånbokslös - toalettbesök 

I Hallandspostens material om OS i Seoul 1988 kan man läsa flera artiklar och notiser med 

elak och ironisk karaktär. Detta förekommer både i rapporteringen kring de manliga och 

kvinnliga idrottsprestationerna. Skillnaden är att denna typ av rapportering sker mer 

genomgående och inte sällan utan någon kommentar kring tävlingsprestationerna vad det 

gäller den kvinnliga olympiern och mer inriktat på vissa personer vad det gäller den manliga 

olympiern. Ett exempel är notisen kring den svenska pistolskyttens Chris Kajds borttappade 

plånbok. 

 

” – HJÄLP!, var är min plånbok! Ropade pistolskytten Chris Kajd när onsdagens skjutningar 

avslutats och hon rusade iväg till uniformsklädda herrar som startade stora jakten på den 

försvunna börsen. Hon tror själv att hon kan ha förlagt den någonstans, men det är inte otroligt 

att någon fingerfärdig ficktjuv varit framme i folkmyllret i och kring skyttestadion. Det vore lita 

försmädligt förstås. Chris är – polis.” 43  

 

Vad det gäller den manliga rapporteringen är Patrik Sjöberg och Sven Nylander 

två deltagare vars person och prestation det refereras till i mer vassa ordalag. Dessa idrottare 

benämns jämförelsevis ovanligt ofta enbart vid förnamn i artiklarna. Följande går bland annat 

att läsa i rapporteringen kring Patrik Sjöberg under Söul OS. 

 

”… lovat komma till en pressträff men istället kom tränaren Viljo Nousiainen och meddelade att 

Patrik hade ont under de långa, ljusa lockarna och ville vara hemma i sängen i mörker. På 

söndagen går höjdfinalen. Hoppas att det ljusnat för Patrik till dess.”44  

 

och Sven Nylander: 

  

”Blek och ledsen stod Sven Nylander i Olympiska parken i Söul och mådde dåligt. Han – som 

skulle ha sprungit final och slagits om medaljerna på 400 m häck – hade mest sprungit på 

toaletten… 

Det var en bakterie som knäckte Sven Nylander i OS. Diarré och kräkningar, feber och 

trötthet…”45 

 

Endast spekulationer kan föras kring varför dessa idrottare utsattes, men förslag är 

dopningsrykten kring Nylander och journalisternas svårigheter med Sjöbergs lynniga humör. 

                                                 
43 Hallandsposten 880922, s. 20. 
44 Hallandsposten 880923, s. 27. 
45 Hallandsposten 880926, s. 20, ”Nylander satsar på nästa OS”. 
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Snabbast i världen 

Under OS i Seoul skrivs det mer om utländska storstjärnor än tidigare. Carl Lewis, USA är 

fortfarande en idrottare som ges spaltutrymme, Edwin Moses, USA (400m) och Ben Johnson, 

Canada (100m) likaså. I Ben Johnsons fall beror detta delvis på att han under spelen stängs av 

och får återlämna sin guldmedalj från 100 meter på grund av dopning. Tidigare nämnda 

Florence Griffith-Joyner är den kvinna som refereras till som stjärna.  

Ser man på rapporteringen kring olika idrotter kan konstateras att endast en gång 

nämns en typiskt kvinnlig idrott i artikelmaterialet och det är en kort notis om damernas 

gymnastik. I notisen nämns inget kring några prestationer utan enbart att Lori Strong från 

Kanada bröt foten under sitt fristående program. Hon fullföljde momentet och hjälptes sedan 

av arenan. 46  

De mest förekommande och uppmärksammade idrotterna i Hallandsposten 

under Söul OS var brottning, boxning, herrarnas fotboll och friidrott som enligt Koivula ses 

som manliga idrotter, och pingis (herrar) som ses som könsneutral idrott.  

 

 

2.2.1 Sammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning i punktform över vad som är karaktäristiskt för 

Hallandspostens rapportering från de olympiska spelen i Seoul 1988. 

• Påminner mycket om OS i Los Angeles utrymmesmässigt vad det gäller de kvinnliga 

prestationerna, dock fixstjärnor som får uppmärksamhet vilket inte var fallet OS- 84. 

(A-icke a, A-a) 

• När det gäller den kvinnliga olympiern betonas ofta det icke-idrottsliga så som 

utseende och privatliv istället för prestationen i OS. (A-B) 

• Det förekommer oftare en större okänslighet och elakhet i rapporteringen kring den 

kvinnliga olympiern.   

• I rapporteringen kring manliga idrottare används hela deltagarens namn, eller 

efternamn. I undantagsfall enbart förnamn, vilket är mer regel än undantag vad det 

gäller de kvinnliga deltagarna. (A-a) 

• Idrotter som får mest utrymme är brottning, boxning, friidrott, pingis och fotboll. (A-

icke a, A-B) 

• Mycket uppmärksamhet kring dopning. 

                                                 
46 Hallandsposten 880924, s. 30. 
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2.3 Olympiska spelen 1992 i Barcelona 

169 nationer deltog i de olympiska spelen i Barcelona 1992 i sammanlagt 257 grenar. Spelen 

pågick under två veckor med start 15 juli och avslutning 9 augusti och antalet aktiva deltagare 

i spelen var 9367st., varav 6659 var män och 2708 var kvinnor.47 Sverige ställde upp med 187 

deltagare, där 142 var män och 45 var kvinnor i 22 grenar.48 

Murbräckan och den blonda flickan 

Hallandspostens bevakning av de olympiska spelen i Barcelona 1992 domineras av 

rapportering kring deltagare av manligt kön, vilket tydligt syns i både text och bildmaterial.   

Tittar man närmare på hur Hallandsposten skriver om, benämner och refererar 

till den manliga olympiern ser man att de i stort sett enbart använder sig utav 

prestationsanknutna egenskaper. Den kvinnliga olympiern beskrivs lika mycket efter 

könsbestämmande- som prestationssanknutna beskrivningar. Kvinnan beskrivs även i högre 

utsträckning efter utseende. 

Vi ser att mannen beskrivs i positiva ordalag, där reportern ofta använder målande 

beskrivningar som belyser hur idrottsmannen gjort sig förtjänt av den berömmande kritiken.  

Vi ser i materialet att Hallandsposten i sina artiklar ofta benämner de kvinnliga deltagarna 

som flickor, vilket inte finns någon motsvarighet i den manliga rapporteringen. Detta kan ses 

som att mannen är överordnad kvinnan genom att språkligt benämna och referera till honom 

som vuxen och kvinnan som ett barn. 

Otur och kantboll eller misslyckande och tårar 

Mannens prestation beskrivs som otur, något som den manliga deltagaren inte kunnat påverka 

vid misslyckat resultat. Trots misslyckandet vinner den manliga idrottaren oftast respekt för 

sin insats ändå. När svensken Magnus Larsson förlorade och åkte ur OS-tennisen gick det att 

läsa  

 

” Larsson gjorde så gott han kunde mot den spanske Emilio Sanchez, men räckte inte till. Långe 

Larsson slogs inte bara mot Sanchez. Vinden, värmen och ett enormt publikstöd för spanjoren var 

också hans motståndare.”49  

 

                                                 
47 http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009303.html 
2007-06-18 
48 http://www.sok.se/svenskaolympier/barcelona1992.4.483c5f32108c2a2b3d180003547.html 2007-06-18 
49 Hallandsposten 920802, s. 16. 
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Trots matchresultatet får han en eloge för sin insats ändå. Som ytterliggare exempel kan 

nämnas de svenska cyklisterna som trots sämre placering än förväntat får beröm för att de var 

med och satte färg på loppet.50  

På ett ställe i materialet kan man dock läsa hur en manlig deltagares prestation benämns med 

fiasko. Det är när storfavoriten i stavhopp Sergej Bubka, Ukraina, misslyckas totalt. Innan 

tävlingen var det bara frågan om med hur stor marginal Bubka skulle ta hem segern och 

Bubka river ut sig utan att klara en enda höjd.51 

Ser man på hur de kvinnliga olympiernas mindre lyckade prestationer beskrivs i 

Hallandsposten kan inte några oturs förklaringar utläsas. De ses som rena misslyckanden. 

Simmerskan Louise Karlsson som utpekats som ett medaljhopp ”klappade ihop helt”52 i sina 

individuella grenar. Gångerskan Madelein Svensson prestation, då hon kom på sjätte plats, 

beskrivs även det som ett misslyckande.53  

I Hallandspostens rapportering från Barcelona OS kan man på flera ställen i 

materialet läsa om hur mycket tårar det fälls av våra kvinnliga deltagare, inte sällan med en 

raljant ton. Det nämns både tårar i glädje och förtvivlan men helt ovidkommande för 

resultaten. Efter fantastiska prestationer från våra svenska kvinnliga bågskyttar som i 

lagtävlingen skakade Sydkorea. Sydkorea ansågs besitta totalt världsherravälde i bågskytte 

under denna tid. Artikeln startar i positiv anda med beskrivning av matchen och hur avspända 

svenskor gjorde fantastiska prestationer. I avslutningen av artikeln kunde följande läsas efter 

svenskornas förlust med 25-27.  ”…då brast alla fördämningar i svensklägret, alla känslor 

släpptes fram. Gräset på den flotta bågskytteanläggningen vattnades med tårar…”54 

Blondinen från Ljusdal 

I materialet, kring den kvinnliga olympiern, kan på flera ställen ses artiklar där fokus ligger på 

något annat än den idrottsliga prestationen, så som utseende. Med utseende menas det 

utseende som inte har med den idrottsliga prestationen att göra så som t.ex. blond eller 

välmanikyrerad. I en artikel om svenskan Frida Johansson, som tagit sig vidare till semifinal i 

400 m häck, nämns hennes prestation, dock väldigt kort, men resten av artikeln handlar om 

kritik hon fått när hon blev uttagen till OS på gamla meriter, avundsjuka mot den publicitet 

”blondinen från Ljusdal” fått, om hennes reklam för schampo. Bilden på Frida i tidningen är 

                                                 
50 Hallandsposten 920802, s. 16, ”Italienskt guld i ”cykelmaran””. 
51 Hallandsposten 920808, s. 18, ”Ingen höjd(are) alls för Bubka”. 

52 Hallandsposten 920801, s. 18, ”Fullträffen saknades”. 
53 Hallandsposten 920804, s. 13, ”Besviken Madelein”. 
54 Hallandsposten 920805, s. 16, ”Guldvittring i bågskytte”. 



 

 24 
 

en stor poseringsbild i färg där hon visar upp sina målade naglar i gult och blått. 55 I en annan 

notis nämns hur simmerskan Eva Nybergs baddräkt sprack strax före kvalet i 100m fritt.  Om 

de dramatiska minuterna i omklädningsrummet och hur hon fick låna en dräkt av 

amerikanskorna. Inget nämns om hennes prestation i kvalet.56 En annan intressant artikel vad 

det gäller lite fokus på kvinnliga deltagare är ”GÅR FÖR MEDALJ” med tillhörande bild på 

våra två svenska medaljhopp i gång, Madelein Svensson och Stefan Johansson. Artikeln 

handlar endast om Stefan Johansson, hans förberedelser inför OS och tidigare prestationer. 

Madelein Svensson nämns inte en enda gång i texten.57 Något liknande går inte att hitta vad 

de gäller de manliga OS-deltagarna. 

Hallandspostens rapportering från spelen i Barcelona domineras av svenska 

insatser. Rapporteringen från de utländska deltagarnas prestationer handlar framför allt kring 

fixstjärnor, så som Carl Lewis och Sergej Bubka. Friidrotten är den idrott som är mest 

representerad i denna rapportering och då framför allt sprintergrenarna.  

 Tittar vi vidare på vilka idrotter som får den mesta av publiciteten och 

uppmärksamheten i Hallandsposten från Barcelona OS 1992 ser vi pingis, handboll och 

simning (för herrar).  Typiskt manliga idrotter så som brottning och boxning har under detta 

OS fått mindre utrymme än normalt. Rapportering från typiskt kvinnliga idrotter existerar 

knappt i det undersökta materialet.  

 

 

2.3.1 Sammanfattning  

Här följer en kort sammanfattning i punktform vad som är karaktäristiskt för Hallandspostens 

rapportering från de olympiska spelen i Barcelona 1992. 

• Lite rapportering av kvinnliga deltagares prestationer (A– icke a, A-a) 

• Män beskrivs ofta med positiva ord i relation till idrottsutövande 

• Både män och kvinnor refereras till förnamnet i artiklarna/notiserna, dock alltid 

kvinnor. Män benämns i större utsträckning med antingen hela namnet eller enbart 

efternamn. (A-a) 

• Fler utländska deltagare än normalt blir uppmärksammade i materialet. 

• Rapporteringen från kvinnliga deltagare skiljer sig från de manligas vad det gäller 

större och mer fokusering på utseende och fällande av tårar. (A-B) 

                                                 
55 Hallandsposten 920802, s. 17, ”Frida i semifinal”. 
56 Hallandsposten 920727, s. 16. 
57 Hallandsposten 920731, s. 17, ”Går för medalj”. 
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2.4 Olympiska spelen 1996 i Atlanta 

197 nationer deltog i de olympiska spelen i Atlanta 1996 i sammanlagt 271 grenar. Spelen 

pågick under två veckor med start 19 juli och avslutning 4 augusti och antalet aktiva deltagare 

i spelen var 10320st., varav 6797 var män och 3523 var kvinnor.58 Sverige ställde upp med 

177 deltagare, där 111 var män och 66 var kvinnor i 22 grenar.59 

Kanotdrottning och sprinterkung 

I Hallandspostens bevakning av de olympiska spelen i Atlanta 1996 kan man se att den 

kvinnliga deltagaren får, inte lika mycket spaltutrymme som mannen, men betydligt mer 

uppmärksamhet än tidigare undersökta OS.   

 På det sätt den kvinnliga atleten beskrivs i materialet går dessa beskrivningar att 

dela in i alla tre kategorier, där den prestationsanknutna kategorin är lite mer representerad. 

Den manliga atleten beskrivs fortfarande mestadels med prestationsanknutna egenskaper. Här 

kan vi dock se en förändring från tidigare undersökta OS, där det finns en högre frekvens av 

beskrivningar som hamnar under den könsbestämmande- och den utseendeanknutna 

kategorin.  

Det kan konstateras att det inte finns några direkta skillnader i beskrivningen av den 

olympiska deltagaren. Idrottaren beskrivs oavsett kön främst med positiva ord och 

egenskaper. 

Ny häcklöpare född 

Familjen nämns i det undersökta materialet både vad det gäller de kvinnliga som de manliga 

olympierna. Vid ett flertal tillfällen nämns det om idrottare som blivit föräldrar. Att man efter 

OS ska ägna sig åt familjen. Intressant är att det även i de manliga olympiernas spaltutrymme 

nämns om familj och vikten av familjen, vilket inte tidigare varit direkt förekommande. I 

materialet nämns vid ett antal tillfällen att 400 m häcklöparen Sven Nylander blivit pappa 

under tävlingsdagarna.60 I artikeln ”Skanåker har skjutit färdigt” går att läsa vad pistolskytten 

Ragnar Skanåker ska ägna sig åt efter sin aktiva idrottskarriär. ”- Nu ska jag serva min fru, se 

efter barnet. Jag har fullt upp, sade han och tittade ömt på hustrun…”61 

Magplask 

Reportrarna behandlar de idrottare som inte lyckas leva upp till de ställda förväntningarna på 

liknande sätt oavsett kön. Det används hårda ord i båda fallen. Det står att läsa om simmaren 

                                                 
58 http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009280.html 
2007-07-30 
59 http://www.sok.se/svenskaolympier/atlanta1996.4.483c5f32108c2a2b3d180003531.html 2007-07-30  
60 Se Hallandsposten 960729, s. 15, ”Ny häck-löpare född?”; 960803, s. 10, ”Sven Nylander fyra – som vanligt”. 
61 Hallandsposten 960724, s. 9. 
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Anders Holmertz som inte alls lyckas i finalen på 200 m fritt och blev femma. ”Guldhoppet 

Holmertz, 27 år, klappade ihop i OS-finalen”62, vi kan även läsa om brottaren Torbjörn 

Kornbakk, ”Den lille blev för liten…Torbjörn som gör sitt sista OS, blev närmast 

förnedrad”63.  

Man kan dock utläsa en starkare sarkasm i tonen kring de kvinnliga olympiernas 

misslyckanden än de manliga. Vi kan läsa om det svenska medaljhoppet i singelsculler Maria 

Brandin, hur hon misslyckats i finalen. Det finns även bildbevis på en förtvivlad och 

storgråtandes Brandin. ”Det finns all anledning att gråta över resultatet”64. Det står dagar 

senare att läsa om hur Brandin drabbades av handlingsförlamning när hon skulle ro hem 

guldet. Senare i samma artikel kan vi läsa om hur handbollslandslaget drabbades av 

Brandinsyndromet när de förlorade mot Kroatien i finalen.65     

Ytterligare en skillnad som kan ses i materialet om den manliga olympiern, som inte går att 

läsas om i samma utsträckning om de kvinnliga, är att de trots förlust i många fall kämpade 

väl.  

Blågulast i truppen och bildsköna Leslie 

Vi kan se i Hallandspostens bevakning från Atlanta OS, att de kvinnliga olympiernas 

utseende gärna kommenteras. Dess motsvarighet kan inte skönjas i rapporteringen kring den 

manliga olympiern. Vi kan läsa om Ludmila Engqvist.  

 

” Sveriges stora guldhopp och blågulast i hela truppen. När hon satte världsårs-bästa och svenskt 

rekord med 12.47 i försöken bar hon blågul dräkt, blågult hårband och naglar dekore-rade i de 

svenska kulörerna”66.  

 

Det finns även flera fall där endast idrottsgrenen nämns men inget mer idrottsrelaterat.  Det 

står att läsa om Lisa Leslie, den 196 centimeter, bildsköna, centern i USA:s dam-basketlag. 

Att hon skrivit kontrakt med en modellagentur.   Att hon ”väntas ta upp kampen med 

supermodeller som Claudia Schiffer och Naomi Campbell om att bli den mest exponerade 

kvinnliga modellen i världen”67. Dagar senare står att läsa om de olika drömlagen som är med 

i OS. Artikeln tar upp vilka drömlag, Dream-Team, det handlar om.  Team-status och värt att 

veta om laget. De lag som nämns är USA:s basketlag för herrar och damer och USA:s 

                                                 
62 Hallandsposten 960722, s. 14, ”Gulddröm i kras för Anders”. 
63 Hallandsposten 960723, s. 17, ”Den lille blev för liten”. 
64 Hallandsposten 960729, s. 14, ”Missar, missar och nya missar”. 
65 Hallandsposten 960805, s. 15, ”Blåst på konfekten”. 
66 Hallandsposten 960731, s. 16, ”Ludmila svensk OS-hjältinna?”. 
67 Hallandsposten 960724, s. 9. 
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softballag för damer. Under värt att veta, vad det gäller damlagen kan vi bl.a. läsa: ”Lisa 

Leslie är fotomodell vid sidan av basketen”, ” Stjärnan Dot Richardson, som avgjorde finalen 

med två sk. Home-runs, är i det civila kirurg”68. Frågan man som läsare ställer sig är varför 

ett ”värt att veta” avsnitt inte handlar om sportlig prestation. Vilka som är tongivande spelare, 

hur laget spelar taktiskt o.s.v. Ovanstående sätt att skriva ger läsaren en känsla av att den 

kvinnliga idrotten inte bör tas på lika stort allvar som den manliga.  

Den kvinnliga rapporteringen kan ses mer jämställt i spaltutrymme, men inte 

innehållsmässigt. Sällan finns tydlig beskrivning över hur loppet/matchen/tävlingen 

genomfördes, taktik, idrottsliga förberedelser och motståndare. Innehållet är mindre 

idrottsrelaterat och den kvinnliga deltagaren får inte samma uppmärksamhet, erkännande och 

”objektiva” referat som de artiklar som behandlar den manliga olympierns prestation. Fokus 

ligger gärna på annat än själva prestationen (se ovanstående om Ludmila Engqvist).  

Följer vi våra kvinnliga medaljhopp Ludmila Engqvist (100m häck) och Agneta 

Andersson och Susanne Gunnarsson (kanot) i Hallandspostens rapportering ser vi följande. I 

en artikel om friidrottarnas inträde i OS-turneringen kan vi läsa om hur svensken Peter 

Karlsson (sprint) laddade med Ludmila Engqvist. Artikeln handlar näst intill enbart om 

Karlsson och hans uppladdning, chanser och mål. Intressant är att det inte nämns i artikeln om 

Engqvist och hennes OS-förberedelser och chanser, med tanke på att Engqvist är tydlig 

medaljkandidat, vilket trots att Karlsson inte är.69  

Vid rapporteringen om Ludmila Engqvist prestationer efter vunnet OS-guld, ser vi att Magnus 

Peterssons silver i bågskytte nämns först på första sidan. Inuti tidningen är det likadant. I 

artikeln om Engqvist guld nämns det genomförda loppet, men fokus är på hennes äktenskap. 

En stor bild på hur makarna Engqvist pussas. Vi kan lite ironiskt läsa: ” En läskedryck, en öl 

och två plastmackor på en bensinstation mitt i nat-ten – så firade Ludmilla Engqvist sitt och 

Sveri-ges första OS-guld här i Atlanta”70. Fortsättningen av artikeln handlar om hur makarna 

träffades och om Ludmilas uppväxt.  

Tittar vi vidare på kanotdamernas publicitet efter erövrat OS-guld står det på första sidan att 

läsa om hur svenska herr-handbollslandslaget förlorade i finalen mot Kroatien, med 

tillhörande bild på Förbundskaptenen Bengt Johansson, för att sedan i texten följas av OS-

guldet i K2 på damsidan. Sportsidorna i tidningen nämner silver i handboll först i en artikel 

med tillhörande stor bild på laget i halvlek för att sedan följas av en artikel om damernas guld, 

                                                 
68 Hallandsposten 960801, s. 16, ” Drömlag på drömlag”. 
69 Hallandsposten 960726, s. 19, ” Friidrottarna kliver in i OS”. 
70 Hallandsposten 960802, s. 14, ” Ludmila firade - på en bensinmack”. 
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med liten bild på segrarna med sina medaljer. Vad det gäller publiciteten kring Andersson och 

Gunnarsson får vi i varje artikel läsa om en tidigare dispyt dem emellan och om Gunnarssons 

familj.  Även efter vunnit OS-guld, nämns åldern på Andersson och Gunnarsson med viss 

beskhet, ”Det var pantertanternas stora föreställning”. Vi kan även här läsa om bråket dem 

emellan och om Gunnarssons familj. 71  

Varför får OS-guldet inte störst fokus? Varför nämns inte den idrottsliga prestationen mer, 

utan familj och dispyter? En förklaring kan vara att det svenska bågskytte silvret kom 

tidsmässigt först. Handbollssilvret bärgades tidsmässigt efter kanotguldet, så anledningen till 

att silvret presenterades i tidningen först bör vara att Hallandsposten ansåg denna nyhet mer 

relevant och intressant. 

Offrade foten för guld 

Hallandspostens rapportering från spelen i Atlanta domineras av svenska insatser. 

Rapporteringen från de utländska deltagarnas prestationer handlar framför allt kring 

fixstjärnor som Sergej Bubka, Carl Lewis, som tog sitt nionde OS-guld, Michael Johnson, 

USA, som tog OS-guld på 400m och 200m (där han även slog världsrekord, 19,32.s). 

Friidrotten är den idrott som är mest representerad i denna rapportering och då framför allt i 

sprintgrenarna. Man kan även se viss rapportering från andra idrotter där inte några svenska 

medaljhopp fanns med, så som USA:s ”Dream Team” vilket nämns flera gånger i materialet.  

 De idrotter som får mest publicitet och uppmärksamhet i Hallandsposten från 

OS i Atlanta 1996 är friidrott, pingis, handboll.  Intresset för boxning fortsätter under detta OS 

att dala. Det skrivs även mindre om segling och kanot än tidigare. Detta beror sannolikt på de 

svenska olympierna och deras möjlighet till medaljchans. Typiskt feminina idrotter får lite 

publicitet, i materialet finns dock en lång artikel med tillhörande stor bild från damernas 

gymnastiktävling i lag, vilket är ovanligt. Tidigt märker man anledningen till artikeln. Två av 

de deltagande finalisterna är USA och Ryssland. I artikeln vinklas detta till ”giganternas 

kamp”, en ”klassisk duell”. USA vinner p.g.a. den ”stora” lilla hjältinnan Kerri Strug, som 

hoppar sist i sitt lag i sista grenen. Strug skadade foten i sitt näst sista hopp, men lyckas på ett 

”smärtsamt” och ”heroiskt” sätt vinna tävlingen genom att genomföra det sista hoppet trots 

skadan. Det står att läsa  

 

 

 

                                                 
71 Se Hallandsposten 960803, s. 10, ”Kanottjejerna lovar ädla medaljer”; 960805, s. 13, ” GULDDRÖMMEN 
HÖLL”. 
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”Kerri strug gav allt för sitt lag, för sitt land. Det är sånt som hennes sis-ta vanvettiga satsning 

som skapar hjältinnor. En del skulle kanske ifråga-sätta det vettiga i att skicka upp skadade 

idrottare att tävla vidare. Hade det handlat om en fot-bollsspelare , en Henrik Da-gård eller 

någon annan manlig machohjälte så hade det bara varit naturligt”. 72 

 

Konstateras kan att det är tillfälligheter och speciella händelser som behövs för att gymnastik 

ska få någon publicitet att tala om i Hallandsposten.  

Slut på rekord slakten? 

Två intressanta och lite annorlunda artiklar som bl.a. berör kvinnoidrott finns att hitta i 

Hallandsposten under OS i Atlanta 96. Den första av artiklarna publiceras dagen före OS-

starten och behandlar frågan kring världsrekord. Har människan har nått gränsen för hur fort 

man kan springa? Nåddes gränsen redan för 60 år sedan av Jesse Owens? Är det bara 

utrustningen som blivit bättre?, eller smartare teknik? Det skrivs om den grupp elitidrottare 

som ”historiskt sett är nykomlingar i hoppgroparna och på löparbanor-na” – det vill säga 

kvinnorna. Det diskuteras i artikeln vart kvinnornas gräns prestationsmässigt ligger. Forskare 

har spekulerat i om kvinnor på sikt kan bli bättre än männen på de längre distanserna. Det 

första maratonloppet för kvinnor i OS hölls så sent som 1984. Orsaken var att man trodde att 

det var för fysiskt krävande för en kvinna. Resultatet kom som en överraskning. Artikeln 

avslutas med ” Kanske den mest spännande frå-gan i framtiden inte blir om det går att pressa 

ett och annat rekord med ytterligare ett par hundradelar, utan vem som blir den första kvin-

nan som löper snabbare än alla män”.73 

Andra artikeln handlar om afrikanska kvinnor och deras idrottsliga framåtskridande. Afrika 

tog sin första dam-maratonseger i OS i Atlanta. Det diskuteras att det länge var omöjligt för 

en afrikansk kvinna att satsa på tävlingsidrott, att det fortfarande inte investeras mycket på att 

utveckla kvinnoidrotten i dessa länder, om eventuell framtida förändring. 74  

Intressant är att ovanstående artiklar aktivt diskuterar kvinnans idrottsförhållande och möjliga 

prestationer på ett medvetet och fördomsfritt sätt.  

 

 

2.4.1 Sammanfattning  

Här följer en kort sammanfattning i punktform för vad som är karaktäristiskt för 

Hallandspostens rapportering från de olympiska spelen i Atlanta 1996.  

                                                 
72 Hallandsposten 960725, s. 17, ”Kerri hela USA:s hjältinna”. 
73 Hallandsposten 960718, s. 15, ”Slut på rekord slakten?”.  
74 Hallandsposten 960729, s. 15, ”Afrikanskt guld”. 
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• Kvinnliga deltagare får mer utrymme i spaltmeter. 

• Det finns ingen större skillnad i beskrivningen av idrottsdeltagarna, oavsett kön. (A-A) 

• De kvinnliga artiklarna är innehållsmässigt inte lika idrottsrelaterade. De kvinnliga 

idrottsprestationerna är inte lika fokuserade och uppmärksammade som de manliga 

idrottarnas och refereras inte till på samma neutrala och professionella sätt som 

manliga prestationer. (A-a) 

• Används en mer syrlig och ironisk ton i artiklarna kring de kvinnliga deltagarna. (A-a, 

A-B) 

• Kvinnliga deltagare kommenteras i större utsträckning efter utseende, civilstånd, 

arbete o.s.v. (A-B) 

• Familjefokus även på de manliga olympierna.  

• I två artiklar diskuteras kvinnoidrotten i ovanliga inslag. 

 

 

2.5 Olympiska spelen 2000 i Sydney 

200 nationer deltog i de olympiska spelen i Sydney 2000 i sammanlagt 300 grenar. Spelen 

pågick under två veckor med start 15 september och avslutning 1 oktober och antalet aktiva 

deltagare i spelen var 10 650st., varav 6481 var män och 4069 var kvinnor.75 Sverige ställde 

upp med 149 deltagare, där 97 var män och 52 var kvinnor i 22 grenar.76 

Löparstjärna och segermaskin 

I Hallandspostens bevakning av de olympiska spelen i Sydney 2000 kan man se att den 

kvinnliga deltagaren får ca. 33% av journalisternas uppmärksamhet i tidningen.  

 Den OS deltagande kvinnan beskrivs i störst utsträckning i materialet efter 

prestationsinriktade egenskaper, vilket även gäller för den manliga olympiern.  

Likvärdiga ord används för att beskriva den idrottande olympiern oavsett könstillhörighet. 

Olympiern beskrivs främst med positiva ord. 

Fin present för brasilianska målvakten  

Hallandspostens rapportering från OS i Sydney är mer jämställd mot tidigare undersökta OS. 

Artiklar som berör de kvinnliga deltagarna innehåller överlag mer kring den idrottsliga 

prestationen än tidigare. Vi hittar exempel på genomgång av möjliga medaljkandidater av 

                                                 
75 http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009266.html 
2007-08-04 
76 http://www.sok.se/olympiskhistoria/svenskaolympier.4.18ea16851076df63622800015777.html 2007-08-04 
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Kajsa Bergqvists motståndare i höjdfinalen, vilket inte förekommit tidigare.77 Efter Pia 

Hansens OS-guld i dubbeltrap står en mer utförlig genomgång av hennes prestation, hennes 

skytte och tävlingens genomförande än brukligt.78 Trots detta kan man se att innehållet i 

artiklarna till viss del skiljer sig i jämförelse med materialet kring de manliga deltagarna. Det 

kan konstateras att artiklar och material kring de kvinnliga olympierna fortfarande innehåller 

en mer sarkastisk ton och i högre utsträckning fokuserar på icke idrottsrelaterade saker i 

jämförelse med materialet kring de manliga olympierna.  I en artikel som rapporterar från de 

svenska damernas första match i OS-fotbollen, där matchen slutade 0-2 till Brasilien fokuserar 

reportern på Brasiliens målvakt och hennes födelsedag. Reportern skriver att hon bestämt att 

hålla nollan som en present till sig själv. Det skrivs hur hon fruktade att lagkamraterna skulle 

fira henne genom att hälla ägg i håret på henne under natten. Matchreferatet handlade om att 

Sverige hade problem med målskyttet, att man måste ladda om inför nästkommande match 

mot Australien. Artikeln slutar  

 

”Det finns bara ett problem. I Australien står en tjej som heter Tracey Wheeler. Hon passar 

förstås också på att fylla år under OS – 33 den 26 september. Vi får hoppas att inte också hon ska 

ge sig själv någon egen födelsedagspresent.”79 

 

 Innehållet i ovanstående artikel handlar inte om någon genomgång över matchen, hur de 

olika lagen spelade, vilka som var tongivande spelare, vad Förbundskaptenen tänker förändra 

till nästa match och så vidare, utan har istället en tramsig och oseriöst touch. Läsaren får ingen 

bild av hur matchen genomfördes genom att läsa denna artikel. Något liknande står inte att 

hitta någonstans i det undersökta materialet. Istället för att framhäva Therese Alshammars 

prestation med silver i 50 m fritt, fokuserar man på Alshammars besvikelse över att ha 

förlorat guldet.  

 

”Therese Alshammar visar motvilligt upp sil-vermedaljen på 50 m fritt. Hon fick lockas ut från 

toaletten för att delta i prisceremonin, något hon helst avstått från…Hon såg bister och besviken 

ut direkt efter målgång. På prispallen kom tårarna som sedan fortsatte fukta de rödgnuggade ögo-

nen en lång stund… släntra hem till förlägg-ningen”.80  

 

                                                 
77 Hallandsposten, 000930, s. 13, ”Kajsa delad tvåa i världen”. 
78 Hallandsposten, 000920, s. 19, ”Hansen bäst när det gäller”.  
79 Hallandsposten, 000914, s. 17, ”Svag svensk start i OS”. 
80 Hallandsposten, 000925, s. 19, ”Therese besviken över silvermedaljen”. 
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Detta sätt att formulera sig finns inte att finna i rapporteringen kring den manliga deltagarens 

prestation. Här kan man tydligt märka den beska tonen, att tårarna efter förlust framhävs. 

Alshammar framställs som att ha svårt att tygla sitt humör och inte ha de nerver som krävs.   

Maken och hustrun 

På flera ställen i det undersökta materialet från OS i Sydney kan vi se att idrottarens familj 

ofta nämns i artikeln. Familjen betonas i större utsträckning när det gäller de kvinnliga 

deltagarna, men förekommer även att antal gånger i artiklar som berör de manliga idrottarna. 

Det skvallras om tennisspelaren Magnus Normans förhållande med den kvinnliga 

tennisspelaren Martina Hingis, vilket är ovanligt att en mans flickvän kommenteras i en 

artikel på detta sätt. 81 Jonas Edman ringde frun Reneé efter sitt OS-guld i luftgevär, 50 m 

liggande . Han berättar ”-Hon grät en skvätt av glädje, och då gjorde jag det också.”82  I 

denna artikel, vilket är ovanligt i ett reportage efter en manlig idrottsprestation, nämns både 

Edmans fru och att han grät av lycka.  

I rapporteringen kring de kvinnliga deltagarna och dess prestationer går att läsa 

om hur svenskan Louise Jöhnke, som simmade startsträckan i finalen i damernas stafett 4 x 

100 m, ringde sin pojkvän för att bli peppad. Där damerna för övrigt vann OS-brons.83 Pia 

Hansen får en rejäl puss av sin make Rudolf, och gratulationer av pappa Karl-Axel efter sitt 

OS-guld. 84 I artikeln efter australiensiskan Cathy Freemans guld på 400 m kan man läsa om 

hur hon stämts av sin tidigare älskare och manager sedan hon brutit med honom affärsmässigt. 

Han kommenterar att efter hennes vunna OS-guld på hemmaplan kommer han att ”betraktas 

som den jägaren som sköt Bambi”.85 Denna sorts av rapportering där älskare, uppbrutna 

förhållanden m.m. kommenteras finns enbart att läsa i materialet som behandlar de kvinnliga 

idrottarna, dess motsvarighet står inte att finna i rapporteringen kring den manliga idrottaren. 

Det står även i högre utsträckning att läsa om den kvinnliga deltagarens barn, hur gamla de är, 

om deras makar o.s.v. Detta ses bland annat i artiklar om kanotisten Anna Olsson och 

Bergqvists motståndare i höjdfinalen.86  

Löparbojkott hotar 

En skillnad som kan utläsas av materialet från Sydney är att det vid på ett antal ställen går att 

läsa om kvinnliga deltagare involverade i konflikter på ett eller annat sätt. Kanotkonflikten i 

damernas kanotlandslag, som nämnts under tidigare undersökt OS (Atlanta 96), tas upp även 

                                                 
81 Hallandsposten, 000916, s. 13, ”Toppspelarna ställer inte upp i OS-tennisen”. 
82 Hallandsposten, 000922, s. 16, ”Jonas tog Sveriges andra guld”. 
83 Hallandsposten, 000917, s. 18, ” Första OS-medaljen bärgad”. 
84 Hallandsposten, 000920, s. 19, ”Hansen bäst när det gäller”. 
85 Hallandsposten, 000926, s. 16, ”Drömmen blev sann för Cathy”. 
86 Hallandsposten, 000930, s. 13, ”Kajsa delad tvåa i världen i år”; s. 13, ”Anna Olsson tror på medalj”. 
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under detta OS.87 Något liknande kan inte hittas i rapporteringen kring de manliga 

olympierna. 

OS-medalj 

Ser vi på publiciteten efter vunnen OS-medalj för våra svenska olympier ses ingen större 

skillnad oavsett könstillhörighet. Första sidan uppmärksammar alla OS-guld för Sverige och 

endast en silver medalj, Therese Alshammars silver på 100 m fritt. Övriga svenska medaljer 

nämns inte på Hallandspostens första sida. I sportdelen ges alla medaljörer plats i tidningen 

och några skillnader i publicitet beroende på kön går alltså inte att se.  

Tittar vi på vilka idrotter som får den mesta av publiciteten och 

uppmärksamheten i Hallandsposten från OS i Sydney 2000 ser vi pingis och handboll 

(framför allt från herrturneringarna). Det skrivs mindre om friidrott, segling och brottning än 

tidigare. Det rapporteras som vanligt en del kring tävlingarna i simning, skillnaden är att det 

står att läsa mer än vanligt kring utländska deltagare och duktiga ”stjärn”simmare- 

simmerskor, så som Pieter van den Hoogenband, Holland, Ian Thorpe, Australien och Inge de 

Bruijn, Holland. 

 Undersöker vi hur deltagarna benämns i tidningen, märker vi att fler kvinnor 

benämns med efternamn mot tidigare undersökta OS. De manliga deltagarna benämns dock 

fortfarande i högre grad med sitt efternamn. 

 

 

2.5.1 Sammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning i punktform över vad som kan ses som karaktäristiskt för 

Hallandspostens rapportering från de olympiska spelen i Sydney 2000. 

 

• Fler kvinnor än tidigare tilltalas med efternamn.  

• Reportagen kring de kvinnliga deltagarnas prestationer är inte lika fokuserade på 

deltagarens fällda tårar jämfört med tidigare OS. 

• De idrotter som får mest publicitet och uppmärksamhet är handboll och pingis. Står 

inte att finna rapportering från någon typisk kvinnosport och det rapporteras även 

mindre kring typiskt manliga idrotter.  

•  Rapporteringen är mer jämlik innehållsmässigt mellan de kvinnliga och de manliga 

deltagarnas prestationer jämfört med tidigare undersökta OS. Det förekommer dock i 

                                                 
87 Hallandsposten, 000930, s. 13, ”Anna Olsson tror på medalj”. 
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högre utsträckning ironi och syrlighet i reportagen kring kvinnliga deltagare jämfört 

med de manliga. (A-a) 

• Familjeförhållande och civilstånd nämns oftare i reportagen kring kvinnliga deltagare. 

Liknande rapportering kring de manliga deltagarna är dock mer förekommande under 

Sydney OS jämfört med tidigare undersökta OS. (A-a) 

 

 

2.6 Olympiska spelen 2004 i Aten 

201 nationer deltog i de olympiska spelen i Aten 2004 i sammanlagt 301 grenar. Spelen 

pågick under två veckor med start 13 augusti och avslutning 29 augusti och antalet aktiva 

deltagare i spelen var 10 560st. 88  Sverige ställde upp med 117 deltagare, där 62 var män och 

55 var kvinnor i 20 grenar.89  

Vad det gäller pressutrymme i Hallandsposten från OS i Aten kan inte någon 

större skillnad skönjas vad det gäller den manliga eller kvinnliga olympiern. Artiklar och 

referat kring den kvinnliga olympierns deltagande och prestation tar upp i stort sett lika 

mycket plats i tidningen som rapporteringen kring den manliga olympiern. Överlag skrivs det 

mer kring de kvinnliga atleterna än tidigare OS. Tidningen går in mer på djupet i sina artiklar 

där förväntningar och prestation blandas med mer information kring själva idrottaren, hennes 

satsning och motståndare. Artiklarna liknar mer och mer de som tidigare nästan enbart varit 

vigda den manlige deltagaren.  

Blågul guldprofil och blågula kraftpaket 

Den OS deltagande kvinnan beskrivs i materialet efter i första hand prestationsinriktade 

egenskaper, men de könsbestämmande- och utseende relaterade beskrivningarna är mer 

förekommande detta OS jämfört med Sydney 2000. 

 Den manliga olympiern beskrivs efter prestationsinriktade egenskaper, men 

förekomsten av de övriga två kategorierna är likt OS i Sydney mer frekventa mot tidigare OS. 

 Det är överlag mest positiva beskrivningar oavsett kön. Skillnaden är att den 

manlige idrottaren i högre grad benämns efter sina fysiska attribut, med fler målande 

beskrivningar. Tittar vi närmare på materialet ser vi att allt fler i antal manliga idrottare 

benämns positivt efter sin prestation jämfört med den kvinnliga. Väldigt många av de positiva 

                                                 
88 http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280009256.html 
2007-09-12 
89 http://www.sok.se/svenskaolympier/aten2004.4.483c5f32108c2a2b3d180003500.html 2007-09-12 
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beskrivningar kring den kvinnliga deltagaren som står att läsa här ovan är tillägnad OS-

guldmedaljören i sjukamp Carolina Klüft.   

Den oslagbara, ger alltid allt  

Som nämnts tidigare kan vi i materialet hitta flera artiklar som ger läsaren en djupare inblick i 

den kvinnliga deltagarens uppladdning, taktik och mål inför tävlingsstart. Sjukamperskan och 

sedermera OS-guldmedaljören i Aten, Carolina Klüft, får mycket publicitet. Hallandsposten 

bevakar hennes ankomst till Aten, där hon är en av ”frälsarna som anlänt”.90 Diskussioner förs 

kring hennes motståndare, och inför sjukampsstarten har Hallandsposten en lång artikel om 

Klüft, och hennes idrottande.91 Hallandsposten följer även upp Klüfts tävlingsdagar med 

långa artiklar. Efter vunnit OS-guld beskrivs hon som ”Friidrottens drottning”  och 

presenteras som ”världens, utan tvekan, främsta kvinnliga idrottare”  92. Artiklar kring, henne 

som person, hennes prestation och kommande längdhoppstävling fortsätter under hela OS-

rapporteringen. All denna publicitet kan härröras till Carolina Klüfts fantastiska personlighet, 

hennes idrottsliga förmåga, nationalitet och vinsten av ett OS-guld, men påpekas bör att 

liknande publicitet i spaltmeter och positiva framtoning i texten gällande en kvinnlig idrottare 

har tidigare inte förekommit någonstans i undersökningen. Det är enbart ros som skrivs om 

Klüft. 

Ytterliggare exempel på positiva artiklar efter kvinnliga prestationer är svenska 

häcklöperskan Susana Kallurs personliga rekord på 100m häck. I artikeln redovisas hur hon 

imponerade och slog personligt rekord.93 Även gymnastik kan nämnas där Gymnasten 

Veronica Wagner satte personligt rekord trots skadad högerfot.94  

Trött OS-favorit och kraftlös jumbo 

Den kvinnliga olympier som inte lyckas stå upp till de förväntade och uppsatta resultaten blir 

hårdare kritiserad i pressen jämfört med sin manliga motsvarighet. I materialet kring cyklisten 

Susanne Ljungskog får läsaren intressant och relevant information gällande hennes OS-

deltagande. Tyvärr lyckas Ljungskog inte med sin målsättning. I Hallandsposten går att läsa 

hur hon misslyckades, att det inte finns någon bra förklaring, hon ursäktas inte i artiklarna, 

men kommentarer kring hennes inställning, att hon snabbt verkade förlika sig med 

misslyckandet förekommer.95  

                                                 
90 Hallandsposten 040818, s. 18, ”Frälsarna har anlänt…”. 
91 Hallandsposten 040820, s. 18, ”Ingen hotar Carro – bara något”. 
92 Hallandsposten 040823, s. 16, ”Carolina – den oslagbara”. 
93 Hallandsposten 040824, s. 13, ”Kallurs snabba lopp räckte inte”. 
94 Hallandsposten 040816, s. 13, ” Aj, vad ont – men oj, vad kul för Veronica”. 
95 Se Hallandsposten 040816, s. 13, ””Jag orkade inte hänga med” Susanne Ljungskog misslyckades i loppet hon 
siktat på i åratal”; 040819, s. 18, ”Ljungskog kraftlös jumbo i tempoloppet”. 
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Andra exempel på kvinnliga misslyckanden som får fokus i tidningen är fälttävlansryttarinnan 

Linda Algotsson som misslyckas med sin OS-satsning96, och Pia Hansen, skyttedrottning i 

dubbeltrap från OS i Sydney 2000, som inte lyckades ta sig till final i dubbeltrap. Vilket kan 

läsas i artikeln ”Piasko – guldet blev till kvalbom”. 97 

Unga fröken Öqvist 

Damlandslaget i fotboll får i Hallandspostens bevakning av OS i Aten utstå mycket hård 

kritik. Damlandslagets prestationer får mycket uppmärksamhet och utrymme i 

Hallandsposten, dock är artiklarna skrivna i negativ ton och utan någon relevant information 

kring matcherna eller de svenska spelarna.  Vissa av artiklarna kan inte ses som seriösa. I 

slutet av turneringen kommer en vändning, där matchreferaten är skrivna med tydlighet och är 

neutrala, där man som läsare får en god inblick i händelserna under matchen. Denna vändning 

beror på att tidningen använder sig av en annan journalist till slutspelsmatcherna, sannolikt 

med en annan syn på damfotboll. 

Artikeln inför Sveriges premiärmatch mot Japan handlar om anfallaren Josefin Öqvist och 

hennes utvik i ett svenskt herrmagasin. Detta är en lång artikel där fokus helt klart ligger på 

Öqvists tankar kring utviket och endast kort i slutet handlar om hennes roll som avbytare. 98  

Fiasko 

De svenska fotbollsdamerna förlorar öppningsmatchen mot Japan, vilket resulterar i total 

sågning i Hallandsposten. Journalisten talar om ”chockförlust”, att man aldrig förlorat på ett 

så pinsamt sätt, och om man skulle åka ur turneringen skulle detta vara ett av de största 

fiaskona i svensk fotboll. Svenskorna uppträdde, tempofattigt, lojt och rent dåligt, spelarna 

fumlade med bollen och skyfflade iväg den. Resterande artiklar under Sveriges gruppspel, 

inför match och efter match fortsätter att fokusera på denna ”chockförlust”, som benämns som 

”fiaskot i Volos”. När Sverige gått till kvartsfinal och semifinal är fokus fortfarande på 

Sveriges första match mot Japan. Artiklarna handlar mycket lite, om ingenting alls, kring 

Sveriges spel, matchanalys, dess motståndare och så vidare. Artiklarna inför matcherna har 

tramsiga inslag där fokus ligger på hur vissa spelare ska fira sin hundrade landskamp, bild där 

spelare väljer glass. Inför semifinal mot Brasilien är frågan om det blir svensk schottis, eller 

brasiliansk samba? Vid byte av reporter efter Sveriges semifinal sker en förändring i 

artikelinnehåll till mer objektiv och mindre dömande inslag, där man som läsare får en god 

bild av matchen, hur spelet fungerade, spelidé med mera. Denna rapportering fortsätter sedan 

                                                 
96 Hallandsposten, 040818, s. 17. 
97 Hallandsposten, 040819, s.18. 
98 Hallandsposten, 040811, s. 15, ”Nu drömmer ”Jossan” om OS-guld”. 
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även efter matchen om tredje pris mot Tyskland. 99 Även svenska herrlandslaget har blivit hårt 

åtgångna och förlöjligade vid mindre lyckade insatser vid EM och VM. Är detta kanske något 

som hör fotbollsjournalistiken till? 

I artikeln ”Olympiadens bästa och värsta” står att läsa om olika prestationer 

under OS i Aten. Här märks tydligt att den kvinnliga olympiern får utstå mer sarkasm och 

ironi än den manlige. Man ironiserar kring Caroline Jönssons (målvakt i damlandslaget i 

fotboll) huvudskydd och att det hade ”varit bättre om hon investerat i ett par ordentliga och 

greppsäkra målvaktshandskar” 100 . Olympiadens vingligaste maratonlöpare var brittiska 

långlöparstjärnan Paula Radcliffe, som trots att hon satte sig att vila och hällde vatten över 

huvudet inte kunde genomföra loppet utan var tvungen att bryta. 

Olympiadens genomklappning I var cyklisten Susanne Ljungskog efter sina misslyckade 

resultat och genomklappning III, Anna Lindberg simhopperskan som inte lyckades ta sig till 

final på tremeterssvikten. Genomklappning II tilldelades i och för sig Erik Johansson i 

femkamp som i sin favoritgren fäktning inte lyckades enligt förväntan.101 

Dansk dynamit 

OS-finalen i damhandboll mellan Danmark och Sydkorea får stor uppmärksamhet i 

Hallandsposten. Detta är ovanligt när det gäller kvinnlig lagidrott, där Sverige inte är med i 

finalen. Reportaget är positivt skrivet där det tydligt framkommer med vilken spänning och 

dramatik matchen avslutades i och med straffar. Matchen benämns som” en av OS-historiens 

mest rafflande handbollsfinaler”102  

Visat jävlar anamma 

Ser vi på rapporteringen från den manlige deltagarens prestationer från OS i Aten, kan 

konstateras att i och med att damerna får mer uppmärksamhet och plats i media krymper 

utrymmet för herrarna. Tydlig neddragning på herrsidan är rapporteringen kring utländska 

idrottare. Något som dock ges uppmärksamhet i pressen är ”stjärnornas krig”103. Tre 

världsstjärnor, Ian Thorpe, Australien, Pieter van den Hoogenband, Holland och Michael 

Phelps, USA möttes i finalen på 200m fritt i simning.  

                                                 
99 Se Hallandsposten 040812, s. 15, ”Sverige förlorade öppningsmatchen i OS”; 040813, s. 18, ”Självkritik efter 
fiaskot”; 040817, s. 13, ”Hanna och Karolina vill fira med seger”; 040818, s. 17, ”Damlandslaget på medaljjakt”; 
040820, s. 18, ”Moström med smak på medalj”; 040821, s. 20, ”Sverige klart för semifinal”; 040823, s. 16, ”I 
schottistakt mot OS-final”; 040824, s. 13, ”Tung svensk förlust”; 040826, s. 20, ”Femte gången gillt mot 
Tyskland”; 040827, s. 22, ”Fjärdeplats även för damerna”. 
100 Hallandsposten, 040830, s. 17, ”Olympiadens bästa och värsta”. 
101 Hallandsposten, 040830, s. 17, ”Olympiadens bästa och värsta”. 
102 Hallandsposten, 040830, s. 16, ”Drama när Danmark straffade Sydkorea”. 
103 Hallandsposten, 040817, s. 13, ”Thorpe vann stjärnornas krig”. 
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 På rapporteringen från våra svenska manliga deltagares medverkan och 

prestationer från OS i Aten kan konstateras att, den manliga idrottaren benämns i högre grad 

positivt efter sin prestation jämfört med den kvinnliga deltagaren, och lyckas man inte stå upp 

mot förväntade prestationer nämns detta i tidningen ofta enbart som ett konstaterande eller 

förklaras med otur av något slag. Vi kan läsa om den svenske boxaren Patrik Bogeres förlust i 

sin första OS-match. Hur det inte stämde för honom under matchen, men att han ska ha heder 

för att ha kämpat in i det sista och visat jävlar anamma.104 När Magnus Petersson blir utslagen 

i bågskytte konstateras endast att ytterligare ett svenskt medaljhopp blivit utslaget. 105 I 

artikeln ”Motvind för Lööf och Ekström” står att läsa hur oturen fortsätter grina våra svenska 

seglare i ansiktet med diskvalificering, tjuvstart och vindskift.106  

Även här hittar vi artiklar med sarkasm och ironi. Vi kan i materialet hitta 

artiklar skrivna med brutal ärlighet eller sarkasm likt rapporteringen kring den kvinnliga 

olympiern. Det står att läsa hur Erik Johansson, med förväntningar på sig i modern femkamp, 

hade mängder av missar så fort han avfyrade pistolen, att han sköt som en kratta och skotten 

inte fann sitt mål. I hans bästa gren fäktning, svek hans fäktararm honom och värjan var inte 

det vanligtvis så vassa vapnet som det brukade.107  

Fler artiklar med beskt innehåll handlar om Patrik Kristiansson, vår svenske stavhoppare. 

Rapporteringen om Kristiansson börjar med att hans stavar kommit bort och sedan kommit till 

rätta för att avslutas med en artikel som belyser hur Kristiansson stod för den första svenska 

friidrottsfloppen under i OS genom sin utrivning redan i stavkvalet. I artikeln nämner 

reportern att det annars var tänkt som en söt liten friidrottssaga där både Kristiansson och 

fästmön Carolina Klüft tagit sig till final i respektive gren, stav och längdhopp. Tyvärr tog det 

tvärstopp för Kristiansson, ”han som talat så vitt och brett om final stod med tomma ögon och 

öppen mun och undrade lätt chockad vad som hänt”.108 Intressant är att man i artiklarna kring 

Kristiansson använder hans efternamn, men i sista artikeln, där hans misslyckade insats 

beskrivs, betydligt mer frekvent väljer att använda hans förnamn i texten. I rapporteringen 

från OS i Aten benämns deltagarna oavsett kön i stort sett antingen med hela namnet eller 

enbart med efternamn. 

 

 

                                                 
104 Hallandsposten, 040816, s. 14, ””Jag tyckte jag vann!”. 
105 Hallandsposten, 040818, s. 17, ”Mörker i bågskytte”. 
106 Hallandsposten, 040826, s. 20. 
107 Hallandsposten, 040827, s. 23, ”Johansson avväpnad efter skyttet”. 
108 Hallandsposten, 040826, s. 21, ”…men sambon Patrik floppade”. 
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Svenska OS-medaljörer 

Ser vi på publiciteten efter vunnen OS-medalj för våra svenska olympier ses ingen större 

skillnad oavsett könstillhörighet. Första sidan uppmärksammar alla OS-medaljer för Sverige, 

förutom brons för Therese Torgersson och Vendela Zachrisson i segling. Bronsprestationen 

fick för övrigt lite uppmärksamhet i tidningen, trots att det faktiskt var Sveriges första medalj 

i Aten. Detta kan bero på att Hallandsposten måndagen 040823, förutom tjejernas brons i 

segling innehöll helgens övriga prestationer där Stefan Holm (höjdhopp), Cristian Olsson 

(tresteg) och Carolina Klüft (sjukamp) alla lyckats med bedriften att vinna OS-guld. Övriga 

svenska medaljer uppmärksammas och ges utrymme i pressen.  

Pingis, friidrott och damfotboll 

De idrotter som får mest utrymme i Hallandsposten under OS i Aten 2004 är herrpingis 

(vilket sannolikt kan förklaras med Jan-Ove Waldners fantastiska prestation och fjärdeplats i 

singelspelet och Jörgen Perssons Halmstadsanknytning), friidrott och damfotboll. Även 

cykling med Susanne Ljungskog får mycket publicitet under detta OS. Det skrivs även 

betydligt mindre om Handboll mot tidigare undersökta OS, vilket har sin förklaring i att 

Sverige varken på herr- eller damsidan lyckats kvalificera sig till OS. Simtävlingarna har även 

de fått mindre utrymme i tidningen mot tidigare.  Näst intill allt som skrivs i rapporteringen 

handlar om någon svensk deltagare eller har på något sett svensk anknytning.  

 

 

2.6.1 Sammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning i punktform över vad som kan ses som karaktäristiskt för 

Hallandspostens rapportering från de olympiska spelen i Aten 2004. 

 

• Lika stort pressutrymme oavsett könstillhörighet. (A-A) 

• Det skrivs mer om den kvinnliga olympiern med ett mera idrottsrelaterat innehåll 

jämfört med tidigare undersökta OS. (A-A) 

• Den kvinnliga idrottare som inte lyckas stå upp mot de förväntade resultaten blir 

hårdare ansatt än sin manliga kollega. (A-a, A-B) 

• Vid misslyckande har den manliga olympiern ofta otur. (A-B) 

• OS-deltagarens hela namn, eller enbart efternamn används i stort sett genomgående i 

rapporteringen. Enbart vid få tillfällen benämns deltagaren vid förnamn. (A-A) 



 

 40 
 

• De idrotter som får mest publicitet och uppmärksamhet är pingis, friidrott och 

damfotboll.  

•  Rapporteringen är mer jämlik innehållsmässigt mellan de kvinnliga och de manliga 

deltagarnas prestationer jämfört med tidigare undersökta OS. (A-icke a, A-A) 

• Det förekommer ironi och syrlighet i reportagen kring kvinnliga deltagare i högre 

utsträckning jämfört med de manliga. Svenska damlandslaget i fotboll är speciellt 

utsatta för ovanstående med irrelevanta och innehållslösa artiklar sett ur ett 

prestationsinriktat perspektiv. (A-a, A-B) 

 

 

3. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Saker har hänt i Hallandspostens rapportering från sommarolympiaderna 1984 – 2004, 

avseende hur den kvinnliga respektive manliga olympierns framställs i tidningen. 

 Syftet med uppsatsen var att studera rapporteringen av sommarolympiaderna år 

1984 fram till 2004 ur ett genusperspektiv. Jag ville analysera hur de tävlande framställdes 

beroende på kön och hur deras prestationer värderats av pressen. Jag ville titta på likheter och 

skillnader i rapporteringen kring den manliga respektive kvinnliga OS-deltagarens prestation 

och tävlingsdeltagande. Värderas de manliga och kvinnliga prestationerna lika i pressen? Hur 

ser mitt resultat ut i jämförelse med tidigare forskning? Sker det en förändring över tid? Hur 

ser min undersökning ut i relation till Hirdmans formler kring relationen mellan manligt och 

kvinnligt? 

Tittar vi på de undersökta olympiska spelen har den manliga olympiern fått 

betydligt mer utrymme i Hallandsposten. Det är inte förrän OS i Aten vi kan se en jämn 

fördelning av spaltmeter. En anledning till denna ojämna fördelning kan vara så enkel att 

antalet kvinnliga deltagare i spelen är lägre än antalet manliga och att antalet damgrenar är 

färre. Det kan dock konstateras att det skrivs betydligt mer om männens grenar än om 

kvinnornas. Vi ser vid flera tillfällen att mannens tävling uppmärksammas och fokuseras i 

artikel där vi får en tydlig bild av tävlingen/loppet och kan läsa om konkurrenter och utförlig 

statistik, för att i slutet av artikeln upplysas om vem som vann damtävlingen. Ofta redovisas 

det mycket kort, framför allt tidigt i undersökningen, om hur det gick för den svenska 

kvinnliga deltagaren, för att följas av vinnare och ibland övriga pallplaceringar. Detta ger ett 

intryck av att de kvinnliga prestationerna inte har lika stor betydelse eller är lika intressanta 

som männens. Här kan paralleller dras till tidigare forskning där Tolvhed, Queckfeldt och 



 

 41 
 

Koivula kommit fram till liknande resultat. Tittar vi vidare på Hirdmans formler härrör vi 

detta resultat till A-icke a, där de kvinnliga prestationerna knappt blivit uppmärksammade 

eller rapporterade och kan därmed ses som oviktiga. Vi kan även applicera till A-a, där de 

manliga resultaten ses som mest intressanta och viktiga.  

Uppmärksamheten på kvinnliga prestationer är under hela 

undersökningsperioden stor då det gäller vinst av OS-guld. Som tidigare nämnts ökar 

publiciteten för den kvinnliga olympiern med tiden.  Under rapporteringen från OS i Sydney 

2000 och Aten 2004 ser vi en skillnad i vissa reportage där de innehållsmässigt liknar de som 

tillskrivs den manliga olympiern med intressant och relevant idrottsrelaterad fakta. I Tolvheds 

och Queckfeldts undersökningar av OS kan en förändring skönjas över tid, där de kvinnliga 

olympierna uppmärksammades mer med tiden.  Här kan konstateras att min undersökning 

fortsätter vidare i samma utveckling.  Här kan man applicera Hirdmans A-a formel, där 

mannen ses som norm och artiklarna skrivs mer ingående och idrottsanknutet. I slutet av 

undersökningsperioden skulle man kunna utveckla Hirdmans formler till ett A-A, där den 

kvinnliga olympiern i vissa fall behandlas med samma respekt och seriösa bedömning som 

den manliga olympiern.  

Genomgående under hela undersökningen uppmärksammas främst de grenar 

oavsett kön som antingen är svenska paradgrenar, grenar där svenskar beräknas ha 

medaljchans eller grenar där världsstjärnor deltar. En anledning till att Hallandsposten skriver 

mycket om de kvinnliga olympierna under OS i Aten kan vara våra duktiga svenskor, så som 

Carolina Klüft och Susanne Ljungskog som får mycket uppmärksamhet. Det är med andra ord 

få, men duktiga svenskor, som får mycket publicitet. Det skrivs inte om alla grenar där vi har 

deltagande svenskor utan snarare mycket om få utvalda kvinnliga olympier med medaljchans.  

Vi kan se att de idrotter som får mest uppmärksamhet under de undersökta OS 

ofta är antingen maskulina eller könsneutrala idrotter. Det finns knappt något rapporterat i det 

undersökta materialet från typiskt kvinnliga idrotter, så som gymnastik. Detta kan bero på att 

Sverige inte haft någon framstående deltagare i dessa grenar.  De idrotter som fått mest 

publicitet är typiskt manliga idrotter så som boxning, brottning, kanot, friidrott, fotboll och 

handboll. Pingis och simning är könsneutrala sporter som även de fått mycket publicitet. En 

anledning till att manliga olympier får mer pressutrymme är att kvinnorna inte tillåtits tävla i 

alla OS-grenar. Kvinnorna har mer och mer under den undersökta perioden släppts in i fler 

och fler grenar, till exempel maraton, pingis, fotboll och brottning. Enligt Koivula är 

osynliggörandet av idrottskvinnor speciellt tydligt för de idrotter som betecknas som 

maskulina och lagsporter. Hon menar att kvinnor i lagsporter verkar ha svårare att accepteras 
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än kvinnor i idrottsvärlden generellt. Kvinnors deltagande i lagsporter (maskulina) kan 

upplevas som ett hot mot den manliga maktstruktur som råder inom sporten. Parallell kan dras 

till de reportage från Hallandsposten som tar upp svenska damlandslaget i fotboll. Flertalet av 

dessa reportage (framför allt från OS i Aten) innehöll tramsig och irrelevant information, där 

fokus i artiklarna var icke idrottsrelaterat. Referaten från matcherna skrevs i elak och 

marginaliserande ton.  

Koivula tar även upp sporter som är könsmarkerade, såsom till exempel damfotboll. Fotboll är 

”riktig” fotboll med män, men ”bara” damfotboll med kvinnor. Detta bruk av markering kan 

tolkas som ett sätt att tydliggöra att sporterna där män deltar är universella och normen från 

vilken kvinnorna avviker och ett sätt att med språket förstärka trivialiseringen av 

idrottskvinnor. Vi kan härröra detta resultat till Hirdmans formel A-icke a vad det gäller 

frånvaron av feminina sporter och till A-a, den hierarkiska modellen, vad det gäller 

könsmarkering och Hallandspostens rapportering från bland annat damfotbollen. Här ser vi 

att mannen är norm och att kvinnan och hennes prestation jämförs och bör likna den manliga 

prestationen för att vara helt godkänd.  

Tittar vi vidare i materialet kan vi se flera exempel där mannen framstår som 

normalitet och självklar utgångspunkt. Här kan paralleller dras till Hirdmans hierarkiska 

modell. Vi kan läsa om Flo-Jo, om hur hennes tid på 100m hade vunnit SM-guld för herrar. 

Tolvhed menar att i och med en jämförelse med män görs betonas en kvinnlig idrottares 

suveränitet jämfört med sina konkurrenter. Detta jämförande innebär ett slags 

könsöverskridande och en utmaning av gränserna mellan könen, men det fungerar även som 

en förstärkning av det manliga idrottandets normstatus, att manliga resultat är ett ideal att 

sträva efter.  

 Genomgående i undersökningen framställs den kvinnliga olympiern som inte 

lyckas nå de mål som är uppsatta som misslyckad idrottare i högre utsträckning än mannen. 

Anledningar till misslyckande kan vara dåliga nerver, taktiska misslyckanden, dålig 

förberedelse och form. Mannens misslyckande framställs däremot ofta som otur, han är ett 

offer för olyckliga omständigheter. Reportrarna försöker ofta söka positiva moment i 

tävlingen/loppet vid den manliga olympierns misslyckande. Här kan paralleller dras mellan 

min undersökning och Tolvheds och Queckfeldts OS-undersökningar. Hirdmans ”två-

könsmodell” där kvinnor och män besitter olika egenskaper och därför inte kan/bör jämföras 

kan föras in där kvinnans nerver ställer till det för hennes idrottsprestation. Denna företeelse, 

att nerverna hos en manlig olympier skulle vara för svaga för tävlingsmomentet, är mycket 

ovanlig, om ens nämnd i det undersökta materialet. 
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  Under hela min undersökningsperiod ser vi att det finns en elakhet och 

okänslighet i tonen på flera reportage kring kvinnliga olympier. Denna nedlåtande och raljanta 

ton förmedlar till läsaren att inte ta den kvinnliga idrottaren/idrotten på lika stort allvar som 

den manliga. Queckfeldt kom i sin undersökning fram till att det särskilt var kvinnor som 

sysslar med kraftsporter som ofta uppfattades som smått löjliga eller absurda. Jag kan inte i 

min undersökning se tydliga tendenser till liknande resultat, utan marginalisering av den 

kvinnliga idrottaren förekommer oftast vid kvinnliga misslyckanden. Vi kan läsa flera artiklar 

där ironi gärna med skämtsam underton genomsyrar texten, där fokus inte alls är på den 

idrottsliga prestationen. Dessa inslag förekommer i alla idrottsgrenar och på alla prestations 

nivåer. Den tidigare forskning som jag studerat kom alltså fram till, liksom jag, att artiklarna 

kring den kvinnliga idrottaren i betydligt större omfattning jämfört med den manliga 

idrottaren fokuserar på annat än själva idrottsprestationen. Detta kan ses som ett sätt att 

minska betydelsen av de kvinnliga olympiernas prestationer. När det centrala i reportaget är 

idrottsligt ovidkommande framstår det med tydlighet att den idrottsliga prestationen är än 

mindre intressant än det ”skvaller” kring den kvinnliga idrottaren man i många fall får läsa. 

Fokus i texten kan ligga på den kvinnliga olympierns privatliv, hennes utseende eller på helt 

andra ovidkommande saker som deltagares födelsedagar och ostädade hotellrum. Vi kan 

bland annat läsa i en artikel från Seoul 1988, där fokus i texten ligger på maken och brodern 

Al Joyner istället för frun Florence Griffith-Joyner som tog sitt andra OS-guld och slog 

världsrekord på 200m och systern Jackie Joyner-Kercee som även hon vann sitt andra OS-

guld i Seoul spelen, denna gång i längdhopp. Även här kan man referera till Hirdmans två-

könsmodell, då något annat än den idrottsliga prestationen är det centrala. 

Utseendet på de kvinnliga olympierna, då talar vi om utseende som inte har 

någon relevans för idrottandet, benämns och fokuseras i flera artiklar under alla de undersökta 

olympiska spelen. Exempel i materialet är artiklar om Frida Johansson 400m, 1992, Ludmila 

Engqvist 100m häck, 1996 och Josefin Öqvist fotboll, 2004. Dess likhet står inte att finna om 

de manliga olympierna, vilkas utseende kommenteras då det är relaterat till prestation och 

idrottsutövning. I min undersökning hittar jag enbart artiklar där innehållet fokuserar på den 

”vackra” kvinnans utseende och inte som Tolvhed och Queckfelt fann i sitt resultat där det 

även skrevs nedlåtande och kommenterande kring de mindre fagra kvinnornas utseende.  

Refererande till Hirmans ”två-könsmodell” görs även här. 

 I likhet med Tolvheds, Queckfeldts och Koivulas undersökningar visar även min 

undersökning att vuxna kvinnor inte sällan benämns för flickor, medan det i stort sätt är 

obefintligt att män i motsvarande ålder kallas för pojkar. Skillnad kan ses över tid, då man i 
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mitt bearbetade material inte ser den tendensen till språk i de senare undersökta OS. Detta sätt 

att benämna idrottande kvinnor kan ses som ett sätt att språkligt ge mannen den vuxnes status 

och kvinnan ett barns, vars idrottsresultat på så sätt inte kan tas på lika stort allvar. 

Ytterliggare en likhet som kan ses mellan min forskning och den tidigare undersökta är att den 

kvinnliga olympiern i jämförelse med den manliga vanligare refereras till med förnamn, 

samtidigt som det oftare refereras till män med deras efternamn. Även här kan jag se en 

förändring i mitt undersökta material över tid, där den kvinnliga olympiern i början av min 

undersökning i hög grad benämndes efter förnamn för att i de senaste OS 2004 enbart vid få 

tillfällen benämnas på detta sätt. Under Aten 2004 skrevs den tävlandes hela namn eller enbart 

efternamn ut i stort sett genomgående i rapporteringen oavsett könstillhörighet. Detta sätt att 

lingvistiskt benämna mannen efter antingen hela namnet eller enbart efternamn och kvinnan i 

högre utsträckning efter enbart förnamnet kan ses som ett sätt att markera vem som är 

överordnad respektive underordnad. De överordnade refereras till mer formellt genom 

användandet av efternamn och de underordnande mer informellt genom förnamn. På detta sätt 

ses alltså mannen som norm och Hirdmans hierarkiska formel kan appliceras. Tittar vi på 

förändringen över tid kan vi vidareutveckla Hirdmansformel till A-A, där media 

(Hallandsposten) i slutet på undersökningsperioden språkmässigt behandlar den kvinnliga och 

manliga olympiern på ett likvärdigt sätt. 

 

Tabell 1.  

Resultatsammanfattning av respektive OS i relation till Hirdmans genusprinciper 

 

Olympiska spel A – icke a A-a A-B A-A 

Los Angeles 1984 + +++ ++ - 

Seoul 1988 + +++ ++ - 

Barcelona 1992 + +++ ++ - 

Atlanta 1996 - +++ + + 

Sydney 2000 - ++ + + 

Aten 2004 - + + ++ 

 

Förklaring:  

- = icke förekommande 

+ = vagt förekommande 
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++ = förekommande 

+++ = ofta förekommande 

 

I ovanstående tabell ser vi en sammanfattning av resultaten från de sex undersökta OS i 

relation till Hirdmans formler. I tabellen ser vi att den formel som är mest förekommande 

under de fem första OS är A- a (den hierarkiska modellen), där mannen ses som norm och 

kvinnans prestationer jämförs med mannens. Under OS i Aten 2004 ser vi en förändring i 

resultatet, där den manliga och kvinnliga olympiern presenteras med likvärdigt i 

Hallandsposten, vilket placerar in den oftast förekommande formeln under A-A. Här ses 

mannen fortfarande som normgivande men även kvinnan kan uppfylla denna norm, vilket 

således visar på en viss jämställdhet.  

   

Sammanfattningsvis kan jag genom min undersökning konstatera att kvinnors prestationer 

inte värderas lika i pressen. Konstateras går även att den kvinnliga olympiern inte får lika 

mycket uppmärksamhet i pressen. Dess prestation i jämförelse med den manliga olympiern 

beskrivs överlag med hårdare och elakare ton vid misslyckande och inte lika innehållsrikt och 

upplysande vid lyckat resultat.  

Tonvikten i artikeln ligger i mycket högre grad på andra icke idrottsrelaterade saker vad de 

gäller de kvinnliga idrottarna jämfört med de manliga. Innehållsmässigt kan reportagen kring 

den kvinnliga olympiern vara tramsigt och helt irrelevant utformade, vilket inte kan skönjas 

kring den manliga. Detta ger läsaren en känsla av att inte ta de kvinnliga prestationerna på lika 

stort allvar som de manliga.  

 Ska jag dra paralleller till den tidigare forskning jag tagit del av konstaterar jag 

att min undersökning fortsätter på ett naturligt sätt Tolvheds, Queckfeldts och Koivulas. Jag 

hittar många likheter, men även några skillnader. Det som bör nämnas är att min 

undersökning visar en förändring över tid från en stor skillnad i uppmärksamhet och 

pressutrymme till mannens fördel till en mer likvärdig fördelning mellan könen.  

Den manliga och kvinnliga olympiern benämns allt mer likvärdigt över tid i min 

undersökning, för att i Aten 2004 i stort sett se lika ut oavsett kön. Till en början hamnar 

beskrivningarna av den manliga olympiern i stort sett enbart under den prestationsanknutna 

kategorin, för att i slutet av undersökningsperioden till liten del, dock större än tidigt i 

undersökningen, innefatta den könsbestämmande- och utseendeanknutna kategorin. Den stora 

förändringen ligger i beskrivningen av den kvinnliga olympiern. Det sker en förändring över 

tid då beskrivningarna i början av den undersökta perioden framför allt hamnar i den 



 

 46 
 

könsbestämmande kategorin. I mitten av perioden kan beskrivningarna delas lika mellan alla 

tre kategorier, för att i slutet av undersökningsperioden framför allt handla om 

prestationsanknutna beskrivningar och egenskaper.   

Den kvinnliga olympiern benämns i början av undersökningen ofta enbart efter 

förnamn, på samma sätt som hon även vid flertal tillfällen benämns som flicka. Även här sker 

en förändring över tid, då dessa sätt att referera till den kvinnliga OS-deltagaren suddas ut och 

bli en mer likvärdig benämning könen emellan i slutet av undersökningsperioden.  

 

Fortsatt forskning av intresse hade varit att jämföra mitt resultat med annan dagspress, och se 

på likheter och skillnader. Intressant hade även varit att fortsätta undersökningen vid 

nästkommande sommar olympiad i Peking 2008 och se på möjliga förändringar. Vidare kan 

en annan intressant vinkel vara att undersöka vinterolympiaderna, och se hur dessa ser ut i 

jämförelse med de redan undersökta sommarolympiaderna.  

En annan intressant vinkel på undersökning skulle kunna vara en jämförelse av vad som anses 

som goda prestationer inom friidrott med sporter där det länge förekommit att män och 

kvinnor deltagit på lika villkor, så som ridsport och dressyr. 



 

  

   

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER  

 

Tabell 1 Resultatsammanfattning av respektive OS i relation till Hirdmans 

genusprinciper    s. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Litteratur 

 

Hirdman, Y., Genus –om det stabilas föränderliga former. Malmö 2001. 

 

 

Tryckta källor 

 

Koivula, N., ”Massmedias idrottsbevakning i Sverige ur ett könsteoretiskt perspektiv”. I: 

SVEBIS årsbok : aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, 1998, red. Patriksson. G. 

Lund 1998.  

 

Tolvhed, H., ”Brassebönor, stålmän och svarta spöken. Idrottande kroppar i Ses bevakning av 

sommar-OS 1948-1980”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, Vol. 1, 2005. 

 

Tolvhed, H., ””Stål i musklerna och stål i viljan” – svensk frisksport under trettio- och 

fyrtiotalen”. I: Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 

2004. Stockholm 2004. 

 

Queckfeldt, E., ”Attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två barn. Bilden av kvinnor 

på två dagstidningars sportsidor 1948-1980”. I: Idrott, historia och samhälle : Svenska 

idrottshistoriska föreningens årsskrift, 2000. Red. J. Lindroth. Stockholm 2000. 

 
 
Dagstidningar 
 
Hallandsposten 1984 
 
Hallandsposten 1988 
 
Hallandsposten 1992 
 
Hallandsposten 1996 
 
Hallandsposten 2000 
 
Hallandsposten 2004 
 



 

  

 
 
Internet 
 
http://www.sok.se/kuriosa/olympiskamottot.4.18ea16851076df63622800010446.html> 2006-
11-14. 
 
http://www.sok.se/omsok.4.18ea16851076df6362280008256.html > 2006-11-14. 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009574.html > 2007-03-20. 
 
http://www.sok.se/svenskaolympier/losangeles1984.4.483c5f32108c2a2b3d180003577.html  
2007-03-20. 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009458.html 2007-04-12 
 
 
http://www.sok.se/svenskaolympier/seoul1988.4.483c5f32108c2a2b3d180003558.html 2007-
04-12 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009303.html 2007-06-18 
 
http://www.sok.se/svenskaolympier/barcelona1992.4.483c5f32108c2a2b3d180003547.html 
2007-06-18 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009280.html 2007-07-30 
 
http://www.sok.se/svenskaolympier/atlanta1996.4.483c5f32108c2a2b3d180003531.html 
2007-07-30  
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009266.html 2007-08-04 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/svenskaolympier.4.18ea16851076df63622800015777.ht
ml 2007-08-04 
 
http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/5.18ea16851076df6362280
009256.html 2007-09-12 
 
http://www.sok.se/svenskaolympier/aten2004.4.483c5f32108c2a2b3d180003500.html 2007-
09-12 
 
 

 

 



 

  

 

 
 


