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Syftet med denna studie har varit att undersöka hurdana kvinnobilder medierna har skapat om kvinnor i de två språkligt 

största dagstidningar på sportsidorna under olympiska spelen i Mexico City 1968, och jämföra resultaten till Peking 

2008. Tidsperioden för forskningen är 10 dagar. Under sommarspelen i Mexico City är datumen 8.10. – 17.10.1968. 

Motsvarande datum för Peking är 7.8. – 16.8.2008. Källmaterialet består av artiklar och nyheter från Helsingin Sanomat 
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Forskningen har tagit hänsyn till alla kvinnoframställningar som finns på sportsidorna, inklusive även de som inte 

konstrueras genom idrott. Detta ger en omfattande bild om kvinnornas ställning inom en traditionellt maskulint uppfattad 

arena, idrotten. Uppdelningen mellan nyheter följer den habermaska offentliga och privata sfären, som genusforskare 

senare har använt sig av för att avslöja maktstrukturer.  Forskningen är till sin natur kvalitativ, men antalet nyheter per år 

och per tidning och huruvida kvinnan framställs som ett primärt nyhetsobjekt eller ett sekundärt nyhetsobjekt 

framkommer i den kvantitativa delen av forskningen. 

 

Under tiodagarsperioden från sommarspelen 1968 kunde man finna många könsbundna framställningar om kvinnor. 

Kvinnor får föga utrymme genom sina idrottsprestationer och omtalas ofta könsspecifikt. Sättet att framställa kvinnor i 

sportsammanhang var i båda tidningarna nästan identiska under 1968. Antalet nyheter ökade från 1968 till 2008 flera 

hundra procent, men det gjorde också antalet kvinnoidrottare i det finska OS-laget, och dessutom har andelen sportgrenar 

för kvinnor ökat i spelen. Då kvinnor får till antalet större representation på en offentlig arena, får hon enligt denna 

undersökning också större fotfäste på en annan offentlig arena, i detta fall medierna. 

 

Nyheterna under 2008 sommarspelen i Peking visar att det ännu finns könsbundna framställningar om kvinnor i 

idrottssammanhang, men kvinnor avbildas mera genom sina idrottsprestationer. I vissa fall kan man se att kvinnan ändå 

hanteras mera genom det privata än mannen, och kvinnor har än fått framstå i den traditionella rollen som till exempel 

moder eller hushållerska, även om hon har vunnit det högsta en idrottare kan nå – en OS-guldmedalj. 

 

I forskningen framkommer också att skillnaden mellan de två dagstidningarna, Helsingin Sanomat och 

Hufvudstadsbladet, är överraskande stor under 2008, i jämförelse till 1968 gällande framställningarna om kvinnor på 

sportsidorna. De fem dominerande framställningskategorierna per år och per tidning och konstrueringen av dem har 

redogjorts för i analysen. 
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1. INLEDNING 

Damidrott och idrottande kvinnans samhälleliga ställning är ett debatterat ämne i 

medierna. Hösten 2011 satt jag vid min dator och skrev detta verk, som skulle bli min 

avhandling pro gradu, och surfade igenom dagstidningarnas sajter. De bestod inte 

endast av artiklar och nyheter, men också kolumner, kåserier och så klart sociala medier 

i dialog med läsarna. En av kolumnerna i Helsingin Sanomat, skriven av Anu 

Silfverberg den 18.11.2011, berättar om den 17-åriga backhopparen Julia Kykkänen.
1
 

Då hon var 10 år hoppade hon till sig brons i en mixad tävling. Efteråt klagade en del av 

föräldrarna över att kvinnor får delta i backhoppningstävlingar. Innan kolumnen utkom, 

publicerade Helsingin Sanomat den 8.11.2011 en nyhet om damernas och herrarnas 

mixade lag i backhoppning. Finlands kvinnliga representant var samma Julia Kykkänen. 

En dag senare frågade man backhoppningstränaren Matti Pulli om hans åsikt. Han 

tyckte idén var dålig, bland annat på grund av den maskulina image grenen åtnjuter 

eftersom det är så få kvinnor bland sporten. Han konstaterade också att utrustningen är 

kostsam. Internationella skidförbundets ordförande kommenterade att grenen inte passar 

kvinnor på grund av medicinska orsaker. Vilka dessa orsaker var, förblev oklara.  

Min avhandling, Skönheter, mödrar och besvikelser på elitidrottens arena, koncentrerar 

sig på framställningarna som finns på sportsidorna om kvinnor i olympiska spelen åren 

1968 och 2008. Kvinnornas andel inom denna offentliga arena har blivit allt större, och 

kvinnor finns allt mera med i sportsammanhang. Framställningarna om kvinnor på 

sportsidorna varierar mycket. Starkt feminina roller har getts, men kvinnor har också 

fått utrymme genom sina egentliga idrottsprestationer. 

I den västerländska kulturen har kvinnan ofta rollen som biperson inom elitsporten. Män 

är privilegierade både i form av medieexponering och ekonomi och har tillgång till 

arenor dit kvinnor inte har tillträde. Istället för att vara idrottare med fokus på prestation 

får kvinnor rollen som till exempel hejaklacksledare, åskådare eller värdinnor. Detta 

gäller speciellt traditionellt maskulina sporter som amerikansk fotboll, ishockey eller 

basket.
2
 De idrottande kvinnor som följer de rådande feminina skönhetsidealen får mera 

                                                 
1
 hela kolumnen som bilaga 1 i slutet 

2
 Creedon, 1994, 5 
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exponering i medierna än den lika begåvade och framgångsrika idrottande systern, som 

inte följer rådande skönhetsidealen.
3
 

Den finlandssvenska tidningen Papper
4
 behandlade temat kvinnor och idrott under 

artikelrubriken Damsport och sport i det femte utgivna numret under 2011.
5
 

Journalisten Anna Söderbom redogör i artikeln för hur underrepresenterade kvinnor är i 

sportsammanhang. I en studie från 2008, som Söderbom använder som källa, har det 

kvantitativt beräknats att kvinnornas andel i rapporteringen av lagsporter i Sveriges TV4 

har varit cirka 2%. För samma artikel hade Söderbom intervjuat Anja Gatu, den unga, 

kvinnliga sportchefen för Sydsvenska Dagbladet. Gatu själv försöker påverka 

journalisternas sätt att skriva om kvinnor och sport.  

 

"Exempelvis är Anja en flitig twittrare och har intensiv kontakt med läsarna. Det 

har hänt att hon har frågat folk som har skrivit om "Dam-VM" vad "dam" 

egentligen är för sport." , skriver Söderbom. 

 

För mig själv är det inte endast mängden nyheter som är avgörande. Jag är också 

intresserad av hur man skriver om kvinnor i sportsammanhang, då man skriver om dem. 

I min avhandling har jag intresserat mig för hurdana framställningar 

idrottsjournalistiken har bjudit på under olympiska spelen år 1968 i Mexico City och 

2008 i Peking när det handlar om kvinnor på sportsidorna. 

1.1. Syfte  

Fokus i min studie är att forska hur idrottsjournalisterna inom de tryckta medierna har 

behandlat och behandlar kvinnor på sportsidorna, och hurdana framställningar kvinnan 

ges inom idrottsjournalistiken. Forskningen utreder hur könet konstrueras i 

idrottssammanhang och hurdana representationer av kvinnor de största finska respektive 

svenska tidningarna i Finland erbjuder under olympiska spelen 1968 och 2008. Jag 

koncentrerar mig på att analysera framställningar om kvinnor på sportsidorna. Jag 

jämför inte framställningar om kvinnor med framställningar om män, utan koncentrerar 

                                                 
3
 Kane & Greendorfer, 1994, 28-31, 33 

4
 Papper hade precis under hösten 2011 fått veta att den körs ner. Papper var en gratistidning avsedd för 

unga finlandssvenskar motsvarande finska City-lehti. Under 2011 utkom Papper sex gånger. Ägarna för 

Papper var HSS Media och KSF Media. KSF Media är utgivare bland annat för Hufvudstadsbladet. 
5
 Hela artikeln kan läsas som bilaga 2 i slutet. 
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mig endast på hur kvinnan framställs. Jag talar inte enbart om idrottande kvinnor, utan 

med i forskningen är alla de kvinnor som har fått exponering på sportsidorna. Detta för 

att ge en bredare bild av hurdana framställningar kvinnor får på en historiskt sett 

maskulint dominerad arena.   

Historien berättar om nuläget och varför saker är som de är. Jämförelsen mellan 1968 

och 2008 erbjuder en insikt i detta. Min studie är en jämförelse av hur framställningarna 

har förändrats, huruvida de har gjort det. Jag anser det vara viktigt att studera vilken 

utgångspunkt idrottande kvinnor har fått 1968 och vart vi har kommit 40 år senare i 

mediernas framställningar av dem.  

De framställningar vi lever med idag är uppbyggda under en lång period. De har starka 

rötter i vår historia. De har konstruerats med åren och har förhandlats i sociala 

sammanhang till vad de är idag.
6
  

1.2. Frågeställningar 

Min studie försöker ge svar på följande frågor: 

 Hur framställs kvinnor i idrottssammanhang under olympiska sommarspelen i 

Mexico City 1968 och Peking 2008 i Helsingin Sanomat och 

Hufvudstadsbladet? 

 Hur har exponeringen av kvinnor på sportsidor förändrats kvantitativt, eller har 

det skett någon förändring? 

 Har kvinnor som idrottare tillräckligt stort nyhetsvärde endast genom sina 

idrottsprestationer för att uppnå det primära nyhetsobjektets roll? 

1.3. Hypotes 

Utgångspunkten för min studie har varit att kvinnor är representerade på sportsidorna i 

både Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Om syftet skulle vara att jämföra 

mängden nyheter, spaltmillimeter eller tecken, skulle damidrotten antagligen förlora 

mot motsvarande siffror för herridrotten båda årtalen. Min studie kommer att fokusera 

på representationer av kvinnor på sportsidorna. Hypotesen är att kvinnor på sportsidorna 

under olympiska spelen i Mexico City 1968 erbjuds en traditionellt kvinnlig roll, och 

representeras snarare genom sitt kön och könsbundna och feminina framställningar, än 

genom sina prestationer som idrottare. Grenar, som får utrymme, är eventuellt sådana 

som anses mer feminina, som till exempel gymnastik och simning. Från analysen av 

                                                 
6
 Culler, 1976 
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sommarspelen i Peking 2008 kommer vi antagligen att få se en förändring i detta, och 

själva prestationen får en större andel i innehållet. Könsspecifika yttranden kommer 

ännu att finnas, men kvantitativt mindre. Idrottsgrenarna i nyhetsflödet kommer att vara 

flera, också dels eftersom det har införts fler grenar för kvinnor i spelprogrammet under 

40 års tid. Med stor sannolikhet kommer det ännu att finnas referenser till könet och 

enligt den tidigare forskning jag har bekantat mig med beskrivs kvinnor överhuvudtaget 

inom tryckta medier med mjukare ordval, med fler och annorlunda adjektiv, och 

behandlas genom sitt civilstånd eller genom sina barn, om de har barn.
7
 Det kommer att 

bli intressant att se i vilken utsträckning det här stämmer även på sportsidorna. 

1.4. Material och metod 

1.4.1 Material 

Materialet för forskningen består av den största finska respektive svenska 

dagstidningarna i Finland, Helsingin Sanomat
8
 och Hufvudstadsbladet

9
. Materialet 

täcker inte hela Finland, men ger en representativ bild av framställningar i 

dagstidningarna.  

Materialet är avgränsat endast till de tryckta medierna, det vill säga pressen. Detta 

delvis därför att de tryckta medierna finns bättre tillgängliga, delvis för att begränsa 

mängden av material för analysdelen. Dagstidningar har valts eftersom deras läsarkrets 

består av båda könen, de flesta samhällsklasser och målgruppens åldersfördelning är 

omfattande. Jag har valt att utesluta dam- och livsstilstidningar eftersom deras målgrupp 

är snävare, och utgångspunkten för journalistiken är en annan. Syftet är att få fram en 

övergripande bild som konstrueras av kvinnor på sportsidorna i de tryckta finländska 

dagstidningarna. 

Jag har valt olympiska spelen i Mexico City 1968 som forskningsobjekt och 

utgångspunkt eftersom den feministiska rörelsen var på stark frammarsch under 1960-

talet, och årtiondet var fyllt av revolutionerande uppfinningar
10

 och i den politiska 

andan låg att skapa mera jämställdhet. OS 1968 är eventuellt de första spelen där man 

kan se en förändring, och det är intressant att se om revolutionen hade hunnit påverka 

                                                 
7
 Se bl.a. Siivonen 1999. 

8
 Hänvisas hädanefter till som HS. 

9
 Hänvisas hädanefter till som Hbl. 

10
 Till exempel p-piller, färgtelevision som blev allt allmännare, hushållsmaskiner 
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idrotten och journalistiken i dagstidningarna i Finland. Som jämförelse valdes spelen i 

Peking 2008 för att få så färskt material som möjligt från motsvarande sommarspel.  

Jag har valt att göra en tematisk diskursanalys av de nyheter och artiklar som publicerats 

på sportsidorna under sommarspelen 1968 och 2008. För att få ett representativt urval 

för 1968 är tidsperioden för analysen 10 dagar. För Mexico City 1968 är datumen för 

materialurvalet 8.10 – 17.10.1968, själva olympiska spelen utspelades från 12.10 till 

27.10. För Peking 2008 är motsvarande datum för urvalet 7.8 – 16.8.2008, spelen 

varade från 8.8. till 24.8. Datumen för Mexico Citys material valdes slumpmässigt och 

råkade sammanfalla med öppningsceremonin. För att få ett representativt 

jämförelsematerial från Peking, valdes datumen för materialurvalet att även inkludera 

öppningsceremonin. Materialet är taget ur Nationalbibliotekets mikrofilmarkiv. 

Kvalitén på filmerna är god frånsett en nyhetssida från Peking 2008. Även nyheter 

utanför sportsidorna har valts med från de valda tidsperioderna om de har behandlat 

kvinnor och idrott i olympiska spelen. Exempel på dessa är tidningarnas framsidor med 

nyheter om öppningsceremonier, avslutningsceremonier eller då en kvinnlig finländsk 

idrottare har vunnit medalj i någon gren.  

Notera att om en litteraturhänvisning inte innehåller sidnummer hänvisar jag till den i 

sin helhet. 

1.4.2 Metod 

Jag har valt att använda mig av diskursanalys och hantera materialet genom att leta efter 

olika framställningar av kvinnor. Medietexterna har kategoriserats enligt följande 

kriterier:  

 Framställningskategori (kan vara flera i en nyhet) 

 Gren 

 Om nyheten i första hand behandlar kvinnan eller om hon är en sekundär person 

 Fysisk storlek, indelning i olika grupper  

Hur olika framställningar konstrueras i nyheterna går jag djupare in på i analysdelen av 

min avhandling. Jag har valt att göra en tematisk diskursanalys för att avslöja hur 

kvinnor blir framställda på sportsidorna i tryckta medier. Massmedier utövar inte sin 

makt direkt eller i en enstaka nyhet, men i återkommande mönster, som reproducerar 

framställningar. Enligt Fairclough är det vanligt att naturalisera vardagliga objekt, 

vilket leder till att man sällan som läsare kritisk granskar hurdana framställningar 
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medierna erbjuder.
11

 Diskursanalysen avslöjar implikationer i texten, och i detta fall 

hurdana respresentationer tidningarna skapade om kvinnor i idrottssammanhang både 

1968 och 2008.  

Min metod går ut på att samla historisk dokumentation och analysera textinnehållet 

genom genusperspektiv och definiera den eventuella förändringen mellan åren 1968 och 

2008. Texten analyserar jag genom att plocka fram direkt könsbundna ord och 

terminologi
12

 och analysera hur man skriver om kvinnor.
13

 Jonita Siivonen presenterar i 

sin licentiatavhandling omskrivningsmetoden, vilket jag använder mig av i sista hand 

om könsbundenheter inte kan finnas i textinnehållet med de två först nämnda 

metoderna.
 14

 

I analyskapitlet presenterar jag vilka kvinnoroller jag har funnit, och kopplar samman 

det med tidigare forskning och den tidigare presenterade teorin kring genusforskning 

och framställningar medierna skapar kring kvinnor, i detta fall kvinnor på sportsidorna. 

I materialet från 1968 har jag inkluderat artiklar, notiser och även bildtexter, då bilder 

och bildtexter kunde vara den enda förekomsten av kvinnor på sportsidorna under en 

dag. Det här är en märkbar skillnad i jämförelse med 2008, där enskilda bilder inte 

användes, utan alla var kopplade till en större helhet med textinnehåll.  

Fast studien är mera av en kvalitativ analys, visar den kvantitativa delen hur stort och 

förhållandet i primära och sekundära nyhetsobjekt kvinnan framställs på sportsidorna. 

För att kunna kvantifiera andelen framställningarna, har jag gjort en diskursanalys av 

materialet i samband med genomgång och plockat fram alla de framställningar 

tidningarna har gett åt kvinnan på sportsidorna. I vissa artiklar har det förekommit flera 

stycken framställningar, och därför kan de i antal vara fler än själva antalet artiklar. 

Siivonen har i sin licentiatavhandling ”Stor Anna, liten Anna” kunnat avgränsa 

mängden framställningar om kvinnor till 3 olika, då hon som materialurval har bara 12 

personporträtt, och de är till sin stil annorlunda än mer kortfattade nyheter och notiser 

på sportsidorna.
15

 Med ett mindre brokigt material är det också möjligt att finna färre 

teman. Jag har koncentrerat mig på att ta fram de saker som syftar direkt på könet, 

                                                 
11

 Fairclough 1989, t.ex. 77-80 
12

 Till exempel syster, mor, kvinna, flicka etc. 
13

 Till exempel feminint ansedda adjektiv, mycket adjektiv, användning av prefix. Bland annat Siivonen 

1999, 47-50 
14

 Siivonen 1999, 145-148 
15

 Siivonen 1999 
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behandlar nyheten genom könet eller av någon orsak lyfter fram könet som en viktig 

faktor. Det är inte möjligt att göra en lika djup analys som Siivonen har gjort med den 

mängd material som jag har inkluderat i denna studie, men jag lyfter fram exempel för 

att stöda de resultat jag presenterar. Jag använder mig av exempel på de mest 

dominerande framställningarna ur detta materialurval för att redogöra för kategorierna. 

1.5. Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom ämnen idrottsjournalistik, genusforskning och mediebilder har 

gjorts både i Finland och internationellt. Anna-Riikka Salo har i sin magisteruppsats 

Tyttömme Sinivalkoisissa år 2008 forskat i hur heroism kring kvinnoidrottare har byggts 

upp i tidningarna under olympiska spelen 1952 och 1996. Elina Halmes magisteruppsats 

med titeln Just Do it? :Kuinka urheilija pärjää mediajulkisuudessa? från 2005 

behandlar hur förhållandet mellan treenigheten, idrottaren, sponsorn och medierna 

fungerar. Heidi Löflund-Kuusela har i sin magisteruppsats forskat i hurdana 

uppfattningar som byggs i damtidningarna av idrott och motion för kvinnor. Timo 

Lemettinen från Jyväskylä universitet har behandlat TV-sändningar från Aten 2004 i sin 

magisteruppsats Olympalaisten arvot ja tarinoiden taustat. Hanna Vehviläinen, likaså 

från Jyväskylä universitet, har diskuterat damfotbollen i ett historiskt perspektiv i sin 

avhandling Alussa oli mimmiliiga – Naisten jalkapalloilun muutos Suomessa vuosina 

1971-2006. För att nämna några exempel från det internationella forskningsplanet 

presenterar boken Women, media and sport : challenging gender values , editerad av 

Pamela J. Creedon, flera synvinklar på ämnet. Jennifer Hargreaves har forskat i hur 

idrottande kvinnor erotiseras av medierna.
16

 Allen Guttmann och Kevin Wamsley har 

gjort en djupgående studie i de olympiska spelens historia och speciellt Wamsley har 

forskat kvinnliga idrottare i de olympiska spelen.
17

 Bägge behandlar ämnet 

internationellt med ett brett perspektiv. Min avhandling ger ny information om hur de 

finländska tryckta medierna har byggt upp framställningar om kvinnor i 

idrottssammanhang under de olympiska spelen 1968 och 2008. I studien framkommer 

även hur långt själva idrottsprestationen, utan antydningar på könet, för en kvinnlig 

idrottare bär inom idrottsjournalistiken, i Finlands största finska respektive svenska 

dagstidning. 

  

                                                 
16

 mera om Hargreaves forskning i andra kapitlet 
17

 mera om Guttmanns och Wamsleys arbete kan läsas i 1.6 och dess underkapitel 
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1.6. Olympiska spelen – bakgrund 

För en grundlig bild av de olympiska spelen och kvinnornas roll i dem, presenterar jag i 

följande tre underkapitel historien bakom både de antika spelen och kvinnornas 

omstridda roll då, de moderna spelens historia, de kvinnliga idrottarnas frammarsch och 

även de beslutsfattande instansernas utlåtande och åsikter om kvinnor i idrotten under 

1900-talet. Jag anser detta vara viktigt för att läsaren skall förstå hur 

nyhetsrapporteringen om kvinnor och idrott har tillkommit, och en del av informationen 

kan förklara även mediernas val. Endast de delar har kommit med som jag har ansett 

vara viktiga för min forskning. Olympiska spelens historia i sin helhet är ett för 

omfattande ämne att ta med i en magisteravhandling.
18

 

1.6.1 Kvinnan i de antika spelen - deltagare, åskådare eller handelsvara? 

Ett av de mest dramatiska och debatterade ämnena innan de moderna spelens tillkomst 

är kvinnornas deltagande i de antika spelen. Det finns myter om spel som till och med 

speciellt arrangerats enbart för kvinnor under antiken. De herreiska spelen
19

  på 600-

talet f.Kr. sägs vara de första spelen för kvinnor. Spelen bestod enbart av sprinttävlingar 

där kvinnor skulle bära tunga dräkter som annars användes av fysiskt hårt arbetande 

män. Herreiska spelen beskrivs ha varit en snävare version av motsvarande tävling för 

män. I sina egna spel fick män sporta nakna och då var kvinnor förbjudna att sitta på 

läktaren eller på något annat sätt delta. I de spartanska tävlingarna fick även kvinnor 

tävla nakna, och kulturen engagerade kvinnor i idrotten. Antagelsen var att starka 

kvinnor skulle föda starka barn som skulle växa till starka krigare. Vissa forskare anser 

att inga kvinnliga spel funnits i verkligheten, utan tillställningarna var dansaktiga riter 

för unga jungfrur, där meningen var t.ex. att inviga sig i samhället som en kvinna, färdig 

att föda barn och giftas bort.
20

 Till exempel Andrew Stewart och även de grekiska 

historikerna Xenophon och Plutrch uppges anse att spelens funktion skulle ha varit att 

skapa lätt idrott för kvinnor för att öka deras fruktbarhet och främja lättare 

förlossningar. Även synpunkter på kvinnornas spel som "äktenskapsmarknad", där 

männen hade möjlighet att komma och se på de idrottande kvinnorna, har framförts. 

                                                 
18

 Mera om olympiska spelens historia kan läsas till exempel av Allen Guttmann, 1992 eller David C. 

Young, 2004 
19

 Översättning. The Heraea Games 
20

 Till exempel Gloria Ferrari 
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Kvinnornas möjlighet att i motsvarande grad delta på läktaren i männens spel har också 

ifrågasatts senare.  

1.6.2 De moderna olympiska spelen 

Ett första försök att återuppliva de gamla traditionerna gjordes av den grekiska 

affärsmannen Evangelis Zappas 1859, 1870 och 1875. Spelen kallas även för Zappas 

Olympics. Zappas stod för initiativet så väl som för alla resurser och renoveringen av 

Phanatinaikostadion. 

De första moderna olympiska spelen hölls i Aten 1896. Under 1894 hade den franska 

historikern Pierre de Coubertin sammankallat en kongress till Paris, Sorbonne, där även 

den Internationella Olympiska Kommittén för de olympiska spelen etablerades.
21

 

Coubertin hade påverkats av amerikanen Dr. William Penny Brooke i sin tanke på ett 

multinationellt och evenemang för ett flertal idrottsgrenar. Platsen för de första moderna 

spelen var en självklarhet och bestämdes enhälligt. Phanatinaikostadion fick vara estrad 

för det återinvigda spektaklet. Den mest framgångsrika idrottaren var den germanska 

brottaren och gymnasten Carl Schumann med hela fyra segrar i olika grenar.
22

 Kvinnor 

fick inte delta i dessa spel, men en grekisk kvinna vid namn Stamati Revithi sprang 

maratonloppet dagen efter männens lopp med tiden 5:30 då hon kom i mål. Med 

vittnens namnteckning försökte hon få sin prestation registrerad, men blev avvisad av 

kommittén. 

1.6.3 Kvinnliga idrottare i de olympiska spelen under 1900-talet 

Olympiska spelen har utan tvekan skapat fler möjligheter för kvinnoidrottare än något 

annat fenomen i idrottshistorien. Förutom Stamati Revithis maratonprestation 1896, 

anses de första kvinnorna ha deltagit i de olympiska spelen vid sekelskiftet 1900. Den 

första kvinnan, finländska Pirjo Wilmi, fick tillträde i IOK så sent som 1981. I Finland 

ansågs idrottanden kvinnor länge som en grupp, som man inte ville förbruka resurser på 

istället för män. Kvinnornas framgång användes ej heller i samma mån för att bygga 

nationalkänslan, fast till exempel spjutkastaren Kaisa Parviainen vann silver i OS 

London 1948, Sylvi Saimo guld i rodd i Helsingfors OS 1952, Päivi Meriluoto brons i 

bågskytte i Moskva 1980, Tiina Lillak silver i spjut i Los Angeles 1984 och Heli 

                                                 
21

 Eng. International Olympic Committee, hädanefter refererad till som IOK, Internationella Olympiska 

Komittén 
22

 Barney, 2007, 221-240 



  

 

 

14 

 

Rantanen guld i spjut, i Atlanta 1996, för att nämna de framgångar finska idrottande 

kvinnor haft i sommar-OS. 
23

 

Christoffer Herberts skriver i sin ledare i OS-extraupplagan i HBL 05.08.2008 att Tahko 

Pihkala i början av förra seklet konstaterade att ”kvinnliga OS-deltagare blir den sista 

spiken i den olympiska rörelsens kista”. Den första finländska kvinnan som deltog i de 

olympiska spelen anses ha varit Walborg Florström, som deltog i en simhoppuppvisning 

1908. Grenen fick fotfäste i Stockholm 1912. I Peking 2008 bestod Finlands OS-lag av 

26 kvinnor och 31 män.
  24

 Motsvarande antal i Mexico City var 6 kvinnor och 60 män. 

Utvecklingen sedan sekelskiftet har inte enbart varit en dans på rosor, och inte heller i 

dag anses situationen vara jämställd. Ordförande för IOK har inte alltid haft en positiv 

eller jämlik syn på kvinnor och idrott. Wamsley återger exempel på brevväxling, 

utlåtanden, nyheter och intervjuer där IOK:s ordförande Pierre de Coubertin (1896-

1925), Henri Baillet-Latour (1925-1942), Sigfrid Edström (1942-1952) och Avery 

Brundage (1952-1972) uttryckligen säger att kvinnor inte borde syssla med vissa grenar 

eller överhuvudtaget, och inte heller överge det som ansågs vara det kvinnliga idealet 

för idrottens skull.
25

 

På 1920-talet placerades nyhetsartiklarna om kvinnliga idrottare snarare i socialspalten 

än sportsidorna. Wamsley hävdar att skönheten och femininiteten var det viktigaste, 

personligheten och uppträdandet det näst viktigaste och att idrottsprestationen kom först 

på först tredje plats.
26

 Under 30- och 40-talet kopplade pressen hjältinnorna från 

idrottsfältet till det populära Hollywood–fenomenet. Filmindustrin handplockade 

idrottare till sina stjärnroller. Det viktiga var att kvinnorna inte överskred den 

heteronormativa könsrollen genom sitt deltagande på idrottens maskulina arena. En 

feminin, vacker, graciös kvinna, som eventuellt på köpet var en god hustru och mor, 

trotsade inte männens position som ”den riktiga och sanna idrottaren” på sin tid. 

Efter OS i Berlin 1936 gav en av idrottshistoriens mäktigaste ledare, Avery Brundage, 

då ledare före United States Olympic Committee, sitt utlåtande om kvinnoidrottare: 

“Jag är utled på kvinnor som friidrottare… deras charm sjunker till 

minus noll. Som simmerskor och dykare är flickor vackra och smidiga, 

                                                 
23

 Laine, 2008, 198-199 
24

 vilket utgjorde nytt rekord med 44% kvinnor av hela laget 
25

 2007, 273-281 
26

 2007, 277 
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liksom de är ineffektiva och frånstötande på friidrottsfältet.”
27

 

Utlåtandet följde ett brev till IOK där USA krävde uppmärksammandet av ”onormala 

kvinnoidrottare”, som inte följde idealet av heteronormen.
28

 

En av de främsta idrottshistorikerna när det gäller de olympiska spelen, Allen Guttman, 

anser att Brundages försök för att förbjuda kvinnliga idrottares deltagande är 

överdimensionerade.
29

 Guttman baserar sina synpunkter på att Brundage senare stödde 

att nya grenar för kvinnliga idrottare infördes i spelen. Wamsley påpekar ändå att 

Brundage, i motsats till sin kollega Edström, aldrig ville acceptera kvinnors deltagande 

som tanke och hade politiskt en snäv syn på saken.
30

 

Efter 1932 kanaliserades kvinnorna till de mer feminina grenarna som t.ex. tennis, 

konståkning, simning och gymnastik. Vissa kvinnliga idrottare förblev ikoner för sin 

tids skönhetsideal, och pressen fortsatte att upprätthålla kvinnliga idrottares 

heteronormativa könsroll med stöd av utlåtanden från idrottseliten. De kvinnor som inte 

platsade i det västerländska kvinnoidealet utsattes för kritik. Avery Brundage knöt 

samman kvinnoidealen med politik, och kritiserade kvinnor för ett ”kommunistiskt 

yttre” under 1960-talet.
31

 Även läkare under tiden uttalade sig om hur intensiv träning 

berövar kvinnan på hennes naturliga grace och gör henne oattraktiv eller rentav ful.
32

 

Kvinnliga idrottare representerades även genom modersmyten, vilket upprätthöll den 

heteronormativa uppställningen. Den holländska guldmedaljören Fanny Blankers-Koen 

kallades i pressen ”the flying Dutch housewife” och ”Olympic mama”. Ett närmare 

exempel har vi i Finlands skidstolthet: ”Äitee” Siiri Rantanen, som dock fick sitt 

smeknamn på grund av sitt moderliga beteende mot sina kollegor i laget.
33

 Män 

omtalades sällan för sina egenskaper inom det privata. De kvinnliga idrottarna 

omtalades med smeknamn som ”lillies”, ”darlings”, ”pixies”, ”mermaids” eller 

”sweethearts” i den engelskspråkiga pressen.
34

 

                                                 
27

 Övers. I am fed up to the ears with women as track and field competitors… her charms sink to 

something less than zero. As swimmers and divers, girls are beautiful, and adroit, as they are ineffective 

and unpleasing on the track. Wamsley, 2007, 277 
28

 Wamsley, 2007, 277 
29

 1984. Guttmanns originalverk finns inte att fås i Finland, den hänvisas till i Wamsleys artikel, 2007. 
30

 Wamsley, 2007, 277-281 
31

 Guttmann 1984 
32

 Wamsley 2007, 278 
33

 En god fråga är också varför den egenskapen har lyfts fram så starkt. 
34

 Artikel av Schweinbenz & Wamsley 2001, finns inte utgiven i Finland, hänvisas till i Wamsleys artikel, 
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Publikens intresse för kvinnors idrott styrdes mot mer feminina grenar under Brundages 

sena ordförandeskap – konståkning och gymnastik. Brundage kontaktade ordföranden 

för Fédération Internationale de Gymnastique efter gymnastiktävlingarna i Colombia 

1971 för att ge uttryck för sitt bekymmer för gymnastikprogrammen, då en enskild 

gymnast hade kunnat vinna 8 guldmedaljer. Resultatet var en förnyad process med 

strängare och svårare träningsprogram, där endast de smidigaste och slankaste kunde 

klara sig.
35

 Detta i kombination med ett mode som idealiserade smalhet ledde till följder 

som ätstörningar och andra hälsoproblem inom gymnastiken. Dessa problem har 

fortfarande inte försvunnit. 

1.7. Mexico City 1968 och medierna – bakgrund 

1.7.1  1968 och OS 

Sommarspelen i Mexico City har gått till historien som de första spelen med dels ett 

spanskspråkigt land, dels ett utvecklingsland som värd. Latinamerika har inte varit värd 

sedan dess, men 2016 kommer Rio de Janeiro att rätta till situationen. Enligt Robert K. 

Barney blev sommarspelen i Mexico City de afrikanska atleternas frammarsch i 

friidrotten, och speciellt långdistansloppen.
36

 Som ett beklagligt sidofenomen till spelen 

blev det uppror i staden då vänsterradikaler och studerande protesterade och hamnade i 

konflikt med polisen och militären. Protesten riktade sig mot de olympiska spelen så till 

vida att kostnaderna för arrangemanget ansågs vara alltför stora för ett fattigt land som 

Mexico, där majoriteten levde i elände. Konflikten resulterade i det som historien 

kommer ihåg som Tlatelolcomassakern. Beroende på vilken källa man refererar till dog 

30-300 människor i protesten. Tiden var påtaglig för vänsterpolitik globalt och de 

olympiska spelen garanterade medieuppmärksamhet. Två mörkhyade nordamerikanska 

medaljörer, sprintrarna Tommie Smith och John Carlos, utnyttjade sin chans i 

prisutdelningsceremonin till att att utföra Black Power-hälsningen som en protest mot 

bristande mänskliga rättigheter i USA. Medierna uppmärksammade detta och båda blev 

relegerade från laget och hemskickade men gjorde sig oförglömliga med gesten. 

För kvinnornas del hände en del saker. I Mexico var den mexikanska idrottaren Norma 

Enriqueta Basilio de Sotelo den första kvinnan någonsin som tände den olympiska 

elden. IOK införde könstest vilket närmast berörde kvinnor som antogs vara män. I till 
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exempel simning var könstesterna obligatoriska för alla kvinnliga deltagare. Det är 

sällan män testas för kvinnliga egenskaper efter en idrottsprestation. Till exempel 

Pamela Creedon har konstaterat att inom elitidrotten står mannen som norm och 

kvinnan är det andra könet.
37

 

Under 1960-talet blomstrade kvinnorörelsen med aktuella frågor som varför kvinnor 

betalas sämre lön för lika arbete och krävde dessutom förändringar i de framställningar 

medier gav av kvinnor. Då infördes även diskussion kring patriarkatet där mannen 

utövar makt och kvinnan är underkastad. Först under 1970-talet kom forskare ut med de 

första resultaten om hur kvinnor framställs i medierna.
38

 1960-1970-talets 

radikalfeministiska slogan "Personligt är politiskt" införde den privata sfären, som i hög 

grad har ansetts vara kvinnornas område, in i den offentliga diskussionen, men först 

senare engagerade sig kvinnorörelsen i frågan om att tudelningen i privat och offentligt 

är ett universalt fenomen.
39

 

Andra vågens feminister höll sin första offentliga demonstration år 1968, No More Miss 

America, där sexism, rasism och kvinnornas tävlande mot varandra kritiserades. Under 

demonstrationen brände man bland annat bh:ar, lösögonfransar och Cosmopolitan-

tidningar, som stod för symboler för kvinnornas underkastelse. Problematiken i andra 

vågens feminism var bland annat att man talade om kvinnor som en helhet, när man i 

själva verket protesterade mot den västerländska, vita kvinnans skönhetsideal och 

normer och glömde bort alla andra etniska grupper där framställningarna av kvinnor var 

annorlunda.
40

 

1.7.2 Medierna 1968 

På 60-talet förändrades många saker inom medievärlden. Televisionen stärkte sitt 

fotfäste och blev allt allmännare, tidningskoncepten blev fler och tidningarna började få 

allt fler läsare, stjärnkulturen blev allt populärare och den allmänna atmosfären 

radikaliserades.
41

 

Hur såg det ut i dagstidningarna 1968? Biafra-barnen, Nixon, kvinnor i minikjolar och 

en professor som talar om att jordklotets tillgångar håller på att ta slut och att vi måste 

                                                 
37
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38

 Puustinen, Ruoho & Mäkelä, 2006, 15-27 
39
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40
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minska vår konsumtion. Finland har öppnat Saima kanal. Helsingin Sanomat liknar till 

sitt innehåll överraskande mycket den tidning som läses under 2000-talet. Människorna 

är andra, kläderna i bilderna skulle kunna vara från dagens retromodebilder om de vore 

tagna med dagens fototeknik. Problemen är desamma. Hungersnöd, krig, politiska 

beslut. Finnair gör reklam för sina flyg och nya destinationer, matvaror erbjuds till 

specialpris både på omslaget och på insidorna. Helsingin Sanomat ger till och med 

bantningsråd som nyhetsartiklar. Mycket utrymme får också livsmedel, men ofta genom 

politiken. Staten har bestämt sig för att konsumera mera smör för att avskaffa onödiga 

lager. Vetemjöl och konditoriprodukter skall bli dyrare. Bredvid berättas det hur 

flygningarna till Biafra har misslyckats och att behovet av nödvändigheter är skrikande. 

Kekkonen och Koivisto yttrar sig i medierna om inrikes- och utrikespolitik med en makt 

som dagens politiker endast kan drömma om. Leena Brusiin väljs till Miss Europa och 

hennes bantningsframgång får beröm i Helsingin Sanomat, då hon före tävlingen 

kritiserats för stora lår och axlar.  

I och med televisionens frammarsch under 1960-talet gjorde USA försök att skicka upp 

satelliter för tv-sändningar. Den första satelliten sprängdes 102 sekunder efter att den 

skickats ut
42

. Upproret bland vänsterpolitikens studentanhängare beskrivs som farliga 

för hela de olympiska spelen i Mexico City.
43
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2. TEORI 

I detta kapitel redogör jag för de teorier jag valt att använda i min avhandling. Främst 

använder jag Stuart Hall och Michel Foucault, men för att klargöra deras teorier 

påbörjar jag teoridelen med Ferdinand de Saussure, vars teori anses stå som grund för 

både Hall och Foucault. Speciellt Foucault har ägnat sig för att avslöja makten inom 

strukturer, i vardagliga element som för övrigt kan tas för givna. Och maktförhållanden 

är något min avhandling siktar på att belysa. Hall rör sig inom maktdiskursen och 

framför en ny syn på hur medietexter kan tolkas genom representation. De som 

bestämmer vad som skrivs eller visas bestämmer också hur någonting framställs. 

Makten medierna innehar är stor, och den når långt. Och medierna har haft en växande 

roll ända sedan världskrigen.  

2.1 Inledning  

1961 skriver Antero Okkonen om nyhetsmän i sin lärobok "Toimittajan työ" Ett 

underkapitel har han ägnat åt kvinnor som journalister där han vädrar misstanken om att 

kvinnor anpassar sig till arbetet genom sina tendenser att dramatisera och förvränga 

fakta och att de på det sättet sänker kvaliteten på nyheterna. Dessutom var bara ca en 

femtedel av journalisterna kvinnor på 1960-talet. I slutet av 2010-talet var 56,4% av 

medlemmarna i Journalistförbundet kvinnor. Under 2000-talet har andelen kvinnliga 

journalister ökat så att de utgör en knapp majoritet, men har sättet att skriva om kvinnor 

förändrats? 
44

  

I min avhandling koncentrerar jag mig på hur kvinnor framställs med hjälp av språket 

på sportsidorna under olympiska spelen 1968 i Mexico City och 2008 i Peking. Hur 

avbildas kvinnan och hur konstrueras identiteten kring en kvinnlig idrottare? Finns det 

skillnader i språkbruket 2008 i jämförelse med 1968? Den visuella sidan behandlas med 

hjälp av layout och positionering av nyheterna på sidorna, och dessutom med hjälp av 

rubriker, vars signifikans för att fånga läsarens intresse kan vara avgörande. Rubrikerna 

kan också vara den enda information som når fram, om läsaren väljer att inte bekanta 

sig noggrannare med själva nyhetsinnehållet. Varje ord och rubrik är ett val, gjord av en 

journalist, och helheten är en slutlig produkt av processen, där en stor del av 

redaktionen har varit med och påverkat valen. Bilder, rubriker, positionering och 
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innehåll väljs i olika skeden av processen och det slutliga godkännandet ges av 

ansvariga chefredaktören. 

Då medierna kritiseras för sitt innehåll försvarar de sig med argumentet om att 

återspegla verkligheten. Vems verklighet återspeglar man, och vems infallsvinkel har 

man i så fall valt?  Som allt annat i samhället lever även medierna i en verklighet med 

sin egen historia, sina maktförhållanden, värderingar och normer. De är alla påverkande 

faktorer då en slutprodukt publiceras. Slutprodukten i sin tur erbjuder representationer 

åt läsaren. 

2.2 Terminologi 

För att läsaren av min avhandling skall bättre kunna följa med vad jag avser med vissa 

termer i texten, redogör jag i detta underkapitel för vad jag avser med vissa 

nyckelbegrepp.  

Det viktigaste begreppet för avhandlingen är representation. Den närmaste 

översättningen av det engelska ordet representation motsvarar svenskans framställning. 

I min avhandling använder jag mig av båda orden parallellt. Det finska språket har lånat 

från engelskan och översatt ordet till representaatio. Jag anser mig därför kunna också 

använda representation som en svensk motsvarighet. Termen har också använts av 

medieforskare med genusperspektiv i Sverige.
45

 Med representation, eller framställning, 

menar jag en roll, eller en identitet som har producerats genom diskurs.
46

 

Med diskurs avser jag en grupp av termer, idéer, bilder och vanor kring ett visst ämne 

som tillsammans formar en viss mening i en viss kontext.
47

 Diskursen inkluderar och 

exkluderar till sin natur. Man inkluderar det man vill att den skall innehålla, och 

exkluderar allt annat.
48

  

Ett annat nyckelbegrepp är medietext. En medietext är ett begränsat innehåll i ett 

medium och kan bestå av tecken, bild och ljud. En medietext innehåller alltid en 

synvinkel. Denna forskning använder sig av termen medietext, även om artiklarna i 

majoritet innehåller endast text. Detta på grund av att artikelstorlekar har kategoriserats 

på basis av kombinationen av bild och text, i det fall då bilder förekommer. Bildernas 
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innehåll analyseras inte i denna forskning. Under 1968 var även bildernas bildtexter och 

bilder inkluderade, fastän själva bilden inte analyseras. En artikel, nyhet, bild + bildtext 

eller notis är en medietext. 

Jag använder mig av begreppet stereotyp. Med detta avser jag mönster som har 

simplifierats och generalisering över grupper av människor, varelser eller fenomen. Till 

exempel meningen ”Alla kvinnor älskar rosa.” generaliserar kvinnan till en enda grupp 

utan individuell smak i färg. 

Med identitet avser jag en roll som är under konstant förvandling och vars mening 

förhandlas beroende på vissa variabler. Roller har ansets för stabila och istället talar 

man om subjektspositionen, som är bunden i tid och plats, i samband med identitet. 

Subjektspositionen anpassar sig till det postmoderna tänkandet där en individ innehar 

flera identiteter beroende på situation, tid, plats och omgivning. Subjektspositionen 

binder identiteten i kontexten.
49

 

2.3 Makt, diskurs och Michel Foucault 

Ferdinand de Saussure var den första att presentera tanken på en föränderlig betydelse 

som konstant förhandlas. Hans binära system av mening och koncept har lagt grunden 

för representationen. Enkel klassificering av objekt hjälper oss att kunna förstå världen 

bättre, då till exempel ett glas är ett glas som man kan hälla i och dricka ur, men ett glas 

kan också vara ett Iittala-glas och ha värde i sig utan förvaringsfunktion av vätska. Till 

exempel Michel Foucault är en av de teoretiker som har spunnit vidare på de Saussures 

tankar. 

Foucaults teorier om representation grundar sig på tre större idéer; konceptet om 

diskurs, om medvetandet och makten, och subjektsfrågan. Viktigare än att koncentrera 

sig på betydelsens konstruktion är att analysera maktförhållanden, strategisk utveckling 

och taktik.  

Here I believe one’s point of reference should not be the great model of 

language and signs, but that of war and battle. The history which bears and 

determines us has the form of a war rather than that of a language: relations 

of power not relations of meaning…
50
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Definitionen av diskurs är enligt Foucault en grupp av uttalanden som utgör ett sätt att 

representera ett visst ämne vid en viss tidpunkt. Stuart Hall resonerar att eftersom alla 

sociala sammanhang medför betydelse, och betydelser i sin tur inverkar på vårt 

beteende, har allting något av en diskursiv aspekt.
 51

 Diskurs är ett sätt att inkludera och 

exkludera. I en diskurs kommer man överens, gör något av ett kontrakt, om hur man 

talar om ett visst ämne. Man alltså utesluter sätten att inte tala om ämnet. Då ett sätt att 

tala om samma sak, referera till samma objekt eller använda samma stil upprepas, tillhör 

de samma diskursiva formation. Foucault anmärker att diskurs kan förstås endast i en 

specifik historisk kontext. Att tolka något utanför en viss tidsperiod kräver insikt i den 

dåvarande hegemonin. Diskurs är historiskt och kulturellt bundet. 

Foucault argumenterar för att ingenting har betydelse utanför diskursen. Materiellt sett 

kan saker existera i världen, men betydelsen för dem skapas inom diskursen. Diskurs 

står därför i centrum av den konstruktivistiska teorin om representation. Kunskap länkat 

med makt legitimerar sanning och har därför också makten att förverkliga sig själv.
52

 

Vem har makten att bestämma om diskurs? Hur talar man om idrottande kvinnor, och 

hurdana framställningar bygger man om dem? 

Makt anses ofta gå från toppen neråt, men egentligen har makten ingen riktning. 

Foucaults tänkande baserar sig inte endast på att makt skulle vara något man utövar 

uppifrån neråt, utan den ligger i vardagliga akter, normer som vi har anammat och som 

vi lever med. Normer kontrollerar våra akter, våra tankar, vårt flöde. Skulle vi utan 

normer veta vad det betyder att "vara i toppform" eller vad skönhet anses vara i vår 

kultur? Katariina Kyrölä frågar om inte kvinnor har större behov att förändra de rådande 

normerna än män.
 53

 Makt cirkulerar och skapar nytt, för med sig debatt, skapar nya 

strategier med mera. Inom postmodern feminism kan man till exempel forska i hur 

kvinnoframställningar konstrueras genom diskursers och hurdana maktkamper och 

strukturer den innehåller. Den feministiska forskaren Teresa de Lauretis utvidgar 

Foucaults tankar till genusteknologi, där könet är en social och historisk representation 

och en process som konstant produceras i samhälleliga institutioner.
54

 

Stuart Hall införde tanken om subjektspositionen, en grundläggande skillnad till 

tidigare, där identiteten har ansetts vara en roll och något stabilt. Inom 
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postmodernismen har roller ansetts vara för stabila och istället talar man om 

subjektspositionen, som är bunden i tid och plats. Subjektspositionen anpassar sig till 

det postmoderna tänkandet där en individ innehar flera identiteter beroende på situation, 

tid, plats och omgivning. 

2.4 Stereotypisering 

Stereotypisering är ett sätt att utöva makt och skapa framställningar. Richard Dyer 

åtskiljer typisering och stereotypisering is sin essä ”Stereotyping”.
55

 Typisering 

(klassificering) behövs för att klargöra världen. Utan den, argumenterar han, skulle 

världen förbli ett kaos. Enligt Dyer tycker vi oss veta något om våra medmänniskor på 

basis av de roller var och en bär, eller till och med spelar: förälder, väktare, butikskassa, 

direktör etc. Personligheten är också lätt att klassificera: positiv, negativ, lycklig, seriös 

osv. Gilman hävdar dock att även stereotypier är något vi inte kan leva utan.
 56

 Det är ett 

sätt att kunna leva med sina rädslor och kunna hantera saker som är långt borta från vår 

egen kontroll.  

Stereotypisering i sin tur simplifierar, överdriver, reducerar och fastställer egenskaper, 

utan möjlighet för utveckling. I stereotypiseringsprocessen naturaliseras skiljaktigheten. 

I historien finns många exempel av rasdiskriminering som har berättigats genom 

stereotypisering. Slaveri och kolonisering förklarades som något naturligt. Européer var 

naturliga ”herrar” och afrikaner i sin tur naturligt underkuvade för slavpositionen. 

Dessutom utgör stereotypisering strategi för att dela in världen i det normala och det 

onormala, bisarra. Den utmärker ”andraskap”, otherness, som utesluter det socialt 

acceptabla.
57

 Det binder ”oss normala” till ett socialt gemenskap. Det som står utanför 

är orent, farligt, tabu. Negativa känslor binds kring det. Sceneriet spelas med vi 

(normala) och de (onormala). 

Stereotypisering är också ett maktspel, där människor klassificeras, ofta etnocentriskt, 

som styrande och underlydande. Och det spelas som något naturligt och oundvikligt. Då 

en sådan representation lyckas, etableras en hegemoni. Anthony Gramsci har lanserat 

termen hegemoni inom medie- och kommunikationsforskning. Termen kan förklaras 

med ”den rådande sanningen”, d.v.s. den uppfattningen som anses vara den rätta. 

                                                 
55

 Dyer, 2001 
56

 Gilman, 1985 
57

 Hall, 1997 



  

 

 

24 

 

Forskning i hegemoni går långt in i strukturerna och vill avslöja hur något har kommit 

till. 

Identiteter skapas i förhållande till andra identiteter. De produceras genom sociala 

strukturer och är starkt kopplade till olika sätt att skapa könet till exempel genom 

diskurs.
58

 Representation har enligt Jean Baudrillard gått så långt att vi lever i en 

konstant simulation av verkligheten, där det autentiska har fått väja för återkommande 

former av framställningar.
 59

 

Stereotyper om kvinnor finns inbyggda i vardagliga strukturer. Varför talar man om 

damtidningar eller varför har tidningar skilda sidor för kvinnor? Begreppet 

damtidningar antyder på att de är något alla kvinnor skulle vara intresserade av och att 

de ämnen som behandlas i dem är något endast kvinnor skulle intressera sig av. Anses 

standardtidningar i så fall vara det normala och maskulina och menat för män? Det är 

först under de två senaste årtionden som förlagen har börjat ge ut veckotidningar för 

män (bortsett från de så kallade herrtidningar som oftast står förr porr). De flesta av dem 

dött ut snabbt efter sin lansering på den finländska marknaden. Är det bara kvinnor som 

läser damtidningar, eller de sidor som är menade för kvinnor, och är verkligen alla 

kvinnor intresserade av de damtidningar som utkommer? Hur stereotypiserat är bara 

ordet kvinna? 

Stereotypier om kvinnor skapas och förstärks på alla nivåer i samhället. Till exempel i 

rapporten "Naiset huipulle", gjord av Närlingslivets delegation (EVA), uppmuntrar man 

indirekt företagen att ta vara på kvinnornas naturliga förmåga att sköta och vårda i 

ledarskap.
60

 Detta stereotypiserar alla kvinnor till en traditionell roll, manteln som 

kvinnan fått bära i historien redan länge. 

2.5 Den offentliga och den privata sfären 

Peter Hohendahl skriver om Jürgen Habermas vackra tanke om en offentlig arena där 

medborgare kunde föra diskussion om gemensamma ämnen och där den bästa 

opinionen skulle slutligen ”segra” efter en god debatt. Allt detta skulle leda till ett bättre 

liv.
61
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Habermas har kritiserats för en bland annat en alltför positiv inställning till en jämlik 

debatt mellan medborgare från olika socialklasser och med olika utbildningsbakgrund. 

Indelningen fungerar än idag, men på ett lite annat sätt än Habermas egen definition. 

Det privata har offentliggjorts till det yttersta. Bilder på hem, på barn, familjer, lätt 

klädda kvinnor och bar hud är vardagligt, inte endast i damtidningar, men i offentliga 

publikationer som kallar sig seriösa och är opinionsbildare samhälleligt sett. 

Nancy Fraser har i sin essä Rethinking the Public Sphere anpassat Habermas tankar till 

genusforskningen och kritiserat Habermas för att halvblint stirra på offentlighet ur det 

maskulina perspektivet.
62

 För att kunna handla i offentligheten under 1600-1700-talet i 

det borgerliga samhället, var förmågan att bete sig maskulint ett kriterium. Habermas 

gjorde den binära indelningen i det privata och det offentliga som verksam i ett 

borgerligt samhälle. I centrum av det offentliga stod mannen, han var en privatperson 

vilket betydde att han var borgerlig. Han agerade på en offentlig arena och förde debatt 

om samhälleliga ämnen. Hans hem var i en kärnfamilj. Familjen var privat och en plats 

där mannen kunde utveckla sig som individ. Uppdelningen mellan det offentliga och 

privata kunde gå till och med genom hemmet, man steg ur det privata sovrummet till 

den offentliga salongen.
63

  

Fraser anser att Habermas representerade just den borgerliga maskulinitetens ideal. 

Fraser kritiserar Habermas för att starkt ge en maskulin stämpel åt det offentliga och i 

motsats en feminin åt det privata. Habermas har själv senare skrivit en efterskrift där 

han i viss mån uttrycker missnöje med sin egen text.
64

 

Joan Landes menar att Habermas totalt har glömt bort kvinnornas samhälleliga 

diskussionsforum, som till exempel litteratursalongerna i Frankrike, och därmed 

marginaliserat kvinnans uppträdande offentligt och lyft upp diskussionsarenorna för 

män som universala, av vilka de mest kända idag skulle representera nyhets- och 

aktualitetsmedierna.
65

 Liesbet van Zoonen har problematiserat journalistikens 

förändring där man anser att tabloidiseringen har feminiserat journalistiken.
66

 Gränsen 

mellan det man anser vara "hårda nyheter" och "mjuka nyheter" har hållits isär länge, 

men har nu börjat blandas så att även dagstidningar har infört mera av de mjuka 
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nyheterna i sitt dagliga utbud. Man talar till och med om journalistikens kris. Gränserna 

är inte kristallklara, men uppdelningen följer tanken med det privata och offentliga. 

2.6 Kvinnor och framställningar i medierna 

Mot slutet av 1970-talet gjordes kartläggning inom medieforskningen internationellt.
67

  

Förutom att kvinnor var färre till antalet i medietexter, var deras framställningar 

stereotypa, i överensstämmelse med den förhärskande könsrollsindelningen med 

kvinnan i den privata sfären och mannen i den offentliga. Kvinnorna tilltalades främst 

med förnamn och presenterades ofta som offer av något slag. I bilderna hade kvinnorna 

ett leende på läpparna i motsats till män. Expertpositionen innehade kvinnor sällan, men 

däremot fick hon representera ”det vanliga folket”.  

Jonita Siivonen utreder i sin licentiatavhandling hur femininitet och kvinnlighet 

konstrueras i sammanlagt 12 personporträtt i Dagens Nyheter (DN) och 

Hufvudstadbladet (Hbl).
68

 I de slumpmässigt utvalda artiklarna presenteras alla utom en 

av kvinnorna med både för- och efternamn. I DN fortsätter linjen genom hela texten, 

men i Hbl är den inte konsekvent. Kvinnornas framställning har hon grovsorterat i tre 

olika kategorier: den raka framgångens kvinnor
69

, den reflekterande framgångens 

kvinnor
70

 och livsvisdomens kvinnor
71

. Det sist nämnda ansåg Siivonen vara mest 

könsneutrala, och kunde ha anpassats lika för män och kvinnor. Dessutom hade 

Siivonen några gränsfall som inte direkt föll i någon av kategorierna. En förenande 

faktor för alla porträtt är att både den privata och offentliga sfären och deras 

motsättningar behandlas i dem. Elisabeth Rehn har porträtterats för valet av henne som 

mottagare till Frederika Runeberg-priset. Även hon, med en lång karriär inom politiken, 

behandlas genom det privata: hennes roll som mor och mormor. En kvinna konstrueras 

genom hennes förmåga att kunna vara tillräckligt framgångsrik i båda sfärerna. I 

Siivonens analys beskrivs kvinnor med feminint kategoriserade adjektiv eller uttryck.
72

  

Ex. ”Berit Nordström verkar fylld av energi och arbetsglädje, skrattar ideligen 

och kryddar gärna språket med ord som anses mustiga.” 
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Siivonen ger ett enkelt råd för att testa könsbundenheten i medietexter: byt ut kvinnans 

namn till ett manligt namn och se hur texten fungerar efter det. Omskriv texten till ett 

manligt perspektiv. Fast hon själv inte har använt tekniken i sin licentiatavhandling, är 

det till tekniken snabbt avslöjande. Det ovan nämnda exemplets könsbundenhet kan 

testas med omskrivningsmetoden. Siivonen har kommit fram till att kvinnor oftare 

beskrivs som gladlynta och med fler adjektiv än män. I exempelsatsen framförs till 

exempel gladlyntheten två gånger. Att ”krydda” språket med ”ord som anses mustiga”, 

är beskrivningar som indikerar på paralleller dragna ur den privata sfären. Och att dessa 

uttryck används i samband med en man är inte sannolikt. 

Irma Kaarina Halonen har i sin forskning utrett varför kvinnor får exponering i 

medierna.
73

 Även om majoriteten av kvinnorna deltar i arbetslivet är det kvinnligheten 

som styr deras spaltutrymme. Då kvinnor exponeras i till exempel nyheter, kommer de 

ofta fram i samband med vård- eller undervisningsarbete, det vill säga som sköterskor, 

lärare eller uppfostrare. Då en kvinna får erkännande, är det just i dessa roller de prisas. 

I dagstidningar får kvinnan utrymme då hon har uppnått högre status inom 

mansdominerande branscher eller utövar sin roll som kvinna som till exempel hustru till 

en makthavande man, flickvän eller mor. 

Teresa de Lauretis argumenterar för könsrollernas totala konstruering genom 

medierna.
74

 Hon anser att kön inte skulle finnas utan medietexter där könsroller avläses 

och därefter utspelas i oss. I Foucaults verk Power/Knowledge introducerar han tanken 

om ett panoptikon, där fången vet att han kan ses konstant i varje vrå och därför börjar 

agera enligt det.
75

 Tanken om självdisciplin kombinerat med medier har använts senare i 

genusforskning. De översexualiserade annonserna, bilderna i dags- och veckotidningar 

på den perfekta kvinnan, beskrivningar om det perfekta livet har skapat hårda krav för 

kvinnor att leva upp till, vilket kan leda till en motsvarande situation, där kvinnan har 

skapat sitt eget panoptikon. Foucaults idé om normalisering är av värde då man studerar 

kön och medier. Då något normaliseras som standard ifrågasätts inte det längre och det 

anses vara normen.  
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2.7 Identitet, kön, idrott och medierna 

I Siivonens studie har porträttet på ”lilla Anna”, den 15-åriga blivande tennisstjärnan 

Anna Kournikova behandlas endast genom hennes bipersoner. Kournikova själv har inte 

en röst i porträttet som behandlar henne. I den egennamnsrika sportjournalistiken har 

man också sett till att ingen omnämnd biperson blir utan namn. Sportjournalistiken 

karaktäriseras av hög personifieringsgrad speciellt i ensamgrenar, men personifiering 

existerar också aningen mildare i nyhetsflödet av lagsport.
76

  

Kvinnor har varit föremål för fantasier och fetischism under historiegången. Stuart Hall 

ger som ett exempel ”Hottentott Venus”, den afrikanska kvinnan Saartje, som under 

början av 1800-talet utsattes för extensiv offentlig utställning av sin kropp.
77

 Som en 

afrikansk kvinna var hon något exotiskt, oerhört och framför allt ”något annat” än det 

man var van vid, d.v.s. den vita, europeiska kvinnan. Saartjes kropp studerades i minsta 

deltalj, speciellt hennes könsorgan var av upprepat intresse. Hon konstruerades som en 

av ”de andra”, eftersom hon inte föll in i normen för en europeisk vit kvinna. Hon 

sexualiserades som en primitiv varelse genom könsorganen och reducerades till endast 

kroppsdelar. Hon som en hel människa, hennes helhet reducerades totalt. Saartje förblev 

ett objekt och hon var inget mer än de kroppsdelar som beskådades. 

Fetischeringen av kvinnor och reducering av kvinnan till endast hennes kropp har inte 

slutat sedan. Jussi Turtiainen har analyserat två karikatyrer från 1919 och 1929 om 

kvinnor och idrott, respektive ett foto på en slalomåkare år 1980.
 78

 

Turtiainen beskriver och exemplifierar hur man under 1900-talet har uppmanat kvinnor 

att låta bli maskulina grenar.
 79

 Idrottande kvinnor har ansetts vara ett hot för det 

kvinnlighet skall representera. De kvinnliga idrottarnas yttre skal har granskats istället 

för deras idrottsprestationer som sådana. Turtiainen definierar hur en bild av kvinnan 

inom den maskulina idrotten konstrueras som en grotesk kropp eller kulturfetisch. Den 

groteska kroppen blir objekt för hån och skratt, något som löjliggörs på olika sätt, i 

Turtiainens analys av teckningarna åren 1919 & 1929.  

Med kulturfetisch menar Turtiainen att kvinnokroppen idealiseras så långt att den blir 

idealnormen i kulturen. En vältränad kropp avbildas som den enda rätta kroppen för 
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kvinnan. 

Teckningarna från 1900-talets början driver med en överdrivet vältränad, maskulint 

uppbyggd kvinnokropp med kvinnor som utövar grenar som kan anses vara mera 

maskulina till sin natur. De är överdrivet muskulösa, och även anletsdragen har ritats 

med maskulina drag. Budskapet är att kvinnan inte skall stiga in i den maskulina sfären 

och slita sig loss från de normer som existerade i det dåvarande samhället.  

Även sportgrenar är indelade i maskulina och feminina. Könet finns inskrivet också i 

frågor om toppidrott, där tunga träningspass förändrar kroppen externt men också 

mentalt mot ett starkare begär att vinna. Så sent som år 1980 har SU
80

 skrivit om 

problematiken med hård träning för kvinnliga idrottare, eftersom det kan påverka psyket 

och kroppens utseende. Diskussionen handlar om huruvida kvinnliga idrottare längre 

kan identifiera sig som kvinnor då de blir lika män. Det befaras bland annat att kvinnor 

blir karlaktiga och diskussionen rör kravet på att bevara kvinnligheten och hur 

kvinnoidrottare råkar i identitetskris på grund av för hård träning. 

En kvinnlig idrottares maskulina kropp är också ett bra objekt för voyerism, Det 

framkommer starkt i de texter Turtiainen har använt i sin analys. Det finns en 

dubbelmoralitet där som binds av intresse och obehag. Som om en idrottares kropp 

skulle vara ett monstrum på något sätt. Något som skulle vittna om våld och brist på 

moral och kulturprinciper. Då fler och fler kvinnor idrottar måste den maskulina 

uppfattningen om kraft, prestation och uthållighet omdefinieras. Hur definieras det 

maskulina då? Kvinnliga idrottare utgör ett hot mot maskuliniteten. Teckningarna och 

texterna har varit försök att hålla kvinnan på den plats som getts henne.  

Jennifer Hargreaves
81

 talar för en erotisering av kvinnliga idrottare och ett 

ultrafeministiskt presentationssätt för deras kroppar. Enligt henne ska detta minimera 

hotet män känner på grund av att kvinnorna maskuliniseras. Idrottande kvinnor 

normaliseras då man uppger behovet att sträva till ett ideal: en felfri, hel och balanserad 

kropp. Idrotten legitimeras då objektet är en feminin idealkropp och sinnebilden förblir 

heterosexuell. Toppidrott för kvinnor är okej, så länge kvinnan håller sig inom ramen 

för femininitet.  
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Jon Stratton
82

 och Laura Mulvey
83

 hävdar att den erotiserade och fantiserade 

kvinnokroppen är en av de mest centrala kulturfetischerna. Repriser och konstant 

återkommande bilder av den nakna eller halvnakna kvinnokroppen finns omkring oss. 

Kroppen utsätts för en blick. Det uppehåller den heterosexuella normen och balanserar 

det den maskulina kvinnan kunde åstadkomma. Idrott är inget undantag, där speciellt 

kvinnokroppen fetischeras och förvandlas till en estetisk yta som man med begär kan se 

på.  

Medieidrotten favoriserar de kvinnor vars yttre kunde snarare motsvarar en deltagare i 

en skönhetstävling än en toppidrottare, och i och med detta tillfredställer åskådarens 

behov av en erotiserad fantasi. Enligt Hargreaves är sexualiseringen av kvinnliga 

idrottare redan så trivialiserat och tas för given så till den grad att det ger en grund för 

en konstant upprepad diskriminering.
84
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3. ANALYS – 1968 OCH OLYMPISKA SPELEN I MEXICO CITY 

Jag har forskat i hur kvinnorna representeras på sportsidorna under en tiodagars period 

av de olympiska spelen 1968. Jag har valt att samla material från perioden 8.-

17.10.1968 och medierna jag har använt mig av är Hufvudstadsbladet (Hbl) och 

Helsingin Sanomat (HS). I följande underkapitel presenterar jag vilka framställningar 

jag har funnit i dagstidningarna, och kopplar samman det med tidigare forskning och 

den tidigare presenterade teorin kring genusforskning och de framställningar medierna 

har skapat och skapar kring kvinnor, i detta fall kvinnor på sportsidorna.  

För att klargöra hur de olika storlekskategorierna i forskningen och tabellerna är 

uppdelade, redogör jag till nästa hur de har analyserats. I bilaga 3 i slutet har jag gett 

visuella exempel på olika kategoriseringar av storlek. Kategorin bildtext innehåller 

bildernas rubriker och förklarande texter. Dessa exempel hittas endast 1968, då en nyhet 

om kvinnlig idrottare kunde bestå av bara bild + rubrik och/eller bildtext. I kategorin 

liten infaller en notis eller nyhet med en spaltbredd. Höjden varierar, men är sällan 

högre än 10 cm. En medelstor artikel har två eller flera spaltbredder och kan vara över 

en kvartssida, men inte upp till en halvsida. En halvsida upptar en halvsida eller lite 

mer. Kategorin helsida upptar majoriteten av spaltutrymmet: minst 70% av sidan, eller 

hela sidan. Omslag tyder på hela tidningens omslag, inte till exempel sportsidornas 

första sida.  

3.1 Olympiska nyheter om kvinnor på sportsidorna 1968 – Hufvudstadsbladet 

Under perioden 8.-17.10.1968 hade Hufvudstadsbladet 18 artiklar, notiser eller 

bildtexter om kvinnor på sportsidorna i nyhetsflödet om de olympiska spelen. 3 av 18 

(17 %) kategoriseras under bildtext, 6 av 18 (33 %) artiklar kategoriseras som små, 6 av 

18 (33 %) som medelstora, 2 av 18 (11 %) är en halvsida och en är omslag till tidningen 

(6 %). Kvinnan var primärt nyhetsobjekt 11 gånger av 18 och sekundärt nyhetsobjekt 7 

gånger av 18. Tabellen 3A och 3B illustrerar siffrorna. 
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Tabell 3A 

 

Artikelstorlek Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Bildtext 3 2 1 

Liten 6 3 3 

Medelstor 6 5 1 

Halvsida 2 1 1 

Omslag 1 0 1 

Sammanlagt 18 (100 %) 11 (61 %) 7 (39 %) 

 

Tabell 3B  

 

 

I direkta tal ser kategoriseringen primärt nyhetsobjekt/sekundärt nyhetsobjekt ut att ge 

plats åt kvinnan som primärt nyhetsobjekt. År 1968 berättar ändå inte kvantiteten om 

hurdana framställningar kvinnor har fått på sportsidorna. 11 stycken av medietexterna 

handlade allmänt om OS eller också OS-invigningen. Detta utgör 61 % av materialet. 8 

av medietexterna behandlade idrottsprestationer, procentuellt 39 %. Som sekundärt 

nyhetsobjekt har kvinnan fått stå i 39 % av fallen och som primärt nyhetsobjekt 61 %. 

Vissa artiklar har behandlat flera idrottsgrenar eller ämnen i texten.  
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Tabell 3C illustrerar mängden ämnen eller idrottsgrenar som kunde hittas i Hbl:s 

materialurval från 1968. 

 

Tabell 3C 

 

En av dessa allmänna artiklar är ”Vykort i ord från OS-byn”
85

. Artikeln är klassificerad 

som medelstor. I den berättas hur fru Jacobsen, hustru till det tyska företagets 

Mexicochef, sitter och bandar in idrottsmännens ljudvykort eller -dagböcker med 

bandningsapparatur, och sedan skickar dem vidare till den uppgivna adressen. För 

representationens del har artikeln fått kategorierna hustru och assistent, då hennes roll 

som företagschefens fru poängteras, hon omtalas alltid som fru, och hon fungerar som 

assistent i sin mans företag. Fru Jacobsen blir definierad genom sin man och hans 

förehavanden, även om hon får den aktiva och agerande rollen. Fru Jacobsen 

porträtteras som underordnad sin man, som inte utför det operativa arbetet i sitt företag. 

Dessa två roller hör inte till de dominerande fem framställningarna för kvinnor i 

materialurvalet från 1968 för denna analys. Temat i artikeln är kategoriserad i nischen 

allmän, eftersom kvinnan i artikeln inte agerar inom en viss sportgren, utan innehållet 

handlar på en allmän nivå om OS.  

I genomgången av materialet från Hbl identifierade jag 12 olika kvinnoframställningar. 

Jag går senare in på hur jag har kommit fram till dessa framställningar. En lista på alla 

roller finns i slutet, i bilaga 4. I denna analysdel kommer jag att gå närmare in på de 

mest använda framställningarna. Denna modell fortsätter i alla dessa fyra analysdelar 

med Hbl 1968, HS 1968, Hbl 2008 och HS 1968. De fem dominerande 
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  HBL 16.10.1968, 16 

Sportgren/Ämne Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Allmän 5 2 3 

OS-invigning 6 4 2 

Simning 3 2 1 

Spjut 1 1 0 

Sprint 3 2 1 
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framställningarna i materialurvalet från Hbl 1968 är följande: 

Idrottsflicka   7 st. 

Motgångarnas idrottsflicka  6 st. 

Skönhet    5 st. 

Banbrytare    3 st. 

Kvinna    3 st. 

 

Av de fem främsta framställningarna i Hufvudstadsbladet 1968 har fyra av dem direkt 

samband med könet. Endast banbrytare kunde representera båda könen. Tonen liknar de 

amerikanska mediernas med sina ”lillies, ”pixies” och ”sweethearts” som Schweinbenz 

och Wamsley har presenterat från sina forskningsresultat av de amerikanska mediernas 

sätt att beskriva idrottande kvinnor på 1960-talet.
86

 Skillnaden till deras forskning är att 

de har studerat endast idrottande kvinnor. I mitt urval inkluderas alla kvinnor på 

sportsidorna. Diskursen kring kvinnor och idrott under olympiska spelen 1968 kretsar 

kring könsspecifika uttryck, där könet understryks. Hbl väljer i flera 

framställningskategorier att beskriva idrottande kvinnor som flickor. De flesta fallen 

kan inte motiveras med personens ålder. I vissa fall beskrivs kvinnorna endast genom 

sitt yttre. Nyheter och aktualitetsprogram, till vilken idrott anses höra, tillhör den 

habermaska offentliga sfären. Då kvinnor har trängt sig in i den offentliga sfären blir de 

framställda genom den privata sfärens attribut. Deras omtal har ett nedsättande tonläge 

där de omvandlas från kvinna till flicka. 

3.2 Konstruktion av framställningar i Hufvudstadsbladet 1968 

3.2.1 Idrottsflicka 

Hbl har valt att tala om idrottande kvinnor som flickor. Det gör även HS 1968, vilket 

jag redogör för i underkapitel 3.3. Till exempel användes benämningen flicka i 

rubriceringen av mexikanska Norma Enriqueta Basilio de Sotelos historiska stund, då 

hon var den första kvinnan någonsin att tända OS-elden. I artikelinnehållet har hon 

också blivit omtalad som flicka. I artikeln ”Roddarparet i hårt heat”
87

, storlekskategori 

liten, behandlas kvinnorna som sekundärt nyhetsobjekt. I nyheten behandlas primärt 

finska roddare, men det berättas också kort om damsimmaren Marjatta Hara, som 
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kommer att möta bland annat en amerikan i sitt heat. ”Sammanlagt ställer 42 flickor 

upp”, skriver Hbl om damernas simtävlingar. Efter att finländska den simmaren i början 

nämns med hela namnet, omtalas hon i fortsättningen endast med förnamn. Siivonen har 

i sin studie observerat att kvinnor ofta omtalas med endast förnamn, istället för för- och 

efternamn, eller efternamn, vilket är ett vanligt bruk gällande män.
88

     

Stuart Hall talar i samband om andraskapet om infantilisering som används för att 

minska hotet mot den vita heterosexuella normen.
89

 Jennifer Hargreaves talar om hur 

kvinnor behandlas i medietexter för att minimera hotet män kan känna.
90

 Man vill 

upprätthålla den vita heteronormativa hegemonin genom att skapa framställningar som 

stöder detta. Med tanke på de tidigare presenterade utlåtanden som Avery Brundage och 

hans tidigare kolleger gav ut om kvinnor och idrott, är det inte konstigt att idrottande 

kvinnor omtalas som idrottande flickor i tidningarna år 1968. Flickor är lättare att 

hantera, de är mera lyhörda, flickor behöver inte tas på allvar. I sin analys om 

karikatyrer från det tidiga 1900-talet, har Jussi Turtiainen konstaterat att en feminin 

kvinna inte trotsar mannens plats på elitidrottens arena. Flickor gör det ännu mindre. 

Kane & Greendorfer har forskat i hur kvinnor infantiliseras och sexualiseras inom 

elitidrotten.
91

 Kvinnornas idrottsprestationer får en sekundär roll då koncentrationen 

ligger på utseende och ålder. Att omtala en kvinna som flicka kan också syfta på att det 

är fråga om ogifta, unga kvinnor, som ännu inte uppnått målet att gifta sig som 

samhället förväntar sig av dem på 1960-talet. 

3.2.2 Motgångarnas idrottsflicka 

Den näst mest dominerande framställningen av kvinnor på Hbl:s sportsidor 1968 är 

motgångarnas idrottsflicka. Resultatet i HS är den samma: motgångarnas idrottsflicka 

ligger på andra plats. HS resultat redogör jag för i kapitel 3.3.2. Jag har valt att dra 

paralleller med Siivonens licentiatavhandling, där hon som en av framställningarna 

använder den reflekterande framgångens kvinnor, som konstrueras genom sina 

motgångar.
 92

 Denna roll konstrueras av återkommande motgångar som kvinnan har 

eller har haft under sitt liv. Min kategorisering använder sig av benämningen 

motgångarnas kvinnor/flickor, då framställningen byggs upp direkt genom de 
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motgångar dessa idrottare har eller har haft. Genusforskningen har kommit fram till att 

kvinnor avbildas som offer oftare än män
93

. Kvinnor med motgångar kan ses som offer 

för miljön och handlingar hon fallit för.  

Hbl uppger att sprintrarna, och då speciellt den finländska sprintern Eeva Haimi, 

konstant har haft motgångar och svårigheter i sin karriär och nu i OS. Eeva Haimi har 

hamnat i ett hårt heat, och före tävlingarna rapporteras hon ha svårigheter att komma 

vidare från kvaltävlingarna. Journalisterna har inte mycket hopp för henne. En av 

artiklarna som handlar om Eeva Haimi är rubricerad ”Svårt heat för Haimi”
94

. Artikeln 

hör hemma i storlekskategorin liten. Artikeln börjar med meningen ”Eeva Haimi får i 

försöken på 800 m en minst lika svår uppgift som på 400 m i måndags.” Haimi 

rapporteras ha det näst sämsta personbästa i sitt heat. Bara i rubriken och den första 

meningen har Haimi tre gånger sagts ha svårigheter med svårt heat i försök på 800 m 

och tidigare på 400 m. Av hela sex stycken nyheter i kategorin motgångarnas 

idrottsflicka handlar tre om Eeva Haimi. Hon finns inte i någon annan kategori. Ingen 

av artiklarna i denna kategori ger en positiv bild av den idrottande kvinnan, och mesta 

dels av den idrottande finländska kvinnan. Hon möter bara motgångar och svårigheter.  

3.2.3 Skönhet och banbrytare 

På en tredje plats inom de mest använda framställningarna kommer kvinnan som 

representeras genom sitt yttre skal, och en dominerande faktor som skönhet. Det yttre 

skalet hjälper inte en kvinna att prestera bättre inom idrott. Medietexter på sportsidorna, 

som har behandlat kvinnan genom sin skönhet, har tillhört kategorierna allmänna och 

OS-invigning. En av dessa har fått rubriken ”Sköna OS-värdinnor visar mera av ben än 

insikter”.
95

 Också mexikanen de Sotelo har berömts för sitt yttre skal.  Enligt Stuart 

Hall
96

 simplifierar och reducerar stereotypiseringen sitt objekt. Värdinnorna beskrivs 

endast ha fysiska egenskaper av värde, till exempel skönhet och snygga ben, och inga 

psykiska förmågor värda att nämna. Ordvalet OS-värdinnor understryker också att det 

är frågan om endast kvinnor. Dyer hävdar att stereotypisering är också ett maktspel 

mellan styrande och underlydande.
97

 Och det spelas som något naturligt och 

oundvikligt. Då en sådan representation lyckas, etableras en hegemoni. I fem av 18 
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artiklar från OS 1968 behandlas kvinnan genom skönhet. Det beskrivs vara en viktig 

egenskap för henne. 

Att beskriva kvinnan via hennes skönhet reducerar henne från en helhet till att 

representera sitt kön genom en feminin faktor. Om hottentottvenusen Saartje utsattes för 

offentlig utställning av sin kropp, utsattes kvinnorna på sportsidorna under olympiska 

spelen 1968 för en extensiv offentlig utställning genom sin skönhet, och kvinnorna 

konstrueras genom det. 
98

 Hon förblir ett objekt och en ”fröjd för ögat” och får 

representera en del av de mjuka nyheterna.
99

 Kane & Greendorfer demonstrerar hur det 

ännu 1997 har varit självklart att en idrottande kvinna exponeras för sitt yttre istället för 

sin prestation, liksom dessa kvinnorna 1968.
100

 

de Sotelo kom in i nyheterna, inte enbart i egenskap av skönhet, utan också som 

banbrytare. Alla de tre nyheterna under denna framställning behandlar de Sotelo som 

den första kvinnan som någonsin fått tända OS-elden. En av dessa tre nyheter hamnar 

också i kategorin idrottsflicka redan på grund av rubriken, och i textinnehållet uppges 

hon ha haft motgångar i form av en fotskada före invigningen. Artikeln med rubriken 

”Första flickan tände olympiska elden” berättar i texten att de Sotelo var den första 

kvinnan någonsin som fått tända den olympiska elden.
101

 I bildtexten omtalas hon igen 

som flicka. de Sotelo är den första kvinnan som bryter denna manliga tradition. Genom 

att infantilisera hennes värdiga position som banbrytare rubbas inte den heteronormativa 

ordningen med det manliga könet som dominerande inom elitidrotten.  

3.2.4 Kvinna 

I kategorin kvinna faller de artiklar som behandlar enbart eller specifikt könet. I en av 

texterna har det lyfts fram att en manlig idrottare har just kvinnliga beundrare, men 

större roll än så har inte kvinnan fått i innehållet.
102

 I dessa artiklar har kvinnan 

kategoriserats som sekundärt nyhetsobjekt. Hon står som objekt med uppgift att stöda 

och bekräfta någon annans roll än hennes egen. Enligt Creedon får kvinnan ofta rollen 

som biperson inom elitidrotten.
103

 Dock bygger även dessa framställningar på 

kvinnornas roll inom idrott. Siivonen talar om relationshärledda positioner, där objektet 
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identifieras genom sin relation till någon annan.
104

 En kvinnlig beundrare identifieras 

genom hennes manliga idol. En hustru genom sin man. Idrotten var ännu 1968 en 

traditionellt mansdominerad bransch, och kvinnan fick utrymme som ett sekundärt 

nyhetsobjekt genom mannen och genom sin femininitet. Halonens forskning om 

kvinnors exponering i medierna från 30 år senare, har hittat liknande mönster ännu på 

90-talet.
105

 Kvinnan får utrymme i den offentliga sfären, i de hårda nyheterna, genom 

sina feminina attribut. 

3.3 Olympiska nyheter om kvinnor på sportsidorna 1968 – Helsingin Sanomat 

Under perioden 8-17.10.1968 hade Helsingin Sanomat 23 artiklar, notiser eller 

bildtexter om kvinnor på sportsidorna i nyhetsflödet om de olympiska spelen. 5 av 23 

(22 %) av dessa kategoriseras under bildtext, 8 av 23 (35 %) artiklar kategoriseras som 

små, 8 av 23 (35 %) som medelstora, 1 är en halvsida och 1 helsida vilka båda utgör 4 

% av materialet från HS 1968. Kvinnan hanterades som primärt nyhetsobjekt 19 gånger 

av 23 och som sekundärt nyhetsobjekt 4 gånger av 23. Jämförelsevis har HS behandlat 

kvinnan som primärt nyhetsobjekt 14% oftare än Hbl under 1968. Antalet nyheter om 

kvinnor är också flera då Hbl hade 18 nyheter om kvinnor och HS 23. Både HS och Hbl 

hade under 1968 de flesta nyheterna i storleken liten och medelstor. Båda hade 

dessutom en större nyhet om kvinnor och idrott. Till skillnad från Hbl hade HS ingen 

nyhet om kvinnor och idrott på omslagsplats, men istället hade HS en helsidesnyhet om 

OS-invigningen med Enriqueta Basilio de Sotelo som sekundärt nyhetsobjekt. I tabellen 

3D och 3E illustreras artikelstorlekarna och de primära/sekundära 

nyhetsobjektpositionerna i tal och som stapeldiagram. 
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Tabell 3D 

Artikelstorlek Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Bildtext 5 5 0 

Liten 8 8 0 

Medelstor 8 6 2 

Halvsida 1 0 1 

Helsida 1 0 1 

Sammanlagt 23 (100 %) 19 (83 %) 4 (17 %) 

 

Tabell 3E 

 

Av 23 medietexter  handlar 6 om OS i allmänhet eller OS-invigningen. Procentuellt blir 

detta 26 %, vilket i sig verkar relativt stort. 74 %, eller 17 medietexter, koncentrerar sig 

på sportgrenar.  4 medietexter behandlar kvinnor som ett sekundärt objekt i nyheterna, 

procentuellt 17 %. I 83 % av medietexterna behandlas kvinnan som ett primärt 

nyhetsobjekt. Som jämförelse kan nämnas att Hbl har hela 61 % artiklar som behandlar 

allmänna ämnen eller OS-invigningen och endast 39 % behandlar kvinnan genom idrott. 

I detta avseende har HS gett större vikt åt kvinnan som idrottare år 1968. Hbl har 

dessutom behandlat endast 3 idrottsgrenar där kvinnor omnämns, då antalet i HS är 

dubbelt, det vill säga 6 idrottsgrenar. I tabell 3F kan dessa tal ses sammanfattade. 
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Tabell 3F 

 

Den ena allmänna artikeln i HS handlar om kvinnliga idrottare och p-piller med 

rubriken ”Konditionen upprätthålls med p-piller”
106

 och den andra handlar om 

kvinnornas obligatoriska könstester, ”Deltagande förutsätter granskning av kön”
107

. 

Artikeln om p-piller indikerar att kvinnor i vanliga fall skulle ha svårt att upprätthålla 

sin kondition i OS-form pga. den normala hormoncykeln, och att den naturliga tillvaron 

som kvinna fysiskt inte passar in i OS. Artikeln är kategoriserad till storleken liten. 

Jonita Siivonen har i sin analys lagt märke till att kvinnor i sportjournalistiken ofta 

omtalas med hjälp av bipersoner
108

, liksom Pamela Creedon i sina forskningar kring de 

amerikanska medierna.
109

 I denna artikel behandlas idrottande kvinnor men endast deras 

tränare eller underhållstrupper har fått uttala sig i ämnet. Detta exemplifieras med två 

satsinledningar ”En simtränare berättar”
110

 och ”Läkaren från ett annat lag säger”
111

.  I 

inledningen nämns att både gifta och ogifta kvinnor använder sig av pillren, och i slutet 

poängteras att även om också katolska idrottsflickor använder detta medel har det 

ingenting att göra med familjeplanering. Fast artikeln är i storlekskategorin liten, är den 

intressant med hela fyra olika kvinnorepresentationer i sig. Kvinnan behandlas som 
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Sportgren/Ämne Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Allmän 2 2 0 

OS-invigning 4 2 2 

Volleyboll 1 1 0 

Simning 3 3 0 

Spjut 4 3 1 

Friidrott 7 6 1 

Skytte 1 1 0 

Gymnastik 1 1 0 
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kvinna, sexuell varelse, idrottsflicka och blivande mor. Eftersom denna nyhet baserar 

sig på könet och det som kvinnan i fysisk könsindelning representerar (mens, 

hormoncykel), har artikeln fått denna representationskategori. Sexuella varelser och 

blivande mödrar tyder det sista stycket på: de katolska flickorna uppges inte äta piller 

för att förhindra graviditet vilket antyder att flickorna genom detta inte motsätter sig den 

katolska kyrkans vilja att kvinnor genom sex skall skaffa barn. På flera ställen omtalas 

kvinnorna med ordet flickor
112

 i samband med idrott. Genom det har artikeln även 

hamnat i representationskategorin idrottsflicka.  Kvinnorna reduceras till sitt biologiska 

kön i stället för att ses som en helhet.
113

  

I genomgången av materialet identifierade jag 15 olika framställningar för kvinnor på 

sportsidorna i HS 1968. En lista på alla framställningar finns i slutet som bilaga 3. I 

denna analysdel kommer jag att gå närmare in på de mest använda framställningarna. 

De fem dominerande framställningarna är följande: 

Idrottsflicka    6 st. 

Motgångarnas idrottskvinna   5 st. 

Skönhet     5 st. 

Hjältinna     4 st. 

Framgångens idrottskvinna/-flicka 3 st.
114

 

 

De framställningar jag funnit i HS följer i hög grad samma modell som i Hbl. De tre 

första framställningarna idrottsflicka, motgångarnas idrottsflicka och skönhet följer 

samma ordningsföljd i båda tidningarna. Under sommarspelen i Mexiko City 1968 har 

båda dagstidningarna ett klart mönster för kvinnorna i de tre dominerande 

framställningarna. Idrottande kvinnor omtalas i första hand som flickor utan att det 

direkt kan motiveras med ålder, i andra hand framställs idrottande kvinnor genom sina 

motgångar och i tredje hand genom femininitet och skönhet.  

3.4 Konstruktion av framställningar i Helsingin Sanomat 1968 

Alla de fem mest återkommande framställningarna är könsbundna i Helsingin Sanomat 

1968. I analysen av Hbl 1968 var en av de fem mest dominerande inte direkt 

                                                 
112

 Övers. tytöt 
113

 Hall, 1997, 259-269 

114
 dessutom har även framställningen naturnyck uppkommit med lika tre gånger 
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könsbunden. Representationen ”naturens nyck”, som är på en delad femteplats i HS 

med framställningen framgångens idrottskvinna/-flicka, kunde vara oberoende av könet 

ifall könet inte nämndes i samband med prestation/ämne.  

3.4.1 Idrottsflicka 

Såsom Hbl har HS också valt att tala om kvinnliga idrottare som idrottsflickor. Finska 

språket tillåter att indikera könet med att lägga ändelsen –tar efter det beskrivande 

subjektet. Språkbruket liknar svenskans skådespelare/skådespelerska, servitör/servitris, 

och dessutom använder HS sig av att använda ordet flicka i samband med subjekt som 

beskriver akten. I artikeln ”Jag vill vinna två till”
115

 tituleras den amerikanska sprintern 

löparflicka
116

 och guldmedaljflicka
117

 hela två gånger. Den 23-åriga, svarta kvinnan 

hade vunnit guld på 100 meter för damer, och hon ville försöka vinna två medaljer till.  

”Eldtänderskan är inte rädd för trappstegen”
118

, i storlekskategorin liten, behandlar 

Enriqueta Basilio de Sotelo som en idrottande flicka. Direkt könsbundna beskrivningar 

om henne finner man flera av. Den första finns i rubriken med ”tänderskan”
119

. 

Dessutom tituleras hon ”segrarinna i hinderloppet”
120

, ”den svarthåriga och grönögda 

mön”
121

 och ”flicka”
122

. Förutom detta omtalas hon som syster och dotter i och med att 

man berättar om hennes familj. Hennes prestationer som idrottare behandlas med två 

meningar; ”Äran [för eltändningen] har fått segrarinnan av 400 och 800 meterloppet i 

Mexico, den 20-åriga studeranden Enriqueta Basilio.”
123

 och ”Flickans rekord i är 11,0 

hinderloppet och 55,0 på 400 meter”
124

. Fast de Sotelo har fått äran att som första 

kvinna tända den olympiska elden, avbildas hon genom traditionella feminina 

stereotyper och infantilisering. Heteronormen upprätthålls trots denna historiska 

händelse. Den privata sfären tränger sig in i nyhetsbeskrivningen och gör nyheten av 

henne mjukare, och de Sotelo avbildas genom hennes relation till sin familj.
125

 de 

Sotelos roll som tändare av olympiska elden bryter en lång, maskulin tradition, och hon 

                                                 
115

 Övers. Haluan voittaa kaksi lisää, HS 17.10.1968 
116

 Övers. juoksijatyttö 
117

 Övers. kultamitalityttö 
118

 Övers. Tulen sytyttäjätär ei pelkää portaita, HS 10.10.1968 
119

 Övers. sytyttäjätär 
120

 Övers. aitajouksun mestaritar 
121

 Övers. mustatukkainen ja vihreäsilmäinen neitonen 
122

 Övers. tyttö 
123

 Övers. Tämä kunnia on suotu Meksikon 400 metrin ja 80 metrin aitajuoksun mestarittarelle, 20-

vuotiaalle opiskelijalle Enriqueta Basiliolle. 
124

 Övers. Tytön ennätys aitajuoksussa 11,0 ja 400 metrillä 55,0. 
125

 van Zoonen, 1998, 36 



  

 

 

43 

 

trotsar könssystemet genom denna akt. Diskursen kring henne vill ändå avbilda henne 

som en feminin varelse, och maktspelet har därmed inte ännu gett kvinnan en likvärdig 

plats på elitidrottens arena. 

 3.4.2 Motgångarnas idrottskvinna 

HS har inte skrivit lika mycket som Hbl om Eeva Haimi, men de två nyheter där hon 

behandlas beskriver henne som motgångarnas idrottskvinna. Två av de fem artiklarna i 

kategorin handlar om spjutkastaren Kaisa Launelas problematiska väg till OS.  Den 

amerikanska simmaren Debbie Meyer har skadat sig och går på kryckor. HS behandlar 

kvinnliga idrottare med motgångar som kvinnor och inte flickor, då Hbl har valt att tala 

om flickor. Även om benämningen flicka används i många andra sammanhang, omtalas 

idrottarna i denna framställningskategori med förnamn, exempelvis ”Kaisa kvitterade 

sin biljett sorgmodigt”
126

, vilket är en skillnad till Hbl där Eeva Haimi omtalas med för- 

och efternamn. Siivonen konstaterar att detta är normativt i dagstidningar.
127

 Kvinnor 

omtalas med förnamn, men också för- och efternamn - sällan enbart efternamn.  

I samma artikel berättas Launela ha påbörjat sin OS-resa med dystert sinne och avslutat 

den med samma känsla. Stycket ”…med sin åttonde, och därmed kvalificeringens sista 

plats, fyllde hon förväntningarna och kom vidare till finalerna”
128

 inger hopp, men 

genom att nämna att hon placerade sig som sist betonas ändå att Launela fått kämpa för 

sin plats i finalen. I artikeln används adjektiv som sorgligt och sorgmodig
129

, och 

beskrivningar som till exempel ”…inte ens med god vilja lyckades Kaisa ge sitt 

bästa”
130

, ”Kaisa sträckte vänstra sidan”
131

, ”Kaisa torkade tårar ur ögonvrån”
132

 och 

”Så gick det för henne i de sista fyra kasten”
133

. Artikeln hamnar i kategorin medelstor 

med sina två spaltbredder. Kaisa Launela är en av 6 kvinnor i Finlands OS-lag i Mexico 

City 1968. Kvinnorna representerade 9 % av hela laget. I denna diskurs reflekteras en 

motvilja för finska kvinnors deltagande i elitidrotten. Kaisa Launela lyckades 

kvalificera till finalen, men hennes prestation nedvärderas i HS artiklar. Launela 
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tilldelas rollen som offer
134

 som gör bort sig i tävlingen, som om det hade varit fel att ha 

henne med och tävla. Launela i HS beskrivs på samma sätt som löparen Eeva Haimi i 

Hbl: de flesta artiklarna om henne hamnar i kategorin motgångarnas idrottsflicka. De 

språkliga mönstren är lika i båda tidningarna: dessa kvinnor behandlas genom sina 

idrottsprestationer, men prestationerna består av motgångar och svårigheter och har en 

negativ laddning. Diskurser som denna konstruerar normer kring idrottande kvinnor och 

bestämmer vilken diskursen kring dem är.
135

 Detta reproducerar kvinnan som 

misslyckad på elitidrottens arena och ifrågasätter hennes plats där.  

3.4.3 Skönhet 

Framställningen om kvinnor som skönheter har på sportsidorna i HS 1968 under OS 

uppnått en tredje plats, i likhet till Hbl 1968. Procentuellt utgör detta 23% av materialet 

från HS 1968.  I en liten artikel med rubriken ”Ögonen på de snabba skönheterna”
136

 

beskrivs två löpare från Sovjetunionen så vackra, att herrarna slutar träna för att stirra på 

dem. Deras prestationer som idrottare ryms in i endast en mening ”Både Verbele och 

Petshenikina deltar i 400 meters loppet”
137

. Deras skönhet beskrivs på en spaltbredds 

nyhet med ”Två blonda och långbenta idrottsflickor följs…”
138

, ”..väckte verkligen 

uppmärksamhet då de spurtade på friidrottsplanet..”
139

, ”..som verkligen inte väcker 

associationer till ’de forna tidernas östeuropeiska, grova idrottarkvinnor..”
140

 och ”…är 

till sin natur glada, vänliga och pratsamma, så dessa sköna flickor…”
141

. Dessa idrottare 

kan vara hur bra som helst i sin gren, men de uppmärksammas endast genom sin 

skönhet, en faktor som räknas vara fördelaktig för en kvinna. Det till och med 

understryks att dessa kvinnor inte motsvarar stereotypen av tidigare östeuropeiska 

damidrottare. Myten om östeuropeiska damidrottare lever faktiskt ännu i dag. Att män 

överhuvudtaget och herridrottare gärna tittar på dessa skönheter och uppvaktar 

kvinnorna konstant, ger en bild av att det är något kvinnor och damidrottare borde 

sträva efter. Diskursen kring dessa idrottare i OS kretsar kring deras uppgift att i deras 

all skönhet behaga män till sina sätt och sitt yttre. Skönhet får en konnotativ betydelse i 
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att vara en viktig faktor för kvinnor. Jennifer Hargreaves har senare forskat idrottande 

kvinnor och sexualiseringen av dem.
142

 Hon uppger sexualiseringen vara så trivialiserad 

att det ger en grund för en konstant upprepad diskriminering. Artiklar i de tryckta 

medierna från 1968 tyder på att trenden har funnits redan då, och har endast förändrat 

formen i jämförelse till 2008. I analysen från 2008 hittar man inte lika direkta 

beskrivningsstrategier där en idrottande kvinna skulle uppmärksammas i medierna 

endast genom sin skönhet, även om det finns antydningar på det också i artiklar som 

primärt behandlar kvinnor och idrott genom andra perspektiv. 

3.4.4 Hjältinna 

Denna kategori, hjältinna, är till sin beskrivningsstrategi olika än de tidigare 

presenterade. I dessa medietexter koncentrerar sig innehållet på kvinnornas 

idrottsprestationer, även om civilståndet också ofta framförs. ” Tre kvinnor skjuter vid 

sidan av män”
143

 berättar om tre kvinnor som är bra nog att tävla tillsammans med män 

i skytte för första gången i OS-historian. Idrottarna omtalas främst som kvinnor, och 

deras prestationer har av värde som sådana, inte genom deras män, tränare eller andra 

bipersoner.
144

 Exempel på detta finns i delmeningen ”…i år slog hon alla män med nära 

på nytt världsrekord och ett poäng över rådande OS-rekordet med 598 poäng i en 

tävling som åtnjuter hög status bland östeuropeiska länder och hålls i Tbilisi”.
145

 

Innehållet tar också en frågande ställning till den amerikanska skytten Margaret 

Thompson, som har presterat bättre än sina manliga rivaler, men är ändå inte med i OS-

laget. I artikelinnehållet berättas följande; ”Hon blev inte vald in i laget, även om hon 

vann herrarnas mästerskap med salongsgevär 60 skott liggande. En gång sköt hon hela 

599 poäng!”.
146

  

Medietexterna ur denna kategori får kvinnorna att framstå som hjältinnor då de slår män 

i sin egen sportgren. Kvinnorna framställs också i denna kategori som den andra, 

mannen står för standarden som kvinnan försöker uppnå.
147

 Största skillnaden är att 

dessa kvinnor behandlas som ett slags hjältinnor då de klarar av detta, de beskrivs inte 
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som naturnyck som behöver ta könstest för att kunna framstå också som kvinnor. De får 

den ära av sin framgång som de bör få. Kvinnans civilstånd omnämns där det är möjligt. 

Även om dessa kvinnor är kunniga inom sin gren, visas det att de tillhör ”de normala”, 

heteronormen, och avviker inte från den genusordningen som ansetts vara standard, fast 

de är framgångsrika i en maskulint dominerad sport.   

3.4.5 Framgångens idrottsflicka 

Kvinnor i kategorin uppskattas genom sin idrottsprestation, men de omtalas konsekvent 

med sådana beskrivningar att könet framgår klart. I artikeln ”Stavmännen till 

fortsättning i Mexico”
148

 från denna kategori, kan man finna också flera andra olika 

framställningar om kvinnor
149

, fastän artikeln är kategoriserad i storleken liten. Kvinnan 

är kategoriserad som primärt nyhetsobjekt, fast rubriken skulle tyda på annat. Artikeln 

är en sammanställning av flera grenar och idrottarnas prestationer i dem. ”På damernas 

100 m flög Wyomina Tyus och Margaret Bailes iväg med tiden 11,2, vilket är också 

nytt OS-rekord.”
150

 beskrivs i en mening. Jonita Siivonen har i sin forskning lagt märke 

till att kvinnor, som beskrivs genom sin framgång, får en beskrivningsstrategi där 

framgången kommer lätt och de kan bara glida framåt utan stort besvär.
151

 I 

exempelmeningen används ordet ”flög”
152

 som beskrivande för hur kvinnorna har nått 

sitt mål, vilket ger en lätt stämning, som om löparna skulle ha flugit som fåglar till 

mållinjen.  

”Claudia Kolb tänker sluta”
153

 har framställningskategorin framgångens idrottsflicka. 

Artikeln är kategoriserad som liten till storleken. Claudia Kolb berättar att hon avslutar 

sin karriär som simmare efter Mexico, endast 18 år gammal. Hon beskrivs vara en av de 

bästa simmarna i världen, och har uppnått denna status i rätt ung ålder. Hon önskar 

kunna sluta sin karriär med två guldmedaljer i bakfickan. Kolb citeras med meningen 

”Jag tänker sluta efter OS, säger Claudia, möjligtvis deltar jag ännu under hösten i 

någon tävling om jag blir tillkallad, men det får räcka.”
154

 Den korta nyheten använder 

sig av uttryck som får idrottaren att framstå som om hon lättsinnigt fattar sina beslut och 
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inte tar det hela så allvarligt. Kolb önskar att hon vinner guldmedaljer, och hon deltar 

möjligtvis ännu under hösten i tävlingar. Dessutom kommer hon inte att försvara sin 

tidigare medalj från Tokio, utan deltar endast i två andra sträckor. I samband med 

hennes beslut om att sluta sin tävlingskarriär som 18-åring, har hon redan i den åldern 

lätt uppnått sina mål. 

Framställningar om kvinnor i denna kategori skapar det intrycket att de kvinnor som 

erhåller framgång inom idrotten, gör det utan stort besvär och ansträngning. Deras 

talanger verkar vara medfödda, och de behöver inte svettas och arbeta hårt för sina 

resultat. Detta överensstämmer med Siivonens fynd där kvinnor med framgång också på 

annat håll drivs in i ett flöde, som för med sig framgång.
155

 

3.5 Sammanfattning om kvinnor på sportsidorna 1968 

Kvinnor kan inte sägas få mycket spaltutrymme på sportssidorna, i vardera HS eller Hbl 

1968. Dessa medier anses ha varit ledande tryckta medier bland finsk- och 

svenskspråkiga majoriteten i Finland under 1968.  

Tabell 3E 

 

Kvinnorna får utrymme på spalterna mest genom små och medelstora nyheter i båda 

tidningarna (se tabell 3E). Halvsidor, helsidor och omslag är enstaka i båda tidningarna, 

och dessutom har kvinnan i de till fysiska storleken större nyheterna sekundära 

nyhetsobjektets roll. 

De kvinnor som får spaltutrymme, behandlas oftast inte genom en idrottsprestation, utan 

de hanteras genom olika könsbundna framställningar. Majoriteten av ämnen i artiklarna 

har varit allmänna eller behandlat OS-invigningen ännu flera dagar efter själva 
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tillställningen. Detta händer speciellt i Hbl, vars ämnesval kretsar till 61 % omkring 

allmänna ämnen eller OS-invigningen. Kvinnor på sportsidor har behandlats i minoritet 

genom sina sportgrenar och idrottsprestationer under 1968. Den mest dominerande 

framställningen i båda tidningarna var idrottsflicka, där kvinnan i fråga hanteras nog 

genom idrott, men istället för en jämbördig idrottare till män blir hon infantiliserad till 

en flicka. Kvinnans roll på elitidrottens arena som en allvarlig idrottare ifrågasätts i den 

offentliga diskursen i dagstidningarna. Andra återkommande framställningar i analysen 

av materialet från 1968 har varit bland annat skönhet, där kvinnan framstår endast 

genom det yttre, det vackra, ett attribut som kan anses vara till hög grad feminin. I dessa 

framställningar kan kvinnan i fråga vara idrottare, men hon får värde genom annat än 

sina satsningar inom sporten. Hon får reduceras till det som anses vara eftersträvansvärt 

för en kvinna enligt en traditionell kvinnoroll. Ännu 1980 behandlade till och med 

Suomen Urheilu idrottande kvinnor som ett slags naturnyck och problematiserade 

konstruktionen av deras identitet, eftersom muskulösa kvinnor inte motsvarade den 

rådande skönhetsideologin.
156

 Jennifer Hargreaves talar i samband om idrottande 

kvinnors feminisering om att minimera hotet män kan känna för maskulina kvinnor.
157

 

Genom detta behålls den heterosexuella hegemonin oberörd. Samma gäller 

infantilisering som en strategi för att inte rubba om strukturerna.  

Procentuellt hanteras majoriteten av kvinnor som primära nyhetsobjekt. Då man räknar 

enstaka artiklar är summan inte stor. Hela materialurvalet består av sammanlagt 18 + 23 

= 41 artiklar från två medierna under en tiodagars period. Positivt är att kvinnan till stor 

del behandlas som ett primärt nyhetsobjekt då hon får spaltutrymme. Det sorliga är att 

hon inte uppskattas på sportsidor genom sin idrottsprestation. Kombinerat med att 

storlekarna i de medietexter där kvinnan omnämns är i stor utsträckning små, 

medelstora eller endast bilder/bildtexter under 1968, kan man konstatera att kvinnor inte 

ännu 1968 uppskattas som värdefulla nyhetsobjekt som idrottare eller genom sin 

idrottsprestation. 
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4. ANALYS – 2008 OCH OLYMPISKA SPELEN I PEKING 

I följande kapitel redogör jag för de resultat jag har hittat i min forskning ur materialet 

från 2008. Som tidsperiod har jag använt 7.-16.8.2008, en tiodagars period. 

Tidsperioden är vald i enighet med materialet från 1968, från början av OS, för att 

kunna jämföra material och mängden av allmänna artiklar och nyhetsflödet av det 

dominerande ämnet OS-invigningen 1968. Materialet består av notiser och artiklar ur 

Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Till skillnad från 1968 har tidningarna inte 

längre år 2008 publicerat endast bildtexter eller bilder som ensamstående nyheter. 

Storlekskategoriseringen följer samma principer som analysen för 1968. 

4.1 Olympiska nyheter om kvinnor på sportsidorna 2008 – Hufvudstadsbladet 

Under tiodagarsperioden erbjöd Hbl till antalet 73 stycken medietexter på sportsidorna där en 

kvinna omnämns i någon roll. De flesta medietexter kategoriserades under storlekskategorin 

liten, till antalet 37 stycken, vilket utgör 51 % av hela utbudet. Dessutom fanns det 14 stycken 

(18 %) medelstora artiklar, 14 stycken (18 %) helsidesartiklar, och 7 stycken (10 %) 

halvsidesartiklar och ett omslag. I 89 % av medietexterna behandlades kvinnan som primärt 

nyhetsobjekt, och i 11 % av medietexterna hade kvinnan en sekundär roll. Procentuellt har 

artikelstorlekar i halvsidas och helsidas kategori ökat mest sedan 1968 då 11% (2st.) av 

artiklarna var halvsidor, inga helsidor om kvinnor fanns, men nog ett omslag, vilket utgjorde 

6%, och sammanlagt 17%.  Nu har Hbl sammanlagt 30% halvsidor, helsidor och omslag där 

kvinnor får exponering. Medelstora artiklarna har minskat från 33 % år 1968 till 19% 2008. 

Tabell 4A och 4B illustrerar talen. 

Tabell 4A 

Artikelstorlek Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Liten 37 st. /  51 % 34 3 

Medelstor 14 st. / 19 % 12 2 

Halvsida 7 st. / 10 % 6 1 

Helsida 14 st. / 19 % 12 2 

Omslag 1 st.  / 1 % 1 0 

Sammanlagt 73 (100 %) 65 (89 %) 8 (11 %) 
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Tabell 4B 

 

 

Sportgrenar eller ämnen i nyhetsflödet där kvinnor behandlades var 16 till antalet. De 

tre mest exponerade grenarna var simning, skytte och på en delad tredjeplats friidrott 

och segling. I endast 6 % av nyheterna behandlas OS-invigning eller ett allmänt ämne, 

resten koncentrerar sig på idrotten. I detta kan man se en stor skillnad till 1968, där 

sportgrenar var kvinnor omnämns var endast 3 och 61 % av teman i artiklarna 

behandlade OS-invigningen eller allmänna ämnen. En stor förändring har skett i detta 

avseende. Kvinnor får en mångsidigare roll som idrottare då grenar, som presenteras, 

finns flera. En motor i denna förändring har säkert varit den stora ökningen av 

kvinnornas grenar i spelprogrammet och ökad andel kvinnliga idrottare i OS-laget. År 

1968 deltog 6 finska kvinnor i laget och år 2008 var de kvinnliga deltagarnas andel 26.  
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Tabell 4C. Grenar till antalet och sortering enligt primärt/sekundärt nyhetsobjekt 

 

Diskursanalysen om framställningar följer. Jag jämför också hur 

framställningskategorierna har förändrats sedan 1968. 

I analysen fann jag 22 olika framställningar kvinnor har fått på sportsidorna i Hbl 2008 

under en tiodagars period i Peking 2008 OS-nyhetsflödet. En lista på alla 22 

framställningar finns som bilaga 4 i slutet av denna avhandling. 

 

 

 

Sportgren/Ämne Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Allmän 3 0 3 

OS-invigning 1 1 0 

Badminton 2 2 0 

Cykel 3 3 0 

Fotboll 6 6 0 

Friidrott 7 5 2 

Gymnastik 1 1 0 

Handboll 2 2 0 

Judo 2 1 0 

Ridning 5 5 0 

Rodd 5 5 0 

Segling 7 6 1 

Simning 14 13 1 

Skytte 13 11 2 

Tennis 4 4 0 

Tyngdlyftning 1 1 0 
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De fem dominerande framställningarna var följande: 

Framgångens idrottskvinna/idrottare/lag  24 st. 

Motgångarnas idrottare/idrottskvinna/lag  23 st. 

Mor      7 st. 

Medaljhopp       6 st.       

Besvikelsens idrottskvinna    5 st. 

 

De andra framställningarna om kvinnor innehåller roller som medaljören, rollmodellen, 

feta idrottande kvinnan, hushållerskan eller arbetskamraten. Dessa framställningar 

förekommer dock enstaka. Motgångarnas idrottare och framgångens idrottare är klart 

dominerande framställningarna under 2008 OS-nyhetsflödet i Hbl med 24 och 23 st., då 

den tredje platsande framställningen mor har endast sju stycken omnämningar. 

I jämförelse till 1968, hade Hbl 12 olika framställningar i sina 18 stycken artiklar. År 

2008 kunde jag finna 22 olika framställningar i 73 stycken artiklar. Framställningarna år 

1968 i Hbl är mer könsbundna eller könsindikerande än 2008. Banbrytare, assistent, 

naturnyck och färgad framställningskategorierna år 1968 är inte könsspecifika om de 

inte har annan indikation till könet, men diskursen i artiklarna antydde könet klart. 

Banbrytare var banbrytare just på grund av sitt kön och assistenten omtalades också som 

fru. Flesta av framställningarna hade föga kopplingar till idrotten. År 2008 finns det 

ännu kvar könsbundna framställningskategorier, men 15 stycken av kategorierna har 

direkta kopplingar till idrotten. De flesta av de övriga framställningar beskriver 

kvinnans relationer i den privata sfären eller är direkt könsindikerande. Exempel på 

dessa är till exempel dotter, hushållerska och mor. 

4.2 Konstruktion av framställningar i Hufvudstadsbladet 2008 

I de fem dominerande framställningar om kvinnor på sportsidorna i Hbl är endast en 

direkt könsbunden (mor), med sju stycken artiklar, vilket utgör 10 % av materialurvalet. 

I följande underkapitel exemplifierar jag dessa fem dominerande 

framställningskategorier och begrundar min analys. 
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4.2.1 Framgångens idrottskvinna 

24 st. av de 73 artiklarna i Hbl har fått kategorin framgångens idrottskvinna, vilket utgör 

33 % av materialet. ”Titta vår mamma vann guld”
158

 är en av de medietexter där 

kvinnan behandlas genom sin framgång. Satu Mäkelä-Nummela vann guldmedalj i 

skytte i Peking OS 2008, och i och med det blev den tredje kvinnan med individuell 

guldmedalj från sommar-OS i Finlands OS-historia. Artikeln har fått dessutom 

framställningskategorierna mor, hustru och hushållerska. Representationer skapas i 

förhållande till andra identiteter. De produceras och reproduceras genom sociala 

strukturer och är starkt kopplade till olika sätt att skapa könet till exempel genom 

diskurs.
159

 Här reproduceras kvinnans identitet som mor, hustru och hushållerska och 

ger OS-guldmedaljören en traditionell identitet som framför allt är att vara kvinna. 

Enligt Judith Butlers syn konstrueras könet genom vardagliga saker vi gör och 

kvinnlighet och manlighet utförs genom akter.
160

 Mäkelä-Nummelas kön konstrueras i 

denna artikel genom akter. Hon får tack för sin idrottsprestation men de första tre 

styckena i textinnehållet behandlar henne genom hennes roll som mor och hustru. Första 

styckets första delmening och andra meningen beskriver detta ”…fick hon äntligen 

prata med sina mest trogna fans. Maken och tränaren Matti och sonen Patrik, som 

samma dag hade börjat tvåan.”  Stor vikt ges i denna helsidesartikel åt Mäkelä-

Nummelas traditionella framställning som kvinna. Hennes bakgrund som dotter till en 

jagare, och ung jagare även själv, en guldmedaljör i en gren som inte traditionellt har 

ansetts feminin, balanseras med berättelser om hennes och makens kärlekshistoria, 

hennes vilja att hålla reda på hemmet och hemsysslorna även på distans, och hennes 

arbete som servitris. Hon berättas också leva ett anspråkslöst liv. Denna nyhet om Satu 

Mäkelä-Nummelas OS-guldmedalj, tredje någonsin av en finländsk kvinna i en 

individuell gren i sommar-OS är rubricerad ”Titta, vår mamma vann guld”. Mäkelä-

Nummelas idrottsprestation och hennes karriär inom idrotten behandlas direkt i ett av de 

12 styckena artikeln består av. 

Om Mäkelä-Nummelas och makens kärlek berättas genom idrotten ”Genom skyttet 

hittade hon också kärleken. Maken Matti Nummela har tre gånger tävlat för Finland i 

OS…”. Det finns alltså inte skäl att vara rädd för att heteronormen och strukturerna 
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skulle ha förändrats även om en kvinna har vunnit guld i en maskulin sportgren. Det är i 

sin grund och botten ”en vanlig kvinna” som har vunnit guldmedaljen i en lite 

maskulinare gren som skytte. Mäkelä-Nummela som hushållerska framförs till exempel 

genom meningen ”Jag har mejlat två gånger och frågat om han har plockat vinbären 

från våra buskar, utan att få något svar. Nu sade han att han börjat plocka bären och han 

dammsög i går…”. Nästa mening avbildar henne som den dominerande i 

hushållssysslor i familjen ”En reporter konstaterar att det låter som om det är frugan 

som styr och ställer där hemma.”, Mäkelä-Nummela bekräftar detta antagande. Därpå 

konstaterar artikeln ”Sådan är hon, Finlands senaste OS-guldmedaljör.”. Hon agerar 

även på distans inom den privata sfären och hemmet, och hennes roll i hemmet 

poängteras, även om orsaken till hennes offentlighet kommer från den offentliga sfären 

- elitidrotten och OS-guldmedaljen. Diskursen kretsar stark kring det privata, och gör 

nyheten mjuk. Liknande drag kunde man finna 1968 i artikeln om kvinnoskyttar, som 

hade kunnat uppnå samma nivå och till och med segra de manliga rivalerna. Kvinnornas 

personliga relationer till män, det vill säga, deras civilstånd, behandlades även om den 

inte hade större relevans för deras prestationer som idrottare. Genom civilståndet kunde 

man konstatera att de i sin grund och botten tillhör heteronormen, och väller inte 

strukturerna genom att skapa annorlunda framställningar om kvinnor. I samma 

utsträckning fanns kvinnor inte exponerade under 1968 i någondera av tidningarna. 

Endast Enriqueta de Basilios tändning av OS-elden fick utrymme i ett omslag, och där 

behandlades hon inte som ett primärt nyhetsobjekt och inte heller främst genom sina 

idrottsprestationer. Denna kategori av framgångens idrottande kvinnor fanns ej heller, 

de idrottande kvinnorna framställdes närmast genom sina motgångar. 

I motsats till näst dominerande framställningskategorin motgångarnas idrottskvinna, 

beskrivs framgångens idrottskvinna som om de inte upplever sig ha några problem alls. 

”Medan motståndaren darrade och missade prickade Mäkelä-Nummela ner den ena 

duvan efter den andra…”  berättas det om tävlingens lopp. Mäkelä-Nummela beskrivs i 

en positiv stämning; ”Men lika lugn och behärskad som guldmedaljören är på 

skyttebanan, lika temperamentsfull och sprallig är hon privat. Utläggningarna kommer 

rappt och med glimten i ögat…”. Hennes framgång beskrivs ha kommit lätt och 

naturligt, av sig självt. Guldmedaljen kan alltså nås genom att vara en vanlig kvinna, en 

mor, en hustru, en hushållerska. Siivonen beskriver hennes kategorisering av den raka 

framgångens kvinnor enligt följande: 
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”Deras svårigheter eller sämre dagar får inget utrymme. Gemensamt i den 

omedelbara framtoningen är också en huvudperson med glad eller 

målmedveten utstrålning på bild. Det goda, lätta livet och framgången 

betonas… Målmedvetenheten finns också i huvudpersonens uttalanden liksom 

ett slags självklar framgångston som inte ifrågasätter den personliga 

möjligheten till ett ”lyckat liv”.
 161

 

Exponeringen av Mäkelä-Nummela är mycket lika Siivonens beskrivning, och de stora 

artiklar hon får utrymme i, kunde tolkas som personporträtt lika till materialet i 

Siivonens licentiatavhandling. Framgångens kvinnor möter inte motgångar i diskursen 

kring dem, utan framställs problemfria. 

4.2.2 Motgångarnas idrottare/idrottskvinna/lag 

Namnet på framställningskategorin är densamma som den dominerande framställningen 

från 1968 OS-nyhetsflödet också har. I kategorin har objektet fått flera benämningar 

eftersom könet inte alltid är uttalat och kvinnan hanteras i första hand som en idrottare. I 

vissa fall är könet ändå omnämnt, som till exempel i Dagens grej
162

  där man speciellt 

nämner att det är fråga om damhandboll. Detta tyder på Stuart Halls andraskapsteori, 

där mannen är standarden (handboll) och kvinna den andra (damhandboll).
163

 Det ligger 

djupt inne i strukturerna att använda prefixet dam, vilket implicerar att kvinnoidrottare 

inte är lika uppskattade, eftersom de inte är normen. Det finns alltså handboll, och sen 

finns det damhandboll. Ur materialet 1968 hittar man inte prefix, men talsättet om 

idrottande kvinnor är direkt könsbundna. Simmerskor, flickor, hustrun och mödrar 

tävlade på 60-talet i OS. Man kunde inte missta könet, och skillnaden till män gjordes 

tydlig och klar. Judith Butler framför att könet och genusordningen är historiskt och 

kulturellt konstruerat, och i detta fall kan man se rester av detta i diskursen under 2008 

från 1968.
164

 

I artikeln ”Medaljglädje för två länder i krig”
165

 behandlas två pinfärska medaljörer vars 

länder precis har ingått krig mot varandra. Fast ämnet i sig skulle vara positivt (OS-

medalj), använder artikeln sig av ett negativt laddad tonläge och behandlar ryska och 
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georgiska medaljörerna genom deras personliga och deras länders politiska motgångar. I 

inledningens första mening understryks könet med ”Georgiens första dammedalj i OS 

kunde inte ha kommit….”. Medaljen är inte en medalj utan en dammedalj, med prefixet 

dam framför. Senare i artikeln nämns att den georgiska Salikvadze är landets första 

dammedaljör i OS. Idrottarnas motgångar och artikelns tonläge kommer fram med 

meningar som ”Men vi kunde inte sova på hela natten. Det enda vi kunde tänka på var 

läget i Georgien.”, ”Vi lever på 2000-talet och borde inte sjunka så lågt att vi börjar 

kriga.”, ”Alla är nervösa. Idrottarna måste försöka koncentrera sig på tävlingarna, men 

det är mycket svårt…” och ”Det är ett svårt läge för mitt folk, jag är mycket spänd.”. 

Denna artikel har även fått framställningskategorin ”good sport”, då både ryska och 

georgiska idrottarna betonar att de håller idrotten isär från politiken och det beskrivs hur 

de varmt gratulerar varandra för medaljen med kramar. Just denna artikel har en 

särställning, då krig inte ofta förekommer just vid OS-invigningstid. Kvinnornas 

utföranden har ändå valts att återspegla utomstående motgångar istället för själva 

idrottsprestationen, även om kvinnorna i sig är primära nyhetsobjekt.  

Siivonen har benämnt sin kategorisering av kvinnor som möter motgångar som den 

reflekterande framgångens kvinnor.
166

 Hon beskriver särdragen för denna diskurs enligt 

följande: 

”…de porträttyper som belyser någon livskris eller åtminstone vardagens 

svårigheter som ställs i relation till livets goda stunder eller åtminstone en 

utveckling mot det bättre. …En del av dessa porträtt kan ses som reaktioner på 

nyhetshändelser, det vill säga  de kan tolkas svara featuretexter.”  

Nyheten om den georgiska och ryska skytten passar prick in på denna beskrivning, men 

idrottsjournalistiken skiljer sig från personporträtt då det inte finns utrymme för 

bakgrundsbeskrivning eller också endast kort i flesta fall. Endast större medietexter ger 

utrymme för detta. Jag har därför valt att kalla den liknande kategorin i min studie för 

motgångarnas idrottare, eftersom de flesta nyheter inte återspeglar motgångarna till 

livets goda stunder.  

”Seppälä inte tillräckligt avslappnad”
167

 och ”Motgångar på roddstadion”
168

 två nyheter 

som täcker hela ytan av en sida och exemplifierar också tydligt denna 
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framställningskategori. Nyheten om Seppälä inleds med textinnehållet ”Att Hanna-Mari 

Seppälä inte simmade sig till några större framgångar på 100 m ryggsim är ingen direkt 

överraskning…”. Hennes prestation beskrivs med t.ex. ”Seppälä var nästan en halv 

sekund från sitt personliga rekord.”  och ”…semifinalplatsen var hon 1,7 sekunder 

från.”. Seppälä själv citeras med ”Det var inte så avslappnat som det hade kunnat vara. 

Kroppen roterade inte som den skulle….”. Seppälä beskrivs med föga positiva 

meningsinnehåll. Denna simsträcka förklaras vara endast en träningssträcka före 

Seppäläs huvudsakliga tävling. I och med denna beskrivningsstrategi målas inte heller 

hennes kommande tävling med stor framgång. Seppälä har inte kunnat nå hennes 

personliga rekord och hon beskriver själv att hon inte är i form. 

De två finska roddarna beskrivs genom motgångar i sitt OS-försök. ”Minna Nieminen 

och Sanna Stén hade nog tänkt sig en lättare start på sitt OS och en direkt plats i 

semifinalen.” börjar inledningen med. ”Därmed tvingas de till uppsamlingsheat i 

morgon där de tre bästa …” berättas det i första stycket. Senare beskriver Nieminen 

själv deras prestation med att säga ”Det har känts som att ro i tjära tidigare också. Det 

passar bra för att få igång kroppen…”. Hälften av textinnehållet behandlar Nieminens 

och Sténs vikt och bantningskur inför tävlingarna. Deras vikt har tagits upp flera gånger 

under forskningsperioden i medietexterna. ”Andra gånger har vi haft större problem 

med att klara av vägningen…” och ”…Halliday konstaterade i lördags att finländarna 

varit ”inte bara stora, utan feta” under säsongen”, berättas till exempel i denna nyhet om 

roddarnas vikt. Kvinnor och deras kroppar i medier avbildas ofta som smalare och 

smidigare än kvinnans kropp i medeltal är i verkligheten. Det leder ofta till felaktiga 

sinnesbilder och idoliserar overkliga skönhetsidealen.
169

 Framställningen konstruerar 

normen för kvinnans kropp, och de som viker från normen kan anses feta. Kombinerat 

med idrottande kvinnors sexualisering till det yttersta
170

 och att kvinnor ofta får 

publicitet genom sin skönhet
171

 kan detta ses som en könsbunden motgång som är ett 

hot mot femininiteten av dessa idrottare. I en av artiklarna konstaterar skribenten med 

några meningar att man inte ens med illvilja kan kalla roddarna feta. Diskursen kring 

deras vikt har ändå fått mycket spaltutrymme. 
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Roddarnas framgångsförväntningar slopas genom det pessimistiska tonläget i 

beskrivningen. Det är alltså inte endast dåliga (eftersom de måste kvalificera till 

semifinalerna) utan också feta, enligt andra idrottare. Roddarna har klarat av 

viktgränsen i vägningen, med ett halvt kilo, men det räcker för att komma med. 

Kvinnorna med representationen motgångarnas idrottskvinnor har ofta ännu framför sig 

tävlingar och befinner sig i ett läge där de väntar på uppkommande tävlingsmoment. 

Deras kön och könsbundna element behandlas i denna framställningskategori och det 

kategoriseras möjligtvis under flera kategorier. Detta skiljer dem från kategorin 

besvikelsernas idrottskvinna där kvinnorna har tävlingar bakom sig, eller elimineras 

totalt bort från tävlingar genom till exempel doping eller värre skador. 

Motgångarna 1968 och 2008 har sett delvis annorlunda ut. Det tidigare året beskriver 

motgångarnas idrottare som kvinnor eller flickor vars prestationer inom sin gren inte 

räcker till. Kategorin behandlar objektet just genom sina prestationer inom idrott, då 

motgången 2008 istället kan vara för hög vikt. 2008 behandlas också idrottarens tidigare 

motgångar som om inga framgångar under karriären skulle ha funnits. 

4.2.3 Mor 

I underkapitel 4.2.1 har denna framställningskategori dels behandlat genom Satu 

Mäkelä-Nummelas artikel ”Titta, vår mamma vann guld” som kategoriseras under flera 

framställningar. Procentuellt utgör denna kategori 10 % av materialet. Fyra av de sju 

artiklar behandlar Satu Mäkelä-Nummela genom moderskapet.  Fem av dessa artiklar 

behandlar kvinnan som primärt nyhetsobjekt och två som sekundära. Artikeln ”Bryant 

fick Gay att ringa sin mamma”
172

 berättar om hur stjärnsprintern Tyson Gay känner sig 

som en liten pojke då han kommit och tävla med andra världskända stjärnor. Mamma 

får stå som stöd via telefonen. Artikeln har storlekskategorin liten. 

En annan artikel  ”Glädjevrålen ljöd i Orimattila”
173

, i storleken helsida, behandlar 

kvinnan som mor och ett sekundärt nyhetsobjekt. Satu Mäkelä-Nummelas familj har 

intervjuats och medaljören själv får framstå i en sekundär roll, även om artikeln aldrig 

skulle ha tagit plats utan hennes medalj. Mäkelä-Nummela har ändå en stark närvaro 

genom hennes make och barn. Guldmedaljören omtalas oftast med endast förnamn då 

hon framstår i makens citat, och alltså genom sin man och tränare. Maken själv kallas 
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med både för- och efternamn. Siivonen framför i analysen av en artikel hur den 15-åriga 

Anna Kournikova inte själv får någon röst i innehållet som till hög grad berör henne.
174

 

Liknande får Mäkelä-Nummela inte röst i denna artikel, och hennes framställning 

konstrueras upp genom den privata sfären. I den tidigare omnämnda artikeln från 

samma dag ”Titta, vår mamma vann guld”, behandlas Mäkelä-Nummela också mycket 

genom den privata sfären fast hon i den får tala själv. I denna framställningskategori rör 

sig de ämnesvalen inom den privata sfären
175

 och Mäkelä-Nummela får en traditionell 

kvinnoidentitet genom den. Fast kvinnor presterar inom den maskulint uppfattade 

idrotten och uppnår den högsta möjliga äran, behandlas de av finländska tryckta 

medierna, i detta fall Hufvudstadsbladet som mor, hustru och hushållerska istället för 

idrottare. 

Anmärkningsvärt är att Pamela Creedon har i sin forskning hittat antydningar i 

idrottshistorien där kvinnor har varit måna om att få framstå som mor, eller något annat 

feminint som står för en traditionellt heterosexuell representation.
176

 Detta har varit 

gällande speciellt då sportgrenen i sig uppfattats som maskulin. 

4.2.4 Medaljhopp 

I denna kategori med sex stycken representanter, och 8 % av hela materialurvalet, 

koncentrerar sig innehållet på idrott och prestation. Artiklar ur denna kategori har inte 

andra könsbundna framställningskategoriseringar. ”Tenkanen ger sin OS-debut 

godkänt”
177

 behandlar den unga seglaren och hennes OS-debut. Könet framförs inte i 

artikeln. Tonläget är aktsamt positivt och ger gott intryck om Tenkanen som idrottare 

och proffs inom sin gren. ”Med den första starten var jag verkligt nöjd och den andra 

var väl någorlunda. Men det känns som ett bra utgångsläge.” och ”Tenkanen lyckades 

ändå rädda det som räddas kunde i fältet…” exemplifierar det positiva tonläget i 

artikeln. Artiklar med framställningskategorin medaljhopp behandlar sina primära 

nyhetsobjekt i en lätt och positiv ton och med en mjuk hand överlag. Nyheterna kan 

ändå inte kallas för mjuka, eller feminina nyheter. Idrottarna omtalas med antingen 

efternamn eller kombinationen för- och efternamn. Även med den så kallade 

omskrivningsmetoden som bland annat Siivonen presenterar i sin avhandling, kan man 
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inte finna könsbundna omtal eller mönster.
178

 Texten fungerar för båda könen då 

koncentrationen ligger på idrottsprestationen och inget annat. 

Från år 1968 kan man inte finna likadana framställningskategorier ur Hbl. Ingen av de 

18 artiklar inkluderade i forskningen kan avläsas utan könsbundenheter. Under 40 år har 

alltså Hbl tagit ett steg mot att se kvinnor i vissa fall främst som idrottare, även om en 

del av framställningskategorier från 2008 indikerar kön. Kvinnor representeras också 

endast genom sina idrottsprestationer.  

4.2.5 Besvikelsens idrottskvinna 

Besvikelsernas idrottskvinna har fem stycken representanter, procentuellt utgör de 7 % 

av hela materialet. Alla artiklar i denna framställningskategori är till storleken liten. 

Artikeln ”Löftet Noora Laukkanen 39:e”
179

 avbildar den yngsta OS-deltagaren i 

Finlands OS-historia som en liten besvikelse redan i rubriken, där hon omtalas som ett 

löfte och hennes 39:e placering omnämns. I den korta nyheten beskrivs Laukkanens 

prestationer med ”..lyckades inte ta sig..”, ”…räckte bara till..” och ”..slutade tvåa i 

heatet, som bara hade tre deltagare”. Laukkanen beskrivs inte ha haft mycket motstånd, 

men har inte klarat sig ens mot dem. Direkta könsbundenheter finns inte i det korta 

textinnehållet. Däremot kan man redan i rubriken läsa av könet i notisen ”Spanjorska 

fast för doping”
180

. Rubriken kunde ha formulerats utan att uttala könet. Cyklisten 

Moreno uppges vara den första idrottaren att åka fast för doping under Peking OS 2008. 

Delmeningen ”..där Moreno ansågs vara Spaniens största medaljhopp” uttalar en direkt 

besvikelse, då hon inte längre kan vara med om att vinna medalj för sitt hemland på 

grund av förbjudna medel. ”Hon lämnade Kina samma kväll [som hon testats för 

doping], innan hon fått reda på resultatet, sade IOK:s…” framför tydligt att det finns en 

stark misstanke om att hon gjort detta avsiktligt. Alla artiklar i denna 

framställningskategori har storleken liten, och de är placerade nere eller i mitten på 

sidan.  

Besvikelsens idrottskvinna -framställningen skiljer sig från motgångarnas idrottskvinna 

genom att texten i sig ger en bild av ett löfte mot någon. Innehållet ger dessutom en bild 

av att idrottaren i fråga inte har gett sitt allt, inga sådana motgångar framkommer som 

skulle vara direkt idrottsrelaterade, eller också har idrottaren tagit till och med förbjudna 
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medel i bruk, och inte kämpat rent. Den unga, finska Noora Laukkanen hade stora 

förväntningar om bättre framgång. Spanjorskan i sin tur var landets medaljhopp, men 

åkte fast för doping och försvann. 

Materialet från 1968 har likheter till denna i framställningskategorin motgångarnas 

idrottskvinna, där kvinnornas prestationer beskrivs som besvikelser också, men till 

skillnad från denna kategori, beskrivs de också ha motgångar. Könet konstruerades då 

starkare, och en bild av kvinnor som misslyckade idrottare framhävdes. Under 2008 är 

denna framställningskategori bland de fem dominerande, men har endast 5 stycken 

representanter ur 73 medietexter. 

4.3 Olympiska nyheter om kvinnor på sportsidorna 2008 – Helsingin Sanomat 

Under den utvalda tiodagars perioden erbjöd Helsingin Sanomat på 80 stycken 

medietexter på sportsidorna, där en kvinna omnämns i någon roll. HS har använt fyra 

olika storlekar i nyheter angående kvinnor. Den mest använda storleken är medelstor, 39 

till antalet, vilket utgör 49 % av HS materialurvalet från 2008.  

Antalet artiklar har nästan fyrdubblats från 23 stycken år 1968 till 80 stycken år 2008.  

De flesta artiklar hittades 1968 från storlekskategorierna liten och medelstor. Där har 

trenden inte förändrats, utan de storlekarna används mest också 2008. Bildtexter (med 

bild) som ensamstående nyheter har inte använts längre under 2008. År 1968 utgjorde 

kategorin bild/bildtext 22 % av materialet.  

Kvinnan behandlades som primärt nyhetsobjekt 59 gånger, procentuellt alltså i 74 % av 

fallen. Motsvarande siffra från HS 1968 var 83 %.  I detta avseende verkar det som om HS 

skulle ha tagit ett steg bakåt och gett kvinnan en större sekundär roll i sina innehåll. 

Viktigare är ändå hur kvinnor i idrottssammanhang framställs, då de är primära 

nyhetsobjekt. I tabell 4D och 4E kan artikelstorlekar och förhållandet mellan primärt och 

sekundärt nyhetsobjekt ses i tal och som stapeldiagram. 
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Tabell 4D 

Artikelstorlek Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Liten 22 st. / 28 % 19 3 

Medelstor 39 st. / 49 % 25 14 

Halvsida 16 st. / 20 % 13 3 

Helsida 3 st. / 4 % 2 1 

Sammanlagt 80 (100 %) 59 (74 %) 21 (26 %) 

 

Tabell 4E 

 

 

Sportgrenar eller ämnen i nyhetsflödet där kvinnor behandlades var 17 stycken. De tre 

mest exponerade grenarna har varit simning, skytte och allmänna ämnen om OS. Den 

största kategorin är allmänna ämnen med 15 stycken nyheter, vilket utgör 19 % av alla 

HS 2008 artiklar. Artiklar som behandlade allmänna ämnen och OS-invigningen i HS 

1968 var 26 %. Jämförelsevis har Hbl i 6 % av materialet år 2008 behandlat allmänna 

ämnen och OS-invigningen. Skillnaden är stor. HS har valt att presentera allmänna 

artiklar om Peking och Kina på sportsidorna. Hbl koncentrerar sig på idrotten. Tabell 4F 

illustrerar talen för sportgrenar. 
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Tabell 4F 

 

I representationsanalysen fann jag 33 olika framställningar kvinnor har fått på 

sportsidorna i HS 2008 under en veckas period i Peking 2008 OS-nyhetsflödet. En lista 

på alla 33 framställningar finns som bilaga 4 i slutet av denna avhandling. 

 

De fem dominerande framställningar var följande: 

Framgångens idrottskvinna/idrottare   27 st. 

Motgångarnas idrottare/idrottskvinna/flicka  20 st. 

Sportgren/Ämne Antal Primärt nyhetsobjekt Sekundärt nyhetsobjekt 

Allmän 14 6 8 

OS-invigning 1 0 1 

Badminton 2 1 1 

Beachvolley 1 1 0 

Cykel 1 1 0 

Fotboll 1 1 0 

Friidrott 2 1 1 

Gymnastik 5 4 1 

Handboll 1 1 0 

Judo 3 2 1 

Ridning 4 4 0 

Rodd 4 3 1 

Segling 9 9 0 

Simning 17 14 3 

Skytte 12 8 4 

Tennis 1 1 0 

Tyngdlyftning 2 1 1 
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Hustru       8 st. 

Mor       8 st. 

Framtidshopp        7 st. 

 

De andra framställningarna gällande kvinnor innehåller roller som hushållerska, dotter, 

hjältinna, flickvän eller auktoritet. Flera framställningar är enstaka, mängden varierar 

mellan ett och sex. Motgångarnas idrottare och framgångens idrottare är de mest 

dominerande framställningar under 2008 OS-nyhetsflödet i HS. 

Den svenskspråkiga rivalen Hbl har en snävare skala framställningar, 22 stycken, från 

2008. Under genomgången av materialen kunde man klart märka skillnaden i den 

journalistiska strategin mellan dessa två dagstidningar. Hbl koncentrerar sig mera på 

själva idrotten och idrottsprestationen, endast i fallet av stor framgång faller synvinkeln 

i ett human interest –perspektiv, och då öppnas individens privatliv mera. HS i sin tur 

kör sin linje starkare genom personer och den privata sfären. Av de 33 

framställningskategorierna är 17 direkt könsbundna och konstrueras alltså genom den 

privata sfären, de mjuka nyheterna. Motsvarande siffror i Hbl är 7 könsbundna 

framställningar av 22. Human interest –perspektivet producerar nyheter inom det 

privata, vilket förklarar skillnaden i könsbundenhet.  

I jämförelse till HS 1968, där jag kunnat finna 15 olika framställningskategorier ur 23 

artiklar, är 12 av kategorierna könsbundna och endast tre kunde, utan andra 

könsindikationer, passa för båda könen. 2008 är könsbundna framställningskategorierna 

precis över hälften.  

4.4 Konstruktion av framställningar i Helsingin Sanomat 2008 

I de fem dominerande framställningarna om kvinnor på sportsidorna i HS är två av 

framställningarna direkt könsbundna Den ena, hustru, finns i åtta stycken (10%), och 

mor i lika åtta stycken (10%) medietexter. I följande underkapitel exemplifierar jag 

dessa fem framställningskategorier och begrundar min analys. 

4.4.1 Framgångens idrottare/idrottskvinna 

På första plats i de dominerande framställningskategorierna i HS 2008 är framgångens 

idrottare/idrottskvinna. HS följer Hbl:s ordning i framställningskategorierna, där 

framgångens idrottskvinna har första plats. I underkapitel 4.2.1 har konstrueringen av 
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denna framställningskategori behandlats i sin bakgrundsteori. Nedan i detta 

underkapitel exemplifierar jag HS material i denna kategori. Skillnaden till Hbl är att 

HS talar om framgångsrika idrottare både genom kön och utan det. I Hbl var 

indikationerna till könet i kategorin standarden, men i HS kan man finna artiklar även 

utan könsbundenheter, där idrottaren behandlas könslöst och endast genom 

idrottsprestationer. HS använder sig ändå mera av direkta indikationer på könet än Hbl, 

då när de används, och konstruerar starkare traditionella identiteter för kvinnor. 

De flesta medietexter i denna kategori har flera framställningar och i dem behandlas 

kvinnan för det mesta som primärt nyhetsobjekt. I en halvsidas artikel om judo ”Flickan 

är i skick”
181

, berättas om judokan Nina Koivumäki och OS-förväntningar gällande 

henne. I artikeln hör rösten till hennes pojkvän och hennes tränare. I första meningen 

dras paralleller till fröken Finland-tävlingen, ”De nyvalda fröknarna brukar lämna sina 

pojkvänner rätt så snabbt”
182

. Enligt artikeln skulle hon vara en stor förlust för vilken 

man som helst. Den första talangen som judokan beskrivs med är konsten att själv sy 

kläderna, ”Hon även syr sina kläder själv”
183

. Hennes kvinnlighet beskrivs bland annat 

genom feminint ansedda färger och hennes hobby att sy kläder själv, ”…slår sin tränare 

Mika Mukkula i judodräkten, med en ljusröd, självsydd poloskjorta under den”.
184

 

I artikeln berättas om judokans parförhållande, och hennes idrottsprestationer får en 

mindre roll. Texten använder ett lättsamt tonläge, och får judokan att verka som en 

multitalang som kan hantera flera saker i livet och gör det ännu till problemfritt. 

Glimten av medalj kan antydas i textinnehållet och tränaren berättar att hon är i gott 

skick med uttalandet ”Flickan är i gott skick”
185

. Beaktningsvärt är att kampsporten judo 

kan anses vara fysisk och styrkekrävande och därför maskulin, men Koivumäki beskrivs 

genom feminina uttryck och gärningar. Den privata sfären tränger sig in.
186

 Hon får 

själv ingen röst i artikeln, utan bipersoner uttalar sig istället för henne. Ett frekvent 

fenomen enligt Siivonen inom idrottsjournalistiken.
 187
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 Övers. Likka on kunnossa, HS 08.08.2008, B11 
182

 Övers. Tuoreet missit tunnetusti jättävät poikaystävänsä melko nopeasti 
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 Övers. Hän ompelee vaatteensakin itse. 
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”Hoff och Phelps – som syster och bror”
188

 med storlekskategorin halvsida har också 

denna framställningskategori. Dessutom har artikeln blivit kategoriserad med 

framställningarna skönhet och syster. Artikeln berättar om två toppsimmare och deras 

relation och framgång inom grenen. Genast i inledningen jämförs Hoff till Phelps. Katie 

Hoff sägs vara den kvinnliga Michael Phelps. Än en gång står mannen som standard 

och normalitet och kvinnan representerar andraskapet, den som inte uppfyller 

normen.
189

 Artikeln i sig har en positiv stämning där båda simmarnas framgångar och 

rekord hanteras, men det står klart att Hoff inte uppnår lika stora dåd som sin manliga 

kollega. Hoffs kvinnlighet framförs i textinnehållet med adjektiv, emedan samma inte 

gäller Phelps. Till exempel i början av stycket berättas ”Vackra Hoff och Phelps har 

varma relationer…”
190

. Det är också Hoff som får tala om känslorna gällande 

relationen; ”Vi är som syster och bror.”
191

. Phelps citat gäller hans idrottsprestationer. 

Också Hoffs idrottsprestationer får spaltutrymme, men hon representeras annorlunda i 

jämförelse till hennes manliga kollega i artikeln, då hennes omtal och citat har diskursen 

direkt ur den privata sfären och ger human interest –perspektiv åt artikeln. 

4.4.2 Motgångarnas idrottare/idrottskvinna/idrottsflicka/kvinna 

I denna framställningskategori omtalas kvinnor som idrottare, idrottskvinnor, 

idrottsflickor och som kvinnor. Vissa artiklar framhäver kön och ålder, i vissa talas 

endast om prestationen utan könsbetecknande ordval eller uttal och en av artiklarna 

behandlar inte idrott alls, utan tillhör temakategorin allmän. Medietexter med denna 

framställningskategorisering har ofta också andra representationer i textinnehållet. De 

flesta artiklar med denna framställningskategori hanterar kvinnan som primärt 

nyhetsobjekt. Konstruktionen av denna framställningskategori, och bakgrundsteori 

kring den har presenterats i 4.2.2. då kategorin motgångarnas idrottskvinna även i Hbl 

är den näst dominerande framställningen i materialet från 2008. Skillnaden till Hbl är att 

HS inte antyder könet omgående, utan kvinnor framställs också endast som idrottare 

genom sin prestation. Exempel på artiklar ur denna kategori från HS 2008 ges nedan.  

                                                 
188
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Artikeln ”Illapratet ger vi inte värde åt”
192

 tar upp kritiken det finska roddarparet har fått 

av sina kollegor från andra länder och deras första tävling, som kunde ha gått bättre. 

Storlekskategorin är medelstor. 

Motgångar framförs i texten både genom citat och beskrivningar. ”En tung och degig 

prestation. Typisk…”
193

 och ”Det har också förut känts som om vi ror i tjära…”
194

 

citeras båda roddarna. Australienska roddaren Amber Halliday citeras ha beskrivit 

finnarna som stora och feta. Om motgångar och pina berättar också deras matvanor 

under tävlingarna. Pratet krig kvinnor, idrott och utseende har jag behandlat tidigare i 

underkapitel 4.2.2., eftersom Hbl har lyft fram de finska roddarnas viktfrågor i sitt 

innehåll. ”Varm mat får vi kanske nästa vecka. Det är inte så svårt med ätandet, men 

törsten är konstant…”
195

 och ” ”Svälten fortsatte för roddarparet genast efter deras 

första kvaltävling...”
196

. I slutet av artikeln får roddarna en glimt av respekt för sina 

talanger: ”Finnarna kommer högst sannolikt i fortsättning utan problem”
197

. Artikeln 

koncentrera sig på att beskriva roddarna och deras prestationer och förberedelser genom 

svårigheter och motgångar. Dessutom ger denna nyhet plats åt offentlig diskussion 

kring dessa OS-idrottares vikt. Till HS försvar kan man säga att vikten och utseendet av 

Stén och Nieminen behandlas också i positiv bemärkelsen då artikeln berättar att ”det 

krävs livlig fantasi för att kunna kalla det finska paret för feta”. I motsvarande artikel 

skrev Hbl endast om roddarnas så kallade övervikt och den offentliga diskussionen om 

det.  

En annan medelstor nyhet i denna kategori är ”Nieminen kämpade genom första 

perioden”
198

, där badmintonspelaren Anu Nieminen behandlas främst via sina 

motgångar i OS och sekundärt som Jarkko Nieminens hustru. Genast i början av 

artikeln beskrivs Nieminens prestation genom förlusten, ”…även det tredje försöket i 

OS-badminton slutade med förlust, lika till Aten för fyra år sedan…”
199

. Hon behandlas 

inte endast genom förlusten nu, men också genom föregående försluter i OS i Aten. Hon 
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 Övers. …kolmaskin yritys olympiakisojen sulkapalloilussa päättyi tappioon. Samoin kävi myös 

Ateenassa neljä vuotta sitten… 



  

 

 

68 

 

behandlas genom sin idrottshistoria och speciellt motgångarna i den, inte genom 

framgång. Har en idrottare kommit till OS, har det också krävt tidigare framgång.  

Likadana mönster kan man finna i motsvarande artiklar ur Hbl 2008 från motsvarande 

framställningskategori och dessutom i båda tidningarna 1968. Skillnaden till 1968 är att 

historia om motgångar inte dras in lika långt. Det kan möjligtvis bero på att det inte 

finns historia lika långt att skriva om, speciellt då kvinnorepresentanter i OS-lagen var i 

minoritet. 

Ordvalen är klart negativ och ordvalen kretsar kring negativt laddade uttryck, som 

”förlorade”, ”gick sin väg”, ”smet undan”, ”körde över”, ”spred sig”, ”försvann” och 

”förblev korta” 
200

. 

4.4.3 Framtidshopp 

Lika som de två tidigare kategorierna i HS 2008, står representationen framtidshopp 

sällan ensam, utan kategoriseras tillsammans med en eller flera andra framställningar. 

Den enda artikeln med ren framställning som framtidshopp är den medelstora artikeln 

”Pikkarainen vann endast erfarenhet”
201

. I denna artikel finns inga direkta 

könsbundenheter i textinnehållet. Det är endast hennes idrottsprestation som behandlas, 

utan indikationer på könet. Hon citeras själv, ingen biperson uttalar sig om hennes 

prestation, framgång eller historia. Den enda indikationen på kön är då hon beskrivs 

som ”vandaflicka”.
202

 Eftersom Pikkarainen tillhör en av de yngsta OS-deltagarna i det 

finska OS-laget och är till åldern endast 15, kan beskrivningen vara berättigad. Hennes 

ålder begrundar också hennes hantering som ett framtidshopp även om hon ännu denna 

gång inte uppnådde prispallen. Inga speciella adjektiv som indikerar kön används i 

textinnehållet. Pikkarainen beskrivs som en målmedveten idrottare med framtiden i 

sikte, exemplifierat med delmeningarna ”…EM-tävlingarna i oktober var det primära 

målet för snart 16-åriga Pikkarainen.”
203

 och ”Säkert har jag nytta av detta om jag 

någonsin kommer till London.”
204

. Tonläget om henne är positiv. Med 

omskrivningsmetoden som Siivonen presenterar kunde artikeln representera vilketdera 

könet.
205
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Skillnad i journalistiska synsättet på unga, kvinnliga idrottare syns i Pikkarainens 

respektive Laukkanens fall tydligt. Hbl har valt att hantera ett likadant ungt löfte som en 

stor besvikelse. Noora Laukkanen, den yngsta deltagaren i Finlands OS-lag, och 

Finlands OS-historia, framställs som besvikelsens idrottskvinna. Hennes artikel är 

exemplifierat i underkapitel 4.2.5. I jämförelse till materialet ur HS 1968, finns det ett 

exempel på framtidshopp, i Hbl inga. 

4.4.4 Hustru 

Med åtta stycken kategoriseringar är framställningen hustru den fjärde mest 

dominerande i materialurvalet från HS 2008. Framställningen är sällan den enda utan 

hittas i texten tillsammans med andra framställningar. ”Sista skottet avgjorde guldet” 
206

 

är en helsidas artikel om Satu Mäkelä-Nummelas guldmedalj i skytte. Hon beskrivs lika 

i jämförelse till Hbl, genom framgång och det privata, som hustru och mor. I denna 

artikel beskrivs Mäkelä-Nummelas prestation och tävlingens lopp, och först i slutet får 

den privata sfären ta plats i spaltutrymmet. Även då hanteras det kort med att nämna 

maken och barnen, men inga kärlekshistorier eller mera om hushållssysslor som 

motsvarande i Hbl. Mäkelä-Nummela behandlas annars mycket genom sin feminina 

sida och den privata sfären. Damernas guldmedaljhistoria i OS tas upp och hon beskrivs 

ha stått tårögd på prispallen under nationalsången. De delar som behandlar Mäkelä-

Nummelas prestation använder sig inte av könsindikationer i språket med till exempel 

feminina adjektiv, eller att direkt prata om henne som flicka/kvinna. Könet konstrueras 

genom att stereotypisera kvinnan till mor, hustru och känslosam.
207

 

I materialet från 1968 fanns det sammanlagt 3 stycken framställningar om hustrun, en i 

HS och två i Hbl. Den andra behandlar en specifikt uttalat kvinnlig fanbärare i USA:s 

trupper där den 40-åriga kvinnans civilstånd uttalas och den andra fru Jacobsen
208

.  

4.4.5 Mor 

Framställningskategorin mor har placeringen fyra i framställningarna under 

sommarspelen i Peking 2008 i materialet från HS. I Hbl platsar samma kategori som 

nummer tre. Konstruering av framställningen kan läsas från underkapitel 4.2.3, och här 

exemplifieras hur framställning presenteras i HS. Framställningskategorin mor är ofta 

                                                 
206

 Övers. Viimeinen laukaus sinetöi olympiavoiton, HS 12.08.2008 
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 Se bland annat. Van Zoonen, 1998, 36, och Dyer 2001 
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 Se underkapitel 3.1. 
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inte den enda artikeln använder sig av. ”Sista redskapet avgjorde”
209

 är en av de få 

artiklar om gymnastik under den utvalda perioden. Hela artikeln använder sig av mycket 

könsindikationer i form av direkta beskrivningar om flickor, långa ben eller uttryck som 

används i sammanhang då det skrivs om kvinnor, som till exempel tårar och leenden.  

Modern till guldmedaljören har en sekundär roll som biperson där gymnastens bakgrund 

öppnas och hennes båda föräldrars framgång inom gymnastik behandlas. Fastän 

framställningen har en mycket liten roll och behandlas kort har man hunnit fästa 

feminina värderingar i innehållet. Modern anses ha gett den slanka kroppen åt sin dotter, 

”Det må vara hennes kropp som har ärvts.”
210

. Pappan anses stå för styrkan, traditionellt 

ett maskulint värde. Tidigare i artikeln har gymnastens kropp berömts i innehållet. 

Indelningen av genarvet stereotypiserar kvinnan till slanka kroppen och mannen till 

styrkan. 

Under nyhetsflödet 1968 kunde inte framställningen mor hittas i någondera dagstidning 

en endaste gång. Denna framställningskategori är specifik i för 2008. 

4.5 Sammanfattning om kvinnor på sportsidorna 2008 

Kvinnorna får mycket spaltutrymme på sportsidorna under tiodagars forskningsperiod 

från Peking OS 2008. Sammanlagt har det funnits 73 + 80 = 153 medietexter om 

kvinnor på sportsidorna under denna tid. De flesta artiklar är små eller medelstora, men 

även halvsidor och helsidor finns det flera av. Hbl har hela 14 stycken helsidas artiklar 

om kvinnor under forskningsperioden från 2008, av vilka 12 behandlar kvinnan som 

primärt nyhetsobjekt. HS har i motsvarighet 16 stycken halvsidas artiklar där kvinnan är 

det primära nyhetsobjektet i 13 av dem. HS och Hbl utges i olika storlekar, Hbl är 

tabloid och HS utges i traditionell dagstidningsstorlek. Hbl behandlar kvinnan i 89% av 

fallen som primärt objekt, då HS behandlar kvinnan i 74% av fallen som primärt objekt.  
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 Övers. Viimeinen teline ratkaisi, HS 14.08.2008 
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 Övers. Häneltä lienee periytynyt vartalo. 
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Tabell 4E. Antalet artiklar per storlek / medium med indelning i pirmärt/sekundärt 

nyhetsobjekt 

 

 

Framställningarna som används under 2008 är i inte i majoriteten könsbundna i de fem 

dominerande kategorierna. Framställningarna per artikel kan vara många, och mängden 

framställningskategorier är flera än 1968, lika som mängden av artiklar. Detta infaller 

logiskt i postmodernitet, där identiteter är beroende på tid och plats och rollerna inte 

anses stabila.
211

 

Kvinnan behandlas oftast genom sin idrottsprestation eller som idrottare. I de flesta 

artiklar behandlas kvinnor genom antingen sina motgångar eller framgångar och de 

mest använda ämnena/teman i artiklarna är sportgrenar. De allmänna ämnen och OS-

invigningen får ringa spaltutrymme jämfört till helheten och 1968 där allmänna ämnen 

och OS-invigningen dominerade behandlade ämnen. Idrottande kvinnor omtalas oftast 

som kvinnor och infantilisering sker sällan. Endast då åldern ger utrymme att kalla unga 

idrottare för flickor, används detta uttryck. Oftast gäller det tonåringar. 

Den stora mängden och flera olika framställningskategorier i en artikel talar om ett 

postmodernt hanteringssätt av ett nyhetsobjekt. En människa kan ha flera olika 

identiteter och är inte monotont specialist i ett ämne. Speciellt HS använder sig av 

många framställningar inom en artikel, och förutom den idrottande dimensionen 

behandlas objektet ofta genom den privata sfären i form av en mer traditionell 

kvinnoframställning som hustru, mor, hushållerska eller dotter. Hbl har tydligt inte ännu 

2008 gått inför att behandla idrottande kvinnor genom ett human interest –perspektiv 
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lika starkt som sin finskspråkiga rival. Framställningskategorierna är färre och använder 

sig oftare av endast en per artikel. 

Fast kvinnan i sig uppskattas som idrottare eller genom sin idrottsprestation, framställs 

hon ännu inte alltid som normen eller standarden. Till exempel använder sig tidningar 

av prefixet dam, vilket tyder på att till exempel en guldmedalj är en medalj, som en man 

har vunnit, och en dammedalj understryker att den är vunnen av en kvinna. Som tidigare 

omnämnt, behandlas kvinnan också ännu mycket genom den privata sfären och hon får 

en traditionell kvinnoroll genom det, även om hon skulle ha uppnått det högsta man som 

en idrottare kan – en OS-guldmedalj. 
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5. SLUTDISKUSSION 

Eftersom analysen är mångdimensionell och skiljaktigheter kan hittas både beroende på 

årtal och medium jämför och klargör jag i följande kapitel resultaten och skillnaderna. 

Dessutom diskuterar jag de mönster som kan hittas i konstruktionen av 

kvinnoframställningar på sportsidorna i Hbl och HS 1968 respektive 2008, och hur 

ämnet kunde vidareforskas. 

Kvantitativt har mängden nyheter ökat nästan 400 % mellan 1968 och 2008. Under 

1968 kunde man hitta 41 artiklar under en tiodagars period och under 2008 var 

motsvarande siffra 153 från en lika lång, tiodagars period. I motsvarighet har antalet 

kvinnor i OS-laget ökat från 6 under 1968 till 26 år 2008, vilket utgör en ökning på över 

400 %. Dessa utökningar skulle tyda på att desto flera kvinnor som finns med på 

elitidrottens arena, desto mera skrivs det också om dem. Både ökningen av nyheter om 

kvinnor och ökningen av idrottande kvinnor har vuxit i ungefär lika stora steg från 1968 

till 2008. I detta fall då kvinnan har fått tillgång till en offentlig sfär, har hon också fått 

större tillgång till en annan. En förändring har följt en annan, och dessutom anses inte 

idrottande kvinnor som stora naturnyck. Kvinnor med framgång i maskulint ansedda 

sporter framställs starkare ändå inom heteronormativa framställningar än sina kollegor i 

feminint eller neutralt ansedda grenar under 2008. 

Ur tabell 5A framgår att HBL ännu 1968 behandlat kvinnan som primärt nyhetsobjekt 

mindre än HS, men 2008 har tidningen tagit en stor spurt och kvinnan får framstå som 

primärt nyhetsobjekt i 89 % av fallen. HS mängd har gått ner från 83 % 1968 till 74 % 

2008. 

Liknanden mönster kan hittas i båda tidningarna i ökningen av behandlade 

sportgrenar/ämnen. Antalet har stigit i Hbl från 5 till 16 och i HS från 6 till 17. 

Ökningen rör sig procentuellt omkring 300 %. 

I storlekskategorierna ser man en tydlig skillnad mellan 1968 och 2008. Då halvsidor, 

helsidor och omslag kunde under 1968 hittas 4 stycken, finns det år 2008 hela 51 

stycken till antalet. Ökningen är omkring 1600 %. Kvinnor får klart mera utrymme i 

dagstidningarna i sportsammanhang, då man mäter spaltmillimetrar. HS har valt att 

representera kvinnan som sekundärt nyhetsobjekt oftare och använder mera allmänna 
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ämnen om kvinnor än Hbl. HS använder artikelstorlek halvsida i ungefär samma antal 

som Hbl använder storleken helsida. Talen illustreras i tabell 5A. 

Tabell 5A. Kvinnan som primärt eller sekundärt nyhetsobjekt i artikeln per 

storlekskategori 

 
HBL 1968 

 
HS 1968 

Storlekskategori Primärt Sekundärt Primärt Sekundärt 

Bildtext 2 1 5 0 

Liten 3 3 8 0 

Medelstor 5 1 6 2 

Halvsida  1 1 0 1 

Halvsida  0 0 0 1 

Omslag 0 1 0 0 

 

    

Sammanlagt 11 = 61 % 7 = 39 % 19 = 83 % 4 = 17 % 

 

18 23 

 

HBL 2008 
 

HS 2008 

Storlekskategori Primärt Sekundär Primärt Sekundärt 

Liten 34 3 19 3 

Medelstor 12 2 25 14 

Halvsida 6 1 13 3 

Helsida 12 2 2 1 

Omslag 1 0   

 

Sammanlagt 

 

65 = 90 % 

 

8 = 10 % 

 

59 = 74 % 

 

21 = 26 % 

 

73 80 

 

I framställningskategorierna kan man se starka mönster under båda årtalen i båda 

tidningarna. Under 1968 är de tre dominerande framställningskategorierna samma i 

båda tidningarna. Idrottande kvinnor behandlas som flickor, de behandlas genom sina 

motgångar och kvinnor, både idrottande och icke-idrottande får spaltutrymme på 

sportsidorna genom sitt yttre skal, om de är skönheter.
212

 

Lika under 2008, är de tre dominerande framställningskategorierna samma i båda 

tidningarna. Kvinnorna beskrivs genom framgångar, genom motgångar och genom en 
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 se tabell 5B 
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så könsbunden framställning som mor. I fjärde och femte dominerande 

framställningskategorier finns också likheter, då Hbl avbildar unga kvinnliga idrottare 

som framtidshopp och HS lyfter idrottande kvinnor fram som medaljhopp. En 

framställningskategori skiljer sig då HS har en klart könsbunden framställning, hustru, 

på fjärde plats.
213

 HS har i helhet använt sig av flera framställningar i sina texter, och 

går journalistisk starkare in på en human interest -linje, där objektet behandlas genom 

sitt privatliv, den privata sfären, och har därför också flera könsbundna 

framställningskategorier i helhet. Hbl har hållit sig mera till det offentliga i sitt 

behandlingssätt av kvinnor i idrottssammanhang och talar om kvinnor i 

sportsammanhang mera neutralt.  

Tabell 5B. De fem dominerande framställningskategorier per tidning per år 

 HBL 1968 ST. HS 1968 ST. 

1. Idrottsflicka 7/18 Idrottsflicka 6/23 

2. Motgångarnas idrottsflicka 6/18 Motgångarnas idrottskvinna 5/23 

3. Skönhet 5/18 Skönhet 5/23 

4. Banbrytare 3/18 Hjältinna 4/23 

5. Kvinna 3/18 Framgångens idrottskvinna/-flicka 3/23 

 HBL 2008 ST. HS 2008 ST. 

1. Framgångens 

idrottare/idrottskvinna/lag 

24/73 Framgångens 

idrottare/idrottskvinna 

27/80 

2. Motgångens 

idrottare/idrottskvinna/lag 

23/73 Motgångens 

idrottare/idrottskvinna/idrottsflicka 

20/80 

3. Mor 7/73 Mor 8/80 

4. Medaljhopp 6/73 Hustru 8/80 

5. Besvikelsens idrottskvinna 5/73 Framtidshopp 7/80 
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 Se tabell 5B 
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År 1968 får kvinnan inte mycket utrymme i idrottssammanhang på sportsidorna. 

Kvinnor är få till antalet och framställs genom den privata sfären mera än genom sina 

idrottsprestationer. De flesta framställningar är könsbundna. 

Under 2008 är framställningarna inte lika könsbundna längre. En kvinna inom en 

manlig sport, eller en kvinna med stor framgång inom idrotten presenteras dock ofta 

genom privata sfären, genom standard inom den heteronormativa hegemonin, eller 

kvinnligt ansedda problem. En stor förändring i exponering har skett sedan 1968, men 

kvinnan har inte uppnått position av normen än. Detta konstaterar även Creedon i 

hennes forskning kring de amerikanska medierna och kvinnor inom elitidrotten.
214

 

Anmärkningsvärt för resultaten är att tidningarna inte är de enda medierna som skapar 

framställningar. Under olympiska spelen 1968 växte televisionens roll i medievärlden, 

och under 2008 hade både televisionen och webben en stor roll i nyhetsflödet. Dock 

används samma texter och bilder i viss utsträckning på webben, som i tidningarna. 

Denna forskning har avslöjat sådana siffror och tal, som kunde granskas mångfaldigt. I 

denna avhandling valde jag att forska i hur kvinnor har framställts under olympiska 

spelen 1968 i jämförelse till 2008, hur ofta de är primära gentemot sekundära 

nyhetsobjekt, hur många grenar får exponering, och hur de främsta könsbundna 

framställningarna konstrueras och dragit bredare slutsatser av de resultaten. För 

noggrannare forskning kunde man gå in i de olika framställningar och jämföra hur 

många de finns till antalet per medietext och hur en framställning påverkar en annan 

eftersom de kan finnas i flertal i en medietext, eller forska i hur idrottare inom en viss 

gren framställs i jämförelse till en annan. 

Eftersom denna forskning inte har inkluderat bilder eller analyserat innehåll och 

framställningar man kan hitta ur dem, skulle det vara intressant att se hur bildmaterialet 

påverkar resultaten av framställningar. Bilder och det visuella får allt större signifikans i den 

medialisering som skett i den västerländska kulturen och en stor del av de större 

medietexternas ytor består av bilder.
215

 Idrottande kvinnor sägs bli allt mera sexualiserade 

genom bildmaterialet. Denna forskning ger en insikt i hur kvinnor framställs i diskursen, 

textinnehållet. En studie i hur bildspråket skiljer sig från det skrivna skulle ytterligare ge en 

djupare insikt i kvinnornas framställning på sportsidorna. 
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 Creedon, 1994, 21 
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 Se ex. Fornäs 1998 
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6. BILAGOR 

BILAGA 1 

Kohtu koetuksella. Kolumn av Anu Silfverberg.  

Helsingin Sanomat 18.11.2011 8:51  

[www] http://www.hs.fi/kotimaa/Kohtu+koetuksella/a1305549583924 

 

Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja. 

Kun Julia Kykkänen oli kymmenvuotias, hän tuli mäkihypyn sekakisassa kolmanneksi. 

Silloin joukko vanhempia teki valituksen ja vaati tyttöjä pois kisasta. Heidän lapsensa olivat 

niitä poikia, jotka hävisivät tytölle. Tiedän tämän, sillä ystävälläni on eräänlainen pakkomielle 

Julia Kykkäsestä, ja hän on arkistoinut Hbl:n vanhan jutun aiheesta. Ystäväni näkemyksen 

mukaan Kykkäsen 17-vuotiaassa hahmossa tiivistyvät naisten kamppailut aina ja kaikkialla. 

Epäilin teoriaa, kunnes viime viikolla Hesari kertoi uutisen: MM-kisoissa 2013 hypätään 

sekajokkueella. (Suomea edustaa – Julia Kykkänen!) Kaikki eivät iloinneet. 

Mäkihyppyvalmentaja Matti Pullin mielestä idea oli huono. 

Miksi? No koska. . . naishyppääjiä on, niinku, tosi vähän. Pulli täsmentää: lajin imago on niin 

maskuliininen (anteeksi, oletteko koskaan katsoneet mäkihyppyä?), että naisia tulee aina 

olemaankin vähän. Eli tyttöjä ei pidä päästää näihin hommiin, koska tuskinpa ne näihin 

hommiin haluavat, kysykää minulta, olen keski-ikäinen mies ja tiedän nämä jutut. 

Huolestunut Pulli pohtii myös: "Laji on sellainen, johon en vanhempana tyttöjäni välttämättä 

ohjaisi." 

Koskettavaa. Lisäksi "on täysin eri asia alkaa harrastaa jotain joukkuelajia, jossa kaverit ovat 

läsnä ja varustehankinnat eri luokkaa". Kuinka paljon tyttölapsen varustehankintoihin sitten 

olisi Pullista järkevää panostaa, jää epäselväksi. 

Jutun kommentissa toimittaja vitsaili, että tehtiinkö päätös sekajoukkueista selvin päin. Kunpa 

voisi kysyä samaa niiltä, jotka päästivät naiset toimituksiin. Vastaus olisi epäilemättä 

kielteinen, sillä veteraanien tarinoista päätellen lehtiä tehtiin ympäriseilissä 1980-luvulle asti. 

Viisi tuntia myöhemmin, upottuani suhteellisen syvälle kansainvälisen mäkihypyn 

maailmaan, alkoi totisesti vaikuttaa siltä, että koko laji on kuvaelma naisista 

maailmanhistoriassa. Suosikikseni nousi älytön väite, että hyppääminen vaurioittaa naisen 

herkkiä synnytyselimiä. Kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtajan näkemys oli, että naiset 

eivät sovellu alalle "lääketieteellisistä syistä". 

Harvoin törmää sovinismiin, joka on yhtä viatonta, yhtä muinaista ja uniltaan herätettyä. 

Lähimmät vertailukohdat löysin 1800-luvulta. Silloin äänioikeutta vastustettiin sanomalla, 

että vain harvat naiset lopulta äänestäisivät. Moni myös kantoi huolta tytärten koulutuksesta, 

joista ei seuraisi kuin resurssien haaskausta ja naimattomuutta. Ja outoa kyllä, yksi pitää 

kutinsa läpi vuosisatojen: lähes kaikkea naisten ajattelusta naisten taiteeseen tai urheiluun on 

kerran vastustettu sanomalla, että se vahingoittaa kohtua. 

Ystäväni lähetti arkistoimansa jutun meilissä. Haastattelussa Julian isä sanoi, että jonain 

päivänä naismäkihyppääjät voivat jopa ohittaa miehet. Hän arveli, että silloin heitä tullaan 

syyttämään paitsi siitä, että ovat huonompia, myös siitä, että ovat parempia. 
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BILAGA 2. 

Damsport och sport. Artikel av Anna Söderbom. 

Papper, 22.9.2011 09:06:35 

[www] http://www.papper.fi/themearticle.aspx?aID=657 

Sport och jämställdhet är fortfarande en diskussion som blossar upp då och då. I somras 

var det fotbolls-VM för damer där man bland annat diskuterade att det varken förekom 

för- eller eftersnack, något det alltid finns när det är fotbolls-VM för herrar. 

Kommentatorerna kritiserades också för att i sina referat uttalasig nedsättande mot 

spelarna. 

I samma veva skrevs det om hur folk räknade antal kvinnor respektive män som 

omnämndes i sportsammanhang i medierna. Man kan lugnt säga att det inte riktigt var 

femtio femtio. I Kontring: Ett magasin om varför det är så få kvinnor som syns i 

sportrapporteringen från 2008, gjordes studier av hur olika svenska medier rapporterade 

om män och kvinnor i sportsammanhang. I individuella sporter var det lite mer 

fördelaktigt för kvinnor än i lagsporter, men fortfarande var kvinnor 

underrepresenterade. I till exempel TV4:s rapportering var procentandelen omnämnda 

kvinnor i lagsporter cirka två procent. 

Med alla diskussioner och all statistik i ämnet undrar man kanske hur journalisterna 

själva tänker kring detta med sportrapportering och jämställdhet. 

Anja Gatu fick jobbet som sportkrönikör på Sydsvenska dagbladet som tjugofyraåring. 

I början kände hon en stor press på sig och ville helst visa allt hon kunde i varje krönika. 

I mars 2010 tog hon över tjänsten som sportchef och är numera både sportchef och 

sportkrönikör. Den press hon kände i början verkar vara som bortblåst. Nu avfärdar hon 

lätt den kritik hon får som bygger på att hon är kvinna.  

- Vad ska jag göra åt saken? Sport handlar om personer, inte om kön, säger hon och 

rycker på axlarna. 

På Sydsvenskan får journalister utbildning i hur de skriver och för något år sedan 

ordnades en genuskonferens där man diskuterade hur man ska uttrycka sig. Anja 

påpekar att det sällan finns en anledning att skriva ut kön - man förstår ganska snabbt in 

i en artikel om den handlar om damer eller herrar. 

Hon försöker även få andra att tänka efter. Exempelvis är Anja en flitig twittrare och har 

intensiv kontakt med läsarna. Det har hänt att hon har frågat folk som har skrivit om 

"Dam-VM" vad "dam" egentligen är för sport. 

- Vad tävlar man i då? undrar hon och skrattar. Man måste medvetandegöra saker. Alla 

kan inte alltid tänka på allt. 
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Nyhetsflödet påverkan kvinnosynen 

På Sydsvenskan har man fört statistik över hur många män respektive kvinnor det skrivs 

om. Anja menar att det inte bara är det som är viktigt utan även språket och hur mycket 

utrymme personerna får. 

- Om man skriver en glad tjosanhoppsan-text om en kvinna som idrottar är det ju bara 

förnedrande, konstaterar hon. 

Gatu säger att medierna har ett ansvar att skildra samhället objektivt, även om alla 

journalister är subjektiva. Det handlar om att berätta om samhället, så som det är, och 

om att inse att damer också spelar fotboll, men också att vissa saker är mycket 

populärare än andra. 

- Vi förde statistik på Sydsvenskan under två års tid och upptäckte att vi är oerhört 

styrda av nyhetsflödet. När det är OS skriver vi lika mycket om kvinnor som om män, 

men när det gäller fotboll där det finns sju stora herrlag och två stora damlag är det inte 

lika enkelt. 

Hur är det då att vara ung kvinna och sportchef? Jag ställer frågan och är samtidigt 

medveten om att den liksom bidrar till att befästa föreställningen om att det skulle vara 

så himla onormalt att vara kvinna och ändå intresserad av sport. 

- Jag har alltid blivit väl mottagen av kollegor och av dem jag bevakar, samt de allra 

flesta läsarna. Mest skepsis har jag nog mött från andra journalister som inte jobbar med 

sport. 

Att det ska vara så tufft för kvinnor inom sporten känner hon inte igen och tycker heller 

inte riktigt om att det sägs att det ska vara så. Det får negativa konsekvenser. 

- Det kan lätt kan bli för mycket irrelevant fokus på kön.  

- Åh! En kvinnlig sportjournalist! Gud vad spännande med en tjej som jobbar med 

sport! skämtar hon. 
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BILAGA 3. 

1. Storlekskategori bild + bildtext.  

”Sköna OS-värdinnor visar mera av ben än insikter”. Hbl 10.10.1968.  
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2. Storlekskategori liten 

”Katseet seuraavat nopeita kaunottaria”. HS 14.10.1968 
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”Två positiva dopningsprov” och ”Liukins fick fira guld”. Hbl 16.08.2008. 
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3. Storlekskategori medelstor 

”Marjatta ei pelkää pimeässä. 400m. vapaata taittui 4.57;2”. HS 8.10.1968. 
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4. Storlekskategori halvsida 

”Bra men inte lysande.”. HBL 10.8.2008 

 

Medelstor artikel  

”Finländarna blev turister på nolltid” 
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Halvsida 

”Femkamparna får kämpa om bronset med Sverige”. Hbl 16.10.1968 
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5. Storlekskategori helsida 

”Kaunis soihdunkantaja sai osanottajien mahtavat rivistöt hajoamaan 

stadionilla”. HS 13.10.1968 
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”Viimeinen laukaus sinetöi olympiavoiton”. 12.08.2008 
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6. Storlekskategori omslag 

”OS-elden avlivade alla onda rykten. Hundratusendes arbete fick mening”. 

HBL 13.10.1968 
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”Första guldet”. Hbl 12.08.2008 
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BILAGA 4. 

Framställningskategorierna per tidning per år. 

1. Hbl 1968 

 

1. Idrottsflicka  7 

2. Motgångarnas idrottsflicka  6 

3. Skönhet  5 

4. Banbrytare  3 

5. Kvinna 3 

6. Småflicka  2 

7. Hustru 2 

8. Beundrarinna 1 

9. Assistent  1 

10. Isprinsessa  1 

11. Naturnyck  1 

12. Färgad 1 1 

 

2. HS 1968 

 

1. Idrottsflicka 6 

2. Motgångarnas idrottskvinna  5 

3. Skönhet 5 

4. Hjältinna  4 

5. Framgångens idrottsflicka/-kvinna  3 

6. Naturnyck 3 

7. Dotter 2 

8. Blivande mor/fru 2 

9. Finska sisuflickan 2 

10. Besvikelsen idrottskvinna 1 

11. Framtidshopp 1 

12. Freerider 1 

13. Fru 1 

14. Fröken  1 

15. Sexuella varelser 1 

 
 

 

3. HBL 2008 

 

1. Framgångens idrottskvinna  24 

2. Motgångarnas idrottskvinna 23 

3. Mor 7 

4. Medaljhopp 6 
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5. Besvikelsens idrottskvinna 5 

6. Hustru 4 

7. Framtidshopp  4 

8. Medaljör 4 

9. Hjältinna 4 

10. Good sport 2 

11. Rollmodell  1 

12. Lidande idrottskvinnan 2 

13. Studerande 2 

14. Debutant 2 

15. Idrottare 2 

16. Hårt arbetande finska idrottskvinnan / äkta finländska 

kvinnan 1 

17. Feta 1 

18. Hushållerska 1 

19. Stöttad idrottskvinna 1 

20. Arbetskamrat 1 

21. Gladlynta idrottaren 1 

22. Dotter 1 

 

4. HS 2008 

 

1. Motgångarnas idrottskvinna 20 

2. Framgångens idrottskvinna 27 

3. Hustru 8 

4. Mor 8 

5. Framtidshopp 7 

6. Medaljhopp 7 

7. Dotter 6 

8. Idrottskvinnor/idrottare 5 

9. Veteran 4 

10. Besvikelsens idrottskvinna 4 

11. Medaljör 4 

12. Dotter 3 

13. Hårt arbetande finska idrottskvinnan 3 

14. Gladlynt 3 

15. Hjältinna 3 

16. Medelmåttlig idrottare 3 

17. Våghals 3 

18. Arbetsproffs 3 

19. Flickvän 2 

20. Kvinna  2 

21. Skönhet 2 

22. Syster  2 

23. Hushållerska 2 

24. Auktoritet 2 
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25. Lidanden idrottskvinnor 2 

26. Banbrytare 1 

27. Solidarisk syster 1 

28. Konsument 1 

29. Feta idrottskvinnan 1 

30. Naturnyck  1 

31. Mogna idrottskvinnan 1 

32. Shoppare 1 

33. Tränare 1 
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7. KÄLLOR OCH LITTERATUR 

7.1 Källor 

Helsingin Sanomat  8.10 – 17.10.1968 

Helsingin Sanomat  7.8 – 16.8.2008 

Helsingin Sanomat  18.11.2011. Kohtu koetuksella. Anu Silfverberg.  

Hufvudstadsbladet  8.10 – 17.10.1968 

Hufvudstadsbladet  7.8 – 16.8.2008 

Hufvudstadsbladet  05.08.2008. OS-extra. Ledare. Christoffer Herberts 

Papper   22.9.2011. Damsport och sport. Anna Söderbom 
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