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1. Inledning  

Paralympics är de funktionshindrades motsvarighet till de Olympiska spelen. De första sommarspelen 

anordnades 1960 i Rom och de första vinterspelen hölls i Örnsköldsvik 1976. Redan vid OS i London 

1948 hölls en tävling för krigsveteraner vid sjukhuset i Stoke Mandeville,1 beläget utanför den engelska 

huvudstaden. Tävlingen arrangerades på initiativ av den tyske neurologen Sir Ludwig Guttman, och sägs 

vara startskottet för Paralympics och dess rörelse. Under det första sommarspelet i Rom 1960 fanns 23 

länder och 400 atleter på plats för att tävla.2 Senast i Peking 2008 var antalet nationer och aktiva det högsta 

antalet hittills. 146 länder och 3 951 aktiva deltog i spelen.3 I dag har sommarmästerskapet vuxit till ett 

stort evenemang där 19 idrottsgrenar finns representerade.4 Vinterspelen har dock inte blivit lika stora, där 

utövas det fyra grenar.5  

 

Antalet nationer och deltagare i Paralympics ökar allt eftersom, vilket i sin tur gör att konkurrensen blir 

hårdare mellan de aktiva. Det kan även innebära att medias intresse för Paralympics ökar. 

Handikappidrotten är indelad i olika kategorier beroende på vilket funktionshinder den aktive har. Sen i sin 

tur graderas även funktionshindret med siffror, ju lägre siffror desto gravare handikapp. Detta för att 

tävlingarna ska bli mer rättvisa.6 I Sverige finns 450 klubbar knutna till Svenska 

handikappidrottsförbundet, antalet medlemmar uppgår till cirka 40000.7 

 

I de senaste sommarspelen, i Peking 2008 gjorde den svenska truppen bra resultat. De tog totalt 12 

medaljer totalt sett. Trots bra prestationer så har handikappidrottarna svårt att få publicitet jämfört med de 

utan handikapp. 

 

Both the Paralympic movement and the media have a stake in an enhanced public 
profile: the Paralympic movement needs publicity in order to raise awareness and to 
attract sponsors; the media recognises that the Paralympics is a fruitful source of 
copy. What is a precondition of a harmonious partnership, however, is that the 
media presents disability sport in an informed and unprejudiced way, and that this is 
reflected globally.8 
 

 

 

                                                 
1 http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=67582 
2http://www.paralympic.org/Paralympic_Games/Past_Games/Rome_1960/index.html 
3http://www.paralympic.org/Paralympic_Games/Past_Games/Beijing_2008/index.html 
4 http://www.handikappidrott.se/t2pa.aspx?p=136870 
5 http://www.handikappidrott.se/t2pa.aspx?p=136872 
6 http://svt.se/2.58360/1.1241346/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true 
7 http://www.shif.se/ImageVault/Images/id_931/ImageVaultHandler.aspx 
8 http://www.bl.uk/sportandsociety/exploresocsci/sportsoc/media/articles/paramedia.html 
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För att idrottsutövarna i Paralympics ska kunna prestera på en hög nivå, krävs det att de får lika 

förutsättningar som icke-handikappade elitidrottare. Då behövs fler sponsorer så att de kan utöva sin 

idrott på heltid utan att behöva ha ett jobb eller studera på sidan av. De behöver även pengar och hjälp för 

att kunna resa till tävlingar och på träningsläger. Idag är det i princip otänkbart att hårt satsande, icke-

funktionshindrade idrottare, behöver jobba heltid för att kunna försörja sig samtidigt som de tränar. 

Uppmärksamhet och utrymme i media skapar ett intresse hos sponsorer och allmänheten. Det är dock 

viktigt att media ger en informativ och korrekt bild av handikappidrottarna. 

 

I dag får icke-handikappade idrottsutövare mer plats i media än de som har funktionshinder. Men 

samtidigt så ökar bevakningen av Paralympics. Med vår rapport och de gestaltande artiklarna vill vi försöka 

svara på frågan varför det sker en ökning och vad det kan bero på. 

 

Journalisten Stefan Nolervik på Östersundsposten tar upp mediebevakningen av Paralympics i sin krönika 

” Ur sportsynpunkt kanske vi inte skulle skriva alls om resultaten”. Han skriver tänkvärt om hur svårt det 

är att skriva om handikappidrott. 

 

”Hur ser då bevakningen ut i media? 

Först: Paralympics tas inte ens av IOK på riktigt allvar. Då skulle man inte lägga det 

efter det stora OS. För som Nicke Berglund också skriver blir det då som att servera 

efterrätt till en redan proppmätt publik. 

Och mediabevakningen blir åt samma håll – inte på riktigt allvar. Udda sändningstid 

på tv, ofta i form av sammandrag. Ingen vinterstudio, och i tidningarna har vi med 

artiklarna från Paralympics, men vi drar inte på lika stort som om det handlade om 

”vanliga” OS. Samtidigt känner vi att vi måste skriva om prestationerna trots att de 

är ljusår från de som ”vanliga” (se vad svårt det är att skriva!) presterar.9” 

 

1.1 Syfte 

Utifrån vårt idrottsintresse har vi märkt att det på senare år har skett en ökning av mediebevakningen 

gällande idrottsevenemanget Paralympics. Det visas mer av de funktionshindrade idrottarna på tv och man 

kan läsa om deras prestationer i tidningarna. Totalt sett var det dubbelt så många tv-tittare som följde det 

senaste sommarevenemanget i Peking 2008 jämfört med Paralympics i Aten 2004.10 Mediebevakningen 

                                                 
9 http://zport.se/ringhornan/nolervik/1.1904858-ur-sportsynpunkt-kanske-vi-inte-skulle-skriva-alls-om-resultaten 
10 Dagens Nyheters nätupplaga 20081209: 
www.dn.se/sport/paralympics-dubblerade-tv-tittandet-1.472733 
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slog rekord i Peking, drygt 5 600 journalister var på plats11. Trots den ökningen tycker vi oss ha märkt att 

skillnaden fortfarande är stor i bevakningen av OS och Paralympics. Att icke-handikappade idrottare får 

mer plats i media än funktionshindrade aktiva är en realitet. Ett av målen med detta examensarbete är att 

se om den tesen stämmer. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket medieutrymme lokala 

Paralympicsdeltagare kontra en lokal OS-deltagare får i Norrbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen. Vi vill 

också försöka att utröna vad eventuella skillnader beror på. Vi vill även att deltagare i Paralympics och 

journalister på lokala dagstidningar ska få uttala sig om deras syn på bevakningen. Genom våra intervjuer 

vill vi söka svaret på frågan ”Vad beror ökningen av medierapporteringen från Paralympics på?” 

 

Vi valde att dela upp arbetet i två delar. Dels den kvantitativa undersökningen där vi räknade ut 

fördelningen av utrymme i lokala tidningars sportsidor under två stora sportevenemang. Metoden vi 

använde var att mäta spaltutrymmet med hjälp av linjal för tre deltagare i Paralympics i Peking 2008. De 

aktiva var Ingela Lundbäck, bordtennisspelare från Luleå. Peter Wikström, Rullstolstennisspelare från 

Piteå och Anders Grönberg, bågskytt som är född och uppvuxen i Luleå men numera bosatt i Björklinge, 

Uppsala. Sedan upprepade vi proceduren och jämförde det mot OS-deltagaren från Turin 2006, Lina 

Andersson, längdskidåkerska från Malmberget. 

För att se hur stor skillnaden var så gjorde vi undersökningen genom att efter att ha mätt, räknade vi ut 

hur många procent av sportsidorna i de två lokaltidningarna som innehåller artiklar om aktiva 

norrbottningar vid Paralympics respektive OS. Vi valde att undersöka vinter-OS i Turin 2006 (10/2 – 

26/2) och Paralympics sommarspelen i Peking 2008 (6/9 – 17/9), för att de evenemangen låg närmast i 

tiden. Det gjorde vi för att se om det stämmer att OS-deltagare får mer publicitet än de som tävlar i 

Paralympics.  

Sedan har vi den kvalitativa delen i form av intervjuer som resulterade i en artikelserie med fyra texter där 

de tre Paralympicsstjärnorna fick ge sin syn på och reflektera kring vår frågeställning. Dock valde vi att inte 

intervjua OS-deltagaren Lina Andersson eftersom hon bara fungerar som en icke-handikappad 

idrottskvinna att jämföra med. För att få en journalistisk vinkel så valde vi att även intervjua den 

nuvarande sportchefen Malin Öhrlund på Norrbottens-Kuriren. De tidigare sportcheferna Ludvig 

Wästfelt och Torsten Viklund fick också komma till tals. Den gestaltande delen valde vi att ta med för att 

få ett större perspektiv. Det gör att rapporten får mer substans med synpunkter och kommentarer från 

både Paralympicsdeltagare och journalister. Den gestaltande delen har vi med för att visa vad 

intervjupersonerna tror att den ökade mediebevakningen kan bero på. 

 

För att bekräfta eller motbevisa vår arbetshypotes ställde vi frågor till våra intervjupersoner.  

                                                 
11 www.handikappidrott.se/t2pa.aspx?p=1404270 
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Vi valde ut dessa tre frågor som vi ställde till de aktiva: 

• Har du märkt någon förändring av medias bevakning av Paralympics? 

• Vad tror du minskningen/ökningen beror på? 

• Hur ska man göra för att öka intresset för Paralympics? 

 

Till sportcheferna ställde vi följande frågor: 

• Hur ser bevakningen ut, har det förändrats?  

• Känner tidningarna av ett intresse, hur viktigt är det med ”fixstjärnor”?  

• Vad ska idrottarna göra för att öka intresset, har tidningarna något ansvar för att öka intresset?  

• Hur stor är efterfrågan? 

 

1.2 Material 

Vi har använt Internet och biblioteket som grund när vi har letat referenslitteratur. Därefter har vi beställt 

till exempel böcker, artiklar och avhandlingar som vi har blivit intresserade av och som kändes relevant för 

vår rapport. En del böcker har vi kunnat läsa på Internet. Våra intervjupersoner har känts trovärdiga. Vi 

har låtit både aktiva handikappidrottare och sportjournalister från Norrbotten komma med sina åsikter. Vi 

har även haft en diskussion med vår handledare som har gett sina förslag för hur vi ska gå vidare med 

rapporten. 

 

1.3 Har huvudfrågeställningarna omdefinierats under arbetet 

Redan från början valde vi att avgränsa oss genom att vi ville ha en lokal norrbottnisk prägel. Så därför 

valde vi att begränsa undersökningen geografiskt till att enbart handla om utrymmet för paralympier 

respektive olympier från Norrbotten i de lokala dagstidningarna Norrbottens-Kuriren och Piteå-

Tidningen. 

 

Från början hade vi flera olika frågeställningar; beror det på att ”fixstjärnor” inom handikappidrotten syns 

i andra idrottsevenemang än Paralympics och på så sätt skapar en nyfikenhet? Är det offentligheten som 

skapar intresse hos mediebolagen? Är det allmänhetens efterfrågan om bevakning av Paralympics som 

styr? Men eftersom vi tyckte att det spretade för mycket, så fick vi avgränsa oss rejält och till slut kom vi 

fram till en frågeställning som kändes lämplig: Vad beror den ökade mediebevakningen på?  

 

1.4 Produktion av artikelserie 

Syftet med den gestaltande delen var att låta våra intervjupersoner få berätta sin syn på mediebevakningen 

av Paralympics. Vår grundtanke var att intervjua tre aktiva paralympier med anknytning till Norrbotten 
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och skriva en artikel om varje individ. Vi valde ut tre deltagare från Paralympics i Peking 2008 för 

intervjuer, Ingela Lundbäck, Peter Wikström och Anders Grönberg.  

I våra intervjuer har vi även valt att prata om saker utanför problemformuleringen. Där har vi utgått från 

vår frågeställning och sedan valt att även ta med exempelvis de aktivas syn på hur bevakningen kan öka 

och bli större i framtiden. Vem som bär ansvaret för utvecklingen samt hur de jobbar för att få mer 

intresse från media och publiken. De har även fått berätta om hur de tror folk utifrån ser på dem som 

idrottare. Även hur villiga sponsorer är att ställa upp ekonomiskt. De har fått prata individuellt kring 

möjligheterna att träna och tävla som funktionshindrad. Anledningen till att vi valt att låta 

intervjupersonerna prata om de delarna är för att vi ville få en bättre helhet och djup i vårt arbete även om 

frågeställningen är prioriterad. 

 

För att få ett journalistiskt perspektiv valde vi även att intervjua nuvarande och tidigare sportchefer på 

Norrbottens-Kuriren. Tanken var att vi skulle ha två tidningar att prata med. Så förutom Norrbottens-

Kuriren ville vi även intervjua journalister på Piteå-Tidningens sportredaktion, men där fick vi aldrig något 

svar. Sedan hade vi planer på att låta en före detta handikappidrottare, Ove Brännholm, berätta om sin syn 

kring utvecklingen av Paralympics. Den tanken slog vi dock ur hågen efter vår första handledning. Bland 

annat på grund av att Brännholm inte hade någon egen erfarenhet från Paralympics. Ytterligare ett 

artikelförslag som blev struket var en intervju med Svenska Handikappidrottsförbundets ordförande Kari 

Marklund. 

 

Som en inledning till artikelserien har vi skrivit en övergripande och informativ artikel. Tanken är att den 

ska ge en introduktion till vad serien handlar om. Artiklarna är skrivna för att publiceras i en 

branschtidning, exempelvis Svenska journalistförbundets medlemstidning ”Journalisten”, 

Riksidrottsförbundets tidning ”Svensk idrott” eller Svenska Handikappidrottsförbundets officiella organ, 

”Tidningen Handikappidrott”. Exempel på bilder till artiklarna är bilder där det händer något. Till exempel 

när de utövar sin idrott, eller tar emot en medalj. Till artikeln med sportcheferna passar bilder där man ser 

en livlig diskussion med gester. 

Förslag till ettapuff för artiklarna om deltagarna i Paralympics: ”Trots sina framgångar får 

handikappidrottare avsevärt mindre publicitet. Vad beror det på? De lägger ner mycket tid på sin idrott 

och kämpar lika hårt som icke-handikappade idrottsmän och kvinnor, ändå hamnar de funktionshindrade 

atleterna i skymundan när det gäller att synas i media.”. Förslag till ettapuff till artikeln om sportcheferna: 

”Olympiska spelen och Paralympics kommer aldrig att vara på samma nivå. Sportjournalisterna menar att 

Paralympics kan jämföras med de små idrotterna. Deltagarna är inte närheten att få lika mycket 

uppmärksamhet som OS-medaljörerna får, menar de”. Från statistiken som finns i bilaga 1 kan man 
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använda uppgifterna till en faktaruta för att visa på skillnaden i vår undersökning. Man kan även använda 

diagrammen från denna rapport i artiklarna för att förtydliga resultatet istället för att göra en faktaruta med 

siffror. 

 

Syftet med att publicera artiklarna är att få igång en diskussion om mediebevakningen av Paralympics och 

andra idrotter som inte får så mycket uppmärksamhet. Idag är bevakningen alldeles för snedvriden, det är 

bara de stora sporterna och evenemangen som får den mesta bevakningen. 

 

Resultatet av den gestaltande delen blev att vi fick en insyn i de intervjuade paralympiernas liv och hur de 

ser på mediebevakningen av Paralympics. De är positiva till att bevakningen har ökat, men att det finns 

mer att göra. Till exempel så behöver medias kunskap om handikappidrott öka. Även sportjournalisterna 

fick berätta hur de ser på bevakning av Olympiska spel och Paralympics. De menar bland annat att det inte 

är rimligt att bevakningen av Paralympics ska vara lika stor som Olympiska spelen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Vi hittade ingen tidigare forskning som handlade exakt om vårt berörda ämne. Däremot fanns det 

mängder av böcker, avhandlingar och rapporter om handikappade, sport och medier. Sådant som vi kan 

relatera till i vårt arbete. 

 

 ”I Encyclopedia of European History12 kan man läsa att personer med 

 funktionshinder är en grupp som till stor del har ignorerats inom både den 

 idrottsliga och sociala forskningen”, står det i kapitlet: OS för ”andra”? 

 Paralympics – de parallella spelen.13 

 

En avhandling som vi hittat är På nära håll är ingen normal, av Karin Ljuslinder.14 Där tittar hon på hur SVT 

representerar personer som benämns funktionshindrad. 

Något som hittills ännu inte finns med i sändningsavtalen är vilken syn på 

funktionshinder, handikapp och funktionshindrade personer som ska representeras 

i SVT 15. 

 

I boken Disability sport, Karen P DePauw Susan J Gavron, 200516 kan man bland annat läsa om historiken 

                                                 
12 Developmental and Physical Disabilities: The Blind, Deaf and Dumb, David Wright, 2001. 
13 Idrott, historia och samhälle; Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 1981. 
14 ”På nära håll är ingen normal –Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000”, Ljuslinder, Karin 
15 http://www.avhandlingar.se/avhandling/ff2b0d1b23/ 
16 Disability sport, Karen P DePauw Susan J Gavron, 2005 
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och utvecklingen av handikappidrotten. 

 

Är det ett reportage kring någon med handikapp i framförallt veckopressen så 

handlar det ofta om hur duktig den handikappade har varit. Han har uträttat fina och 

stora saker trots handikappet, säger Kerstin Alm och fortsätter: 

En annan attityd är att tycka synd om det är också ett sätt att hålla verkligheten ifrån 

sig.. 

Lite snyftreportage om hur svårt man har haft det om hur synd det är om 

huvudpersonen.17 

 

Citaten stödjer kampanjen som Svenska HandikappIdrottsFörbundet hade inför Paralympics 2008 i 

Peking. Den startade under våren 2008 med mottot ”Höj kraven”.18 Där ville man att idrotten skulle tas 

mer på allvar, inte bara tycka att deltagarna är bra för att de är handikappade. Inför vinter-paralympics 

2010 så gjordes en liknande kampanj. 

 

Leif Söderberg har forskat om handikappidrottens organisatoriska historia. Forskningen resulterade i en 

rapport som eventuellt ska publiceras i bokform under 2011. Han hoppas genom att publicera rapporten i 

bokform kunna få en ökad insikt om handikappidrottens förutsättningar.19 

 

Forskningen har lett fram till att vi i detalj kunnat dokumentera den roll enskilda 

personer och organisationer har haft i ”maktspelet” kring handikappidrottens 

utveckling. Resultatet har sammanställts i en forskningsrapport med titeln, ”Från 

handikappidrott - granskad av Kungl. Medicinalstyrelsen till ett eget specialidrottsförbund”. I 

rapporten redovisas den organisatoriska delen av utvecklingen för handikappidrotten 

under perioden 1950 – 1969.20 

 

Kim Wickman skriver i sin avhandling ”Bending mainstream definitions of sport, gender and ability” om 

hur rullstolsåkare på elitnivå uppfattar sin idrott och sig själva. I avhandlingen tas även upp hur svensk 

media presenterar handikappidrottarna.  

 

                                                 
17 Inställning till handikapp –samhället som spegel, Statens handikappråd, 1982 
18 http://www.handikappidrott.se/t2n.aspx?p=119787&x=1&a=1125068 
19 http://www.shif.se/templates/Page.aspx?id=137&epslanguage=sv 
20 http://www.shif.se/ImageVault/Images/id_613/ImageVaultHandler.aspx 
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Three years ago, one of Sweden’s most successful female wheelchair racers, 

Madelene Nordlund, was nominated to the category, ‘the disabled athlete of the 

year’. She, however, declined the nomination. Her official explanation was simply 

that she identified herself as a female elite athlete competing in wheelchair racing, 

not as an un-gendered disabled athlete doing disability sport.21 

 

1.6 Metoddiskussion 

Inför vår kvantitativa undersökning fick vi bra vägledning av vår handledare som hjälpte oss precisera vår 

uppgift. Vi bestämde oss för att mäta samtliga rubriker, artiklar och bilder där den aktiva var representerad. 

Det gjordes för att se hur stor del av sportdelen det tog. Detta gjorde vi med linjal och räknade sen ut hur 

stor procentuell del av tidningens sida den aktuella artikeln tog. Vi undersökte även hur stor del av 

sportens samtliga sidor som artikeln tog upp. För att ha något att dra paralleller med valde vi att undersöka 

hur stort utrymme den olympiska skidåkaren Lina Andersson fick när hon tävlade i Turin 2006. 

 

1.6.1 Metodproblem 

Under arbetets gång stötte vi på vissa mindre problem. Det fanns dock svårigheter när det gällde att hitta 

Norrbottens-Kurirens arkiv. Efter kontakt med lokaltidningen blev vi hänvisade till Norrbottens minne 

(länets arkivcentrum) på Björkskatan utanför Luleå. Väl där visade det sig att tidningen inte hade arkiverat 

sedan 2006. Vi fick alltså tag på pressläggen (tidigare tidningar) från Olympiska spelen i Turin 2006 men 

inte från Paralympics i Peking 2008.  

 

Jakten på det andra presslägget blev svårare på grund av att tidningen flyttade under 2008.  Ingen på 

tidningen kunde ge svar på var vi hittade det andra arkivet. Men efter att ha ringt runt fick vi tag i 

vaktmästaren på Norrbottens-Kurirens gamla redaktion som hade sparat pressläggen i den gamla 

byggnaden i centrala Luleå. 

 

Ett problem vi stötte på under själva mätningen av bilder, texter och rubriker var att pressläggen var svåra 

att söka i. Dessutom var de fullproppade med tidningar, vilket gjorde det svårt att mäta mot mitten. Till 

slut så hittade vi ett sätt som fungerade. Det gällde att pressa ner mitten mot bordet, på så sätt kunde vi 

lägga linjalen ända mot mitten om det behövdes. 

 

 
                                                 
21 http://www.avhandlingar.se/avhandling/fa9d59c4c0/ 
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2. Resultat 

Resultatet av undersökningarna i Norrbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen gav oss en bekräftelse på att 

paralympier får mindre utrymme i länets lokala tidningar. Vi räknade ut hur stort utrymme i text och bild 

de aktiva fick procentuellt sett. Vi tittade på både hur stor del av sidorna de var representerade på och hur 

stor del av sportdelen artiklarna tog upp. Samt hur stor representationen var under hela mästerskapet. Se 

bilaga 2 för statistiken. 

 

Den gestaltande delen gav också svaret att skillnaden är stor mellan paralympier och OS-deltagare. I 

artiklarna får vi även synpunkter på vad som kan göras annorlunda för att mediebevakningen eventuellt 

ska bli bättre för de funktionshindrade atleterna. Sportjournalisterna ger oss åsikter om varför det är en 

skillnad i bevakningen av idrottsmännen. Se bilaga 1 för artiklarna. 

 

Dock är vårt resultat inte signifikativt för resten av landet eftersom vi har begränsat oss till norrbottniska 

idrottsutövare och endast två lokala tidningar. Dessutom tar vi bara upp två idrottsevenemang i 

undersökningen, Paralympics 2008 och Olympiska spelen 2006. 

 

2.1 Norrbottens-Kuriren 

I Norrbottens-Kuriren var de tre paralympierna Ingela Lundbäck, Anders Grönberg och Peter Wikström 

omnämnda under åtta dagar. Den första dagen fick de mest utrymme och fyllde 20,3 procent av 

sportdelen. Under hela perioden låg procentsatsen för hur mycket plats de fick på 8,6 procent i 

genomsnitt. Längdskidåkerskan Lina Andersson fick större utrymme under Olympiska spelen i Turin 

2006. En dag var hon omnämnd på sju av tio sidor och motsvarade tre femtedelar (61 procent) av 

sportsidorna. Hennes genomsnitt låg på 15,1 procent fördelat på tio dagar. 

 

Diagram 1          

 

Kommentar till diagram 1: 

Här ser man tydligt skillnaden i hur mycket 

utrymme i Norrbottens-Kuriren de aktiva får i 

Paralympics i Peking 2008 och OS i Turin 

2006. Deltagarna i Paralympics får dock mer 

uppmärksamhet under fyra dagar av åtta. 

Deltagarna i Paralympics tävlade åtta dagar, 

medan deltagaren i OS var aktiv i tio dagar.  
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Hade exempelvis Ingela Lundbäck tagit medalj i bordtennis i Peking så hade vi nog 

dragit på med flera sidor än vi gjorde. Men det hade kanske blivit ett uppslag för 

Ingela. När Lina Andersson tog OS-guld i sprintstafetten drog vi på lite extra och det 

är ganska sällsynt att vi gör så många sidor om en enskild idrottare, säger Malin 

Öhrlund, sportchef på Norrbottens-Kuriren. 

 

2.2 Piteå-Tidningen 

I Piteå-tidningen fick Paralympics-silvermedaljören Peter Wikström stort utrymme (18,8 procent) inför 

tävlingarna. När han tog silver tog artikeln upp 19,2 procent av sportdelen. Hans genomsnitt låg på 7,6 

procent under de åtta dagar han var omnämnd. Lina Andersson var, i samma tidning, omnämnd under 

elva dagar när OS i Turin pågick. Största utrymmet fick hon när hon var med och tog hem guldet i 

sprintstafetten (32,9 procent). Genomsnittet låg på 10,3 procent. 

 

Diagram 2 

 

Kommentar till diagram 2: 

Här ser vi statistiken från Piteå-Tidningen. Precis som i 

Kuriren får deltagaren i OS mer plats i sportbilagan än de 

aktiva i Paralympics. Piteå-Tidningens hade också dagar 

när bevakningen av Paralympics var större än den av OS. 

Dock var det bara tre sådana dagar, att jämföra mot 

Kurirens fyra dagar. 

 

 

 

 

2.3 Gestaltande del 

I den kvalitativa undersökningen efterfrågade vi deltagarna i Paralympics syn på varför mediebevakningen 

ökat. Även sportchefen och de tidigare sportcheferna på Norrbottens-Kuriren fick berätta hur de ser på 

saken. Peter Wikström, rullstolstennisspelare från Piteå, menar att det är allmänhetens påtryckningar som 

gjort att media visar mer intresse. Inför det senaste Paralympics i Peking gick Svenska 

handikappidrottsförbundet ut med en kampanj till media att de skulle ta handikappidrotten mer på allvar.22  

 

 

                                                 
22 www.handikappidrott.se/lagparalympics/p/080227-debattartikel.pdf, 2008. 
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 Det var ju verkligen så också, de var många som fick skit. De som gjorde bra fick 

bra. Det var ett viktigt steg, tror jag, för att få en mer seriös syn på handikappidrotten 

från allmänheten och media., säger Peter Wikström. 

 

Bågskytten Anders Grönberg håller med Wikström och jämför hur det var tidigare och hur det är nu. 

Daltandet är över och prestationerna är det som går i första hand. 

 

Förr tyckte man synd om den stackars handikappade idrottaren och journalisterna 

skrev reportage – inte nyhetsartiklar. Det hör inte hemma i sporten, sådana grejer 

hör hemma i Hänt i veckan eller Allers. Det var bara svammel förut som man 

skrattade åt. Det har nog att göra med journalisternas intresse. En del har noll 

intresse – och kan inte ens stava till boll, säger Anders Grönberg. 

 

Norrbottens-Kurirens förre sportchef Ludvig Wästfelt kommer ihåg att Svenska 

handikappidrottsförbundet gjorde en större satsning till det senaste Paralympics i Peking 2008. Wästfelt 

var för tillfället på gratistidningen Extra i Luleå när förbundets ordförande Kari Marklund var och 

informerade om att de handikappade ville tas mer på allvar. 

 

Han var förbi och gav oss kataloger med information om alla svenska deltagare i 

Paralympics. Sen pratade man om sin satsning att tas på allvar. Ett bra initiativ av 

förbundet, även om jag tycker att det fortfarande finns mycket att förbättra. 

Informationen kan bli bättre men jag tror även att det är många år innan intresset är 

lika stort som på exempelvis Charlotte Kalla och Lina Andersson, säger Ludvig 

Wästfelt. 

 

Norrbottens-Kurirens nuvarande sportchef Malin Öhrlund menar att man inte ska jämföra Paralympics 

med Olympiska spelen. 

 

De tävlar under helt andra förutsättningar och på vissa sätt kan man säga att de 

handikappade står för större prestationer. Men intresset är inte så stort, man kan 

jämföra handikappidrotten med mindre sporter. Visst hade de fått mer utrymme om 

de vann guld i Paralympics men det hade aldrig varit i närheten av att få lika mycket 

utrymme som en olympisk medaljör så är det bara. Olympiska spelen och 

Paralympics kommer aldrig vara på samma nivå, säger Malin Öhrlund. 
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Vi relaterar detta till tystnadsspiralen23, en teori av Elisabeth Noelle-Neumann. Den innebär att om man 

tror att man är i minoritet, så är man mindre benägen att framföra en åsikt. Det blir som en spiral eftersom 

att om ingen lägger fram sin åsikt så tror man att den är i minoritet. Här spelar media en viktig roll genom 

att många åsikter framförs i tidningar och TV. Det kan tolkas som att media menar att handikappidrottare 

är i minoritet, och därför inte är viktiga nog att framföra en åsikt i media. Om man syns i media, så kan det 

skapa mer intresse från allmänheten. Med ökat intresse blir utövarna populära och får synas mer i tv och 

tidningar.  

Här spelar handikappidrottsförbundet också en stor roll, de kan inte bara sitta tysta och vänta på att media 

ska höra av sig. Kampanjen inför Paralympics 2008 var därför ett positivt steg i rätt riktning. Men även 

media måste vara intresserade av de aktiva. Om man inte syns så finns man inte, åtminstone inte i media. 

För att allmänheten ska få upp intresse för handikappidrott så måste man synas och höras. Informationen 

från förbundet till media måste vara frekvent och exakt.  

Här har även de mest framgångsrika handikappidrottarna som exempelvis skytten Jonas Jacobsson och 

simmaren Anders Olsson ett tungt ok att bära. De fungerar också som förebilder för unga som kanske 

precis står i startblocken för en satsning på idrott. Rullstolstennisspelaren Peter Wikström och 

bordtennisspelaren Ingela Lundbäck gav varsitt bra exempel vad det ger att får uppmärksamhet och varför 

Paralympics är så speciellt: 

Man känner sig som en riktig stjärna när man åker dit. Flera tusen på läktarna, 

autografer, pressen är på en och sånt. Det blir väldigt stor skillnad jämfört med andra 

tävlingar, säger Peter Wikström.  

 

När man tävlar hemma i Norrbotten är det de närmast sörjande som sitter på 

läktaren. I Peking väntade 8000 galna kineser, det var häftigt. Inramningen är speciell 

och inspirerande, säger Ingela Lundbäck.  

 

När de aktiva och journalisterna fick svara på frågeställningen var svaren varierande. Men de påminde om 

varandra. Samtliga intervjuade sa att fixstjärnornas betydelse är väldigt stor och skapar intresse från 

publiken. 

 

                                                 
23The spiral of silence 
http://books.google.se/books?id=ECXwC4ldmRIC&dq=Spiral+of+silence&printsec=frontcover&source=bn&hl=sv&ei=Q
q7-SbVZh4r9Bpmy1c4E&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4 
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Sen har det hjälpt mycket att många profiler har kommit fram. Jonas Jacobssons 

bragdguld skapar nog ett större intresse, säger bågskytten Anders Grönberg. 

 

När media började bevaka Paralympics i media fastnade läsarna för de som gjorde 

speciella grejer. Det var simmare och bågskyttar som visade sig hålla riktig 

världsklass trots sitt handikapp. Folk och framförallt journalister fick nog en 

aha-upplevelse då, säger Ludde Wästfelt, före detta sportchef på Norrbottens-

Kuriren. 

 

2.4 Reflektion 

Om man ser till resultatet i Norrbottens-Kuriren och Piteå Tidningen, så är skillnaden i bevakning inte 

avsevärt stor. OS-deltagaren får större utrymme än Paralympics-deltagarna totalt sett. Men det finns några 

dagar under tävlingarna där handikappidrottarna får mer plats på sportsidorna än OS-deltagaren. Detta kan 

bero på att lokaltidningarna värnar om ”sina” idrottare, oavsett om de har ett handikapp eller inte. Eller så 

beror det på att redaktionen tycker att bra prestationer förtjänar publicitet. 

  

Vi valde att hålla en lokal norrbottnisk profil med ett fåtal deltagare och evenemang att jämföra mellan i 

vår kvantitativa undersökning och i de gestaltande artiklarna. Därför är resultatet således inte allenarådande 

i ett större sammanhang. Det är såhär det ser ut i Norrbotten och i de tidningar vi undersökt, men det kan 

såklart se annorlunda ut i andra städer och länder. Med hjälp av resultaten och artiklarna, har vi kommit 

fram till några slutsatser om varför bevakningen av Paralympics har ökat. 

 

2.5 Slutsats 

Våra slutsatser till att mediebevakningen har ökat på lokal nivå är följande:  

Kunskapen bland journalister har blivit större. Men det finns fortfarande mer att göra. Fixstjärnor har 

skapat ett intresse från media och allmänheten. En seriösare syn på handikappidrotten skapar större 

intresse. Att Sverige varit framgångsrik vid de senaste mästerskapen gör att intresset ökat. Media och 

publik behöver framgångar för att ta vara på intresset. 
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3. Framtid 

Vad som kommer hända i framtiden med mediebevakning av handikappidrott och evenemang som 

Paralympics är svårt att sia om. Det krävs mycket jobb från Svenska Handikappidrottsförbundet med att 

marknadsföra sig och informera media om tävlingar och prestationer. Media har också en del att göra vad 

det gäller bevakning av handikappidrott. Det gäller att reportrar är pålästa och kritiska, bara för att det är 

en funktionshindrad som tävlar behöver det inte betyda att den gör en bra prestation. Här gäller det att ha 

liknande krav som man har på icke-handikappade atleter. Detta för att det ska bli en seriösare bedömning 

som i sin tur gör att blir mer intressant att följa. Idag är handikappidrottens klassindelning krånglig och 

svår att förstå för den som inte är helt insatt. Där finns det mycket att göra för att öka förståelsen och 

intresset för de aktivas prestationer. 

 

3.1 Reflektioner över utvecklingen inom ämnesområdet 

Vår kvantitativa undersökning befäster vår föreställning om att Olympiska stjärnor får mer plats i lokala 

tidningar än vad Paralympics-stjärnor får. Där ser vi inte att skillnaden kommer minska, men inte heller 

öka. Intresset från media kommer att finnas kvar så länge det finns atleter som presterar. 

 

De kvalitativa intervjuerna visar på att det finns flera olika synsätt på medias bevakning. En del är positiva 

och får utrymme i tidningen. Medan andra är mer kritisk och efterfrågar mer utrymme och intresse från 

media. Samtliga intervjupersoner är eniga i att bevakningen har ökat.  Sportcheferna vi pratat med anser att 

paralympierna blivit bättre på att marknadsföra sig själva och sin idrott. Paralympics kommer dock aldrig 

bli lika stort som Olympiska spelen. Varken till antalet deltagare eller till antalet journalister som bevakar 

evenemanget. 

 

3.2 Egna förutsättningar för att bemöta frågeställningar 

Genom vårt eget idrottsintresse har vi via tv och tidningar upptäckt de prestationer som 

handikappidrottarna utför. På så sätt fick vi upp våra ögon för att det var skillnad i hur mycket utrymme 

de aktiva får i media. Ett första steg i att se på handikappidrotten med nya ögon är att bedöma dem 

likadant som man bedömer icke-handikappade idrottare. Det är något att tänka på i fortsättningen. Genom 

att träffa och prata med deltagare i Paralympics så har vi fått en annan syn på hur deras kamp för 

uppmärksamhet ser ut. 

 

3.3 Arbetslivets/branschens sannolika utveckling 

Mediebranschen går mer och mer mot snabba, enkla nyheter med nöje och underhållning i fokus. 

Framgångar kommer alltid att vara intressant och prioriterat i media. Samma sak gäller 
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personjournalistiken där individer med stor framgång och karisma kommer att ta större plats än andra. 

Branschen får inte glömma bort att kritiskt granska prestationer, oavsett om det är en funktionshindrad 

atlet, eller en icke-handikappad. Det är även viktigt att inte bara uppmärksamma den som syns och hörs 

mest, utan även de som kämpar i det tysta.  

 

3.4 Förslag till vidare forskning 

Handikappidrott är ofta indelad i olika kategorier beroende vilket funktionsnedsättning den aktive har. Det 

kan därför vara svårt hänga med i alla klasser och resultat. Därför vore det intressant att se hur mycket 

journalistens individuella kunskap eller okunskap, styr bevakningen av handikappidrott. Det finns mycket 

att forska om inom handikappidrotten. Det skulle vara intressant att se hur unga handikappidrottare 

upplever idrottandet och hur de ser på framtiden samt hur de upplever medias och allmänhetens intresse. 

Även sponsorbiten är intressant. Hur ser företag som sponsrar handikappade idrottsmän och kvinnor på 

saken.  

 

Med hjälp av fokusgrupper skulle man kunna undersöka vad som lockar tittarna att se på Paralympics på 

tv. Ett förslag är att göra en fokusgrupp med bara sportjournalister, då kan bli en diskussion om vad som 

är avgörande för vilket evenemang som får mest utrymme. 
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Bilaga 1 - Statistik 
-Statistik över skillnaden i mediebevakning mellan Paralympics 2008 och OS 2006. 
I tabellen nedan har vi visat på hur mycket utrymme idrottare från Norrbotten fick i Piteå-tidningen och 
Norrbottens-Kuriren när de deltog i Paralympics 2008 och Olympiska spelen 2006. Deltagare i Paralympics 
från länet var Peter Wikström, Anders Grönberg och Ingela Lundbäck. Vi jämförde hur mycket utrymme de 
fick jämfört mot hur mycket plats Lina Andersson som deltog i OS 2006 fick. Vår metod bestod av att med 
linjal mäta spaltutrymmet i vardera lokaltidning under respektive evenemang. Varje dag har vi räknat ut hur stor 
del av den aktuella sidan artikeln har tagit i procent. Samt hur stor procent av sportdelen, exklusive resultat och 
spelsidor. 
 
Statistik från Norrbottens-Kuriren 
 Paralympics 2008 Olympiska spelen 2006 
Dag 1 20,30 % 39 % 
Dag 2 13,90 % 13,40 % 
Dag 3 6,30 % 5,40 % 
Dag 4 5,80 % 61 % 
Dag 5 4,70 % 7,50 % 
Dag 6 0,60 % 2 % 
Dag 7 7,30 % 1,40 % 
Dag 8 9,90 % 1,90 % 
Dag 9  2,80 % 
Dag 10  17 % 
 
Nedan följer våra uträkningar från Norrbottens-Kuriren i siffror. 
Sidstorleken är 43 x 29 = 1247 cm 
 
Med antal sidor menas hur stor sportdelen var den dagen. 
 
Paralympics 2008 (Kuriren) 
Ingela Lundbäck, Anders Grönberg och Peter Wikström 
5 september: 
Totalt 1013,25 cm = 81,2 % av en helsida 
Antal sidor: Fyra = utrymme 20,3 % av totala antalet sidor 
6 september: 
693,25 cm = 55,5 % av en helsida 
Antal sidor: Fyra = utrymme 13,9 % av totala antalet sidor 
8 september: 
705 cm = 56,5 % av en helsida 
Antal sidor: Nio = utrymme 6,3 % av totala antalet sidor 
9 september: 
216 cm = 17,3 % av en helsida 
Antal sidor: Tre = utrymme 5,8 % av totala antalet sidor 
10 september: 
235 cm = 18,9 % av en helsida 
Antal sidor: Fyra = utrymme 4,7 % av totala antalet sidor 
11 september: 
27,5 cm = 2,2 % av en helsida 
Antal sidor: Fyra = utrymme 0,6 % av totala antalet sidor 
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12 september: 
275 cm = 22 % av en helsida 
Antal sidor: Tre = utrymme 7,3 % av totala antalet sidor 
16 september: 
124 cm =9,9 % av en helsida 
4 sidor (OBS: uppskattat antal) 
 
Olympiska spelen 2006 (Kuriren) 
Lina Andersson 
8 februari: 
2435,25 cm = 97,6 % av en helsida (Uppslag) 
Antal sidor: Fem = utrymme = 39 % av totala antalet sidor 
13 februari: 
1501,5 cm = 60,2 % av en helsida (Uppslag) 
Antalet sidor: 9 = utrymme 13,4 % av totala antalet sidor 
14 februari: 
268,25 cm = 21,5 % av en helsida 
Antalet sidor: Fyra = utrymme 5,4 % av totala antalet sidor 
15 februari: 
7608,25 cm = 87,2 % av en helsida (Sju sidor) 
Antalet sidor: Tio = utrymme 61 % av totala antalet sidor 
16 februari: 
751,25 cm = 30,1 % av en helsida (Uppslag) 
Antalet sidor: Åtta = utrymme 7,5 % av totala antalet sidor 
17 februari: 
156 cm = 12,5 % av en helsida 
Antalet sidor: Sex = utrymme 2 % av totala antalet sidor 
18 februari: 
86 cm = 6,9 % av en helsida 
Antalet sidor: Fem = utrymme 1,4 % av totala antalet sidor 
22 februari: 
119,25 cm = 9,6 % av en helsida 
Antalet sidor: Fem = utrymme 1,9 % av totala antalet sidor 
23 februari: 
270,25 cm = 21,7 % av en helsida 
Antalet sidor: Sju = utrymme 2,8 % av totala antalet sidor 
28 februari: 
636 cm = 51 % av en helsida 
Antalet sidor: Tre = utrymme 17 % av totala antalet sidor 
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Statistik från Piteå-tidningen 
 Paralympics 2008 Olympiska spelen 2006 
Dag 1 18,80 % 3,90 % 
Dag 2 1,80 % 32,90 % 
Dag 3 4 % 18,40 % 
Dag 4 2,60 % 16,40 % 
Dag 5 4,90 % 6,70 % 
Dag 6 5,20 % 2,90 % 
Dag 7 19,20 % 3.20 % 
Dag 8 4,20 % 10,90 % 
Dag 9  3 % 
Dag 10  4,70 % 
 
Nedan följer våra uträkningar från Piteå-Tidningen i siffror. 
Sidstorleken är 36,5 x 25,5 = 930,75 cm 
 
Med antal sidor menas hur stor sportdelen var den dagen. 
 
Olympiska spelen 2006 (PT) 
Lina Andersson 
13 februari: 
360 cm = 38,7 % av en helsida 
Antalet sidor: 10 = utrymme 3,9 % av totala antalet sidor 
14 februari: 
600 cm = 64,4 % av en helsida 
930,75 cm = 100 % 
Antalet sidor: 5 = utrymme 32,9 % av totala antalet sidor 
15 februari: 
1368,75 cm (uppslag) = 147,1 % av en helsida 
Antalet sidor: 8 = utrymme 18,4 % av totala antalet sidor 
16 februari: 
918 cm = 98,6 % av en helsida 
Antalet sidor: 6 = utrymme 16,4 % av totala antalet sidor 
17 februari: 
300 cm = 32,2 % av en helsida 
Antalet sidor: 5 = utrymme 6,7 % av totala antalet sidor 
18 februari: 
162 cm = 17,4 % av en helsida 
Antalet sidor: 6 = utrymme 2,9 % av totala antalet sidor 
20 februari: 
325 cm = 34,9 % av en helsida 
Antalet sidor: 11 = utrymme 3,2 % av totala antalet sidor 
22 februari: 
487,5 cm = 52,3 % av en helsida 
Antalet sidor: 5 = utrymme 10,9 % av totala antalet sidor 
23 februari: 
168,75 cm = 18,1 % av en helsida 
Antalet sidor: 6 = 3 % av totala antalet sidor 
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25 februari: 
262,5 cm = 28,2 % av en helsida 
Antalet sidor: 6 = utrymme 4,7 % av totala antalet sidor 
 
Paralympics 2008 (PT) 
Peter Wikström 
6 september: 
701,25 cm = 75,3 % av en helsida 
Antalet sidor: 4 = utrymme 18,8 % av totala antalet sidor 
9 september: 
81 cm = 8,7 % av en helsida 
Antalet sidor: 5 = utrymme 1,8 % av totala antalet sidor 
10 september: 
150 cm = 16,1 % av en helsida 
Antalet sidor: 4 = utrymme 4 % av totala antalet sidor 
12 september: 
98 cm = 10,5 % av en helsida 
Antalet sidor 4 = utrymme 2,6 % av totala antalet sidor 
13 september: 
184,5 cm = 19,8 % av en helsida 
Antalet sidor: 4 = utrymme 4,9 % av totala antalet sidor 
15 septeber: 
27,5 cm = 2,9 % av en helsida 
460 cm = 49,4 % av en helsida 
Antalet sidor: 10 = utrymme 5,2 % av totala antalet sidor 
16 september: 
79,75 cm = 8,5 % av en helsida 
635,5 cm = 68,2 % av en helsida 
Antalet sidor: 4 = utrymme 19,2 % av totala antalet sidor 
17 september: 
157,5 cm = 16,9 % av en helsida 
Antalet sidor: 4 = utrymme 4,2 % av totala antalet sidor 
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Bilaga 2 – Artiklar 

Paralympicsdeltagare i skymundan 

Att mediebevakningen av Paralympics har ökat märks genom att det skrivs mer i tidningar och det visas 

sändningar från evenemanget på tv. Men fortfarande är det så att icke-handikappade idrottare får mer 

uppmärksamhet i media. Det visar bland annat vår kvantitativa undersökning. Där har vi jämfört hur 

mycket utrymme tre deltagare i Paralympics 2008 får kontra en deltagare i OS 2006 i två lokala 

dagstidningar. Tillvägagångssättet var att vi mätte och räknade ut procentuellt hur mycket spaltutrymme 

som deltagarna fick i jämförelse med varandra. Syftet med artikelserien är att försöka ge svar på varför 

åtskillnaden är så stor som vår undersökning visar på. Både handikappidrottare och journalister får komma 

till tals för att ge sin syn på varför skillnaden är som den är, men även varför bevakningen av Paralympics 

har ökat. Vi intervjuade tre norrbottniska deltagare i Paralympics till artikelserien, Ingela Lundbäck, Peter 

Wikström och Anders Grönberg. De berättade om sina upplevelser och sin syn på hur de behandlas i 

media. 

Den OS-deltagare vi jämförde med i vår kvantitativa undersökning var längdskidåkaren Lina Andersson, 

Malmberget. Men henne valde vi att inte intervjua just för att hon bara var en person vi jämförde 

spaltutrymme med. 

 

Artikelserien sammanfattar och visar på hur de handikappade atleterna kämpar för att få visa upp sina 

prestationer och få lika bedömning som icke-handikappade. Journalisterna förklarar å sin sida varför 

intresset är så vagt från medias håll och vad som krävs för att intresset ska öka.  

 

Vi vill med den här artikelserien peka på att det är en skillnad i medias bevakning av funktionshindrade 

och icke-handikappade idrottare. Samt även försöka hitta en förklaring till varför det är som det är. 

Fredrik Sandqvist 

Simon Jakobsson 
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Seriösare bedömning ger ökat intresse 

Det är allmänhetens intresse och att det kommer fram fler stjärnor som gör att mediebevakningen 

av Paralympics har ökat. Det tror rullstolstennisspelaren Peter Wikström, Piteås egen 

Paralympicsstjärna. 

 

Under de tre Paralympics han har deltagit i, har Peter Wikström märkt att mediebevakningen har ökat. Vid 

hans första Paralympics 2000 visade bland annat Piteå-Tidningen intresse. 

– Tidningen följde det ganska bra. I övrigt var det ju inte så mycket. SVT visade väl en timmes 

sammandrag två veckor efter att allt var klart. Där har det ju blivit bättre. 

Under Peters andra Paralympics 2004, var det generellt en bättre mediebevakning. Framförallt var det mer 

sändningar som visades på TV. I övrig media var bevakningen ungefär densamma som tidigare.  

De senaste tävlingarna i Peking 2008 hade en bättre bevakning. Svenska handikappidrottsförbundet 

(SHIF) hade en kampanj där målet var att få media att ta det mer seriöst – att ha samma bedömning av 

insatser som vanlig idrott. Om det var en dålig match skulle det inte daltas bara för att det var 

handikappade som tävlade – utan då var det en dålig match. 

– Det var ju verkligen så också, de var många som fick skit. De som gjorde bra fick bra. Ett viktigt 

steg tror jag. Det gav en mer seriös syn på handikappidrotten från allmänheten och media. 

Han tror att ökningen av medias bevakning bland annat beror på påtryckningar från svenska folket. Även 

om bevakningen har blivit bättre så vill allmänheten se mer. Det klagades bland annat på att det inte var 

några sändningar från invigningen och att det var för lite livesändningar.  

– Synd att sändningstiderna var så sent. Det vore bra om ungdomarna under 15 år också såg det. Då 

skulle nästa generation ta det på ännu mer allvar. 

Peter tror också att stjärnor som exempelvis Jonas Jacobsson bidrar till ett större allmänintresse och är en 

bra förebild inom handikappidrotten.  

Det är den uppmärksamhet som de aldrig annars får, som gör Paralympics så speciellt.  

– Man känner sig som en riktig stjärna när man åker dit. Flera tusen på läktarna, autografer till 

förbannelse och pressen är på en. Det blir väldigt stor skillnad jämfört med andra tävlingar.  

Han berättar att när Sverige vann lag-VM guld 2008 så fick det ingen uppmärksamhet alls. 

För att tävlingar som VM ska få mer uppmärksamhet så måste de synas mer menar Peter. 

Handikappidrotten blir mer och mer accepterad. Men han menar att det inte kan bli någon förändring på 

kort tid. Han berättar också att rullstolstennis inte ingår i SHIF, numera tillhör man Svenska 

tennisförbundet. Där har man dock inte fått så mycket uppmärksamhet, men nu börjar det hända saker. 

Bland annat fick Peter Wikström tillsammans med sin dubbelpartner Stefan Olsson ta emot en klocka som 
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gåva för framgångarna vid Paralympics. Detta skedde vid en ceremoni i samband med tennisturneringen 

Stockholm Open.  

– Det är ett tecken på att det är uppskattat. 

Peter tycker också att det är upp till SHIF att handikappidrotten ska synas, men även tennisförbundet 

måste ta sitt ansvar för rullstolstennisen.  

Han flyttade hem till Piteå i januari och spelar numera för Piteå Tennisklubb, där får han hjälp med 

träningen av chefstränare Jens Nilsson för att satsa ännu hårdare. Målsättningen under säsongen 2009 är 

att hålla sig kvar i topp 20 på världsrankingen. På grund av studier till sjukgymnast  kommer tävlingsdosen 

inte vara lika hög den kommande säsongen. Han vill dock utvecklas mer och har fått bättre 

träningsförutsättningar. Han samarbetar med en sjukgymnast som hjälper honom med träningsprogram 

och tester. När Peter bodde i Sollentuna tränade han tre gånger i veckan, ibland med hjälp av en coach, 

men det blev kostsamt. Men oftast spelade han mot en annan rullstolsspelare, men där var han ganska 

överlägsen. 

– Nu får jag ju stryk jämt. Jag får spela mycket mot juniorerna och måste spela riktigt bra varje 

träning för att inte få skämmas, skrattar Peter. 

Han hade egentligen inga funderingar på att flytta hem ännu, tanken var att plugga i Stockholm. 

Lägenheten i Sollentuna finns fortfarande kvar. 

Han satsar mot Paralympics i London 2012. Där är målsättningen att ta guld men det är inte det viktigaste. 

Det stora målet är att få ut maxkapaciteten ur kroppen.  

– Jag har känt att jag kommit upp i kanske 80 procent tidigare. Nu vill jag höja den procenten. Om 

jag gör mitt bästa där men det ändå inte räcker till guld, då kan jag ändå vara nöjd.  

Just nu är det en spelare från Japan som dominerar rullstolstennisen. Holland och Frankrike har flera bra 

spelare i toppen. 

Trots framgångarna har det inte blivit lättare för honom att få in nya sponsorer. 

– Man har ju trott det, men det är ingen större skillnad. 

Peter berättar att det är svårt att hitta sponsorer i Sverige – oavsett idrott. De flesta länder har prispengar 

vid OS och Paralympics – men inte Sverige. Piteå kommun har nu gått in och sponsrat honom i 

satsningen mot London 2012. 

Han började spela tennis vid åtta års ålder och spelade fram till han var 18 år. Ett år senare råkade han ut 

för en bilolycka som gjorde att han hamnade i rullstol. Han började spela rullstolstennis när han var 20 år. 

Numera tränar Peter i snitt 8–10 timmar tennis och 2–3 timmar fysträning i veckan. Nu kommer det 

många nya unga bra spelare, men det finns de över 40 som fortfarande är bra.  
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– Jag tar en fyraårsperiod i taget. Men känner jag att jag gjort bra ifrån mig i London så kommer jag 

nog att dra ner, kommer aldrig att lägga av helt, men kommer inte att satsa hela livet. Jag kör så 

länge drivet finns, säger Peter Wikström. 

Fredrik Sandqvist, Simon Jakobsson 

 

Fakta 

Namn: Peter Wikström 

Ort: Piteå 

Idrott: Rullstolstennis.  

Ålder: 32 år. 

Meriter: Guld i lag-VM 2008. Brons i lag-VM 2007. Silver i dubbel, Paralympics 2008. 

Övrigt: Rankad 15 i världen i singel. Rankad tia i dubbel. 
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Lundbäck kritisk mot bevakningen 

Media måste ta Paralympics på allvar. Det anser bordtennisspelaren Ingela Lundbäck, Luleå. 

– När tidningarna skriver om oss så är det oftast snyfthistorier. Det gör mig irriterad, säger 

Lundbäck. 

 

Ingela Lundbäck menar att Paralympics har fått mer utrymme i tidningar och TV genom åren. Däremot är 

hon kritisk till sättet de aktiva framställs på. 

– De gör reportage om spelarna och inte själva prestationerna, säger Lundbäck som tycker 

bevakningen kan bli bättre på många olika sätt. 

Hon nämner seriositeten på tidningarnas artiklar. Men ifrågasätter även journalisternas kunskaper och syn 

på handikappidrotten.  

– Vi är nästan Sveriges bästa landslag. Ändå syns vi inte. När journalisterna kommer till tävlingarna 

så säger de ”Oj, men är ni så där duktiga”, säger Ingela Lundbäck och suckar. 

– Jag har tagit flera EM-guld. Men de har de ingen koll på. Lokaltidningarna dyker upp och gör en 

intervju vart fjärde år. Det är när det är dags för Paralympics. Annars får man kämpa för en notis 

när man har varit utomlands och tävlat. 

Ingela Lundbäck skyller dock inte allt på media, även om hon anser att media har en stor del i intresset. 

Hon menar att de aktiva och förbundet måste göra sitt för att sälja och utveckla sporten mer. 

– Däremot anser jag att det inte är min uppgift att ringa till tidningarna och berätta ”Hej, jag har tagit 

EM-guld”. Men det får jag ändå göra, säger Lundbäck och fortsätter: 

– Tar jag guld så ska det fan i mig vara minst en halvsida i tidningen. 

Ingela Lundbäck pratar mycket om medias okunskap. Både när det gäller tävlingar men även när det gäller 

träningstimmar. 

– Det är så mycket fördomar. De tror vi tränar en gång i månaden och sen far vi på våra tävlingar, 

säger hon. 

Lundbäck berättar att hon spenderar minst två timmar om dagen, sex gånger i veckan åt träning. 

– Ingen som fattar att hur mycket vi tränar. Folk tror att det är någon korpnivå men vi tränar nästan 

lika mycket som Luleå Hockey och Plannja Basket. 

Under det senaste Paralympics i Peking 2008 slog Sveriges television tittarrekord. När Ingela Lundbäck 

kom hem från Kina märkte hon att medias bevakning gav en positiv inverkan. På stan var det många 

okända personer som kom fram och ville prata. 

– Där ser man vilken genomslagskraft media har. När de väl visar oss så vill alla följa oss. Det enda 

jag funderar över är varför bevakningen slutar direkt efter Paralympics slutar – intresset finns ju, 

säger hon och fortsätter: 
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– På stan fick jag skriva autografer till alla möjliga. Det kändes jättekul. 

Däremot var genomslaget inte lika stort på sponsorsidan. Trots Lundbäcks digra meritlista får hon kämpa 

för att hitta företag som vill hjälpa henne att finansiera sina resor runt om i världen. Trots att hon är en av 

världens bästa bordtennisspelare står inte Svenska handikappförbundet för alla kostnader. I år har hon 

planerat att tävla i fem internationella tävlingar, vilket är ett måste för att hålla sig högt upp på 

rankinglistan. Ställer hon inte upp så är det inte säkert att hon får tävla i VM. 

– De betalar till två tävlingar, det känns dåligt. Hade det varit Lina Andersson i skidor så hade 

förbundet stått för allt. Plus att hon får vinstpengar, säger Ingela Lundbäck som inte är avundsjuk 

på ”vanliga” världsstjärnor som Lina Andersson. 

– Jag tycker de är värda att få förutsättningarna för att vinna tävlingarna. Däremot förstår jag inte 

varför vi inte kan få bättre hjälp. Vi får fokusera på att sköta ekonomin själva. Resorna får vi fixa 

själva och träningen är bara en liten del av allt jag behöver göra. 

Till nästa Paralympics i London 2012 tror och hoppas Ingela Lundbäck att allting har förbättrats. 

Framförallt att fler aktiva kommer att synas i media inte bara storstjärnor som Jonas Jacobsson och 

Anders Olsson. 

– De har fått för mycket uppmärksamhet, det finns många som är minst lika duktiga. Till nästa gång 

kommer fler att få utrymme, det kommer inte bara fokuseras på några stycken, säger hon och 

fortsätter: 

– Senast i Peking visade de inte mig i TV trots att jag var den enda pingisspelaren som vann min 

match första dagen. Men det berodde på att journalisterna kände till de andra spelarna som varit 

med tidigare. Jag som debutant hade de ingen aning om att jag fanns – det är trist. 

Ingela Lundbäck hoppas att Paralympics-deltagarna ska integreras med de olympiska spelens aktiva. Norge 

gjorde det till Peking, Lundbäck tror det kommer att hända så småningom. 

– Har vi tur så är det så till 2016. Men det handlar nog mycket om pengar. Det är dock ett måste för 

att vi ska ha rätt förutsättningar och inte placeras i ett fack som några korpspelare, säger hon. 

Fredrik Sandqvist, Simon Jakobsson 

 

Fakta 

Namn: Ingela Lundbäck 

Ort: Luleå 

Idrott: Bordtennis.  

Ålder: 34 år. 

Meriter: EM-guld (2007). EM-silver (2007). EM-brons, lag (2007). EM-guld (2005). EM-guld (2005). 

Övrigt: Rankad fyra i världen i singel. Rankad tvåa i Sverige. 
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Grönberg: ”Journalisterna har fått bättre kunskap” 

Svårare att få sponsorer och mindre utrymme i media. 

Bågskytten Anders Grönberg vet att paralympier har det tufft – även om han själv har det bra. 

– Folk ser det som en nedgradering jämför med icke-handikappade, säger Grönberg. 

 

 Han är rankad åtta i världen – och hade kunnat delta i OS i Peking. 

Men rullstolsburne Anders Grönberg valde ändå att tävla i Paralympics. Av en enkel anledning. 

– Det är bättre tävlingsklimat i Paralympics. Jag trivs helt enkelt bättre där, säger Grönberg som 

insjuknade och missade medalj i Peking men som tog silver under Aten-OS 2004. 

Men han har fått förklara och motivera sitt beslut under ett flertal gånger. Till allmänheten, media och 

framförallt sponsorer. 

– Några av mina sponsorer hotade med att hoppa av när jag beslutade att tävla i Paralympics i Aten, 

säger Anders Grönberg och fortsätter: 

– De flesta har förutfattade meningar på handikappade. Istället för att tycka en massa saker borde de 

besöka evenemangen och se vilken hög klass de håller. 

Anders Grönberg berättar att han märkt av att intresset kring Paralympics har ökat på senare år. Han har 

tävlat i de två senaste och bara där ser han skillnad, han tror sig ha svaren på det ökade intresset och varför 

media valt att bevaka idrottarna mer. 

– Journalisterna har fått bättre kunskap och därför vet dem hur det funkar. Förut visade de noll 

intresse och kunde knappt stava till boll, säger Grönberg och förklarar sig: 

– Inom bågskyttet visste inte journalisterna någonting. När vi sköt i Aten 2004 snittade vi högre 

poäng än de som tävlade i OS, då vaknade media till och sa ”Oj, är ni så duktiga”. 

Anders Grönberg gav dessutom en känga till mediebevakningen innan Paralympics i Peking 2008. Då 

skickade de aktiva in en skriftlig begäran till media att bevakningen skulle vara likvärdig med Olympiska 

Spelen. 

– Förr tyckte man synd om den stackars handikappade idrottaren och journalisterna skrev reportage 

– inte nyhetsartiklar. Det hör inte hemma i sporten, sådana grejer hör hemma i Hänt i veckan eller 

Allers, säger Grönberg. 

Däremot ställer han sig frågande till medias prioriteringar. Under det senaste mästerskapet i Peking följde 

han personligen när vännen Peter Wikström från Piteå spelade dubbelfinal i rullstolstennis. Matchen 

avbröts vid svensk ledning och togs upp dagen efter – då var inte några svenska journalister på plats. 

– De var där dagen före men inte när det skulle avgöras. Det hade knappast hänt om det hade varit 

Simon Aspelin och Tomas Johansson (silvermedaljörer vid OS i Peking) som spelat final, säger 

Anders Grönberg. 
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Trots det negativa känner inte Grönberg att han själv blir bortprioriterad. Både innan, under och efter 

både Aten och Peking var medias intresse stort för honom personligen. Han syntes i TV-rutan och även 

de rikstäckande och lokala tidningarna. 

– Jag tror det beror på flera saker. Dels har jag gjort resultat under lång tid. Sen har bågskytte inte 

lika många klasser som exempelvis bordtennis där Ingela Lundbäck (Luleå) spelar. I min sport 

finns det bara två klasser, säger han och fortsätter: 

– Men visst är det ingen lätt situation men jag tror såna som Ingela Lundbäck har det tyngre. Hon 

hindrades nog senast av att hon var debutant och inte så känd bland de som jobbar inom media. 

Till nästa Paralympics i London 2012 tror han dock att bevakningen är bättre. Främsta anledningen är 

närheten till Sverige. 

– Att spelen är i Europa lär hjälpa mycket. Sen märkte mediabolagen att intresset var stort senast i 

Peking, säger Grönberg och fortsätter: 

– Sen har det hjälpt mycket att många profiler har kommit fram. Jonas Jacobssons bragdguld skapar 

nog ett större intresse. 

Anders Grönberg menar att inte allt ligger på media. Både förbundet och de aktiva måste jobba extra för 

att marknadsföra Paralympics och handikappidrott. 

– Paralympier måste överbevisa alla och göra det lilla extra. De som sticker ut lite extra har inget 

problem men de som inte sticker ut måste tvinga sig att sälja sig och sitt namn, säger Anders 

Grönberg. 

Han pratar mycket om att sticka ut och göra det oväntade. Det är det som ska ha gjort Paralympics till en 

succé 2008. 

– Folk vill se spektakulära saker. De gillar när folk gör sånt som inte förväntas av dem. När de tar 

rekord, kommer tillbaka från skador eller gör något oväntat. Folk vill se profiler och idrottare som 

bjuder på sig själva, säger Anders Grönberg. 

Fredrik Sandqvist, Simon Jakobsson 

 

Fakta 

Namn: Anders Grönberg. 

Ort: Björklinge (uppväxt i Luleå). 

Idrott: Bågskytte.  

Ålder: 47 år. 

Meriter: Paralympics-silver (2004),  VM-guld (1998, 2001), VM-brons (2003), EM-guld (2002), EM-silver 

(1997, 2006). 
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Paralympics popularitet är beroende av fixstjärnor 

Paralympics har blivit mer professionellt – men får svårt att bli likvärdigt med Olympiska Spelen.  

– Jag tror inte det kommer vara på samma nivå och jag vet inte om de ska vara det heller, 

säger Malin Öhrlund, sportchef på Norrbottens-Kuriren. 

 

Paralympier och handikappidrottare har blivit bättre på att marknadsföra sig själva och sin idrott. Men det 

ökade utrymmet i dagstidningen Norrbottens-Kuriren beror inte på påtryckningar från allmänheten. Det 

menar Norrbottens-Kurirens sportchef Malin Öhrlund. 

– Tidigare hade länet inte så många aktiva i absolut toppnivå. Visst har kunskapen bland 

journalisterna blivit bättre men vi ser fortfarande det som en mindre idrott och de får utrymme 

efter det, säger hon och fortsätter: 

– Vi har inte fått någon kritik mot oss när det gäller bevakningen under Paralympics. Vi anser att det 

var lagom mycket från det senaste mästerskapet i Peking. 

Norrbottens-Kurirens nuvarande sportchef jämför Paralympics med damidrotten som sent blev riktigt 

accepterad och som fortfarande ligger efter manliga motsvarigheter både ekonomiskt och sportsligt. 

– Det känns tveksamt att de kommer att lyckas bli lika stora som Olympiska Spelen. Det känns inte 

realistiskt, säger Malin Öhrlund och fortsätter: 

– Hade exempelvis Ingela Lundbäck tagit medalj i bordtennis i Peking så hade vi nog dragit på med 

flera sidor än vi gjorde. Men det hade kanske blivit ett uppslag för Ingela. När Lina Andersson tog 

OS-guld i sprintstafetten drog vi på lite extra och det är ganska sällsynt att vi gör så många sidor 

om en enskild idrottare. 

Ludde Wästfelt som tidigare arbetat som sportchef på tidningen har märkt av en 

stor skillnad på handikappidrott och Paralympics sen han började på tidningen 

1989. Han märker skillnader på både medias bevakning och de aktivas prestationer. 

– Det har förändrats otroligt mycket under mina 20 år som journalist. Från en 

undanskymd roll till ett eget framgångsrikt OS, säger Ludde Wästfelt och fortsätter: 

– Jag kan inte påstå att intresset var så stort för oss på Kuriren förrän 

rullstolstennisspelaren Peter Wikström dök upp och visade sig vara duktig. 

Givetvis visste vi att Paralympics fanns, men man behöver ha någon som är med 

och tävlar, sen ska personen helst vara framgångsrik. 

Ludde Wästfelt tror att det är viktigt med fixstjärnor som Jonas Jacobsson och 

Anders Olsson. Han drar paralleller till många andra sporter. Som till exempel 

Magdalena Forsberg i skidskytte, Carolina Klüft i friidrott och Tony Rickardsson 
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i speedway – samtliga har fått intresset att öka på grund av deras 

personligheter och resultat. 

– När media började bevaka Paralympics fastnade läsarna för de som gjorde 

speciella grejer. Det var simmare och bågskyttar som visade sig hålla riktig 

världsklass trots sitt handikapp. Folk och framförallt journalister fick nog en 

aha-upplevelse då, säger Ludde Wästfelt och fortsätter: 

– Deras framgångar öppnar för bredden och intresset och bevakningen ökar. 

Paralympics kommer att bli större – både tävlingarna och utrymmet i TV, radio 

och tidning. Det är på god väg att bli riktigt stora, men det är inte rimligt 

att de blir lika stora som OS. 

Även Torsten Viklund som var sportchef innan Ludde Wästfelt på Norrbottens-Kuriren höll med sina 

efterträdare i det mesta. 

– Handikappidrotten och Paralympics har gått från 0 till 100 på kort tid, säger Viklund. 

Fredrik Sandqvist, Simon Jakobsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


