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Ämne: Hur Aftonbladet och Expressen berättar om idrottshjältar som

faller karriärmässigt.

Frågeställning: Hur berättar de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 

för sina läsare när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt? 

Teoretiska perspektiv: Tidningsartiklarna har analyserats från Michael Foucaults

teorier med utgångspunkt från hans bok ”Diskursens ordning”

samt  utifrån begreppen representation och identifikation i medier.

Tillvägagångssätt: Utifrån en dokumentanalys har de publicerade artiklarna studerats för 

att ta reda på hur tidningarna valt att berätta om de olika fallen. Med 

hjälp av en kvalitativ analysmetod studeras om medierna använder 

sig av någon slags dramaturgi när de skildrar händelserna samt om det 

finns ett mönster med vilka som får komma till tals. 

Slutsats: Analysen visar att sättet som tidningarna rapporterar på om de fyra 

händelserna följer en bestämd dramaturgisk och kronologisk ordning. I 

samtliga fall kommer samma typer av människor till tals och de bilder 

som publicerar skildrar liknade motiv oavsett idrott eller fall.

Nyckelord: Sport, Mediesport, Representation och identifikation i medier,

Medialisering, Idrottspersonligheter i medierna, Kvällspress, 

Sport i medier
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1. Inledning

Vid OS i London 2012 blev Oscar Pistorius den förste idrottsmannen med funktionsnedsättning 

att delta i ett olympiskt spel, där tog han sig till semifinal på 400 meter. Samma år tog han tre 

medaljer, varav två guld, i Paralympics. Pistorius blev medialt mycket uppmärksammad och 

fick smeknamnet ”Blade Runner” och kallades även för ”The fastest man on no legs”. 

Framgångarna har gett honom både rikedom och berömmelse. Hans levnadshistoria grep 

många som hörde den och trots sin stjärnstatus är han känd som en lågmäld person. Pistorius 

kan beskrivas som en nationalhjälte i sitt hemland. Genom sina prestationer visade han att 

ingenting är omöjligt och blev snabbt en förebild för många, inte minst unga idrottare.

Den 14 februari 2013 förbyttes denna beundran mot bestörtning då idrottsvärlden chockades av 

beskedet att friidrottaren Oscar Pistorius gripits i sitt hem, misstänkt för att ha skjutit sin 

flickvän. Pistorius hävdar att det var ett misstag. Polisen menar att det var avsiktligt. Nyheten 

spreds snabbt över hela världen och fick stor uppmärksamhet, så även i Sverige. Bland annat 

rapporterade kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen om händelsen. Dels skrevs det om 

själva händelseförloppet, men ett stort utrymme gavs även åt kringhistorier så som Pistorius 

levnadsöde, hans karriär och privatliv.

Förutom Oscar Pistorius kommer denna studie även att titta på idrottsprofilerna Ludmila 

Engquist, Tiger Woods och Lance Armstrong och hur de svenska kvällstidningarna Aftonbladet 

och Expressen berättar för sina läsare när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt.

2. Problemformulering

Vanligt förekommande fotografier i liknade sammanhang, när en person är misstänkt för ett 

brott, är bilder av människor som skymmer sina ansikten under en jacka samt bilder ifrån en 

rättssal där gärningsmannen ser likgiltigt ut. I fallet med Pistorius fanns den ”obligatoriska” 

jacka-över-ansiktet-bilden, men här fanns även bilder från rättssalen som skiljde sig från de 

typiska fotografierna. Detta är något som jag reagerade på. Det var oftast närbilder av en djupt 

ångerfull ung man. Färgerna i bilden var varma och mjuka. Ser man bilden tagen ur sitt 

sammanhang är det svårt att gissa att det föreställer en misstänkt mördare. Detta fick mig att 

fundera över sättet dessa bilder var tagna. Har det ovanliga bilderna ett samband med hans 

status som nationalidol, hans personlighet och hans levnadshistoria? Väljer fotograferna att 

framställa honom som en snäll man som råkat göra ett misstag och som publiken förväntas ta 

till sina hjärtan och förlåta hans handlingar? Det fick mig även att reflektera över hur 

journalister framställer liknade historier i medierna. Vad händer när en hjälte gör ett fatalt 
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misstag? När en nationalikon, en folkkär person gör det otänkbara, är det då lättare att acceptera 

och förlåta än om en okänd person gjort samma sak? Är medierna sakliga, objektiva, dömande i 

sin rapportering eller blir det rent av en glorifiering av en hjälte som råkat göra ett misstag? 

2.1 Frågeställning

Det jag ämnar att svara på i min studie är: 

• Hur berättar de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen för sina läsare 

när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt?

2.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att göra en jämförande studie av Aftonbladet och Expressens 

skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar 

Pistorius när de fallit i sin karriär. Detta för att se om det finns några likheter, skillnader, 

upprepningar eller en slags förutbestämd dramaturgi på hur de berättar en historia. 

3. Tidigare forskning

En person kan vara duktig inom en idrott utan att för den skull vara känd ute i den stora 

världen. För att denne ska bli det krävs det att medierna plockar fram personen ifråga och 

berättar om framgångarna. Genom olika narrativa sätt kan sedan historien ta olika vägar då den 

börjar cirkulera i det offentliga rummet genom bland annat tidningar, internet, radio och TV. 

Medierad sport når sin publik genom berättelser och historier (Dahlén, 2008, s.388). Idag har 

framgångsrika idrottare samma stjärnstatus som skådespelare och artister. Exponeringen i 

medier är lika stor och läsarna får följa med idrottarna utanför sina arenor. Det rapporteras om 

kändisfester, hobbies, vardagsliv, kärleksliv och socialt engagemang. De medverkar i tv-

program och reklam. På så vis byggs idrottarnas persona och image upp i medierna.  

I analysen kommer Peter Dahléns (2008) bok ”Sport och medier – en introduktion” att 

användas. Författaren ger bland annat en introduktion till forskningsfältet medier och sport och 

belyser ett antal forskningsrapporter med fokus på olika ämnen så som sport, medier och 

nationalism, sport och reklam och mediesport och kön. Det som är relevant för denna studie är 

avsnittet där han skriver om mediesportens hjältar och stjärnor. 

David L. Andrews och Steven L. Jackson menar att det finns tre aspekter att titta på när det 

kommer till att jämföra idrottare med stjärnor inom andra delar av nöjesbranschen (Dahlén, 

2008, s.389f). Den första är att idrotten är meritokratisk. En idrottare är någon som kämpar och 
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tar sig till eliten genom sin egen talang och hårda målmedvetna träning. Många idrottare lyckas 

även oavsett vart de kommer ifrån i samhället. De är fattiga och rika, män och kvinnor med 

olika etnicitet. Att det finns en sådan möjlighet att lyckas oavsett vart man kommer ifrån gör att 

publiken stärks i sin egen tro på möjligheten att lyckas, bara man kämpar tillräckligt hårt. Den 

andra aspekten handlar om hur idrotten förenar. Under stora idrottsevenemang, som exempelvis 

OS eller VM, kan en hel nation rikta sitt intresse åt samma håll. Det ger en känsla av 

samhörighet och publikens engagemang hjälper till att omvandla en idrottare till en stjärna när 

de levererar sensationella resultat som är till gagn för hemmanationen. Vidare talar Andrews 

och Jackson om den tredje aspekten. Genom tävlingsidrotten kan publiken identifiera sig med 

faktiska personer som deltar i arrangemang där utfallet ofta är ovisst. Inom filmindustrin är 

oftast stjärnornas uppgift att anta en fiktiv roll där handlingen är bestämd på förhand och att det 

gör att idrottshjältar som lyckas inom sin idrott känns mer autentiska än en skådespelare. 

Motsatsen till denna dyrkan av idrottshjältar är att det snabbt kan förbytas till besvikelse och 

förakt när stjärnan inte längre lever upp till förväntningarna. Det kan handla om allt från att de 

misslyckas i en tävling eller missat en passning i en fotbollsmatch, till att handla om moraliska 

felsteg så som doping eller annan förseelse (Dahlén, 2008, s.390). 

4. Urval

Valet av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen grundar sig på att dessa tidningar har gett 

mycket utrymme för dessa händelser i sina upplagor. Jag är även intresserad av hur en rikstäckande 

tidning, där sporten utgör en stor och viktigt del av innehållet, väljer att skriva om fallen.

Artiklarna som studerats är de som publicerats i respektive tidnings pappersupplaga under den 

aktuella perioden. Materialet har hämtats ur mediedatabasen Retriever. Detta för att få en bild 

av hur artiklarna publicerades i papperstidningen samt att materialet är lättillgängligt i 

databasen. Sökord som använts är personernas för- och efternamn. 

I samtliga fyra fall har det producerats stora mängder text- och bildmaterial om de berörda 

personerna, varför avgränsningar har varit nödvändiga. De texter som har studerats är de som 

publicerats då det det har varit som mest intensiv rapportering samt när huvudpersonerna själva 

erkänner sin gärning. Nedan följer en redovisning på vilka artiklar som studerats. 

4.1 Ludmila Engquist

Friidrottare som 2001 bytte riktning på karriären och satsade på bobsleigh. Erkände att hon 
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brukat anabola steroider under ett träningsläger i Lillehammer. Här studeras artiklar 

publicerade mellan 5-6/11-2001. Hennes avslöjande kom som en total överraskning för 

tidningarna. Det fanns ingen tidigare spekulation om doping gällande hennes nya satsning inom 

bob. Avslöjandet skedde den 5 november.

4.2 Tiger Woods

Världens bästa golfare som 2009 blir inblandad i en stor sexskandal då det visar sig att han har 

varit otrogen mot sin fru Elin Nordegren vid ett flertal tillfällen, samt att han har köpt sex. De 

artiklar som studeras är publicerade mellan 28-30/11-2009 samt 12/12-2009. Den 28 november 

var Tiger Woods inblandad i en singelolycka. Den bilolyckan startade ett mediedrev men det 

var inte förrän den 12 december som Tiger Woods själv gick ut och erkände att ryktena var sanna.

4.3 Lance Armstrong

En av världens bästa cyklister och den ende som har sju stycken titlar från en av de största 

cykeltävlingarna i värden, Tour de France. De artiklar som studeras är de från oktober 2012 

samt januari 2013. Lance Armstrong har under hela sin karriär fått stå emot misstankar om att 

använda sig av doping, något han ständigt förnekar. I oktober 2012 släpper den amerikanska 

antidopningsbyrån Usada en 1000-sidig rapport med bevismaterial att Armstrong har dopat sig. 

I januari 2013 erkänner han.

4.4 Oscar Pistorius

Friidrottare i världsklass som trots sin avsaknad av ben, springer med hjälp av proteser. Förste 

person med funktionshinder som deltar i de olympiska spelen 2012 i London. Den 14 februari 

grips Oscar Pistorius i sitt hem, misstänkt för att ha skjutit sin flickvän. En chockartad händelse 

och det blev en intensiv rapportering i medierna de närmaste dagarna. Här studeras artiklar 

publicerade mellan 15-16/2-2013. 

Trots att dessa fyra personer i studien utövar helt olika sporter och i olika tidsperspektiv, och 

med delvis skilda mediala och ekonomiska förutsättningar, har de ändå gemensamma nämnare. 

De har alla någon form av uppmärksammad motgång utanför idrotten eller så har de lyckats ta 

sig till toppen trots fördomar och konventioner. Under sin friidrottskarriär drabbas 1999 

Ludmila Engquist av bröstcancer. En cancer som hon vinner över och gör comeback. Tiger 

Woods är den förste ”icke-vita” golfstjärnan som blivit en av världens bästa inom sporten. 

Även Lance Armstrong drabbas under sin karriär av cancer. Hans testikelcancer sprider sig till 

både lungor och hjärna. Armstrong blir frisk och också han gör en comeback. Oscar Pistorius 

har under hela sin levnadstid fått kämpa med sitt funktionshinder. Istället för att låta sig hindras 
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av det, vänder han det till sin fördel och blir en av de främsta inom handikappidrotten.

I studien genomförs även en bildanalys. Här kommer artiklar med bilder som publicerats en 

dag efter att händelsen blivit känd studeras. Detta för att tidningarna då haft 24 timmar på sig 

att samla på sig mer material och välja hur de vill illustrera händelserna. För Ludmila Engquist 

finns endast texter att få tag på i Retriever, därför kommer hennes fall inte att analyseras 

bildmässigt. Nedan följer en redovisning på vilka artiklar som studerats. 

– Tiger Woods, bilder publicerade 29 november 2019, en dag efter bilkraschen.

– Lance Armstrong, bilder publicerade 11 oktober 2012, en dag efter att den amerikanska 

antidopningsbyrån Usada släppt sin rapport.

– Oscar Pistorius, bilder publicerade 16 februari 2013, en dag efter rapporteringar av 

dödsskjutningen.

5. Teoretiskt perspektiv

Denna fallstudie kommer dels att ta avstamp i Michael Foucault teorier med utgångspunkt från 

hans bok ”Diskursens ordning” från 1993. Trots att denna analys inte är en diskursanalys finns 

det ändock intressanta perspektiv som är applicerbara i studien. 

Michael Foucault talar bland annat om tre utestängningsprocedurer när gäller diskurser. (1) 

Förbudet, (2) motsättningen mellan förnuft – vansinne samt (3) motsättningen mellan sanning – 

det falska (Foucault, 1993, s.7f). Dessa tre mekanismer menar han reglerar dels vem som får 

säga vad och när, dels definierar de vilka individer som tillhör vilka grupper i samhället och 

bidrar även till att upprätthålla redan givna föreställningar i samhället, sådant som vi ofta 

definierar som det ”vanliga”, det ”normala”. Av dessa tre processer är det dels den andra och 

tredje aspekten som är intressant att gå vidare med. I samhället definierar vi individer i olika 

grupper utifrån en rad kännetecken. Foucault talar här bland annat om medeltidens dåre som 

ingen lyssnade på utan tog hans tal som rent vansinne. Dennes ord var inget som fick vara en 

del av de andras. Dåren blev utdömd och blev inte en del av gemenskapen i samhället. Och 

trots att många idag menar att denna uppdelning inte finns längre säger Foucault att det gör den 

visst. Det sker istället på institutioner där läkare och psykologer ställer diagnoser (Foucault, 

1993, s.10). Vi delar in alla i grupper. Allt från normalstörda, funktionshindrade och 

förståndshandikappade till etnicitet, kön och sexualitet. Till denna uppdelning följer det även 

med fördomar, inrotade traditioner och förlegade tankesätt. Dessa förutfattade meningar har 

funnits med så länge i samhället att de numera ses som normgivande. Så länge ingen förändring 

sker hjälper alla till att reproducera och upprätthålla dessa ”sanningar”. 
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Foucault diskuterar bland annat den uppdelning som finns mellan individer och grupper i 

samhället och som fortsätter även i vår tid. Något som också syns tydligt i samhället idag. Vi 

delar in människor i grupper baserat på olika egenskaper. Till dessa grupper följer även en 

mängd fördomar och förutfattade meningar. Uppfattningar som många gånger består och 

upprätthålls på grund av slentrian och okunskap. När en individ föds med ett funktionshinder 

hamnar denne automatiskt i en gruppkategori där det finns en åsikt i samhället att denna grupp 

av människor inte kan klara av samma saker som en person utan funktionshinder. När sedan 

personen bevisar motsatsen möts de av en förundran och häpenhet att det faktiskt gick. Så även 

med fallet Oscar Pistorius. Han fick amputera sina båda ben vid elva månaders ålder och blev 

redan då placerad i ett fack. Men det har aldrig hindrat honom i hans framgångssaga.  

Vidare kommer studien att se till begreppen representation och identifikation i medier. Inom 

medieforskningen har ordet representation betydelsen ”stå för”, som att exempelvis en bild står 

för objektet det avbildar, och det menas då framställningen av fiktiva eller verkliga objekt 

(Gripsrud, 2002, s.25). Begreppet representation kan användas både när det gäller bild och text. 

Dels för att definiera tecken inom semiotiken men även för att belysa hur vissa grupper eller 

delar av befolkningen i ett samhälle framställs i medier. Sättet de skildrar olika gruppkategorier 

kan orsaka mycket starka känslor hos de enskilda medlemmar som identifierar, och känner sig 

knutna till, den aktuella gruppen (Gripsrud, 2002, s.27). Medierna hjälper oss även att kunna 

identifiera oss med andra människor. När de rapporterar om livsöden som liknar situationer vi 

själva varit med om känner vi en gemenskap. På så vis är de med och skapar föreställda 

gemenskaper (Gripsrud, 2002, s.19). 

Det är även intressant att studera bilderna som publicerats i samband med artiklarna i detta fall. 

Som läsare är vi vana att se idrottarna i ett visst sammanhang, i situationer som handlar om 

deras sport. Nu sätts personerna plötsligt in i en helt ny situation där det är svårt att koppla 

samman de tidigare positiva tolkningarna med de nya negativa. Bildspråket ändras och bilden 

behöver/kräver en ny mening för åskådaren (Sturken & Cartwright, 2009, s.25).

6. Metod

För att kunna undersöka hur de svenska kvällstidningarna har skildrat dessa händelser, ämnar 

jag att göra en fallstudie av dessa fyra fall. Artiklar som publicerats i ämnet i de svenska 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen ska analyseras. 

Utifrån en dokumentanalys ska de publicerade artiklarna, både text och bild, studeras för att ta 
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reda på hur tidningarna valt att skildra situationen. Valet av dokumentanalys grundar sig i att 

jag i denna studie endast ska fokusera på hur de båda kvällstidningarna valt att skapa 

dramaturgin för de fyra fallen. Med hjälp av en kvalitativ analysmetod ska jag studera om de 

använder sig av någon slags kronologi när de skildrar händelserna samt se om det finns ett 

mönster med vilka som får komma till tals.

7. Dokumentanalys

Fyra personer tillika fyra hyllade idrottshjältar. Hjältar som mitt i karriären gör ett misstag, ett 

felsteg, en felbedömning, en illgärning. Fyra livsöden som inte blev den framgångssaga det 

borde ha blivit. Tidningsrubriken har varit många och svarta då det har blivit känt för pressen 

vad som har hänt. Nedan följer en deskriptiv redogörelse för de artiklar som hittats för 

respektive person.

7.1 Ludmila Engquist

Ludmila Engquist blev under sin storhetstid inom friidrotten en stor nationell idrottshjälte i 

Sverige. Hon var ryskan som gifte sig med en svensk man och blev svensk medborgare. Hon 

charmade det svenska folket med sin glädje och sina framgångar. Ludmila hade tidigare testats 

positivt för doping då hon tävlade för Ryssland, och blev avstängd i fyra år. 1995 hävdes 

avstängningen då hennes före detta man erkände att han hade smugit i medlen i hennes 

vitamindryck utan hennes vetskap. Ludmila vinner både OS-guld och VM-guld som svensk 

medborgare. 1996 utnämns hon till Sveriges idrottskvinna av Aftonbladet och Idrottsförbundet, 

1997 får hon Svenska Dagbladets bragdmedalj. I april 1999 berättar Ludmila att hon drabbats 

av bröstcancer men redan i augusti samma år gör hon en sensationell comeback och vinner 

VM-brons i Sevilla. År 2000 bestämmer hon sig för att sluta helt med friidrotten. Istället ska 

hon satsa på en helt ny karriär. Valet på sport förvånar många då det visar sig vara bobsleigh. 

En sport som inte alls är stor i Sverige och som många sportjournalister inte tar riktigt på allvar. 

Men även här lyckas Ludmila tända ett litet hopp om succé då laget tar en fjärde plats i bob-

VM i Calgary 2001. Så kommer chockbeskedet. Den 4 november 2001 berättar Ludmila 

Engquist på en presskonferens att hon har använt anabola steroider. Reaktionerna låter inte 

vänta på sig. 

 

”Jag känner mig lurad. Blåst. Förbannad. Sviken av Ludmila, 

lurad på alla fina upplevelser vi hade tillsammans. Det känns så 

sorgligt, så fruktansvärt sorgligt.” - Lars Anrell, Aftonbladet 2001-11-05
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Ludmilas besked väcker känslor hos skribenterna. De försöker hitta ett svar på varför kvinnan 

som hade allt valde risken att förlora det. De känner sig lurade av Ludmila och ifrågasätter vad 

som är äkta i hennes karriär. Frågan ställs om hon använt doping även under friidrottens dagar. 

”Hur mycket är OS-guldet värt nu? Hon friades också av en rysk 

domstol, något som fick Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) 

att dra tillbaka sin fyra-åriga dopningsavstängning. Men vem tror 

på den historien i dag? Ingen.” - Mats Wennerholm, Aftonbladet 2001-11-05

Tidningarna berättar också Ludmilas egna historia. Dels genom att skildra presskonferensen, 

men även från Ludmilas håll då de publiceras hennes erkännande ord för ord. 

”Det här är inget försvar, inte alls, jag vill bara berätta för er 

hur det här kunde hända.” - Ludmila Engquist Expressen 2001-11-05

Det blir även en reaktion hos sponsorer och rättsväsendet. Alla sponsorer bryter sina avtal. 

Produkter med Ludmilas namn och ansikte på plockas bort från butikshyllorna. Ingen vill 

längre kopplas ihop med hennes namn. 

”Företagen sponsrade och stöttade Ludmila Engquist. Hon svek.  

- Vi ska vidta rättsliga åtgärder, säger Håkan Lundstedt, vd på 

huvudsponsorn Axa. Det handlar om hundratusentals kronor i 

skadestånd.” - Expressen 2001-11-05

När Ludmila erkänner att hon dopat sig, berättar hon samtidigt hur hon har fått tag i de otillåtna 

medlen. Under en resa till Ryssland köpte hon anabola steroider som hon sedan tog med sig 

hem till Sverige. Det är ett brott att ta in dopingpreparat i Sverige och Ludmila blir misstänkt 

för smuggling. Direkt efter hennes avslöjande beslutar kammaråklagaren Gunnar Fjaestad att 

inleda en förundersökning gällande smugglings- och dopingbrott (Expressen 2001-11-05). 

Expressen skriver en artikel om Ludmilas väg från OS-guld till dopingskandal, hur hon kom 

från Ryssland och blev svensk medborgare (Expressen 2001-11-05).

Arne Ljungqvist uttalar sig i rollen som dopingexpert. Som ordförande i Internationella 

friidrottsförbundets medicinska kommitté har han länge arbetat med dopingfrågor och anses 

vara den mest inflytelserikaste dopingmotståndaren i världen. Han ser ett tydligt mönster då 

elitidrottare åker fast i dopingkonstroller. Han menar att det är en desperat kamp att hålla sig 
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kvar på en hög nivå, även när karriären är på väg utför (Expressen 2001-11-05). Ljungqvist 

uttalar sig både i Expressen och Aftonbladet i sökandet efter svaret på varför Ludmila valde att 

dopa sig (Aftonbladet, 2001-11-05, Expressen, 2001-11-05). 

”- Jag kan inte säga att jag blev chockad eftersom jag är så luttrad 

efter alla år. Man har vant sig att inte bli förvånad över någonting i 

den här branschen säger Ljungqvist. - Men att Ludmila åkt fast en 

andra gång känns verkligen svårbegripligt.” - Aftonbladet, 2001-11-05

Reaktionerna från omgivningen är många. Idrottsutövare på elitnivå uttalar sig med besvikelse 

och ilska. Många ifrågasätter Ludmilas framgångar i friidrotten, nu när det framkommit att hon 

dopat sig gällande hennes satsning på bob. Den tidigare höjdhopparen Patrik Sjöberg menar att 

hon har ”dopat sig hela tiden” (Aftonbladet, 2001-11-05) och Leif Robertsson, kassör i IFK 

Lidingö, klubben som Ludmila tävlade för under hela sin karriär, vill att hennes klubbrekord 

stryks (Aftonbladet, 2001-11-06).

”- Alla vi som har litat på henne har blivit lurade på konfekten. 

Nu vågar jag inte lita på orden när hon säger att hon inte använt 

doping under sin tid i Sverige, säger Leif Robertsson”. - Aftonbladet, 2001-11-06

Det finns också kommentarer från det svenska folket och Ludmilas familj. Svenska folket 

reagerar likt de som utövar idrott med en känsla av blivit lurade. Tidningarna får ta emot mejl, 

insändare och telefonsamtal från upprörda läsare. En omröstning på Aftonbladets webb där 

2000 personer röstat, visar att 70% av det svenska folket inte kommer att kunna förlåta 

Ludmila för hennes doping (Aftonbladet 2001-11-05). Men här finns även röster som är på 

Ludmilas sida och som kan förstå och förlåta hennes handling. 

”[…] Kämpa på Ludmila, gjort är gjort, men jag är säker på att 

du reder ut även detta. Vi är alla människor av kött och blod, 

och ibland spårar vi ut, men med hjälp kommer vi på rätt kurs igen! 

Annika ” -  Expressen 2001-11-06

Ludmilas familj stöttar henne. Hennes make Johan Engquist, som även var hennes tränare, 

klandrar sig själv för att han inte sett eller förstått hur dåligt hon mått eller att hon brukat 

anabola steroider (Expressen 2001-11-05). Ludmilas svåger berättar även hur Ludmila och 

Johan samlade familjen för att berätta vad som hänt. 
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”- Vi tycker att hon har gjort... en dålig grej. Men hon är människa, 

hon är en vanlig flicka, hon är en underbar tjej och kompis. För mig 

handlar det bara om att stödja henne så mycket som möjligt som medmänniska.” 

- Ludmilas svåger Hans Byström, Expressen 2001-11-06

7.2 Tiger Woods

Tiger Woods är den förste ”icke-vita” golfstjärnan och en av världens bästa golfare genom 

tiderna. Han har vunnit 14 majorsegrar och blivit utnämnd till årets idrottsman av den 

amerikanska nyhetsbyrån AP (Associated Press) tre gånger. Den mediala bilden av Woods är att 

han är en ödmjuk man som värderar sin familj högst, socialt engagerad och har aldrig varit 

inblandad i någon skandal. År 2004 blev Tiger Woods än mer intressant för Sverige då han 

gifte sig med sin svenska flickvän Elin Nordegren, dotter till före detta migrationsminister 

Barbro Holmberg och journalisten Thomas Nordegren. I november 2009 börjar dock fasaden 

att rämna. Medier börjar rapportera om att Tiger Woods ska ha varit otrogen mot sin fru. En 

singelolycka med Tiger i bilen som kraschar in i ett träd hos grannen, blir starten på ett drev 

som leder till att Tiger Woods tar time-out i sin karriär. 

”Tiger Woods i bilkrasch. Räddad av Elin – krossade ruta 

med golfklubba.” - Löpsedel Expressen 2009-11-28

Det rapporteras om en märklig bilolycka utanför paret Elin och Tiger Woods hus. Tiger Woods 

ska i låg hastighet kört rakt in i ett träd och bilen total förstördes. Hans fru Elin hade hört 

kraschen och sprungit ut. Men hjälp av en golfklubba slog hon sönder bakrutan och drog ut sin 

man. Han blev förd till sjukhus. Först rapporteras om allvarliga skador. Det dementeras senare 

till lindriga skador och Tiger får åka hem (Expressen 2009-11-28). 

”Halv tre på morgonen efter Thanksgiving – den största familjehelgen 

USA har – hoppade världens framgångsrikaste idrottare in i sin stadsjeep

 för att köra... ja, var?” - Per Bjurman, Aftonbladet 2009-11-28

Tiger Woods bilkrasch anses av många vara en märklig och oförklarlig händelse. Det ifrågasätts 

även varför polisen väntade i tolv timmar med att offentliggöra att Woods varit inblandad i en 

olycka (Aftonbladet 2009-11-28).

Att Tiger Woods varit med i en bilolycka, som dessutom är orsakad av han själv och utan någon 
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direkt förklaring, väcker ett stort medialt intresse i USA. Nyhetsteam från hela världen finns på 

plats utanför parets hus i hopp om att få en bild av stjärnan. Dagen efter kraschen börjar det 

även komma nya uppgifter om vad som egentligen skedde. Skälet till kraschen ska ha varit att 

Tiger Woods försökte fly efter ett uppslitande gräl med sin fru, som dessutom jagade honom 

med en golfklubba. Upprinnelsen till grälet sägs vara de skandalskrivelserna som den 

amerikanska tidningen National Enquirers och Aftonbladets publicerat om att Tiger Woods 

skulle ha varit otrogen (Expressen 2009-11-29). Aftonbladet skriver även artikel om hur paret 

träffades och hur han hade blivit kär direkt (Aftonbladet 2009-11-29).

Tiger Woods olycka utreds av polisen, men utredningen försvåras då han inte velat tala med 

utredarna. För Sunday-Times beskriver polisen olyckan som ovanligt. I övrigt är det tyst med 

information, både från polisen samt Tiger Woods själv (Aftonbladet 2009-11-29).

”Som ni alla vet råkade jag ut för en bilolycka tidigare i veckan 

och fick en del skador. Jag har några skärsår och blåmärken och 

är ganska öm just nu.” - Tiger Woods, Expressen 2009-11-30

Två dagar efter kraschen bryter Tiger Woods tystnaden. Han gör det med ett uttalande på sin 

egen hemsida. Där hyllar han sin fru att hon agerat modigt och olyckan är helt och hållet hans 

eget fel. Men det ges ingen förklaring till varför han satte sig i bilen, vart han var på väg eller 

vad som hade hänt. Han skriver att de rykten som cirkulerar runt honom och hans familj är 

oansvariga (Expressen 2009-11-30). Samtidigt släpps larmsamtalet som inkom vid olyckan. 

Det är grannen som ringer och ber om en ambulans då det ligger någon framför hans hus 

(Expressen 2009-11-30).

” - Jag blev väldigt upprörd när jag hörde om kraschen. Gud 

förbjude att den har något att göra med de falska uppgifterna om 

att vi haft en affär. […] Vi har aldrig haft någon affär, aldrig talat i 

telefon och aldrig skickat några sms.” - Rachel Uchitel, påstådd älskarinna 

till Tiger Woods, Aftonbladet 2009-11-30

Ryktena om att Tiger Woods skulle ha varit otrogen mot Elin blir allt fler. En kvinna pekas ut 

att vara hans älskarinna, något som hon bestämt förnekar. Även Tiger själv lovar att allt är 

påhitt och förnekar anklagelserna (Expressen 2009-11-30).

”Jag är djupt medveten om den besvikelse och skada min 

otrohet har orsakat för många, mest av allt min fru och mina barn. 
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Jag vill säga än en gång till alla att jag är innerligt ledsen och jag 

ber om förlåtelse.” - Tiger Woods, Expressen 2009-12-12

Tillslut blir rykten, bevismaterial och vittnesmål för mycket för Tiger Woods och han väljer att 

erkänna att han varit otrogen mot Elin. Även denna gång gör han sitt uttalande på sin egen 

hemsida, istället för att tala med pressen. Det visar sig att Tiger Woods varit notoriskt otrogen 

mot sin fru under en längre tid med både älskarinnor, strippor och prostituerade. Kvinnorna 

träder fram en efter en och berättar om sina möten med golfstjärnan (Expressen 2009-12-12). 

Annika Sörenstam och Jesper Parnevik är två stycken svenska golfare på världselitnivå som 

uttalar sig. De är båda goda vänner med både Tiger och Elin. Sörenstam tycker att det som hänt 

är tragiskt (Aftonbladet 2009-12-12). 

”- Det här är som att Mick Jagger skulle lämna Roling Stones, 

eller Bono sluta i U2, menar han. Det finns ingen som är mer 

förknippad med sin sport än Tiger Woods. Han ÄR golf i USA.” 

- Jim Gray, expert, Golf Channel. Aftonbladet 2009-12-12

I samband med erkännandet meddelar Woods även att han tar time-out från golfen på obestämd 

tid. Något som möts med blandade reaktioner. Jesper Parnevik menar att det är det smartaste 

han kan göra rent PR-mässigt. Men han tror inte att Tiger Woods kommer att sluta med golfen 

utan att han kommer vara tillbaka på banan fortare än någon tror (Expressen 2009-12-12). 

Time-outen innebär att Woods missar PGA-touren. Ett mindre avbrott är inget som oroar 

golfvärden, de hyllar istället Woods som i denna situation prioriterar familjen före golfen. Men 

om avbrottet blir längre tror de att golfsporten kan bli lidande (Aftonbladet 2009-12-12). I 

samband med erkännandet publicerar även Expressen en artikel med Tiger Woods höjdpunkter 

i karriären (Expressen 2009-12-12).

7.3 Lance Armstrong

Världens främsta cyklist och har framställts som en äkta amerikansk idrottshjälte i medierna. 

Förutom sina framgångar har han även startat ett välgörenhetsprojekt, Livestrong, för att hjälpa 

cancersjuka. Lance Armstrong är den enda cyklist att lyckas med bedriften att vinna sju raka 

Tour de France titlar. Dessa tog han efter att han blivit friskförklarad från sin svåra cancer. 2010 

får det amerikanska cykelförbundet ta emot en anklagelse mot Lance Armstrong, att han ska ha 

dopat sig. Den amerikanska antidopingbyrån Usada inleder en granskning. Armstrong förnekar 

att han använt otillåtna medel och fördömer själv doping. I augusti 2012 ger Armstrong upp 

kampen mot Usada vilket de ser som erkännande. Det i sin tur leder till att de stänger av honom 
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på livstid från all elitidrott. De tar även ifrån honom alla hans tidigare titlar. I oktober släpper 

Usada en 1000-sidig rapport med bevis för att Lance Armstrong dopat sig. Armstrong själv 

kommenterar inte händelsen. Inte förrän i januari 2013. Då erkänner han att han har 

systematiskt dopat sig under sin karriär. Detta gör han in en tv-inspelad intervju med den 

amerikanska tv-profilen Oprah Winfrey.

”Bevisen visar utan tvivel att stallet drev det mest sofistikerade,

 professionaliserade och framgångsrika dopningsprogram som 

sporten någonsin skådat, skriver Usadas vd Travis Tygart.” 

- Aftonbladet 2012-10-11

Usadas rapport väcker stor uppståndelse. Det visar sig att elva stycken av Armstrongs 

lagkamrater själva dopade sig och beskriver ingående hur det hela gick till. De pekar även ut 

Armstrong som högst delaktig (Expressen 2012-10-11). Rapporten listar bland annat 

laboratorietester och kvitton på ekonomiska transaktioner till en italiensk läkare (Expressen 

2012-10-12). Internationella cykelförbundet ställer sig på Usadas sida och konstaterar att Lance 

Armstrong varit dopad under sin karriär (Expressen 2012-10-23). Under ett styrelsemöte 

beslutar de att samtliga resultat mellan 1998-2005 stryks. Han uppmanas även att betala 

tillbaka intjänade prispengar som uppgår till omkring 25 miljoner kronor (Aftonbladet 2012-

10-27). I Aftonbladet går att läsa ett dokumentärreportage om Lance Armstrongs väg från 

framgång till fall, ”Den stora fuskaren” som använt sig av otillåtna preparat och lyckats dölja 

det på bästa sätt (Aftonbladet 2012-10-21).  Att Lance Armstrong dopat sig under hela sin 

karriär fördöms av alla och sponsorerna överger Armstrong en efter en. När krav på 

återbetalning av prispengar kommer, blir glasögonföretaget Oakley ett av de sista företag som 

lämnar honom (Aftonbladet 2012-10-23). 

”Lance Armstrong ångrar inte att han dopade sig. Han ångrar att 

han åkte fast.” - Christine Brennan, sportkrönikör  USA Today, 

Aftonbladet 2013-01-17

Armstrong själv har under hela denna period valt att inte kommenterar anklagelserna eller 

Usadas rapport. Men i januari 2013 väljer han att erkänna och han gör det i en TV-inspelad 

intervju med Oprah Winfrey. När det står klart att Lance Armstrong ska tala ut döms han ut 

redan på förhand. Tidningarna menar att det är för sent, agerandet ifrågasätts vad han ska tjäna 

på att tala ut hos Winfrey. De menar att Armstrong endast är ute efter att reducera skadan och få 

börja tävla igen (Aftonbladet 2013-01-17). Internationella Olympiska Kommittén (IOK) 
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ledamot Dick Pound hotar med att cykling kan kastas ut ur OS. Han menar att det är det som 

krävs för att rensa bort doping inom sporten (Expressen 2013-01-16).

”- Dopade du dig? - Ja. - Tog du epo? - Ja. -Bloddopade du dig? 

- Ja. - Hade du kunnat vinna utan doping, som du ser det? 

- Nej, inte som jag  ser det.” - Oprah Winfreys intervju med 

Lance Armstrong, Expressen 2013-01-18

Den TV-sända intervjun ifrågasätts. Armstrong erkänner till viss del att han dopat sig, men 

förnekar att han gjort den vid comebacken 2009. Utredarna tror honom inte, de menar att de har 

starka bevis för att så var fallet. Det spekuleras i om han ljuger för att skydda sig mot rättsliga 

följder (Aftonbladet 2013-01-19). Många kan inte heller känna att Armstrongs intervju är 

trovärdig. Han är inte ledsen för det han gjort och de han sårat, han är enbart ledsen för sin egen 

skull, att han åkt fast och inte längre får tävla (Aftonbladet 2013-01-19). Journalister och 

experter tror att hans uttalande gjort mer skada än nytta och att hans framträdande fick honom 

att framstå som kallblodig, hård och hänsynslös (Aftonbladet 2013-01-19). Ingen av de 

sportkrönikörer som rapporterar om händelsen kan känna medlidande när Armstrong till slut 

erkänner, de ser det hela som en regisserad bluff (Aftonbladet 2013-01-19, Expressen 2013-01-20).

”- Han har ett Mount Everest-högt berg att bestiga om han ska förlåtas. 

Han har blivit en av de mest ökända lögnarna i amerikansk idrottshistoria.”

 - John Cirillo, PR-makare och före detta talespersonen för NBA-klubben 

New York Knicks. Aftonbladet 2013-01-19

7.4 Oscar Pistorius

”The fastest man on no legs”. Så tituleras Oscar Pistorius. Han fick redan vid elva månaders 

ålder amputera båda sina ben. Trots det har han inte låtit det vara ett hinder i hans liv. Under 

hela sin uppväxt spelade han i olika rugby-, cricket- och fotbollslag. Senare sökte han sig till 

friidrotten och började satsa på löpning. I januari 2004 noterades han för ett resultat en halv 

sekund snabbare än det regerande paralympiska rekordet på hundra meter. Oscar Pistorius var 

stor inom sin sport men det var när han ville tävla i VM och OS som han blev världskänd. Den 

14 februari skakas idrottsvärlden av beskedet att Oscar Pistorius misstänkts för att skjutit sin 

flickvän till döds i Pistorius hem. 

”Nyheten slog ner som en bomb i den idrottsvärld som följt Pistorius 

kamp för att få tävla i VM och OS även för icke-handikappade. Och speciellt 

18



för de som jag, som träffat honom så många gånger. Som stått öga mot öga 

med honom och upplevt hans ödmjuka och lågmälda stil på presskonferenser 

och i mixade zoner. Är det samma kille som nu sitter i ett häkte i Sydafrika, 

misstänkt för det värsta brott en människa kan begå? Ja, uppenbarligen.” 

- Wennerholm, sportkrönikör. Aftonbladet 2013-02-15

Genomgående i de artiklar som är skrivna av krönikörer är att Oscar Pistorius alltid uppfattats 

som en ödmjuk person. De har svårt att förstå att han kan ha gjort denna handling som han nu 

är misstänkt för (Expressen 2013-02-15). Många av skribenterna har en slags personlig relation 

till Pistorius. De har följt honom i karriären, de har träffat honom personligen samt i 

pressammanhang. Expressens reporter Torbjörn Selander har till och med varit hemma hos 

Oscar Pistorius, i samma hus som nu är föremål för en brottsplats. Av en tillfällighet fick han 

hjälpa Pistorius att flytta in i bostaden (Expressen 2013-02-16). Det berättas även om 

flickvännen, fotomodellen Reeva Steenkamp. Hon ska tidigare ha flytt från ett våldsamt 

förhållande. På alla hjärtans dag skulle hon tala inför en skolklass om hur det är att ta sig ur ett 

sådant förhållande (Aftonbladet 2013-02-16). Pistorius och Steenkaamp var Sydafrikas 

glamourpar och en av flickvännens sista handlingar var att hämta ett inramat foto på paret som 

hon skulle ge till Pistorius dagen efter som en överraskning (Aftonbladet 2013-02-16).

När det rapporteras från rättssalen visas bilder på när Pistorius bryter ihop och gråter. Pistorius 

nekar till att han ska ha mördad sin flickvän (Aftonbladet 2013-02-16). Polisen oroar sig även 

för Oscars mentala hälsa och är rädda för att han ska ta sitt liv. För att hindra honom från det får 

han tillbringa natten på polisstationen istället för att sitta i häktet (Aftonbladet 2013-02-16).

”Jag kan bekräfta att vi har kännedom om tidigare incidenter 

vid hans hem men jag kommer inte att utveckla vad det handlar om, 

säger polistalesmannen Denise Beukes.”  - Aftonbladet 2013-02-15

Det talas om ödmjukhet. Men även en annan historia börjar segla upp, den som säger att 

Pistorius skulle ha alkohol- och aggressionsproblem. En källa inom sydafrikanska 

friidrottsförbundet säger till Sport Expressen att han har ett häftigt temperament, speciellt när 

han har druckit alkohol (Expressen 2013-02-15). Grannar till Pistorius, som bor i ett inhägnat 

område med vakter och murar, berättar att det finns en oro att gå ut när det är mörkt, trots 

bevakning. Brottsligheten i Sydafrika är utbredd och det finns en stor rädsla för att bli utsatt för 

brott. Pistorius har tidigare berättat att han har ett automatvapen redo, ett basebollträ framme 

och sover med en 9 millimeters pistol om han behöver försvara sig (Aftonbladet 2013-02-15). 
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Aftonbladet publicerar en artikel där de skriver om historien om Pistorius väg ”från 

nationalidol till playboy och misstänkt mördare”, samt hur sponsorerna avbryter sina 

samarbeten, produkter och reklamskyltar plockas ner (Aftonbladet 2013-02-15). Även 

Expressen har en sammanfattning om hans väg till toppen (Expressen 2013-02-15).

Pistorius familj finns runt honom och stöttar. Han far, Henke Pistorius är chockad uppriven och 

vill inte spekulera i vad som har hänt. Han hoppas att hans son ska ha styrka och mod att 

berätta om vad som har hänt (Expressen 2013-02-15). 

”Henke darrar på rösten: – Jag ber för att han har nog styrka för 

att klara av det här, mina tankar är hos honom men även hos 

kvinnans familj.” - Expressen 2013-02-15

8. Sammanfattning av dokumentanalys

Resultatet av analysen påvisar en slående likhet emellan tidningarna och deras artiklar. De har 

alla samma typer av innehåll i sina reportage. Tidningarna använder sig av en liknade 

dramaturgi i alla fyra fallen där en rad personer i idrottshjältens närhet uttalar sig. Jag har valt 

att dela in dem i dessa karaktärer:

– Personan: Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.

– Personer i hjältens närhet: Familj, vänner, medtävlanden, vittnen.

– Experten och rättsväsendet: Vetenskapsmannen, sportkommentatorn, polis och 

domstolar.

– Tidningsredaktionen: Journalister, redigerare och fotografer.

– Sponsorer

– Folkets röst

8.1 Personan

I samtliga fyra fall uttalar sig hjälten med egna ord. Antingen är det direkt till en reporter, eller 

så sker det via personen hemsida eller ombud. Ludmila kallar till presskonferens där hon 

erkänner. Här finns även hennes bekännelse ord för ord i skrift (Expressen 2001-11-05, 

Aftonbladet 2001-11-05).

Tiger Woods uttalar sig dels via en presskonferens samt via sin hemsida. Woods gör två stycken 

uttalanden, ett då han hyllar sin fru men inte nämner varför han kraschade med sin bil 

(Expressen 2009-11-30), och det andra då det inte längre går att förneka att han har 

vänsterprasslat (Expressen, 2009-12-12).
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Lance Armstrong förnekar anklagelserna trots ett massivt bevismaterial. Han håller ut i tre 

månader innan han till slut erkänner. Han gör det då i en tv-inspelad intervju med Oprah 

Winfrey, något som kan fick mycket kritik för. Det ifrågasätts varför han väljer att prata med 

henne. Kritiker menar att att han då slipper att svara på de mest hårdaste följdfrågorna 

(Aftonbladet 2013-01-15) 

Oscar Pistorius nekar till att han ska ha mördat sin flickvän. Via hans officiella hemsida skriver 

hans ledarstab och familj ett uttalande där de berättar att idrottsstjärnan tillbakavisar 

anklagelserna (Aftonbladet 2013-02-16).

8.2 Personer i hjältens närhet

Här hittar vi både familjemedlemmar och nära vänner som uttalar sig om händelserna. 

I Ludmilas fall är det både maken tillika tränaren Johan Engquists röst som hörs, men även 

hennes svåger talar ut. Båda tycker synd om Ludmila och förlåter henne för det hon gjort 

(Expressen 2009-11-05, Expressen 2009-11-06). Det gör däremot inte andra friidrottare på 

elitnivå samt medtävlarna i bob-landslaget. Där är det starka röster som fördömer det hon gjort, 

några anklagar henne för att även använt doping under hennes friidrotts era, de har svårt att tro 

att något är äkta. Det finns de som tycker synd om henne, men inte med sympati och 

medlidande snarare tvärtom. Tidigare höjdhopparen Patrik Sjöberg menar att hon har dopat sig 

”hela tiden” (Aftonbladet 2009-11-05). 

Tidningarna försöker få tag i Elin Nordegrens far, som bor i Sverige, för ett uttalande om det 

som skett med Tiger Woods. Han vill inte kommentera (Expressen 2009-11-28). Nära vänner 

berättar om att paret tänker fly till Sverige för att reparera äktenskapet (Aftonbladet 2009-12-

12), Jesper Parnevik, som är en nära vän till paret och även granne till deras andra villa i 

Florida, figurerar som den som förde samman Elin och Tiger (Aftonbladet 2009-11-29). Här 

pratar man med den svenska före detta NHL-spelaren Kenta Nilsson. Han känner inte Tiger 

Woods, men bor i samma område som honom (Aftonbladet 2009-11-28). De nära vännerna 

namnges inte, undantaget de svenska golfarna Jesper Parnevik och Annika Sörenstam. Även 

det svenska idrottarna som nästan känner honom, som bor i samma område eller golfar på 

samma bana namnges. 

Lance Armstrong, här är det många andra som tävlar inom cykelsporten som uttalar sig. 

Svenska cyklister berättar hur de inte dopat sig, andra i samma cykelstall erkänner att dopat sig 

(Expressen 2012-10-24, Expressen 2013-01-19). 

Oscar Pistorius far är den som har en framträdande roll i sina uttalanden kring händelsen. Men 

övrig familj finns även närvarande då det går att läsa att de är med under rättsförhandlingarna 

(Aftonbladet 2013-02-16).  
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Tidningarna hittar människor som egentligen inte har med saken att göra men som ändå får tala 

ut om hur de upplever det hela. Grannar till Oscar Pistorius vittnar om de har hört bråk och 

skrik samma natt som skotten avlossades (Expressen, 2013-02-15).  Tiger Woods tidigare granne, 

som inte bor kvar i området men som är med i samma golfklubb som Woods, berättar vilken 

respekt hon har för paret och att hon är glad att allt verkar ha gått bra (Aftonbladet 2009-11-28).  

8.3 Experten och rättsväsendet

Tidningarna vill försöka hitta förklaringar till det som hänt. För att göra det tar de hjälp av 

experter. Forskare har teorier om varför idrottsmän och kvinnor dopar sig (Expressen 2009-11-

05), experter inom kontroller av doping uttalar sig huruvida det var möjligt eller omöjligt att 

använda otillåtna preparat (Expressen 2001-11-06, Aftonbladet 2013-01-22). Poliser pratar om 

pågående utredningar, husrannsakan och bevis (Expressen 2001-11-06, 2013-02-15). 

8.4 Tidningsredaktionen: Journalister, redigerare och fotografer

Journalisterna har två roller i sin rapportering av fallen. Den ena där de rapporterar om vad som 

hänt, hur det hänt, vilka bevis som finns samt håller sina läsare uppdaterade om aktuellt läge. 

Den andra rollen är som krönikör. En mer personlig prägel där de lägger in personliga 

värderingar och reflektioner i sina texter. Krönikörerna är blandade, det är dels sportjournalister 

som skriver, men även personer med andra anknytningar hörs. Det är även olika vinklingar på 

hur de ”angriper” de olika fallen. Natalia Kazmierska skriver angående Oscar Pistorius en 

krönika om hur det oftast är kvinnorna som är offer och männen som är förövarna (Aftonbladet 

2013-02-16). 

I de fall som det finns bilder i artiklarna är de ofta inom samma ram för illustrering av 

händelsen. Vi ser bilder från karriären, bilder där de med triumf lyfter medaljer eller korsar 

mållinjen. Men även bilder som får illustrera att de är ångerfulla eller tillsammans med en 

rubrik som gör att en bild som tidigare använts i ett positivt sammanhang nu får illustrera att de 

är en ”dålig” person (Expressen 2012-10-24).

8.5 Sponsorer

Sponsorer är något som är stark förknippat med elitidrottsmän. De stora namnen vill ha de stora 

stjärnorna. Det är inte ovanligt att se idrottarna vara ansiktet utåt för en kampanj. Ett 

sponsoravtal innebär mycket pengar för en idrottare, men självklart kräver sponsorerna en 

prestation tillbaka. Både resultatmässigt, men även hur de representerar ett märke eller en 

produkt. Att en idrottsperson förknippas med dåliga saker leder till dåliga associationer till 

märket de representerar, något som företagen självklart inte vill vara med om. I artiklarna finns 

reaktioner från sponsorer där de väljer att avbryta sponsoravtal med omedelbar verkan, några 
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överväger att stämma personerna på miljonbelopp samt att produkter med idrottarnas ansikten 

på dras tillbaka ur sortimentet (Expressen 2001-11-06, Aftonbladet 2012-10-23).

8.6 Folkets röst

Sport engagerar. Sport förenar. Sport är något som för många icke idrottsutövare är ett stort 

intresse. När en person lyckas gång efter annan väcker det en beundran hos beskådaren. När 

denne idrottshjälte sedan börjar misslyckas eller som i dessa fall som i denna studie, blir 

missnöjet starkt. Folkets röst gör sig höjd till dels av insändare till tidningarna samt till 

intervjuer ”på stan” gjorda av journalisterna. Folkets röst ger tyngd till det en person har eller 

inte har gjort, att det är fel eller rätt.  Expressen väljer även att publicera ett mejl från en 

privatperson som stödjer Ludmila i hennes kris (Expressen 2001-11-06).

9. Bildanalys

Analysen är gjord på artiklar som är publicerade dagen efter att händelsen blivit känd. Detta för 

att se hur tidningarna illustrerar det som skett 24 timmar efter den första rapporteringen. Det 

ska tas i beaktning att några av bilderna kommer att vara svåra att urskilja då materialet som 

kommer från Retriever är lågupplösta PDF-filer, vilket försämrar kvaliteten. För samtliga 

fullstora tidningssidor, se bilaga 1-3. De artiklar som har publicerats i redogörelsen av Ludmila 

Engquist innehåller inga bilder i mediedatabasen Retriever, därför kommer hennes fall inte att 

tas upp här. När det gäller Tiger Woods finns endast bilder från Expressen att tillgå i Retriever, 

därav ingen hänvisning till Aftonbladet i den analysen. Nedan följer en beskrivande 

redovisning av de bilder som har publicerats i samband med artiklarna.

9.1 Tiger Woods

Den 29 november 2009 är dagen efter då rapporter om att Tiger Woods varit inblandad i en 

bilkrasch kommit. Expressen har bilder på sin förstasida. En stor rubrik, som täcker större delen 

av sidan, illustreras av två stycken närbilder i färg, en på Elin Nordegren och en på Tiger 

Woods. Bilderna är tagna i olika sammanhang och är beskurna. Rubriken lyder: ”Nya uppgifter 

i natt: Elin jagade Tiger med golfklubba efter skriverier om otrohet” (se bilaga 1.1). Elin bär 

solglasögon och har en allvarlig min. Även Tiger är allvarlig, nästan lite bekymrad. Bildernas 

placering gör att de båda tittar mot varandra. 
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Fig. 1 Sidan 8-9, Expressen 2009-11-29

Inne i tidningen vigs två stycken uppslag åt berättelsen. Första uppslaget, sidan åtta och nio, 

handlar om de nya uppgifterna att Elin ska ha jagat efter bilen. Sidan åtta pryds att tre stycken 

bilder (se fig.1). En som täcker hela sidan på bredden, föreställande en polisbil som är på väg in 

till parets hus. Under den finns två stycken mindre bilder. Den ena visar olycksbilen, den som 

Tiger körde och krockade mot ett träd i. Bilen står kvar vid olycksplatsen med fronten intryck 

mot ett träd. Den andra bilden visar paret tillsammans. Fotografiet är taget i ett annat 

sammanhang, vilket det är framgår inte. På sidan nio är det en stor bild som täcker nästan 

hälften av sidan. Den visar Elin sittandes i en bil på väg bort från hemmet. Bilden är tagen från 

ett långt avstånd och sedan uppförstorat vilket ger en suddig och kornig bild. Hon har 

solglasögon på sig och håret är utsläppt och täcker en del av ansiktet. Här finns även en 

faksimil från tidningarna Aftonbladet och National Enquirer, där de skriver om Tiger Woods 

påstådda otrohet. Aftonbladets bild består av stor rubriktext samt två mindre porträtt bilder på 

paret. National Enquirer däremot har bilder på kvinnor som kan antas vara de som är 

inblandade i affären samt en bild på paret Woods och Nordegren tillsammans.  
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Fig. 2. Sidan 10-11, Expressen 2009-11-29

Nästa uppslag, sidan tio och elva handlar om hur parets hus är belägrat av nyhetsteam från hela 

världen. Sidan tio visar fem stycken mindre bilder (se fig.2). En visar paret tillsammans vid 

något som kan tolkas som att de är vid en golfbana. Bilden är beskuren, men i bakgrunden 

skymtas grönt gräs. Tiger står i profil och bär en keps på huvudet och har en pikétröja på sig. 

Hans min är allvarlig och  blicken är riktad rakt fram. Elin vrider på huvudet och tittar bort från 

Tiger. Hon bär solglasögon, hennes mun är halvöppen och det ser ut som ett leende. Här finns 

även en faksimil från Expressens egna förstasida dagen innan, den 28 november 2009. En stor 

rubrik täcker större delen av sidan och två mindre bilder av paret tillsammans finns med. På 

den övre är de på någon slags tillställning då Tiger är klädd i kostym och det går att skymta 

människor i bakgrunden. Den nedre är bild då paret sitter i sin bil. Bilden är tagen på avstånd. 

Den tredje bilden på sidan tio är en flygbild och som visar parets villa från luften. Det är ett 

stort hus omgivet av grönskande träd. Huset ligger precis vid en sjö och det står bilar parkerade 

utanför.

Den fjärde bilden visar baksidan av en polisbil som står vid ingången till huset. Det är svårt att 

avgöra om de är på väg in eller bort från huset. Till vänster om bilen står, vad det ser ut som, en 

vakt som pratar med den eller de som sitter i bilen. 

Den femte bilden visar vilka reportrarna på Expressen är, vem som har skrivit och vem som har 

fotograferat. Det är två stycken män som är på plats utanför Tiger Woods hus i Florida.
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Sidan elva täcks av stor bild, den pryder nästan hela sidan. Den visar hur det ser ut på gatan 

utanför parets hus. Nyhetsteam från hela världen finns samlade. Bilden har en manlig fotograf 

närmast linsen, sedan syns en kvinna som sitter på en stol med en bärbar dator i sitt knä. I 

bakgrunden skymtas fler personer samt ett virrvarr av kameror, sladdar, radiomaster och 

lampor. Här finns även en liten närbild på den svenska golfaren Carin Koch. Bilden publiceras i 

samband med en mindre artikel där hon uttalar sig om hur hon tror att Tiger Woods ska klara av 

att spela golf efter det som inträffat. 

Längst ner på båda sidorna tio och elva ligger ett bildcollage som visar faksimiler om vad andra 

tidningar i världen skriver om fallet. Här finns brittiska Sky News, danska Ekstra-Bladet, BBC, 

japanska NHK, italienska sporttidningen Gazzetta dello Sport samt arabiska Aljazeera.

9.2 Lance Armstrong

Den 11 oktober 2012 är en dag efter att Usada släppt sin rapport med bevis för att Lance 

Armstrong ska ha dopat sig under sin karriär.

Fig. 3 Sidan 14, Expressen 2012-10-11, Fig. 4 Sidan 14 Aftonbladet 2012-10-11.

Expressen publicerar nyheten i sin sportdel (se fig.3). De använder en frilagd bild på Armstrong 

då han cyklar. Han har sina cykelkläder på sig. På tröjan går att läsa ”Le Tour de France 2004”, 

tryckt tillsammans med olika sponsorers logotyper. Han har ett ansträngt men fokuserat uttryck 
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i ansiktet. Huden i ansiktet och armarna blänker av svett och han har framträdande ådror på 

underarmarna. Bilden är frilagd, urklippt från sin situation, och lagd mot en svart bakgrund 

med en vit skugga bakom. Här finns även två stycken faksimiler (se bilaga 2.2) från artiklar 

publicerade i SPORT-Expressen 25 och 26 augusti 2012. De visar tidigare reportage som 

handlar om den fuskande stormakten samt när bevisen började blir starka mot Armstrong.

Aftonbladet publicerar även de nyheten i sin bilaga Sportbladet. Artikeln får utrymme på en 

tredjedel av sidan fjorton (se fig.4). Halva den ytan täcks av en närbild av Armstrong. Det är 

bara hans ansikte som syns. Det är placerat långt ut till vänster. Bakgrunden är svart. Halva 

ansiktet befinner sig i skugga. Det är en dramatiskt bild som förstärks av en kraftigt rubrik. ” 

Han pekas ut av lagkompisarna”. I det svarta tomrummet som finns till höger av hans ansikte 

har tidningen lagt till en text där de listar vilka av stallkamraterna det är som har vittnat mot 

honom. Bildtexten börjar med ordet fuskaren i fet stil och versaler. 

Här finns även en liten infälld bild (se bilaga 2.1). På den syns lagkamraten George Hincapie 

tillsammans med  Lance Armstrong efter Armstrongs seger i Tour de France 2005. Båda är 

klädda i sina tävlingskläder, de håller varandra om ryggen och är glada. Hincapie tittar in i 

kameran medan Armstrong tittar snett ut åt höger. 

9.3 Oscar Pistorius

16 februari 2013, en dag efter rapporteringar av dödsskjutningen. Både Aftonbladet och 

Expressen  har ett uppslag om händelsen i sina sportbilagor. 

Aftonbladet har en stor bild på förstasidan till sin bilaga Sportbladet (se bilaga 3.1). Bilden 

visar Pistorius hopsjunken på en stol i rättssalen. Han lutar sitt nedböjda huvud i händerna. Han 

sitter i ett träbås. I bakgrunden skymtar människor med uniformer. Inga ansikten syns. 
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Fig. 5 Sidan 2-3, SportBladet, Aftonbladet 2013-02-16

Sedan finns ett uppslag på sidan två och tre. Sidan två pryds av en stor rubrik, ”Så ska han 

hindras från att ta sitt liv” (se fig.5).  Under finns en bild på Pistorius tillsammans med 

flickvännen. Bilden är tagen i något slags eventsammanhang. Paret står framför en fondväg 

som pryds av olika logotyper. Båda är festklädda. De tittar inte rätt in i kameran, utan strax 

utanför, som att det är någon mer som fotograferar och som vill ha uppmärksamheten. Både ler 

lite reserverat på bilden. Här finns även en lite porträtt bild på reportern som skrivit artikeln.

Sidan tre har en stor bild som täcker en tredje del av sidan. Den visar Oscar Pistorius inne i 

rättssalen. Han står upp och är klädd i kostym. Han gråter och håller händerna framför ansiktet. 

I förgrunden står en vakt med ryggen mot kameran. Bakom Oscar skymtar en man. Han har ett 

kameraband runt halsen och han kan vara en fotograf. Till höger om den stora bilden finns en 

mindre bild i anslutning till en textspalt. Bilden visar Oscars far, Henke Pistorius, som sträcker 

fram en hand mot sin sons arm. Oscar står med ryggen mot kameran. Fadern lutar sig över 

åhörarräcket för att komma fram till Oscar. En vakt står bredvid. Även här finns en bild på 

skribenten till artikeln.

Längst ner på uppslaget sidorna två och tre, finns ett fotocollage med text och bild som visar 

vad som har hänt hittills (se bilaga 3.2 och 3.3). Här visas en flygbild över Pistorius hus samt 

en bild då han gömmer sig under en huvtröja när han lämnar polishuset. En faksimil visar två 

artiklar från gårdagens Sportblad. Ytterligare en bild då han gömmer sig under en jacka, denna 
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gång när han anländer till rättsförhandlingarna. Sista bilden i collaget är från rättssalen. Oscars 

huvud syns i en grupp av människor. 

Fig. 6 Sidan 4-5, Sport-Expressem, Expressen 2013-02-16

2008 fick Expressens reporter Torbjörn Selander av en händelse vara med och hjälpa Oscar 

Pistorius att flytta in i huset som nu är aktuellt för dödsskjutningen. De väljer nu att publicera 

bilderna igen (se fig.6). En bild visar Oscar Pistorius tillsammans med två kvinnor i köket. På 

bänkarna framför dem står fullt med ouppackade flyttkartonger. Oscar står i mitten. Han står 

vänd mot kameran, klädd i t-shirt, leende. De två kvinnorna tittar på Pistorius, också leende. I 

bakgrunden syns tomma skåp. Nästa bild är också från köket. Här står Oscar vänd mot det 

öppna kylskåpet. Han ställer antingen in eller tar ut saker från kylskåpet. Han håller en flaska i 

ena handen. Runt om är det rörigt. Det är tejp på spisplattorna och påsar på bänkarna. Den 

tredje bilden är Pistorius i helbild med med ett förkläde på sig. Det är föreställande en 

kvinnokropp utan huvud och armar, endast iklädd underkläder. Effekten blir att den som tar på 

sig förklädet får en kvinnokropp med personens egna armar, ben och ansikte. Pistorius skrattar 

på bilden.  Här finns även en liten porträttbild i slutet av texten av reportern Torbjörn Selander. 

Sidan fem består av ett bildcollage. En stor bild täcker nästa hela sidan. Den visar Oscar 

Pistorius när han springer med sina specialbyggda benproteser. Han har löparkläder på sig och 

en nummerlapp vilket visar att bilden är tagen i ett tävlingssammanhang. Det finns fyra stycken 
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mindre bilder infällda i den stora. Den första visar Oscar tillsammans med hans flickvän Reeva 

Steenkamp. Bilden är tagen i ett festsammanhang. De står nära varandra och tittar in i kameran. 

De ler båda två. Den andra bilden visar Oscar Pistorius hus från utsidan. Palmer pryder 

uppfarten mot entrén. Inga människor syns i bilden. Tredje bilden är tagen inne från rättssalen. 

Pistorius håller händerna för ansiktet, han gråter. Han är fotograferad från sidan och på avstånd. 

Runt honom finns vakter och åhörare. Sista bilden är en faksimil från gårdagens Sport-

Expressen där de skriver om pappan som ber om styrka för sin son. En stor bild på Oscar syns 

då han med nerböjd huvud och med en luvtröja för att dölja sitt ansikte.

10. Summering av bildanalys

Gemensamt för analysen är att i detta skede ses de alla tre som förövare. Lance Armstrong 

utpekas som fuskare och det finns starka bevis som styrker påståendet. Det kommer nya 

uppgifter gällande orsaken till Tiger Woods bilkrasch, att han skulle ha varit otrogen mot Elin 

vilket utlöste ett praktgräl som slutar med att han flyr hals över huvud från bostaden. Polisen 

har ingen annan misstänkt än Oscar Pistorius, han sitter häktad skäligen misstänkt för mord på 

sin flickvän. Utifrån analysen finns det tre genomgående teman; tidningarna publicerar bilder 

från hjältens bostad, dennes karriär samt porträttbilder av personen i olika miljöer. 

10.1 Bilder från bostaden

I fallet med Tiger Woods och Oscar Pistorius utspelar sig deras drama i respektive bostad. Här 

får vi se miljöbilder från deras hem. Dels en flygbild över området, men även från marknivå. 

Expressen publicerar även bilder inifrån Pistorius hem, där han poserar i sitt kök (se bilaga 

3.4). Fotona som är tagna utanför Tiger Woods hem är mer distanserade. Där har fotograferna 

inte alls kommit lika nära. De får använda sig av kameraobjektiv som kan zooma riktigt nära. 

Men kvaliteten på bilderna blir ändå suddiga och korniga, vilket ger ett intryck av att det är 

paparazzi-bilder, tagna utan tillåtelse och där personerna på bilden egentligen inte vill vara med 

på bild. Detta blir extra tydligt på den bild som visar Elin Nordegren i sin bil på väg bort från 

huset (se bilaga 1.3). Vidare visas olycksbilen, tagen strax efter kraschen. Även den bilden är 

svår att se klara detaljer på (se bilaga 1.2). Den är tagen på natten, kvaliteten är kornig och 

skärpan diffus. Polisbilar är på väg till och från Tiger Woods hus och utanför området vimlar 

det av nyhetsteam från hela världen (se bilaga 1.4 och 1.5).

10.2 Bilder från karriären

Alla tre fallen innehåller bilder från idrottshjältens karriär eller dennes tävlingsmiljö. Expressen 

väljer att publicera en stor bild på Lance Armstrong i samband med sig artikel. De visar honom 
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under en tävling (se bilaga 2.1). Aftonbladet har en infälld bild av Armstrong tillsammans med 

en lagkamrat efter en avslutat tävling. Bildens placering ligger i samband med en punktlista till 

vilka det är som har vittnat mot Armstrong. Expressen väljer en actionbild för att illustrera 

Oscar Pistorius karriär. Bilden är tagen under paralympics i London 2012 och visar honom 

framifrån inne på arenan under ett lopp (se bilaga 3.5).  Det finns ingen bild på Tiger Woods 

när han spelar golf. Däremot kan en av miljöbilderna antydas vara tagen i ett golfsammanhang. 

Bilden visar Elin och Tiger utomhus en solig dag. I bakgrunden skymtas grönt gräs, och av 

döma av Tigers kläder befinner de sig i ett golfsammanhang (se bilaga 1.4).

10.3 Porträttbilder

Bilderna på idrottshjältarna varierar i motiv och sammanhang. Aftonbladet och Expressen 

använder bilder där Oscar Pistorius poserar tillsammans med sin flickvän. Båda bilderna är 

tagna i ett festsammanhang, där de båda är glada. Men här finns även bilder då han befinner sig 

i rättssalen. Han är då en nedbruten man som gömmer sitt ansikte i händerna och gråter.

Ingen av de bilder som Tiger Woods är med på visar honom med ett leende. Han är allvarlig 

och sammanbiten. Elin däremot ler på en av bilderna, i ett sammanhang där hon tittar bort från 

Tiger. Aftonbladet använder sig av en direkt närbild av Lance Armstrong. Det är bara hans 

ansikte som syns. Bilden är dramatisk, där ena halvan av ansiktet är dolt i skugga. Det är en 

svart bakgrund och högra sidan av ansiktet är upplyst. Han är allvarlig på bilden. 

11. Slutdiskussion

Peter Dahlén talar om att medierad sport möter sin publik med hjälpt av narrativa strukturer 

(Dahlén, 2008, s.388). Han menar att det alltid är frågan om en historia med ett händelseförlopp 

eller intrig. Likt en teaterpjäs har även sportjournalistiken sina karaktärer. Detta är något som 

blir tydligt i analysen av de fyra idrottsstjärnorna och deras fall i denna studie. Det blir en slags 

teaterpjäs, ett drama där tidningarna är scenen och alla de inblandade är karaktärer i pjäsen, 

serien. Huvudrollen innehavs av personan. De övriga rollerna är biroller med olika betydelser i 

händelsen som bär fram berättelsen. Ju längre historien fortlöper, presenteras nya karaktärer. 

Gamla gestalter får nya och mer framträdan roller, bifigurer blir plötsligt huvudpersoner. 

Istället för det lyckliga slutet där alla får varandra står hjälten med mössan i hand och gör 

avbön, hoppas på folkets förlåtelse och förståelse. 

Det finns ett tydligt dramaturgiskt mönster i sättet som tidningarna skildrar de fyra fallen. 

Idrottshjälten står i centrum. Sedan bygger tidningarna upp runt denne med personer som får 

komma till tals i det som har hänt. Vi ser likadana roller i alla fallen. Det är experter, familj och 
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vänner, vittnen, folket och tidningarnas egna krönikörer. Den kronologiska ordningen blir att de 

börjar i nuet, det som har hänt. Sedan berättar de hur det har varit, läsarna får se en tillbakablick 

i hjältens karriär. Återblicken kan innehålla höjdpunkter från karriären, men även från 

privatlivet. Sedan blickas det framåt i tiden. Vad kommer att hända med personen, kommer de 

att kunna återgå till sin forna status eller är allt raderat. Sättet tidningarna väljer att berätta 

hjälper läsaren att förstå hur stora huvudpersonerna är. Vi måste få veta historien för att förstå 

helheten.

Vi identifierar oss på olika sätt med idrottshjältarna. Hur medierna framställer våra idoler i 

medierna har en viktigt roll. Det kan exempelvis vara i rollen som en förebild. Även fast vi vet 

att vi inte kan nå upp till deras nivå, så symboliserar de ändå en kamp som vi vill att de ska 

vinna och lyckas med. Vi kan identifiera oss med hjältarna och imitera på vårt eget sätt 

(Gripsrud, 2002, s.30). Om de kan klara av det stora så stärker det vårat självförtroende till att 

vi kanske kan klara av det lilla. Samtidigt när vi  glorifierar dessa personer så blir sveket än 

större när de fuskar. Det är som en nära vän som har lurat oss. Ludmilas svek känns starkare då 

vi tog henne till oss, hon valde Sverige och vi sa välkommen. Istället för att nöja sig med det 

ville hon mer. Hon valde den snabba vägen, vilket istället blev hennes undergång.

Både Ludmila Engquist och Lance Armstrong blev även kämpar i fleras ögon då de berättade 

att de fått cancer. Många följde deras kamp. Personer som själva drabbats av sjukdomen hade 

en möjlighet att känna en styrka i att de klarade av att vinna över cancern och komma tillbaka 

till livet. 

Oscar Pistorius framgångar har inspirerat andra till att klara det omöjliga. Han blev den 

idrottshjälten som många identifierade sig med då han symboliserade att ingenting är omöjligt. 

Handikappidrotten får inte lika mycket uppmärksamhet i svenska medier som annan idrott. 

Pistorius tillhör den kategorin människor som är underrepresenterade i sammanhanget. Hans 

karriär har varit till stor hjälp att lyfta fokus till den genren och fått representera den delen av 

befolkningen i medierna. Rasism och utanförskap på grund av etnicitet är ett utbrett problem i 

världen. Tiger Woods visade att det går att lyckas trots fördomar och konventioner. Har är den 

första ”icke-vita” personen att lyckas och bli en stjärnan inom golfen. Människor runt hela 

jorden kan identifiera sig med honom. 

Gripsrud pratar om hur läsare ser sig själva genom det material som medierna presenterar för 

dem (Gripsrud, 2002, s.41). Gruppkategorier som skildras i medierna bidrar till att läsare kan 

identifiera sig och känna en samhörighet med den gruppen. Det innebär är att det kan leda till 

starka reaktioner när en huvudperson gör något som faller utanför ramarna. Reaktionerna när 

Ludmila Engquist berättade om sin doping var starka, dels från sportvärlden, men även från 
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privatpersoner. Tidningarna fick ta emot en mängd arga och upprörda mejl, brev och 

telefonsamtal om hennes svek (Aftonbladet 2001-11-05).

Samtidigt har vi som läsare ingen aning om vem privatpersonen bakom rubrikerna är. Vi vet 

bara det som medierna visar oss. Medierna skapar hjältarna. Om de inte skrev om dem, skulle 

vi inte veta om dem. Peter Dahlén pekar på vikten av dessa rapporteringar. Om medierna inte 

skulle skildra alla deras berättelser skulle det inte finnas ett sådant stort engagemang och 

intresse för sporten som det gör. Det skulle bara existera innanför de aktivas egna led (Dahlén, 

2008, s.23). Denna exponering är så klart på gott och ont. Uppmärksamheten tillsammans med 

framgångar leder till bland annat sponsoravtal och reklamintäkter. En enbart positiv exponering 

i medierna leder till att personen framställs som guds bästa barn. Något som ibland är svårt att 

leva upp till, att imagen alltid är polerad. Armstrong pratat om den mediala bilden i sin intervju 

med Oprah Winfrey. Han överlevde cancer, vann Tour de France och levde ett lyckligt 

familjeliv. Det var den perfekta historien som många målade upp, men som Armstrong menade 

var omöjligt att leva upp till (Expressen, 2013-01-18). När en skandal uppdagas och 

mediedrevet sätter igång kan det vara svårt för huvudpersonen att värja sig, oavsett om det är 

en idrottspersonlighet eller en politiker. Tiger Woods framstår som en rekorderlig familjefar 

eftersom det fram till skandalen endast publicerats positiva saker om honom. Den mediala 

bilden av personerna gör att de blir en persona för oss som läser om dem. Vi känner dem inte, 

vi tror att vi gör det utifrån bilden i tidningen.

Bilderna har en central roll i hur tidningarna rapporterar om händelsen. De lyfter historien och 

ger läsaren en större inblick om vad som har hänt. Vi får se huvudpersonerna i olika situationer. 

Att kunna publicera fotografier tagna i händelsernas centrum bidrar till att skapa 

sensationsnyheter. Det ger tyngd åt den publicerade texten. Att få se miljöbilder kring 

stjärnorna ger även mer tillhörighet mot läsaren, det skapar en relation då vi får se hur de bor, 

deras luxuösa miljö, samt deras ogenomträngliga fort. 

Syftet med valet av bilder är att dramatisera och kommentera händelserna ytterligare. Med 

hjälp av bilderna och sättet de används i artiklarna skapar medierna en scen. Bilderna förstärker 

innehållet i texterna. En dokumentär nyhetsbild, en bild som är tagen i ögonblicket, är bättre än 

iscensatta fotografier (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s.39f). Ett exempel är bilden där Elin 

Nordegren lämnar parets hus i sin bil (se bilaga 1.3). Bilden tillsammans med rubriken gör att 

det det ser ut som bilden är tagen i samband med att Tiger flyr, nästan som att hon ska köra på 

honom. Läsarna får se Oscar Pistorius i sin hemmamiljö. Han är som vilken kille som helst som 

är glad att flytta in i nytt hus. Han skojar och spexar och är en riktigt ungkarl med öl i kylen. Vi 
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får även se bilder på Pistorius tillsamman med flickvännen. Bilder där de ser glada ut.

Valet av Armstrongs bild i Aftonbladet visar ingen pardon (se bilaga 2.2). Han är en fuskare. 

Punkt. Den dramatiska bilden tillsammans med bildtexten utmålar honom som brottslig. 

Denna bild kan jämföras med den som tidningarna Time och Newsweek publicerade i samband 

med rapporteringen av OJ Simpson. Han var en framgångsrik amerikansk fotbollsspelare som 

1994 misstänktes för mord i ett uppmärksammat fall. Tidningarna valde att publicera polisens 

förbrytarfoto på sina framsidor. Medan Newsweek publicerade bilden så som den kom från 

polisen, valde Time att höja konstrasten i bilden samt göra Simpsons ansiktsfärg något 

mörkare. Kritiker menade att Time valde att följa de historiska konventionerna, att illustrera 

gärningsmän med mörkare hudnyans (Sturken & Cartwright, 2009, s. 25). På bilden med 

Armstrong framgår inte om någon retuschering har gjorts eller om det är en original bild. 

Bilden är köpt från nyhetsbyrån AFP (Agence France-Presse). Men det hålls för troligt att 

Aftonbladet har valt bilden för att förmedla till sina läsare att han är skyldig.

Vi delar upp människor i olika kategorier. Till de kategorierna följer en rad förutbestämda 

uppfattningar, uppfattningar vi ser som sanningar. Utifrån den medialiserade bilden sätter vi 

våra framgångsrika idrottare i hjälte-facket. Vi tar för givet att ska lyckas gång efter annan, 

enbart med hjälp av den urkraft de besitter i sina egna kroppar. När de plötsligt inte längre lever 

upp till våra förväntningar, faller de ut ur våra tidigare givna ramar. De passar inte längre in. 

Vår dom blir ögonblicklig och utan pardon. Du får inte vara med längre. Men hur vet vi vad 

som är sant eller falskt när vi endast får se en medierad bild av vår fallna idrottshjälte?

12. Förslag på fortsatt forskning

Med fokus på samma ämne, Idrottshjältar och stjärnor inom mediesporten, skulle det vara 

intressant att göra en fördjupande studie på två av personerna som har studerats i denna 

fallstudie. Dessa är Tiger Woods och Oscar Pistorius.

Tiger Woods

Hur tar sig en fallen idrottshjälte sig tillbaka till rampljuset efter en skandal? Det Tiger Woods 

gjorde var i mångas ögon moraliskt fel. Han har inte fuskat i sin sport eller skadat en annan 

människa. Men det moraliska brottet kan vara nog så allvarligt ändå, samt även innehålla 

brottsliga handlingar. Tiger Woods valde att gå ut med en offentlig ursäkt och därefter ta en 

time out. Han är nu tillbaka och tävlar igen, utan några större skador på sin image. Har vägen 

tillbaka delvis gått via medierna? Det skulle vara intressant att se hur den mediala bilden av 
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Tiger Woods ser ut från erkännandet i december 2009 till nutid.

Oscar Pistorius

Vad hände sen? Under den tidsperiod som artiklarna har analyserats i denna studie, har Oscar 

Pistorius bara varit misstänkt. Ingen dom har hunnit falla under de två dagarna. Här kan det 

vara intressant att se hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen rapporterar om hela 

fallet med Oskar Pistorius, från misstanke till eventuell fällande dom. Det som kan vara 

intressant att belysa då är om rapporteringen ökar eller minskar, och om sättet de skriver och 

publicerar bilder om händelsen, ändras utifrån den information som framkommer. Om han blir 

frikänd, hur ser rapporteringen ut då? Motfrågan om han blir dömd, kommer han någonsin att 

kunna ta sig tillbaka till rampljuset igen då?

35



Litteraturlista

Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008). Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och 

livsstilsmedia. 1. uppl. Malmö: Liber

Dahlén, Peter (2008). Sport och medier: en introduktion. Kristiansand: IJ-forlaget

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France 

den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion 

Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos

Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009). Practices of looking: an introduction to visual 

culture. 2. ed. New York: Oxford University Press

Källhänvisning

 

Ludmila Engquist

Aftonbladet

Aftonbladet. 2001. Folkets röst om Ludmilas dopningsbesked. Aftonbladet, 5 november

Aftonbladet. 2001. Hennes karriär – år för år. Aftonbladet, 5 november

Wennerholm, Mats. 2001. - Jag försökte ta livet av mig. Här är Ludmilas berättelse om varför 

hon dopade sig – och svek ett helt land. -”Jag kan inte bo i Sverige”. Aftonbladet, 5 november

Wennerholm, Mats. 2001. ”Hon har dopat sig hela tiden” Patrik Sjöberg har misstänkt Ludmila 

ända från början. Aftonbladet, 5 november

Wennerholm, Mats. 2001. Ljungkvist om beskedet: Jag kan inte säga att jag blev chockad. 

Aftonbladet, 5 november

Wennerholm, Mats. 2001. Urbota klumpigt, nu finns ingenting kvar. Aftonbladet, 5 november

Anrell, Lars. 2001. Tårarna, bragderna, skratten, guldet... & SVEKET. Aftonbladet, 5 november

Bergkvist, Jonas. 2001. Arne Ljungqvist råd till Ludmila: Lägg alla korten på bordet. 

Aftonbladet, 6 november

Dahlin, Jonas. 2001. ”Stryk alla rekorden”. Aftonbladet, 6 november

Burström, Anders, Österman, Hans. 2001. Nya fynd gjorda i Ludmilas villa. Aftonbladet, 6 

november

Aftonbladet. 2001. Ludmilas långa karriär – år för år. Aftonbladet, 6 november

Burström, Anders. 2001. Sponsorer överväger rättsliga åtgärder: Det här strider mot allt. 

Aftonbladet, 6 november

2001. Folkets röst om Ludmilas dopningsbesked. Aftonbladet, 5 november

36



Expressen

Andersson, Pamela. 2001. Ludmila vill förklara sig. HENNES HISTORIA – ORD FÖR ORD. 

Expressen, 5 november

Enqvist, Victoria, Nygren, Thomas. 2001. Sponsorer stämmer Ludmila. Expressen, 5 november

Johansson, Sofia. 2001. Hon kan få fängelse. ÅKLAGAREN: ”HON ÄR MISSTÄNKT FÖR 

SMUGGLING”. Expressen, 5 november

Brask, Mattias, Ek, Mattias. 2001. Från OS-guld till dopingskandal. Hon blev Ludmila med 

hela Sverige – idag... är allt raserat. Expressen, 5 november

Brask, Christofer. 2001. Arne Ljungqvist: ”Det är osannolikt att hon dopat sig hela tiden”. 

Expressen, 5 november

Andersson, Pamela. 2001. ”Jag missade hur dåligt hon mådde”. MAKEN JOHAN BERÄTTAR 

OM SATSNINGEN PÅ VINTER-OS. Expressen, 5 november

Andersson, Pamela. 2001. ”Jag ville inte leva längre”. LUDMILA FLYDDE TILL SPANIEN 

OCH SVALDE TABLETTER FÖR ATT DÖ. Expressen, 5 november

Hassmén, Peter. 2001. Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi: Därför dopade sig Ludmila. 

Expressen, 5 november

Hedlund, Ingvar. 2001. DOPING-SKANDALEN. Nu plockas hon bort från hyllan. Expressen, 

6 november

Stridsman, Sofia. 2001. DOPING-SKANDALEN. Linda: Ludmila är fortfarande min idol. 

Expressen, 6 november

Berglund, Daniel. 2001. ”Hon kan inte ha varit dopad”. Dopingexperten: Friidrottare testas för 

ofta. Expressen, 6 november

Holmén, Christian. 2001. Dopingskandalen. Familjen: ”Vi stöttar henne till fullo”. Expressen, 6 

november

Expressen. 2001. DOPING-SKANDALEN. Förlåten och fördömd. TUSENTALS LÄSARE 

MEJLADE EXPRESSEN. Expressen, 6 november

Tiger Woods

Aftonbladet

Wennerholm, Mats. 2009. Elin slogin rutan. Aftonbladet, 28 november

Bjurman, Per. 2009. Olyckan – en gåta. Aftonbladet, 28 november

Anrell, Lars. 2009. Ett mysterium som väcker mängder av frågor. Aftonbladet, 28 november

Wixtröm, Jimmy. 2009. Undrar hur det gått till. Aftonbladet, 28 november

Aftonbladet. 2009. Ex-grannen: Det är tråkigt – tur att han inte är svårt skadad. Aftonbladet, 28 

november

Östman, Karin. 2009. Tiger blev kär direkt.  Aftonbladet, 29 november

37



Bjurman, Per. 2009. Vägrar tala med polis. Aftonbladet, 29 november

Bjurman, Per. 2009. Tiger: Allt var mitt fel. Aftonbladet, 30 november

Bjurman, Per. 2009. Vi har aldrig haft en affär. Aftonbladet, 30 november

Benson, Anna, Forsberg, Anders. 2009. Annika: Det är tragiskt. Aftonbladet, 12 december

Bjurman, Per. 2009. VÄLDIGT, VÄLDIGT LEDSAMT. Aftonbladet, 12 december

Sundhol, Magnus. 2009. Flyr till Sverige. Aftonbladet, 12 december

Aftonbladet. 2009. Ingen rubrik tillgänglig. Faktaruta: TIGERS 12 ÄLSKARINNOR 

Aftonbladet, 12 december

Aftonbladet. 2009. Erkänner otrohet – vill rädda familjen. Aftonbladet, 12 december

Aftonbladet. 2009. WOODS SLUTAR. Aftonbladet, 12 december

Expressen

Expressen. 2009. TIGER Woods i bilkrasch RÄDDAD AV ELIN – krossade ruta med 

golfklubba. Expressen, 28 november

Suneson, Peter, Norberg, Anna. 2009. TIGER RÄDDAD AV ELIN. Expressen, 28 november

Suneson, Peter, Lindwall T, Johan, Norberg, Anna. 2009. ”Elin jagade efter bilen”. Expressen, 

29 november

Suneson, Peter. 2009. Parets hus är belägrat. Expressen, 29 november

Suneson, Peter. 2009. ”DET ÄR MITT FEL”. Expressen, 30 november

Lindström, Anna, Norberg, Anna. 2009. BILDEN AV KRASCHEN. Expressen, 30 november

Expressen. 2009. Tiger Woods vädjan till sina fans – ord för ord. Expressen, 12 december

Suneson, Peter. 2009. Bedrog Elin – på svensexan. Expressen, 12 december

Suneson, Peter. 2009. Tiger i natt: Jag ber om förståelse. Expressen, 12 december

Hagman, Hampus. 2009. HÖJDPUNKTER I TIGER WOODS KARRIÄR. Expressen, 12 

december

Lance Armstrong

Aftonbladet

Bergström, Mats. 2012. Han pekas ut av lagkompisarna. Aftonbladet, 11 oktober

Nilsson, Nicolinn, Broström, Oscar. 2012. Så växer cykel-skandalen. Aftonbladet, 24 oktober

TT. 2012. CYKEL Lance Armstrongs. Aftonbladet, 27 oktober

Rundkvist, Fredrik. 2012. DEN STORA FUSKAREN. Aftonbladet, 21 oktober

Bank, Simon. 2012. Övergiven – av alla. Aftonbladet, 23 oktober

Sundholm, Magnus. 2013. Erkände för Oprah i natt. Aftonbladet, 15 januari

Sundholm, Magnus. 2013. I natt sänds Armstrongs erkännande: ”Han ångrar inte fusket – bara 

att han åkte fast”. Aftonbladet, 17 januari

38



Sundholm, Magnus. 2013. Utredarna: Blodet visar på dopning – även i comebacken. 

Aftonbladet, 19 januari

Bank, Simon. 2013. Jag kan inte känna medlidande – Armstrong sörjer sig själv, inte sina offer. 

Aftonbladet, 19 januari

Jönsson, Fredrik. 2013. Experten: ”Han ljög för Oprah”. Aftonbladet, 22 januari

Expressen

Broström, Oscar, Jörmark, Moa. 2012. BEVISEN MOT ARMSTRONG. Expressen, 11 oktober

Nilsson, Nicolinn. 2012. PRISET FÖR DOPINGEN: 7 MILJONER. Expressen, 12 oktober

Broström, Oscar. 2012. Stängs av på livstid. Expressen, 23 oktober

Lindquist, Jonatan. 2013. HOTET: KASTA UT CYKEL UR OS. Expressen, 16 januari

Ek, Henrik. 2013. Var du dopad? ”JA” Tog du eop? ”JA” Testosteron? ”JA” Hade du vunnit 

utan doping? ”NEJ”. Expressen, 18 januari

Olsson, Mats. 2013.Man kan allt om man vågar. Expressen, 20 januari

Oscar Pistorius

Aftonbladet

Bergström, Kristoffer. 2013. en hjältes förfall. Aftonbladet, 15 februari

Wennerholm. 2013. Wennerholm: Sagan har bytts mot en mardröm. Aftonbladet, 15 februari

Eriksson, Niklas, Tagesson, Pelle. 2013. Skottet dödade direkt. Aftonbladet, 15 februari

Larsson, Petter. 2013. Så ska han hindras från att ta sitt liv. Aftonbladet, 16 februari

Karlsson, Kristoffer, Falk, Fredrik, Tagesson, Pelle. 2013. Här bryter han ihop i rättssalen. 

Aftonbladet, 16 februari

Kazimierska, Natalia. 2013. Männen skjuter och kvinnorna mördas. Aftonbladet, 16 februari

Expressen

Reimers, Johanna. 2013. Johanna Reimers:. Expressen, 15 februari

Juborg, Carl, Selander, Torbjörn. 2013. PAPPAN: ”BER FÖR STYRKA”. Expressen, 15 

februari

Expressen. 2013. PISTORIUS RESA TILL IDROTTENS HÖGSTA SCEN. Expressen, 15 

februari

Selander, Torbjörn. 2013. PÅ BESÖK I DÖDSHUSET. Expressen, 16 februari

39



När hjältar faller Bilaga

Innehållsförteckning

1. Tiger Woods, Expressen 29 november 2009
 1.1 Ettan .............................................................................................s.2
 1.2 Sidan 8 .........................................................................................s.3
 1.3 Sidan 9 .........................................................................................s.4
 1.4 Sidan 10 .......................................................................................s.5
 1.5 Sidan 11 .......................................................................................s.6

2. Lance Armstrong, 11 oktober 2012
 2.1 Sidan 14, Expressens sportbilga Sport Expressen ..................s.7
 2.2 Sidan 14, Aftonbladets sportbilaga SportBladet .....................s.8

3. Oscar Pistorius, 16 februari 2013
 3.1 Ettan, Aftonbladets sportbilaga SportBladet ....................... s.10
 3.2  Sidan 2, Aftonbladets sportbilaga SportBladet .................... s.11
 3.3 Sidan 3, Aftonbladets sportbilaga SportBladet .................... s.12
 3.4 Sidan 4, Expressens sportbilga Sport Expressen ................. s.13
 3.5 Sidan 5, Expressens sportbilga Sport Expressen ................. s.14



2Bilaga 1.1

PRIS 10:-  MED SÖNDAG 20:-  MED LEVA&BO 30:-  MED MAFFIA-FILM 79:-  SØNDAG 29 NOVEMBER 2009 TIPS: 020–22 22 20 2009 nummer 333
Från starten 23 188

*!3I8B0I-babaah!
S1

SØNDAGS-
EXTRASØNDAGS-
EXTRASØNDAGS-
EXTRA
SØNDAGS-
EXTRA
SØNDAGS-
EXTRA
SØNDAGS-
EXTRA
SØNDAGS-
EXTRA
SØNDAGS-
EXTRASØNDAGS-
EXTRA

BILDERNA SOM
FICK JULSKINKAN
ATT TAPPA SMAKEN

DOKUMENT

MATS OLSSON: Därför
plågar folk hästar

LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag
LIZA MARKLUND:
Barns rätt måste bli lag

LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben
LEDARE: Anna Dahlberg
om S och mansjobben

A
N

N
O

N
S

SVERIGES MEST LÆSTA TIDNING P˚ SØNDAGAR Källa:
Sifo

Orvesto

SIDORNA 38–39

ELIN JAGADE
TIGER MED
GOLFKLUBBA
efter skriverier om otrohet 

SIDORNA 8, 9, 10 och 11

NYA UPPGIFTER I NATT:

SöndagSköna

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

Laila Bagge om 
adoptionen
och kärleken

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

BILAGA
I DAG

öndSköna

Tjejernas 
mobbning
i ”Robinson”
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Frågorna hopar sig efter golf-
stjärnan Tiger Woods märkliga
bilolycka.

Varför åkte han i väg mitt 
i natten? Hur kunde han 
krascha så nära hemmet? Och
varför utreder polisen om ett
brott har begåtts?

Klockan 20.45 i går kväll,
svensk tid, anlände polisen till
familjen Woods lyxhus utanför
Orlando, Florida, för att ställa

frågor om omständigheterna
kring olyckan. Medier från hela
världen följde hur grindarna
stängdes bakom polisen. Men 
paret vägrade prata med polisen.

– Polismyndigheten Florida

highway patrol har fått infor-
mation om att Woods och hans
fru inte var tillgängliga för att
bli utfrågade, som vi först hade
planerat, sa polismannen Kim
Montes i natt.

”Hon var förtvivlad”
Efter kraschen ska Elin

Woods enligt nyhetsbyrån AP
ha uppgett att hon hörde
olyckan och rusade ut för att
hjälpa maken. Han hade då kört
in i en brandpost och ett träd.

För att få ut honom ur bilen
krossade hon bilrutorna med en
golfklubba.

– När vi kom fram låg Tiger
Woods på gatan med hustrun 

intill sig, säger polischefen 
Daniel Saylor, enligt AP.

– Hon var förtvivlad.
Men enligt TMZ, som var

först med nyheten om Michael
Jacksons död, hade paret 
i själva verket bråkat. När Tiger
Woods lämnade hemmet sprang
Elin efter och slog i vredesmod
flera gånger mot bilen med en
golfklubba, enligt sajten som 
citeras av bland andra svenska
TT. Det distraherade Tiger
Woods – som krockade.

Om uppgifterna stämmer kan
båda bli aktuella för åtal för tra-
fik- eller våldsbrott. Händelsen
utreds som en bilolycka, uppgav
Florida highway patrol i natt.

En oklar omständighet är hur
Tiger Woods skador uppstod.
Stjärnan hade skärsår på 
läpparna och blödde från 
munnen när polisen kom till
platsen. CNN rapporterade i går
att framrutan på stjärnans bil
var intakt. Enligt TMZ fanns det
inget blod på ratten. Det skulle
kunna tyda på att han fick sina
skador vid ett tidigare tillfälle.

Krossade bilrutor
TMZ uppger att Tiger Woods

ska ha berättat för en vän att 
paret hade bråkat innan
olyckan och att Elin sprang 
efter honom och slog mot bilen
med en golfklubba.

ORLANDO/STOCKHOLM. Svenska Elin Woods jagade
maken Tiger Woods med en golfklubba – efter ett 
uppslitande gräl.

Det uppger amerikanska TMZ.
Enligt nöjessajten försökte golfstjärnan fly i sin bil men

krockade efter att hustrun svingat golfklubban mot bilen.

L˚G PROFIL. Paret Woods lever ett undanskymt liv. Det här är första gången
som de står i fokus utan att det handlar om Tigers karriär. Foto: BULLS

EFTER KRASCHEN. Tiger Woods krockade med en brandpost och körde sedan in
i ett träd, bara ett 20-tal meter från hemmet. Bilden togs kort efter olyckan. Foto: WFTV

POLISEN FICK VÆNDA. Här anländer Florida highway patrol till Elin och Tiger Woods lyxhus utanför Orlando, för att ställa frågor om den uppmärksammade 
bilolyckan i förrgår. Av golfstjärnans agent fick de beskedet att paret inte var tillgängligt. Polisen ombads återkomma under söndagen. Foto: AXEL ÖBERG

LÆS MER

Senaste nytt om utredningen
efter Tiger Woods bilolycka.

”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade”Elin jagade

Nya uppgifter: Först grälade paret Woods
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En person som kom till 
platsen kort efter kraschen 
säger till tv-stationen WFTV-

Channel 9 att båda rutorna mot
baksätet var krossade. Bredvid
bilen låg två golfklubbor.

Olyckan inträffade bara två
dagar efter National Enquirers
och tidningen Aftonbladets
skandalskriverier om Tiger
Woods påstådda otrohet.

– Elin kände sig förlöjligad 
i hela Sverige efter Aftonbladets
löpsedel. Tiger har lovat att allt
är påhitt och svurit sig fri från
anklagelserna om otrohet, men
de bråkade och han tog bilen
därifrån i vredesmod, säger en
vän till paret till Expressen.

Den utpekade älskarinnan
Rachel Uchitel förnekade i går
att hon haft en affär med golf-
stjärnan.

– Alla utgår från att det var
jag som gick ut och berättade

det här. Men jag har inget att
göra med den här historien, 
säger hon till AP, den största 
internationella nyhetsbyrån.

Enligt TMZ har hon nu anlitat
advokater för att agera mot 
National Enquirer.

– Nyheten talar för sig själv,
säger chefredaktören för Natio-
nal Enquirer, Barry Levine, till
AP.

”Jag kan inte uttala mig”
Tiger och Elin Woods har 

tidigare levt ett undanskymt liv
utan sensationer. Det här är
första gången de står i fokus 
– utan att det handlar om Tigers
karriär.

Efter de senaste dygnens dra-
matik säger nu Elins pappa
Thomas Nordegren:

– Jag har inte talat med dem.
Jag kan inte uttala mig om hur
han mår.

Vet du vad som kan ha
orsakat olyckan?
– Jag har inga kommentarer.
Tiger och Elin Woods har två

barn tillsammans, dottern Sam
Alexis, 2, och sonen Charlie
Axel, 9 månader.

Peter Suneson
peter.suneson@kvp.se

Johan T Lindwall
johan.lindwall@expressen.se

Anna Norberg
anna.norberg@expressen.se

ELIN LÆMNADE HUSET. Under dagen i går sågs Elin Woods lämna familjens hus utanför Orlando, Florida. Hon gömde sig bakom mörka solglasögon.  Foto: AP

Aftonbladet och National Enquirer om Tiger Woods påstådda otrohet.

WOODS VILLA BELÆGRAD I NATT – VÆND!

efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”efter bilen”

– sedan försökte golfstjärnan fly i sin bil
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Isleworth Golf & Country Club,
bara någon mil från nöjesparken
Universal studios i centrala Flo-
rida, är inte långt från motor-
vägarnas buller, men ändå till-
räckligt avskiljt för att vara en
överklassidyll. Väldigt typiskt
för den här delen i Orlandos ut-
kanter.

I det sjörika landskapet har
man byggt en anläggning med
100-tals villor och golfbanor. En
mil strand runt 242 välbeva-
kade kvadratkilometer, inhäg-
nade av höga murar och staket.
Ingen slipper in utan att vara
medlem eller speciell inbjudan.

Helikopter cirklar i luften
Den tvåfiliga landsvägen

utanför huvudingången till den
lyxiga förorten är livligt trafike-
rad och sedan i förrgår har den
en extra krydda för lokalbefolk-
ningen – en nästan oändlig rad
av nyhetsteam längs södra
stranden av Lake Down.

Förbipasserande förundras
av mängden tv-bussar, satellit-
diskar, tv-antenner, kamera-
team, fotografer och reportrar.
En tv-station hade sin nyhetshe-
likopter cirklande över platsen.

Ett 70-tal tidningar och tv-ka-
naler är på plats.

Framför oss huvudentrén till
Elins och Ti-
gers förorts-
paradis. Deras
hus ligger
allra längst sö-
derut i om-
rådet, ett par
kilometer i
från medierna.

En drygt två
meter hög sten-
mur, här och
där avbruten
av ett gallersta-
ket eller välan-

sad häck skymmer all insyn. Det
är vindstilla, inga fläktar från
sjön. Den amerikanska flaggan
vid vaktkuren rör sig knappt.

Många av nyhetsteamen job-
bar i skift, ingen vill missa nå-
got, och de är på plats dygnet
runt. Alla svarta Cadillac Esca-
lade som rullar ut får förstås ex-
tra uppmärksamhet.

Elöin lämnade området
De som varit på plats tidigt på

lördagsmorgonen hade sett Elin
Nordegren lämna området i sin
ljusa Cadillac SUV för att
komma tillbaka lite senare.

På eftermiddagen, strax för
klockan 15 lokal tid, steg upp-
hetsningen när Floridas trafik-
polis anlände i två bilar. Uppen-
barligen för att försöka förhöra
paret om dramatiken natten till
i fredags. Ingen såg polisbilarna
lämna området.

Rose Davis, som driver lokal-
tidningen Sumter Express, fri-
lansar för New York-tidningen
Daily News.

Hon har varit på plats sedan i
fredags eftermiddag då även
andra team började anlända.

– I dag har det varit fullständig
invasion, säger Rose från fram-
sätet i sin stora Chevrolet längst
bak i raden av parkerade bilar.

– Jag kommer
att sitta här så
länge det behövs.

I takt med att
solen snabbt da-
lade mot horisen-
ten ökades akti-
viteten längs
landsvägen. Tv-
teamen ville ta
sista chansen att
sända live i dags-
ljus strax före
midnatt svensk
tid.

e SÖNDAG 29 NOVEMBER 200910 EXTRA

KOLLA – S˚
SKRIVER
VÆRLDENS
TIDNINGAR Brittiska Sky News rapporterar

om Woods bilolycka.
Danska Ekstra-Bladet tar upp
teorin om parets bråk.TEXT

Peter
Suneson
peter.suneson
@kvp.se

Axel
Öberg
axel.oberg
@expressen.se

FOTO

ORLANDO, Florida

Reporter i natt: ”Jag
kommer att sitta här
så länge det behövs”

STOPPADE. Trafikpolisen kom till området –
men fick inte prata med Woods. Foto: AP

INHÆGNAT. Elins och Tigers förortsparadis
ligger allra längst söderut i det inhägnade
och välbevakade området. Foto: AP

70 TEAM P˚ PLATS. Ett 70-tal tidningar och tv-
team finns på plats utanför Tiger Woods och Elin

Expressens förstasida i går.

ORLANDO. Bakom murarna till det lyxiga bostadsområdet
gömmer sig Tiger Woods och Elin Nordegren.

Nyhetsteam från hela världen har slagit läger utanför.
– Jag har varit här sedan i går. Och är inte på väg hem

ännu, sa frilansjournalisten Rose Davis till Expressen i natt.

GØMMER SIG I HUSET. Efter bilolyckan håller sig Elin Norde-
gren och Tiger Woods mest inne i sitt skyddade lyxhus. Foto: AP

Parets husParets husParets husParets husParets husParets husParets husParets husParets hus
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BBC skriver att Woods inte vill
prata med polisen.

Japanska NHK skriver mycket
om golfstjärnans olycka.

Liksom italienska sporttidn-
ngen Gazzetta dello Sport.

Arabiska Aljazeera uppmärk-
sammar också Woods olycka.

Redan på torsdag, mindre
än en vecka efter bilkra-
schen, ska Tiger Woods
vara tillbaka på golfbanan.

Golfstjärnor som
Expressen pratat med
bedömer inte att olyckan
kan försämra hans vinst-
chanser – eller karriär.

– Jag tror inte han
kommer att påverkas så
mycket, säger svenska golf-
spelaren Carin Koch.

På några dagar har världsstjär-
nan Tiger Woods hamnat i om-
världens fokus för något annat
än sina golftävlingar. Det som
först såg ut som en bilolycka
kan vara upplösningen på en
konflikt med hans svenska fru
Elin Woods, enligt den ameri-
kanska sajten tmz.com.

Den 3 december ska han tävla
i golftävlingen ”Chevron World
Challenge” i Kalifornien.

Ingen större påverkan
De golfstjärnor som Expres-

sen pratat med tror inte att
olyckan, bråket och all medi-
euppmärksamhet kommer att
ha någon större påverkan på
Woods framgångsrika karriär.

– Det beror helt på hur han
agerar nu efter. Går han ut och
säger något själv – det är det
bästa tycker jag. Media kommer
alltid att spekulera och vill han
inte ha spekulationerna så är
det bästa han själv går ut och
säger något, säger Helen Alfred-
son.

Carin Koch har själv varit
med om en bilkrock – och hon
menar att det inte påverkat hen-
nes golfspelande i någon större
omfattning.

– Själv råkade jag ut för en
bilolycka i december 1992 på
väg mot en lucia-plåtning i Gö-
teborg. Jag påverkades inte di-
rekt efteråt, men man kan se på
bilden att jag inte var mig själv,
att jag hade gråtit och var led-
sen.

Mats Bråstedt
mats.brastedt@expressen.se

Malin Jonsson
malin.jonsson@expressen.se

Golfstjärnan
Carin Koch:
”Det påverkar
inte honom”

Svenska golfaren Carin Koch.

Nordegrens hus. Tv-bussar, satellitdiskar, tv-antenner, kamerateam, fotografer och reportrar står stationerade utanför villans murar.
En tv-station hade sin nyhetshelikopter cirklande över platsen.  

är belägratär belägratär belägratär belägratär belägratär belägratär belägratär belägratär belägrat
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7 Bildtext. Bla bla bla. Foto: NamN NamNssoN

dopad stjÆrna.  
Elva tidigare lagkamrater vitt- 
nar mot cykelkungen Lance 
Armstrong i antidopingbyrån 
Usadas rapport. Foto: getty

Bevisen mot 
Armstrong
4 Order om epo-intag via hemliga sms
4 Vätska under tungan skulle dölja spår

Förra månaden stängdes 
han av på livstid och från-
togs samtliga titlar från 
första augusti 1998.

I går offentliggjorde 
den amerikanska antido-
pingbyrån, Usada, bevi-
sen mot Lance Arm-
strong. Usada har bland 
annat hört elva av Arm-
strongs tidigare lagkam-
rater i US Postal Service.

Lagkamraterna, som 
själva dopade sig, beskri-
ver ingående hur dopingen 
gick till – och pekar ut Arm-
strong som högst delaktig  
i processen.

Hemliga sms-koder
– Lance tog upp ämnet om 

drogtester och sa åt mig att 
vara försiktig – han sa att han 
kände på sig att det skulle bli 
fler tester på lagmedlemmar 
och varnade mig. När vi var 
i Girona sa han att jag inte 

skulle öppna dörren. Och att 
jag inte skulle ha lagkläder på 
mig om jag skulle gå ut, säger 
Michael Barry.

Tom Danielson berättar hur 
doktor del Moral kommunice-
rade med åkarna via hemliga 
sms.

– Som jag minns det var koden 
ganska enkel, typ ”1 minuts 
intervaller = 100 enheter epo”.

Danielson berättar också om 
ett preparat som doktor Fer-
rari upplyste honom om 2006. 

”Sprutade in vätska”
– Jag blev instruerad att 

placera blandningen i ett 
kärl och tillsätta 1 milliliter 
med en injektionsspruta och 
spruta in vätskan under min 
tunga. Detta skulle göras på 

kvällen, och jag fick höra 
att man inte skulle tes-
tas positivt på morgonen. 
Denna produkt var känd 
som ”oljan” och jag skulle 
få det som behövdes från 
Pepe Marti. 

Mark Fabiani, Arm-
strongs talesman, vill inte 
kommentera rapporten, 
men hänvisade under ons-
dagskvällen till ett brev som 
Armstrongs jurist skickat 

till Usada under tisdagen. 
Där anklagas Usada för att 

agera ”åklagare, domare, jury, 
appellationsnämnd och bödel”.

Oscar Broström
oscar.brostrom@expressen.se

Moa Jörnmark
moa.jornmark@expressen.se

Nu har Usada släppt bevisen mot Lance Armstrong.
Elva av Armstrongs tidigare lagkamrater vittnar mot 

honom – och berättar detaljerat hur dopingen gick till.
– US Postal Service hade det mest sofistikerade,  

professionella och framgångsrika dopingprogram som 
cykelsporten någonsin har sett, säger antidoping- 
organisationens vd Travis Tygart i ett pressmeddelande.

SPORT-Expressen 25 och 26 augusti.

Vi sätter höga krav på medicinsk kvalitet, och specialutvecklar våra olika produkter för svenska 
leder som behöver skydd och stöd. Det har gjort att allt � er försäljningsställen nu väljer Mabs 
som leverantör av stödbandage. Det gör oss naturligtvis både stolta och glada. Men gladast 
blir nog alla ömma knän, handleder, axlar, fötter, armbågar och ryggar. 

Prova Mabs. Du kommer att gilla känslan.

Glada nyheter för ömma leder.

www.mabs.se

Mabs stödbandage fi nns nu hos:
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vem Är din spelare i damall svenskan 2012?
Damallsvenskan har spelare av världsklass. Anfallare, 
försvarare, målvakter och mittfältare.
Alla av oss har någon eller några favoritspelare, men nu 
kan du vara med och bestämma vem som är den största 
profilen i Damallsvenskan 2012!

Vem är din favoritspelare från 2012 års Dam allsvenska? 
Skicka in varför just hon är din favorit till info@efd.se 
senast den 22 oktober så är du med och tävlar om två 
biljetter till Fotbollsgalan. 

Missa inte upplösningen av Damallsvenskan, Norr- och 
Söderettan 2012! 
www.svenskfotboll.se

   extra   14 torsdag
11 oktober 2012

Han pekas ut av 
lagkompisarna
Lance Armstrong förlorade 
alla tunga titlar han någon-
sin tagit.

Efter att elva tidigare 
stallkamrater vittnat mot 
honom är han nu del av ett 
nytt rekord:

”Det mest framgångsri-
ka dopningsprogram som 
sporten någonsin skådat”.

I augusti var Lance Arm
strong förbannad. Alla hans 
meriter var strukna, inklusi

ve de sju raka Tour de France
titlarna mellan 1999 och 
2005.

– Det är sorgligt att man 
inte går vidare. Varför fort
sätter ni? Ni fick vad ni ville 
ha, Lance Armstrong gjorde 
aldrig någonting i sitt liv. 
Toppen!

Sedan dess har amerikan

ska antidopningsbyrån Usa
da gått vidare. 

Åkte aldrig fast
I går släppte de en rapport 

på över tusen sidor där bevi
sen mot Armstrong listas. 
Där finns laboratorietester 
och kvitton på ekonomiska 
transaktioner. Och elva vitt

nesmål lämnade av tidigare 
stallkamrater till amerika
nen.

En av dem heter George 
Hincapie och ingick i Arm
strongs US Postal Service
stall under framgångsåren.  
I går erkände han sig också 
dopad.

– Tidigt i min professio

nella karriär stod det klart 
för mig att det inte var möj
ligt att tävla på högsta nivå 
utan prestationshöjande 
preparat eftersom det var så 
vanligt bland toppåkarna, 
skriver han i erkännandet.

Lance Armstrong har för
nekat alla anklagelser. Han 
fastnade aldrig i någon dop

ningskontroll under sin  
aktiva tid, men enligt Usada  
berodde det på att fusket var 
tillräckligt avancerat.

”Bevisen visar utan tvivel 
att stallet drev det mest so
fistikerade, professionalise
rade och framgångsrika dop
ningsprogram som sporten 
någonsin skådat”,  skriver 
Usadas vd Travis Tygart.

Kristoffer Bergström
kristoffer.bergstrom@aftonbladet.se

1000 sidor bevis mot Lance Armstrong släppta

4 Christian Vande Velde, Usa 
4 leVi leipheimer, Usa 
4 daVid Zabriskie, Usa
4 GeorGe hinCapie, Usa
4 tom danielson , Usa
4 Frankie andreU, Usa 
4 tyler hamilton, Usa
4 Floyd landis, Usa
4 Jonathan VaUGhters, Usa
4 miChael barry, kanada 
4 stephen swart, nya Zeeland

DE ELVA STALLKAMRATERNA SOM 
VITTNAT MOT LANCE ARMSTRONG

Hincapie & Armstrong 
efter Tour de France-
segern 2005.

FUSKAREN Bevisen mot Lance Armstrong släpptes i går. Bland allt övrigt material, på totalt 1 000 sidor, fanns vittnesmål från elva före detta stallkamrater. Foto: AFP och REUTERS (lilla bilden)
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

* Enligt undersökning av Orvesto
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lördag 16 februari 2013lördag 16 februari 2013

64 NÄTTER I STRÄCK MED

I SVERIGES STÖRSTA SPELBUTIK!

NHL SPELA PÅ MÄNGDER AV NHL-SPEL
BÅDE FÖRE OCH EFTER MATCH PÅ UNIBET.COM

IMORGON AVGÖRS NHL-TÄVLINGEN!
MISSA INTE ATT VARA MED OCH TÄVLA OM EN

OCH

RESA TILL NEW YORK
GÅ PÅ NHL!

tÅrarna
polisens order efter sammanbrottet:
skydda pistorius – från sig själv  vänd
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2 lördag
 16 februari 2013

14 NOVEMBER
Grannar slår larm efter 

att ha hört skott från OS-hjälten Os-
car Pistorius bostad. ”Först hörde vi 
skottlossning och skrik följt av tyst-
nad i tio minuter.  Sedan hörde vi fler 
skott”, säger en granne enligt The 
Sun. När polisen anländer hittas  
Pistorius flickvän Reeva Steenkamp 
bakom en badrumsdörr, skjuten i  
huvudet och i armen med fyra skott.

TRAGEDIN  
I PREToRIA
DETTA HAR 
HÄNT ›››››

Ambulanspersonal 
dödförklarar Reeva Steenkamp på 
plats. De första uppgifterna tyder på 
att det hela ska ha varit en olycka. 
Pistorius ska ha blivit skrämd av 
flickvännen som klivit upp tidigt för 
att överraska honom på alla hjärtans 
dag. Den 26-årige stjärnan ska ha 
trott att det var en inbrottstjuv och 
av misstag dödat flickvännen. 

Reeva Steen-
kamps kropp förs bort från 
Pistorius hus. Polisen hittar 
en 9 millimeters pistol i hu-
set och misstänker att det 
är vapnet som har använts 
vid dödsskjutningen. Inga 
tecken på inbrott finns.  
Oscar Pistorius grips och 
utreds misstänkt för mord.  

03.30 04.00 08.30

Oscar Pistorius bostad där Reeva 
Steenkamp hittades död. Foto: AP

Lämnar polishuset  
för att blodtestas. 
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Efter tårarna – nu oroar sig polisen för Pistorius mentala tillstånd

”traumatiserad” 
Oscar Pistorius försvars- 

LONDON. Han är anklagad 
för att ha mördat sin flick-
vän på alla hjärtans dag.

Nu skyddas Oscar Pisto-
rius från att ta sitt eget liv, 
uppger The Sun.

– Polisen är orolig för 
hans mentala tillstånd,  
säger en källa till tidningen.

Oscar Pistorius gick från 
hyllad sprinter till mordan-
klagad på en dag. I stället för 
att sättas i häktet tillbring-
ade han natten på en polis-
station.

– Fängelse är inte alls lika 
bekvämt som poliscellerna 
eftersom de har färre  
personer där, säger doma-
ren Desmond Nair i rätten  
enligt brittiska tidningen 
The Times.

Men den verkliga anled-
ningen kan ha varit att skyd-
da OS-ikonen från att begå 
självmord.

– Polisen är oroliga för 
hans mentala tillstånd,  
säger en källa till The Sun.

”Kulhål genom dörren”
Källan menar enligt den 

engelska tidningen att han 
satts på Brooklyns polissta-
tion i Pretoria, Sydafrika, 
för att han kan vara själv-
mordsbenägen.

– Han är helt förkrossad 
och kämpar med sina käns-
lor, säger källan, och fort-
sätter:

– Oscar är oskyldig men 
han känner sig som om han 
har hamnat i helvetet.

Pistorius blev historisk 
när han som första sprinter 

utan ben tävlade i OS förra 
året. Han uppges ha skjutit 
flickvännen Reeva Steen-
kamp, 29, genom badrums-
dörren.

– Säkerhetsvakterna fann 
Pistorius vid Steenkamps 
kropp i badrummet, säger 
stjärnans granne till syd-
afrikanska tidningen Beeld, 
uppger Reuters.

– Det gick kulhål genom 
dörren, fortsätter grannen.

Steenkamp skulle över-
raska Pistorius på alla hjär-
tans dag. En av modellens 
sista handlingar i livet var 

ett besök i en butik för att 
hämta upp ett inramat foto 
som hon skulle ge honom, 
enligt uppgift till Aftonbla-
det. Butiksbiträdet berättar 
att Steenkamp ska ha skrat-
tat och sagt att hon skulle 
överraska sin pojkvän.

”Var överraskade”
Men sydafrikansk polis 

nekar till att Pistorius, som 
kallats Sydafrikas David 
Beckham, skulle ha missta-
git flickvännen för en in-
brottstjuv.

– Vi var väldigt överras-

kade och de påståendena 
kom inte från oss, säger  
polistalespersonen Denise 
Beukes.

Steenkamp hade tidigare 
flytt från ett våldsamt för-
hållande.

I en intervju med den syd-
afrikanska kändissajten 
ZAlebs, berättade hon att 
hon en gång dejtat ett ”psy-
cho”. Han hade blivit besatt 
efter en enda dejt och hon 
hade tvingats ansöka om  
besöksförbud, skriver The 
Times.

På alla hjärtans dag skul-

le hon ha pratat med en 
skolklass om hur man tar sig 
ur ett sådant förhållande. 
Hennes förberedda tal skul-
le sluta: ”Jag hoppas att  
ni har en alldeles underbar 
alla hjärtans dag och att ni 
blir överösta av kärlek och 
rosor och choklad.” De sis-
ta raderna lyder: ”Gå hem 
och berätta för era föräld-
rar, syskon och grannar att 
de är uppskattade”.

Hetsig debatt
Dramat i Sydafrika har 

skapat en hetsig debatt i  
sociala medier – inte minst 
bland stjärnans egna bekan-
ta. Trish Taylor, mamma till 
Pistorius exflickvän Sam-
antha Taylor, skrev på Twit-
ter: ”Jag är så glad att Sam-
my är i säkerhet och fri från 
den mannen.”

Jenna Edkins, en annan 
exflickvän, gick till sprin-
terns försvar. Hon tyckte att 
man borde vänta tills han 
fått tala. ”Jag har dejtat Os-
car till och från i fem år och 
han har aldrig någonsin lyft 
ett finger mot mig eller fått 
mig att frukta för mitt liv,” 
skrev hon på Twitter.

Så ska han 
hindras från 
att ta sitt liv 

Petter 
Larsson
petter.larsson 
@aftonbladet.se

LONDON

 PÅ  
PLATS

Oscar Pistorius med flickvännen Reeva Steenkamp, som han misstänks ha mördat i sitt hem. 
Pistorius ska ha skjutit flickvännen genom en dörr, skriver Reuters. Foto: GETTY IMAGES
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

15 NOVEMBER
Oscar 

Pistorius lämnar  
Boschkops polis-
station i Pretoria 
med jackan över  
huvudet och åker  
till sjukhuset för 
blodtester. Han  
hålls kvar på polis-
huset under natten.

Oscar Pistorius 
anländer till rättsförhandling-
arna nästan fyra timmar för- 
senad. I ett uttalande från  
familjen och hans ledarstab  
nekar Oscar Pistorius “å det 
grövsta” till anklagelserna på 
sin hemsida, men åklagaren 
bekräftar att de inte vill att Pis-
torius ges borgenprivilegier. 

Åklagaren yrkar 
på överlagt mord – ett brott som 
ger livstids fängelse. Pistorius 
bryter ihop totalt i rättssalen 
och gråter vid ett flertal tillfällen. 
Häktesförhandlingarna skjuts 
upp till på tisdag och Pistorius 
får åka tillbaka till polisstatio-
nen där han sitter bakom galler 
fram till dess.

12.00 12.00 12.30

Sportbladet i går. 
Pistorius anländer till rättsförhandling-
arna kraftigt försenad. Foto: GETTY IMAGES

Pistorius bröt ihop och grät vid ett 
flertal tillfällen. Foto: SCANPIX
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PrETorIA/SToCkholM.  ”Bla-
derunner” bröt ihop och 
grät öppet i rätten när åkla-
garen menade att det rör 
sig om överlagt mord.

Friidrottsstjärnans stab 
meddelade att OS-hjälten 
nekar till att ha mördat sin 
flickvän Reeva Steenkamp 
”å det grövsta”.

– Han har tydligt klar-
gjort att han vill skicka  
sina djupaste kondolean-
ser till Reevas familj, skri-
ver de på hans hemsida.

Det rådde nära nog kaos  
i Magistrat Court i Pretoria  
i går, då Oscar ”Bladerun-
ner” Pistorius skulle inför 
domstolen, misstänkt för att 
natten till i torsdags ha skju-
tit ihjäl sin flickvän Reeva 
Steenkamp i deras hem i Sil-
ver Wood Estate.

Domaren Desmond Nair 
skulle besluta om Pistorius 
borgenansökan, en ansökan 
som polisen motsatte sig  
redan i torsdags.

I ett uttalande från famil-
jen och hans ledarstab tillba-
kavisade idrottsstjärnan an-
klagelserna "å det grövsta" 
på sin hemsida.

Rak i ryggen
I salen var det oerhört 

varmt och trångt och allt  
eftersom syret började tryta 
blev det alltmer oroligt. Ing-
en vågade heller lämna sin 
plats och riskera att inte få 
den tillbaka igen.

Först efter tre och en halv 
timme anlände domare Des-
mond Nair och strax där- 
efter fördes den mordmiss-
tänkte Oscar Pistorius in. 
Han gick rak i ryggen och 
med huvudet högt och ställ-
de sig på den anklagades 
plats, ett avskilt ”bås”, strax 
framför sina anhöriga.

När Pistorius till slut för-
des in i salen stod han med 
böjt huvud inför åklagaren 
som läste upp anklagelserna.

Åklagaren yrkade på över-
lagt mord – ett brott som ger 
livstids fängelse. 

Strax därefter bröt ”Bla-
derunner” ihop totalt – och 
satte sig gråtandes med hu-

vudet mot bordet. Pappan till 
Pistorius sträckte fram en 
hand för att trösta sonen – 
som fortsatte att gråta öppet.

Förhandlingarna var kaos-
artade.

– Trots att det är helt tyst  
i rättsalen är det nästan 
omöjligt att uppfatta vad 
åklagare, försvarsadvokat 
och domare säger, berättade 
Sportbladets utsände Pelle 
Tagesson.

Sköts upp till tisdag
Försvarsadvokaten be-

skriver sin klient som i ett 
”extremt traumatiserat till-
stånd” och motsade sig en 
tv-sändning från tingsrätten.

Försvaret ville skjuta upp 
förhandlingarna till på tis-
dag för att hinna förbereda 
sig ytterligare – något som 
godkändes av domaren. 

Pistorius advokat bad ock-
så om att hans klient skulle 
hållas på polisstationen fram 
till på tisdag, men domare 
Nair slog fast att man i van-
liga fall hålls i det lokala 
fängelset.

– Jag vill inte se någon  
särbehandling av Pistorius, 
sade Nair.

Trots det godkände Nair 
senare att Pistorius ska hål-
las på polisstationen till på 
tisdag, efter att polischefen 
gett sitt tillstånd.

När Pistorius lämnade  
salen efter beskedet kastade 
han en snabb blick mot sina 
syskon bland åhörarna. Han 
fick fram ett svagt leende 
innan han fördes bort.

  extra   3lördag
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Här bryter han 
ihop i rättssalen

riskerar livstids fängelse – grät öppet

Oscar Pistorius pappa Henke sträckte fram en hand för att 
försöka trösta sin son när han bröt ihop totalt. Foto: SCANPIX

StOckHOlm

Pelle 
Tagesson
pelle.tagesson 
@aftonbladet.se

PretOrIa

 PÅ  
PLATS

Kristopher Karlsson
kristopher.karlsson@aftonbladet.se

Fredrik Falk
fredrik.falk@aftonbladet.se

advokat beskriver sin klient som i ett ”extremt traumatiserat tillstånd”. Istället för att sättas i häktet hålls nu Pistorius på  
polisstationen då man är orolig för hans mentala hälsa och fruktar att han ska begå självmord. Foto: AFP
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p˚ besØk i dØdshuset

Reeva Steenkamp, 30, 
träffades av fyra kulor  
som avfyrades från Oscar 
Pistorius, 26. Enligt den 
sydafrikanska tidningen 
Beeld fann polisen henne  
i badrummet, skjuten genom 
badrumsdörren.

I går tog en gråtande 
”Blade Runner” emot beske
det från domaren Desmond 
Nair att han tills vidare är 
häktad för överlagt mord, 
fram tills borgensförhand
lingen på tisdag. Pistorius 
familj och medhjälpare har 
kommit ut med ett uttalande 
där de motsätter sig ankla
gelserna.

En hel värld undrar nu vad 
det var som hände i det 670 
kvadratmeter stora huset  
i Silver Wood Estate.

En fråga som också måste 
ställas: Vad var det som gick fel för 
Oscar Pistorius?

- - -

SPORT-Expressen följde Oscar Pisto
rius i några dagar 2008 – bara veckor 
efter han vunnit mot IAAF och fått rätt 
att tävla mot icke funktionshindrade. 

Av en tillfällighet får jag 
hjälpa Oscar, som då var 21 
år, att flytta in i huset på 
Silver Wood Estate.

Vi bär snart alla på lådor: 
Fastighetsmäklaren som 
sålde huset, byggherren som 
byggde det, ett gäng kompisar, 
och så agenten Peet van Zyl. 
Huset är gigantiskt och den 
blå poolen glittrar på bak
sidan. 

Pistorius lyfter lätt en 
dubbelmadrass men har lite 
svårigheter med trappan. 
Bakom går bygg herren med 
en bunt träningsoveraller. 

I natt ska Oscar Pistorius 
sova här för första gången, vi 
inspekterar sovrummet.

Jag får låna toaletten. Den 
misstänkta brottsplatsen fem 
år senare.

– Jag gillar verkligen att 
ha mitt eget ställe, och det är stort, 
säger ”Blade Runner” och slår sig ner  
i en skinnfåtölj.

Mäklaren, en kvinna som inte ser  
ut att vara så mycket äldre än Oscar, 
överlämnar högtidligt husnyckeln. En 
flaska champagne öppnas så att korken 
poppar i det nya taket.

– Jag hade ju kunnat hyra in en 
flyttfirma, men jag gillar inte okända 
som packar mina personliga tillhörig
heter. Då är det bättre att göra det själv. 

Fler och fler kompisar strömmar in, 
alla vill se Oscars nya palats, och någon 
ska i väg och köpa kött att grilla. Två 
killar kämpar ute i Pretorias kvällskyla 
med en eld i trädgårdens grillavdelning. 
Den ser ut som en miniamfiteater med 
läktare runtom.

Trots att ”Blade Runner” varit upp 
sedan gryningen då han körde en sväng 
på gymmet, och sedan flyttat hela dagen, 
är han i toppform. Han skojar med de 
andra och tar på sig ett förkläde och ser 
plötsligt ut som en kvinna i raffset. Men 
minuten senare slutar han skämta, blir 
allvarlig och sätter sig och skickar sms. 
Man skulle kunna beskriva honom som 
lillgammal – ena stunden skolans 
ordningsman och nästa stund en 
 skojare.

– Jag har en massa att dricka, bara  
ni fixar mat, säger ”Blade Runner” och 
tittar i kylskåpet.

– Bara öl och mjölk, jag är väl en 
typisk ungkarl. 

Gänget sitter runt elden i den kalla 
natten under Afrikas stjärnhimmel.  
Vi blir sittande till halv två. 

Detta var en tid när Oscar 
 spenderade mycket tid med sina 
barndomskamrater, de runt 
elden. Men så kom kändisskapet, 
 pengarna och festandet. 

I bakgrunden gjordes fler och 
fler sponsorkontrakt upp. 

- - -

Enligt uppgifter till SPORT
Expressen har Oscar Pistorius 
de senaste framgångsrika åren 

haft ett väldigt häftigt temperament  
– framför allt när han druckit alkohol. 
Fast efter dödsskotten är det inte många 
inom den sydafrikanska friidrotts
världen som vill prata om Pistorius. 

Den enda som egentligen får uttala 
sig är förbundets president. 

Men landslagsledaren Wilfred 
Daniels har tidigare stått upp och sagt 
vad han tycker.

Han avgick i september 2009 i protest 
mot behandlingen av Caster Semenya. 

– Problemen för Oscar startade 
 faktiskt när han vann målet mot IAAF  
i maj 2008, om att få tävla mot icke 
handikappade. Det var Davids seger 
mot Goliat, han blev oåtkomlig, det blev 
som ett stort syndrom för honom, han 
fick specialbehandling. Vi måste alla ta 
på oss detta. Vi ledare, den olympiska 
kommittén, förbundet, manager och 
tränare, säger Wilfred Daniels.

– Det kom tydliga varningssignaler, 
det var den där båtolyckan, en kvinna 
anklagade honom för att ha misshandlat 
henne. Jag är verkligen ledsen och 
besviken på att vi inte gjorde något. 

- - -

När nyheten briserade i onsdags morse 
om att Oscars flickvän hittats skjuten  

i huset som vi flyttade in Oscar 
Pistorius i 2008 blev det genast 
en världsnyhet. Inom några 
timmar hade tidningar från hela 
världen hört av sig och ville ha 
bilder och rapporter: Tyska  
Der Spiegel, brittiska Mail on 
Sunday och People, norska 
Dagbladet. 

Det är svårt att tänka sig  
vad som hände i sovrummet  
dit ”Blade Runner” och jag  
burit flyttlådor.

D˚: SPORT-Expressen var med vid flytten till lyxvillan
Nu: ”Blade Runner” misstänks ha mördat flickvännen

flyttkaos. När Oscar Pistorius flyttade in i sin villa i Pretoria 2008 fanns 
SPORT-Expressens medarbetare med för att göra ett reportage. foto: Torbjörn Selander

kollar kyleN. ”Bara öl och mjölk, jag är väl en typisk ungkarl”, sa Oscar 
Pistorius i samband med inflytten i bostaden. foto: Torbjörn Selander

Torbjörn 
Selander
torbjorn.selander 
@expressen.se

kapstaden

KAPSTADEN. SPORT-Expressen var med när ”Blade Runner” flyttade 
in i sin jättevilla 2008.

I samma lyxhus där han nu misstänks ha skjutit ihjäl sin flickvän 
Reeva  Steenkamp.

Var det just här och då som Oscar Pistorius problem började?
Jag upplevde världsstjärnan som en polerad, social ung kille – men  

nu berättas det om alkohol- och aggressionsproblem som vuxit de 
senaste åren.

– När han vunnit mot IAAF blev han oåtkomlig. Vi borde ha sett 
 varningssignalerna och fått honom på rätt spår, säger förre landslags-
ledaren Wilfred Daniels.

Pistorius skrattade och 
skämtade mycket när 
SPORT-Expressen var 
med vid flytten 2008.

Enström leddes ut till omklädnings-
rummet omgående. foto: Viaplay

Skadan inträffade redan efter 
drygt tre minuters spel. Enström, 
som gjort 13 poäng på 12 macher 

så här långt och är Jets poäng
kung, åkte på en riktig tryckare  
i vänstra sarghörnet i egen zon.

”Tobbe” förlorade balan
sen och föll illa med vänstra 
axeln före in i sargen. Han 
grimaserade av smärta 
när han lämnade isen och 
Winnipegs ledning meddelade 
snabbt att Enström spelat färdigt 
för kvällen.

Under första pausen uppgavs 

det under tvsändningen 
från matchen på Hockey 
Night in Canada att Tobias 
Enström blir borta ett fler
tal matcher.

– Det kan handla om en längre 
tid än så, sa man i sändningen.

Gunnar Nordström
gunnar.nordstrom@expressen.se

LOS ANGELES. Först Erik Karlsson. Och nu Tobias Enström.
NHL:s poängmässigt bäste back råkade ut för en axel-

skada i natt när hans Winnipeg Jets tog emot Pittsburgh 
Penguins. Pascal Dupuis tacklade svensken hårt i sarg-
hörnet och Enström kan missa flera veckor.

enström tvingades kliva av skadad i natt – kan missa flera veckor

Enström.
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p˚ besØk i dØdshuset
p˚  fest. Oscar Pistorius tillsammans med flickvännen och modellen 
Reeva Steenkamp på en fest i Johannesburg i fjol. foto: getty images

brast i t˚rar. Den mordmisstänkte 26-årige sprintern
bröt ihop vid sitt framträdande i rätten i går. foto: reuters

tragedi. Här i Pistorius bostad i ett villaområde i Pretoria
hittades Reeva Steenkamp skjuten till döds. foto: reuters

SPORT-Expressen berättade i går om sydafrikanske sprintern 
Oscar Pistorius som misstänks ha mördat sin flickvän.

succé utan ben. Oscar 
Pistorius,  även kallad ”Blade Runner” 
under  Paralympics i London 2012. 
Den sydafrikanske sprintern vann 
tre medaljer, varav två guld, vid  
mästerskapet. foto: Jeff moore/bulls

Mandzukic träffade rätt. foto: aP 

bayernseger efter konstspark
m Släkten är värst för 
Wolfsburg.

Mario Mandzukic  
avgjorde för Bayern  
München med en snygg 
cykelspark. Den förre Wolfsburg-
spelaren såg läget i 36:e minuten 
och slog till efter att Toni Kroos 
skickat in en frispark.

Inbytte Arjen Robben 
fastställde slutresultatet, 
till 2–0, på övertid.

Avgående tränaren 
Jupp Heynckes var mycket nöjd 
på presskonferendsen efteråt:

– Vi visar klass i den här 
matchen.

 ADAM ERikSSOn

Fjärde baljan för ”super Mario”
m Mario Balotelli 
stod på sedvanligt sätt 
i centrum.

När Milan bese-
grade Parma gjorde han det 
avgörande målet.

Milans första mål var ett själv-
mål av Parmas Gabriel Paletta, 
som styrde in bollen i den 39:e 

minuten. I slutet av 
matchen blev Paletta 
återigen huvudperson 
när han fällde Balotelli 

strax utanför straffområdet.
Den frisparken tog Balotelli 

hand om själv, och skruvade in 
bollen i mål till 2–0.

 ADAM ERikSSOn

serie a
milan� parma

2-1
sport

Wolfsburg� b�münchen

0-2


