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Abstract 

 

 

Denna undersöknings syfte har varit att undersöka om det finns skillnader i mediernas 

nyhetsrapportering gentemot idrottare under perioder då de uppnått bragder respektive perioder då de 

varit involverade i skandaler, som främst ägt rum i samband med avslutad eller efter avslutad karriär. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ studie där fyra svenska idrottare och deras 

fall har ingått. Fotbollsspelaren Magnus Hedman, kamportaren Reza Madadi, friidrottaren Ludmila 

Engquist och simmerskan Mikaela Laurén är idrottarna som jag valt att ha med i min undersökning. 

Undersökningsområdet har varit begränsat till kvällspressen från en storstadsregion, där två olika 

tidningar tillämpats. Utifrån dessa tidningar har olika texttyper analyserats som behandlar idrottarnas 

bragder respektive skandaler. Poängen har även varit att utforska huruvida mediedrevet ter sig under 

bragderna respektive skandalerna för att sedan ställa resultatet mot det mediedrev som drabbar politiker 

som varit involverade i skandaler och se om det finns några likheter respektive skillnader. Med hjälp av 

tidigare forskning om sportjournalistik och mediedrev i samband med politikerskandaler har jag kunnat 

ta del av teorier som varit gynnsamma för min undersökning. Vad som har kommit fram i studien är att 

båda de undersökta tidningarna varit hyllande under idrottarnas bragdperioder och i många fall har det 

gått till överdrift. Under idrottarnas skandalperioder har medierna i de flesta fall varit överdrivet kritiska. 

Idrottarna har även behandlats olika beroende på bland annat kön och etnicitet. Mediedrevet som 

drabbar idrottare och politiker är likartat, från mediernas sida förväntas dock idrottare vara förebilder i 

allt större utsträckning än politikerna som förväntas leva ett mer legitimt privatliv. 

 

Nyckelord: mediedrev, bragd, skandal, idrottare och politiker 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Att vara känd och framgångsrik är för många av oss en ultimat dröm. Men även ett sådant liv har sin 

baksida. För oss åskådare är det lätt att stirra sig blinda på alla frestelser som berömmelsen i sig har att 

erbjuda. Men att ta en plats bland de stora och framgångsrika karaktärerna innebär mer än bara 

berömmelse. Att ständigt bli bevakad och kritiserad är givetvis något som vi alla människor skulle tycka 

var påfrestande. Oavsett om du är en känd idrottare eller en känd artist så tillhör detta vardagen vare sig 

du vill det eller inte. Desto mer känd du är desto mer attraktiv blir du för medierna. Seglandes mot den 

absoluta toppen är de flesta idrottarna redan på förhand medvetna om vilket slags mottagande som 

kommer att vänta dem från mediernas sida. Rankas du som en av de största kommer du inte att kunna ta 

ett steg utan att bli bevakad, lever du i ett mindre land där det inte producerats särskilt många stjärnor 

blir du en allt mer betydelsefull pusselbit och därmed ett större lockbete för de inhemska medierna. Det 

hör till vanligheterna att vi människor vänder kappan efter vinden och så verkar även fallet vara för 

journalisterna. Ena dagen kan du som känd vara älskad av journalisterna, nästa dag kan de helt plötsligt 

vara dina värsta fiender.  

 

Som journalist är en av dina främsta uppgifter att förse allmänheten med information som grundar sig på 

objektiva värderingar. En idrottare som står för fenomenala prestationer hyllas och en idrottare som 

brutit mot reglerna straffas, men var går egentligen gränsen?  Och för en idrottare som avslutat sin 

karriär och inte längre behöver anpassa sig till sportens villkor och lagar, hur mycket hänsyn tar 

medierna till detta? Ska medierna verkligen ha rätt att ställa samma krav på en före detta idrottare som 

på en aktiv idrottare? Detta mediedrev är något som inte bara drabbar idrottare utan detta gäller även de 

flesta som tillhör kändiseliten, förr eller senare kommer de att få känna på mediernas hetsjakt. 

Politikerna tillhör en kategori som ständigt utsätts för just detta mediedrev. Som underlag för att 

analysera hur mediedrevet ser ut gentemot idrottsstjärnor kommer jag att använda olika texter och 

litteraturer som behandlar ämnet mediedrev i samband med politiker.  

 

Enligt medieforskarna Allern och Pollack beskrivs ett mediedrev i fem olika punkter:  

1. Ett mediedrev är en omfattande, intensiv och kritisk rapportering mot en eller flera personer, 

organisationer eller institutioner. 

2. Anklagelser som riktas mot en person karaktäriseras oftast med skandaler  

3. Flera ledande redaktioner och nyhetsmedier deltar över en viss tid 
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4. Dessa ledande redaktioner och nyhetsmedier har oftast samma perspektiv, journalistik 

huvudvinkel och dramaturgi 

5. Händelsens utgång är oviss  

 

Dessa kriterier bör vara uppfyllda för att en viss typ av granskning från mediernas sida skall räknas som 

ett mediedrev. Därmed framstår det tydligt att ett mediedrev förknippas med en kritisk granskning 

gentemot idrottare/politiker och andra kända personer, oftast i samband med skandaler.1  

 

Min undersökning grundar sig främst på skillnaderna i nyhetsvärderingarna som uppstår i samband med 

bragder respektive skandaler med fokus på att jämföra resultaten som uppstår med politiker i liknande 

situationer. Denna uppsats riktar in sig på fyra olika idrottare som en gång i tiden varit relativt hyllade 

till att därefter bli totalt uthängda bland medierna. Både när det gäller idrottarnas status och 

mediebevakningen kring dessa så är variationen väldigt stor. Med i undersökningen är före detta 

fotbollsspelaren Magnus Hedman, före detta friidrottaren Ludmila Enquist, Före detta kampsportaren 

Reza Madadi samt före detta simmerskan Mikaela Laurén. Urvalet till undersökningen är begränsat till 

kvällspressen och de två stora tidningarna Aftonbladet och Expressen.  Från början var min tanke att 

urvalet skulle gälla både kvälls- och morgonpress. Jag började söka igenom morgonpressen för att finna 

relevant material till min undersökning men insåg ganska snabbt att det i liten grad skrevs om skandaler 

i samband med idrottare där. För att undersökningen skulle uppnå en tillräckligt hög standard kändes det 

därmed mer relevant att endast använda mig av kvällspressen där det skrivs en hel del om både bragder 

och skandaler. 

 

1.1 Disposition  

 

Uppsatsens struktur och uppbyggnad är bestående av sex kapitel. Det inledande kapitlet omfattar 

inledning och bakgrund. Kapitel två består av tidigare forskning, där litteratur och en tidigare uppsats 

som behandlar ämnet mediedrev lyfts fram. Kapitel tre består av syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Kapitel fyra består av metod, där det går att ta del av undersökningens material, urval 

och avgränsningar. Där finns även information om det empiriska materialet, i det här fallet de fyra 

undersökningsobjekten. Kapitel fem inleds med att analyserna kring texterna om de fyra idrottarna 

framställs. Därefter avslutas kapitlet med att resultaten som forskats fram genom analyserna jämförs 

                                                 
1 Allern & Pollack, Skandalenes markedsplass, 2009, Sid. 11 
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med tidigare forskning om mediedrev i samband med politiker. Uppsatsen avslutas med kapitel sex där 

resultaten från undersökningen framställs i samband med att mina egna slutsatser diskuteras.  

 

2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

Mediedrev är inget nytt fenomen och det har tidigare skrivits om nyhetsvärderingen kring skandaler och 

bragder. Därför har jag försökt att hitta en egen inriktning för att kunna bidra med nya 

forskningsresultat. Valet att främst fokusera på idrottare som avslutat sina karriärer istället för aktiva 

idrottare samt att jämföra mina resultat med politikernas situation inom samma område är ett försökt för 

att uppnå detta.  

 

Undersökningen bygger på olika texter från svensk kvällspress i form av Aftonbladet och Expressen. 

Till hjälp för att kunna jämföra mina resultat med politikerskandaler har jag använt mig av fyra olika 

forskningsstudier som behandlar ämnet. I min undersökning kommer även genusfrågor som skiljer män 

och kvinnor att behandlas.  

 

En tidigare studie som behandlar ett liknande ämne är Nationalism inom sportjournalistiken – En analys 

av rapporteringen kring fyra uppmärksammade idrottshändelser. Denna studie skrevs vårterminen 2012 

av David Lublin och Niklas Sandberg. Syftet med deras studie var att undersöka hur nationalism och 

journalisters egna värderingar och tankar avspeglar sig i nyhetsvärderingen kring sportjournalistiken. 

För att kunna genomföra undersökningen har de valt att analysera fyra olika skandaler som inträffat 

inom sportvärlden. Ytterligare syften med undersökningen har varit att undersöka hur pass attraktiva 

dessa fall har varit för respektive tidning. 

 

Det finns en del likheter mellan min undersökning och undersökningen Nationalism inom 

sportjournalistiken – En analys av rapporteringen kring fyra uppmärksammade idrottshändelser. Både 

min och deras undersökning behandlar analyser kring mediernas agerande vid bragder och skandaler. 

Båda undersökningarna innehåller även analyser från fyra olika fall/personer. Skillnaderna mellan våra 

undersökningar är att de i första hand har valt att fokusera på nationalismens avspegling i de olika 

texterna medan min fokus har riktats mot texternas helhet utan att jag på förhand har sökt efter något 

specifikt ämne. Anledningen till att jag valt att fokusera på texternas helhet är för att mitt intresse främst 

ligger i att undersöka huruvida medierna behandlar dessa idrottare och vilka krav som medierna ställer 

på dem. Slutligen vill jag använda mig av tidigare forskning som behandlar politiker som varit 

involverade i skandaler och använda mig av detta i syfte att hitta jämförelser med resultaten från min 
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undersökning. När det gäller bevakningen av politiker hänvisas de ofta till allmänintresset och 

politikernas offentliga roll ifrågasätts. Gäller samma sak för idrottarna som allmänhetens förebilder? 

 

2.1 Litteratur 

 

En gemensam nämnare för den forskning som behandlas nedan är att den tar avstamp i de normativa 

teorier för journalistisk yrkespraxis som kommer till uttryck i form av en yrkeskodex. För svensk del är 

det Spelreglerna för press, tv och radio, de uttrycks också i de amerikanska forskarna Bill Kovachs och 

Tom Rosentiels bok The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public 

Should Expect (2001). Förutom kraven på sanning och källkritik är relevans och proportionalitet centrala 

begrepp för en god journalistik. 

 

Peter Dahlén, Sport och medier (Kristianstad, IJ - Förlaget, 2008) 

 

Peter Dahléns bok Sport och medier har varit den litteratur som behandlar frågor som relaterar till min 

undersökning i störst utsträckning. Jag har använt mig av en del teorier från hans bok för att analysera 

texterna i min undersökning. Bland annat har kapitel 11 i hans bok ”Mediesportens hjältar och stjärnor” 

kommit till stor användning då jag med hjälp av hans tolkning bland annat kunnat avgöra vilka kriterier 

som bör vara uppfyllda för att en idrottare skall kunna räknas som en stjärna.  

 

Lars Nord, Statsråden och dreven (Stockholm, Institutet för mediestudier, 2001) 

 

I denna bok behandlar Lars Nord frågor som rör mediedrev som uppstår i samband med 

politikerskandaler. I boken diskuteras bland annat bakomliggande orsaker, strategier samt annat som 

påverkar mediedrevets existens. Författaren har valt att rikta in sig på två händelseförelopp gällande 

politikerskandaler. Utifrån dessa har författaren valt att granska olika punkter, bland annat 

mediebevakningens omfattning samt inriktning.  Ett av de två händelseförloppen som han valt att ta med 

är Rainer-affären 1983 där den tidigare justitieministern Ove Rainer hängdes ut i medierna efter att ha 

fuskat med sin skatt. 
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Kleberg och Widestedt, Ledare i blåsväder – mediernas privatisering av kvinnor (Demokratinstitutet 

Mitthögskolan, 2002) 

 

Madeleine Kleberg och Kristina Widestedt diskuterar flitigt i sin text huruvida framställningen av 

kvinnor ser ut inom medierna. Allt från kvinnor som förebilder till deras situation i samband med 

skandaler diskuteras i texten. För att förtydliga bilden av hur stora klyftorna är mellan män och kvinnor 

gällande framställningen i medier använder sig författarna av studier från olika forskare. Bland annat 

visade en studie från Rakow och Kranich 1991 att endast 15 procent av inslagen som tillhörde Amerikas 

tre största nätverks nyhetssändningar använde sig av kvinnliga källor.   

 

Sigurd Allern og Ester Pollack, Skandalenes markedsplass – Politikk, moral og mediedrev (Bergen, 

Fagbokforlaget, 2009) 

 

Boken behandlar ämnet mediedrev, främst i form av hur det drabbar politiker i samband med skandaler. 

Med hjälp av denna bok har jag kunnat ta del av vad som kännetecknar olika mediedrev. Författarna har 

även tagit upp en del exempel på olika politiker som blivit utsatta för ett mediedrev och sedan delat med 

sig av sina tankar och åsikter kring det inträffade. I kapitel ett nämner bland annat författarna skandalen 

som kopplades ihop med den tidigare socialdemokraten Mona Sahlin, där hon anklagades för att ha 

använt statens kreditkort för privata utgifter. 

 

3. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediedrevet kring olika sportstjärnor yttrar sig vid 

bragder respektive skandaler, för att sedan jämföra resultatet med mediedrevet som uppstår i samband 

med politikerskandaler. Mediedrevet i sig är en väldigt otydlig förekomst som kan yttra sig på flera 

olika sätt. Därmed blir det mer intressant att undersöka vilka förväntningar medierna ställer på de två 

olika parterna. Förväntas till exempel politiker leva ett mer legitimt privatliv medan idrottare i allt större 

mån förväntas vara förebilder?  

 

Ytterligare ett syfte har varit att undersöka om det finns några skillnader mellan de två olika tidningarna 

Aftonbladet och Expressen gällande mediedrevet kring idrottarnas bragder och skandaler. Meningen är 

att undersöka bragder som skett under toppen av sportstjärnornas karriärer och skandaler som skett efter 

avslutade karriärer eller legat till grund för avslutade karriärer. Poängen med detta är främst för att det är 

intressant att undersöka hur de före detta sportstjärnorna behandlas vid en skandal trots att de inte längre 
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är aktiva inom sporten som de tidigare utövat. Sedan är det intressant att undersöka hur varierande 

behandlingen av en och samma person kan se ut beroende på prestationer.  

 

Min undersökning bygger på tre huvudsakliga frågeställningar gällande mediedrevet kring idrottare och 

politiker. Vad som skall undersökas är följande:  

 

1. Vad/vilka är de mest märkbara skillnaderna i mediernas sätt att skriva om idrottare under bragder 

respektive skandaler? 

2. Skrivs en viss typ av texter av det ena könet och behandlas idrottarna olika beroende på kön eller 

etnicitet? 

3. Ställer medierna olika krav på idrottare respektive politiker under ett pågående mediedrev? 

Resultaten av dessa frågeställningar ställer jag slutligen mot den övergripande frågan: 

4. Hur förhåller sig medierna till journalistikens yrkeskodex samt spelregler i samband med deras 

nyhetsframställning kring idrottare? 

 

4. Metod 

 

Metoden som jag valt att tillämpa i min undersökning består av kvalitativa textanalyser. I boken Nyheter 

– att läsa tidningstext (1999) skriver författarna Lundgren, Ney och Thurén bland annat om liknelser 

och jämförelser som är nära besläktade med varandra. Där tar de upp överdrifter som har sitt ursprung i 

grekiskans hyperbol och underdrifter som har sitt ursprung i grekiskans litotes. Under mina analyser har 

jag försökt vara uppmärksam på att finna dessa retoriska termer i texterna då de är av stor betydelse för 

min undersökning. Eftersom min undersökning bygger på att granska skillnader under bragder 

respektive skandaler är detta en nödvändig förkunskap. Dessa termer förekommer i stor utsträckning i 

samband med skriverier om just mitt ämne.  

 

Denna bok ger dessutom en rad olika exempel och tips på hur man kan analysera olika typer av 

tidningstexter. För att analysera texterna som jag valt att ha med i min undersökning har jag använt mig 

av författarnas olika råd. Författarna har bland annat valt att ha med olika artiklar i boken som de sedan 

analyserar med olika metoder, på så vis har jag kunnat använda mig av dessa metoder för att analysera 

texterna som jag valt till min undersökning. Något som varit användbart för min undersökning är den så 

kallade massmedieretoriska analysmodellen som är ett bra redskap att använda sig av för att analysera 

texter. Modellen innehåller lärdom om hur kritisk läsning, analysering av språk, berättarstruktur och 

faktaurval gestaltar sig i journalistiska texter. Med hjälp av de punkter som ingår modellen har jag haft 
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en grund att utgå från i samband med analyseringen av de olika texterna, på så vis har texterna 

analyserats enligt samma principer.2   

 

Även Martin Conboys bok The language of the news (2007) har varit användbar för mina analyser. 

Innehållet i denna bok handlar mycket om hur man på bästa sätt kan analysera och lära sig tänka kritiskt 

kring olika texter. Språkets betydelse och analytiska verktyg kännetecknar bokens innehåll. I kapitel ett 

tar författaren bland annat upp olika exempel på rubrikers betydelse samt diskuterar skribenternas tankar 

och motiv bakom valet av rubrik.  

 

När jag sedan analyserat klart samtliga texter blev mitt nästa steg att utforska om det fanns några 

skillnader respektive likheter gällande det mediedrev som drabbar politiker. Till min hjälp använde jag 

mig av olika forskares verk som jämförelseredskap. Böckerna som jag använde mig av var Lars Nord - 

Statsråden och dreven, Kleberg och Widestedt - Ledare i blåsväder – mediernas privatisering av 

kvinnor, Peter Dahlén - Sport och medier och Sigurd Allern og Ester Pollack - Skandalenes 

markedsplass – Politikk, moral og mediedrev. 

 

4.1.2 Material - urval och avgränsning 

 

Jag har valt texter om fyra olika idrottare till min undersökning, före detta fotbollsspelaren Magnus 

Hedman, för detta kampsportaren Reza Madadi (avtjänar ett fängelsestraff just nu och är avstängd från 

sporten), Före detta simmerskan Mikaela Laurén (numera professionell boxare) och före detta 

friidrottaren Ludmila Engquist. Alla idrottare som jag valt att ha med i min undersökning är personer 

som jag på förhand har god kännedom. Därmed har jag kunnat använda mig av egna kunskaper vid en 

del tillfällen som exempelvis vid beskrivningen av deras presentationer och en del skandaler och bragder 

som de varit involverade i.  

 

Gällande urvalet har jag valt att inrikta mig på kvällspressen. Anledningen till att valet föll på 

kvällspressen var främst för att jag på förhand anade att det skulle finnas mer relevant material för min 

undersökning att ta del av därifrån. Det visade sig ganska snabbt att min hypotes stämde. När jag 

började läsa igenom morgonpressens innehåll fanns det inte särskilt mycket användbart material för min 

undersökning. Det skrivs betydligt mindre om idrottsskandaler i morgonpressen. För mig hade det varit 

mer intressant att jämföra mellan morgon- och kvällspressen då de arbetar på helt olika sätt, på så vis 

                                                 
2 Lundgren Kristina, Ney Birgitta & Thurén Torsten, Nyheter – att läsa tidningstext, s. 53  
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tror jag att resultaten hade varierat i en större utsträckning. Nackdelen med att undersökningen endast 

bygger på material från kvällspressen är främst att den ofta består av en mer sensationsinriktad 

nyhetsframställning i jämförelse med morgonpressen. Valet av tidningar grundar sig på att både 

Aftonbladet och Expressen är landets största tidningar som behandlar ämnet sport. Därmed är det 

intressant att undersöka tidningarnas agerande i samband med mediedrev. Genom att undersöka de båda 

tidningarna går det att göra intressanta upptäckter som bland annat skillnader i tidningarnas 

nyhetsframställning.  

 

I min undersökning har på förhand ingen specifik texttyp eftersökts. I samband med att jag slumpvis valt 

ut de texter som skrevs i samband med idrottarnas bragder respektive skandaler fanns möjligheten att 

vilken texttyp som helst kunde bli aktuell som analysmaterial. Anledningen till att mitt val föll på att 

inte inrikta mig på någon specifik karaktär gällande texterna var för att resultat skulle bli mer intressant 

om texterna som analyserades skrevs på olika sätt. Detta skulle i sin tur kunna ge en bredare bild av hur 

journalisterna väljer att skriva om skandaler respektive bragder under olika förhållanden. I krönikorna 

får journalisterna friare tyglar och därmed förekommer egna värderingar och tankar i en allt större 

utsträckning till skillnad från nyhetsartiklar där journalisterna är betydligt mer begränsade. Till en början 

tog jag del av texterna via Retrievers databaser. I sökrutan skrev jag in respektive idrottares förnamn och 

efternamn, sedan begränsade jag sökningen genom att endast välja storstadspress och därefter välja att 

allt som skrevs i Aftonbladet och Expressen skulle inkluderas i min sökning. De texter som passade in 

enligt min tidsbegränsning och som var relevanta för min undersökning valde jag att spara i ett 

dokument. Utifrån detta dokument läste jag sedan genom alla texterna utan att på förhand veta 

vem/vilka som var skribent/skribenter. Därefter valde jag att analysera de texter som jag ansåg utmärkte 

sig allra mest, på så vis att de behandlade mitt ämne och kunde bidra med relevant material för min 

undersökning. Detta är en av anledningarna till att jag exempelvis valde att analysera två texter eller fler 

från en och samma person. Till slut valde jag att besöka mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket för 

att göra kopior på de texterna som jag ansåg var lämpliga för min undersökning.  

 

Totalt analyserade jag 28 texter, 14 från vardera tidning. Tanken var att texterna som skrevs om varje 

idrottares bragder skulle vara skrivna under samma år och detsamma gäller varje idrottares skandaler. I 

något enstaka fall var det så att det inte gick att hitta relevant material under samma årstid, då fick jag 

istället ta del av material som publicerats nära i tid. För tre av idrottarna analyserade jag åtta texter, fyra 

från vardera tidning, två i samband med bragder och två i samband med skandaler. För en av idrottarna 

analyserade jag endast fyra texter, två från vardera tidning. Detta beror på att det inte skrevs tillräckligt 
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relevanta texter om den idrottaren under tiden då idrottaren presterade som bäst.  Därmed analyserade 

jag endast texter som skrevs i samband med idrottarens skandal.  

 

Målet från början var att texterna som var skrivna i samband med varje idrottares bragder skulle vara 

tagna från samma år och på samma sätt skulle det även fungera gällande skandalerna. Anledningen till 

detta är för att jag tycker att det skulle vara mer intressant att analysera texter från samma tidpunkt, då 

det förmodligen skulle gå att hitta ännu intressantare jämförelser. Då det skrivs alldeles för lite om de 

mindre kända idrottarna Mikaela Laurén och Reza Madadi var det svårt att genomföra detta mål. Men 

jag försökte i den mån det gick att analysera texter som publicerats nära varandra i tid.  

 

4.2 Presentation av det empiriska materialet, dvs. de fyra undersökningsobjekten 

 

Jag har valt att för varje idrottare analysera fyra olika uppslag från de två olika kvällstidningarna. Totalt 

blir det åtta uppslag per person, fyra av dessa uppslag representerar texter som är skrivna under den 

aktiva karriären för idrottarna. Resterande fyra representerar texter som är skrivna efter karriären eller i 

samband med att karriären tagit slut. Ett undantag gäller dock för Mikaela Laurén. Jag analyserade 

endast två olika uppslag per tidning som skrevs om henne i samband med hennes skandal. Detta beror 

på att det skrevs alldeles för lite om henne under de perioder då hon presterade som bäst inom 

simningen. Därmed analyserade jag alltså inga texter om henne som skrevs under hennes bragdperiod. 

Idrottarna som jag valt att ha med är personer som jag på förhand vet har blivit uppmärksammade i 

medier på ett eller annat vis för någon form av skandal. Texterna som jag valt att analysera är slumpvis 

valda efter att jag samlat ihop de texter som skrevs i samband med idrottarnas skandaler respektive 

bragder. 

 

Magnus Hedman – fotboll 

 

Magnus Hedman vann guldbollen år 2001. Guldbollen är Aftonbladets och Fotbollsförbundets pris till 

årets bästa spelare. 3 I samband med det året skrevs det väldigt många artiklar relaterade till Magnus 

Hedman, detta var ett av de år då det skrevs som mest om honom. Efter säsongen år 2006 med det 

engelska klubblaget Chelsea FC avslutade han sin professionella fotbollskarriär. Efter avslutad karriär år 

2009 blev Hedman åtalad för dopingbrott då polisen funnit spår av Stanozolol i hans blod, ett välkänt 

dopningspreparat. Detta skedde i slutet av juni och kom att bli startskottet på det mediedrev som kom att 

                                                 
3 Hedmans hemida, www.magnushedman.se/, hämtad 15 decmeber 2013  
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riktas mot Hedman. Trots att Hedmans professionella fotbollskarriär var avslutad sedan ett par år 

tillbaka var han fortfarande aktiv hos TV4 som expertkommentator. Han förekom därmed i medierna 

rätt flitigt fram till åtalet och det kom han även att göra i fortsättningen fast nu handlade det om annat än 

fotboll. Medierna började gräva djupt i allt från hans äktenskap till hans festande och han kom att 

utsättas för en enorm mediebevakning. I samband med Hedmans lyckosamma år 2001 då han vann 

Guldbollen skrevs det ungefär lika mycket om honom i både Aftonbladet och Expressen. År 2010 när 

han utsattes för mediernas häxjakt skrevs det fler artiklar relaterade till hans namn i Expressen.4 

 

Reza Madadi – MMA (Mixed Martial Arts) 

 

År 2012 var ett framgångsrikt år för Reza Madadi, det var då han gjorde debut i UFC som rankas som 

den absolut största organisationen inom sporten MMA. Han har dessförinnan kammat hem en del fina 

vinster i den mindre namnkunniga tävlingsorganisationen Superior Challenge. Trots att han rankats som 

en av de absoluta främsta utövarna inom sporten MMA så har han hamnat i skuggan av mediernas 

rampljus. Det har i liten grad skrivits om honom i både Aftonbladet och Expressen vilket även gäller för 

medierna överlag. Det fanns endast några enstaka texter som var skrivna med honom som huvudperson, 

annars förekom hans namn i texter skrivna om andra utövare inom sporten. Det kom att ske en 

förändring gällande mediebevakningen kring honom efter att han i slutet av maj i år anhölls misstänkt 

för att vara inblandad i ett rån som ägde rum på Birger Jarlsgatan i Stockholm.  En markant skillnad går 

att notera då hans namn helt plötsligt förekom betydligt mer inom medierna efter misstankarna om hans 

inblandning i rånet. Från att ha varit en person som endast de mest inbitna MMA-supportrarna kände till 

var han nu en person som varje sportintresserad kunde läsa om i de olika tidningarnas sportsektioner. 5 

 

Ludmila Engquist – friidrott 

 

Ett framgångsrikt år för Ludmila Engquist var år 1999 då hon lyckades vinna ett brons trots att hon 

diagnostiserats för cancer. Att det var ett framgångsrikt år för henne gick inte heller medierna miste om 

då detta var ett av de åren då det skrevs som mest om henne i Aftonbladet och Expressen. Hon hyllades 

föra sina fina prestationer men medierna fastnade främst för det extraordinära med att hon lyckades 

uppnå lysande resultat trots att hon led av cancer. Men även Engquist fick utstå mediernas ihärdiga 

häxjakt. Detta på grund av att hon testats positivt för dopning vilket kom att göra år 2001 till ett 

mardrömsår för henne. Hon hade både medierna och folket emot sig och genom medierna fick folket 

                                                 
4 Wikipdia, sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hedman, hämtad 15 december 2013  
5 Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/Reza_Madadi, hämtad 15 december 2013  
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chansen att uttrycka sin stora besvikelse. Under detta mardrömsår skrevs det marginellt mer om henne i 

Aftonbladet än vad det gjorde i Expressen.6  

 

Mikaela Laurén – Simning 

 

Intressant gällande mediernas bevakning kring Mikaela Laurén är att hon knappt förekom bland 

medierna innan hon i mars 2005 greps för att ha varit misstänkt att ha förvara anabola steroider i sitt 

hem. Innan Laurén dömdes för brottet hade hon hunnit med att vinna sexton SM-guld, sju svenska 

rekord och en sjunde plats i VM. Hon var dessutom mycket nära att ta en plats i de Olympiska 

sommarspelen år 2004 i Aten. Trots hennes stora framgångar åren innan hon begick sitt brott fick hon 

inte särskilt mycket uppmärksamhet inom de svenska medierna. Fram till år 2004 finns det en begräsad 

mängd textartiklar där Lauréns namn förekommer och det är främst i samband med resultat från olika 

tävlingar. År 2003 skrivs en text om Therese Alshammar och där förekommer lite text om Laurén. År 

2005, skandalens år för Laurén skrevs det omkring 20 texter totalt i både Aftonbladet och Expressen 

med hennes brott i fokus.7  

 

5. Resultat 

 

5.1 Textanalys 

 

I följande kapitel analyseras åtta texter per person från tidningarna Aftonbladet och Expressen, fyra från 

vardera tidning. Två av de fyra texterna är skrivna i samband med varje idrottares bragder och 

resterande två är skrivna i samband med idrottarnas skandaler. Texterna som är skrivna i samband med 

bragder är döpta text 1 respektive text 2 och texterna som är skrivna i samband med skandaler är döpta 

text 3 respektive text 4. För Mikaela Laurén har jag bara analyserat fyra texter, två från vardera tidning 

och samtliga är skrivna i samband med hennes skandal. Som jag tidigare nämnt under rubriken 

”Presentation av det empiriska materialet, dvs. de fyra undersökningsobjekten” så är samtliga texter som 

blivit analyserade slumpvis valda. Jag har till att börja med tagit reda på vilka årtal som respektive 

idrottare stått för sin främsta bragd/bragder samt varit med om en eller flera skandaler. Därefter har de 

texter som skrivits under det året som bragden/bragderna skedde samt det året då skandalen/skandalerna 

inträffade samlats ihop. Utifrån de ihopsamlade texterna har samtliga texter sedan tilldelats ett nummer 

där det bredvid skrivits vilken typ av text där är, t.ex. notis eller krönika. Därefter har samtliga nummer 

                                                 
6 Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Engquist, hämtad 1 februari 2014  
7 Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/Mikaela_Laur%C3%A9n, hämtad 1 februari 2014  
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radats upp och slumpvis har de texter som senare blivit analyserade valts ut. Eftersom det bredvid 

numret stod vad det var för typ av text har jag på förhand försökt att få med olika typer av texter.  

 

5.1.1 Hedman – Fotboll 

 

Bragd (under karriären) – Aftonbladet 

 

Text 1(artikel/reportage):”-Det största som hänt mig”, skriven av Peter Wennman, 2000-11-14 

Text 2 (artikel): Guldkillen och hans guldtjejer, Petra Thorén, 2000-11-14 

 

När Magnus Hedman var på toppen av sin karriär skrevs det positivt om honom i Aftonbladet. Han 

lovordades inte bara för sina prestationer på plan utan han beskrevs även som ett ideal för manlighet 

utanför planen. I en text som jag analyserat skriven av Peter Wennman tas allt från hans privata liv till 

hans fantastiska prestationer på plan upp. Wennman är inte sparsam med superlativen för att beskriva 

Hedmans storhet som fotbollsspelare och person. Han beskrivs som den stora starka mannen som blivit 

beskylld för att vara kaxig men som djupt inne besitter ett barnasinne. Han är fotbollsspelaren som 

spelar i en av världens tuffaste ligor och hans personlighet beskrivs som en kombination av hårdhet och 

sårbarhet. Han har växt upp under goda förhållanden, en trygg miljö trots separerade föräldrar.8  

 

Hedman har den perfekta frun, hon är lojal och han beskriver deras förhållande som ”himmelskt”. För 

att tydliggöra bilden av deras himmelska förhållande gör Wennman en jämförelse med paret Beckhams 

förhållande. Ett förhållande som de flesta känner till, även de som inte finner något större intresse till 

fotbollen. Paret Beckham, som vid den här tidpunkten bestod av fadern och fotbollsspelaren David 

Beckham, hustrun och sångerskan Victoria Beckham och sonen Brooklyn - ett idealförhållande i mångas 

ögon, vacker man och hustru med barn och framgångsrika karriärer. Hedman själv känner att Wennman 

tar i något för mycket i och med jämförelsen och blir tvungen att tona ner det hela genom att förklara att 

han och hans familj lever ett ganska normalt liv. De lagar sin egen mat och plockar själva upp 

hundskiten som ibland finns på deras tomt precis som vilken vanlig svensk familj som helst. Men den 

enda skillnaden är att de kanske inte behöver känna någon större oro över räkningarna, säger han själv.9  

 

                                                 
8 Wennman Peter, Aftonbladet, 2000, sid. 5 

 
9 Ibid, s. 5 
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På följande sätt beskriver Wennman hans möte med Hedman ”Efter puben åker vi hem till familjen 

Hedmans tjusiga kåk. Magdalena brygger kaffe, den gigantiska hunden Boss lufsar omkring och 

lillkillen Lancelot, snart fyra månader, skrattar bara han ser pappa.” Återigen är det svårt att inte känna 

av hur Wennman vill förmedla bilden av idealmannen och idealfamiljen. Sedan avslutas texten med 

följande citat ”Guldbollen. Stjärnstatus i Premier League. Given landslagsplats. Ett läckert hus och en 

Porsche på gården. En älskad familj. Och ett öga i gult och blått”. Går inte att säga annat än att 

superlativen överflöds över Hedman och bilden av honom målas upp som den perfekte mannen som mer 

eller mindre har allt.10 

 

I Petra Thoréns text som handlar om Hedmans firande av priset Guldbollen (som tilldelas Sveriges bästa 

fotbollsspelare) överflöds han med superlativ. Rubriken lyder ”Guldkillen och hans guldtjejer” där 

guldtjejerna då är hans mamma och hans hustru Magdalena Graaf. Här kommer ett citat från texten som 

ger ett relativt bra intryck av textens helhet ”Med guldbollen i ena näven och ett glas champagne i den 

andra gick, nej skred, Magnus omkring och pussade på kinden, kramades och dunkade en och annan i 

ryggen. Han var stolt. Han var lycklig. Han ville dela med sig till alla.” Bara genom detta citat förmedlar 

Thorén en tydlig bild av Hedman som en positiv, framgångsrik, omtänksam och kärleksfull man. Även 

hans mamma och Magdalena får äran att beskriva Hedman i texten och det gör de med samma tonfall 

som Thorén.11 

 

Skandal (Efter karriären: doping och köp av sexuella tjänster) – Aftonbladet 

 

Text 3 (artikel): Nöjesbladet: Hedmans nya jobb- fylleturné, skriven av Martin 

Gustafsson och Kristoffer Törnmalm, 2010-10-19 

Text 4 (artikel/reportage): Hedmans och Graafs strid om pengarna, skriven av Jill Sjölund, 2010-03-21 

 

En text skriven av Martin Gustafsson och Kristoffer Törnmalm i Aftonbladet handlar om Hedman efter 

att han avslutat karriären och där låter tonerna kring honom helt annorlunda. Texten handlar om 

Hedman då han under en kväll uppträder som dj (disc jockey), texten har följande rubrik ”Hedmans nya 

jobb - fylleturné”. Skribenten har genom rubriken redan tydligt visat hur vinklingen av texten kommer 

att se ut. Att kalla detta Hedmans nya jobb eller karriär som skribenten gör i texten är att ta i då det 

handlar om en kväll då han spelar som dj och dessutom inte får något betalt. Underrubriken lyder ”Här 

festar fotbollsstjärnan med Kungarna av Tylösand”, detta är en missvisande underrubrik då Hedman vid 

                                                 
10 Ibid, s. 5 
11 Thorén Petra, Aftonbladet, 2000, sid. 3 
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det här laget inte längre är en aktiv fotbollsspelare och därmed borde han ha tilldelats benämningen före 

detta fotbollsstjärnan. Det är en viss skillnad att festa vilt som aktiv och icke aktiv fotbollsspelare.12  

 

”Jockiboi” som var en av deltagarna i Kungarna av Tylösand får komma till tals i texten vid ett flertal 

tillfällen och varje kommentar är riktad mot Hedman och hans festande, vilket ger en väldigt negativ 

bild av Hedman som själv endast får komma till tals en gång. Trots att Hedman i sin mening dementerar 

att han skulle ha supit sig full bygger ändå hela textens innehåll på Jockibois ord, det vill säga en full 

och hårt festande Hedman. ”Efter åren som landslagsmålvakt var Magnus Hedman en uppskattad 

expertkommentator i tv. Tills han fick sparken efter en dopningsdom”, det här citatet är taget ur texten 

och sammanfattar i stora drag skribenternas behandling av Hedman.13 

 

”Romanser, droger och lyxliv krossade deras kärlek”,  så lyder rubriken på en text skriven i Aftonbladet 

av Jill Sjölund. Ingressen avslutas på följande sätt ”– en historia kantad av droger, andra kvinnor och 

utsvävande”. När skribenten väljer att skriva ”andra kvinnor” vilseleds läsarna då hon senare i texten 

endast beskriver en romans med Linda Bengtzing som Hedman dessutom väljer att avsluta för att 

återförenas med hustrun Magdalena. Men enligt vad som skrivs i ingressen ska det handla om fler än en 

kvinna och det ska dessutom vara någon form av svek eller otrohet som det handlar om. 

 

I februari år 2010 anklagades Hedman för köp av sexuella tjänster .14 Han kom den 10 januari 2011 att 

bli dömd för detta och tilldelades 50 dagsböter á 50 kr för köp av sexuella tjänster.15 Alltså går det att 

sammanfatta Hedmans historier kring ”andra kvinnor” väldigt enkelt. År 2000 när Hedman var på 

toppen av sin karriär skrevs det om hans ”perfekta familj” inom medierna, år 2010 ett år bestående av en 

del skandaler ändrades mediernas bild av honom och hans familj. Då det endast fanns misstankar om att 

han köpt sexuella tjänster publicerade Aftonbladet denna text där skribenten skrev att hans historia var 

kantad ”av andra kvinnor”. Andra kvinnor måste i det här fallet innebära antingen Linda Bengtzing som 

han dejtade när han inte var tillsammans med Magdalena eller kvinnan som han vid den här tidpunkten 

endast var misstänkt för att ha köpt sexuella tjänster av. Alltså var det inte bevisat att han köpt sexuella 

tjänster vid den här tidpunkten och han var heller inte dömd än. Trots detta valde Aftonbladet att 

publicera en text där skribenten hävdade att Hedmans tid med Magdalena var kantad av andra kvinnor. 

                                                 
12 Gustafsson Martin & Törnmalm Kristoffer, Aftonbladet, 2010, sid. 28 
13 Ibid, sid. 28 
14 Forum om svenska mord, svenskamord.se/index.php?topic=8046.0, hämtad 3 december 2013  
15 Aftonbladet webb, www.aftonbladet.se/nyheter/article12469073.ab, hämtad 3 december 2013 



 17 

Då återstår frågan: vilka var egentligen dessa andra kvinnor? Linda Bengtzing eller den prostituerade 

kvinnan som han endast var misstänkt för att ha köpt sexuella tjänster av?16 

 

Bragd (under karriären) – Expressen 

 

Text 1 (artikel): Äntligen! "Jag är stolt över att jag kommit tillbaka så här", skriven av Erik Petterson, 

2000-12-11 

Text 2 (krönika): Stolpskott, skriven av Åsa Sandell, 2000-11-18 

 

Av de två texterna som jag valt från Expressen går det också att konstatera att det förekommer 

superlativ i överflöd när det handlar om Hedman och hans prestation. En av texterna är skriven av Erik 

Pettersson och texten handlar om Hedmans comeback efter att han varit skadad i cirka åtta veckor. Ord 

och meningar som förekommer i texten och visar överflödet av superlativ: ”comeback- och det med 

besked”, ”storspelade och hjälpte fram till lagets första seger på åtta matcher”, ”räddade Sverige från en 

pinsam förlust”, ”trots svåra smärtor spelade han hela matchen”, ”kom som en chock för hans lag”, 

”laget har sedan dess rasat”,” han gjorde succécomeback och höll nollan”. Detta är några exempel på 

vilka ord och meningar som skribenten väljer att använda sig av för att förstärka bilden av den ”store 

Hedman”.17 

 

Att döma av texten var hela segern Hedmans förtjänst, det kan lika gärna ha varit så att laget gjort en 

jättematch och Hedman varit en stor bidragande faktor. Att laget tog sin första seger på åtta matcher kan 

ha berott på mycket annat, kan andra spelare ha varit skadade eller avstängda och har motståndet 

varierat? har de t.ex. mött topplag de tidigare sju matcherna och nu möter de laget som ligger sist? Detta 

hade varit intressant att få veta för att förstärka trovärdigheten. När skribenten även väljer att skriva att 

Hedman räddade Sverige från en pinsam förlust mot Slovakien framstår det som att Hedman var den 

enda i laget som gjorde en avgörande insats. Det hade varit skillnad om skribenten skrivit att ”han var en 

stor bidragande faktor till att Sverige slapp en pinsam förlust.” Skribenten skriver ”en pinsam förlust 

mot Slovakien” vilket som också är väldigt konstigt då Slovakien inte alls var ett dåligt lag under den 

här perioden, dessutom spelade de på sin hemmaplan.18 Enligt FIFA´s världsranking för år 2000 

                                                 
16 Sjölund Jill, Aftonbladet, 2010, sid. 18 
17 Petterson Erik, Expressen, 2000, sid. 302 
18 Ibid, sid. 302 
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(världsranking för samtliga fotbollsnationer i världen) befann sig Sverige på en 19:e plats med 

Slovakien bara ett par placeringar bakom på 27:e plats av 203 nationer.19 

 

Hedmans lag (Coventry) hade alltså inte vunnit på sju matcher innan matchen där han gjorde comeback 

mot Leicester city. Coventry slutade på 19:e plats i tabellen och Leicester på en 13:e plats av 20 lag. De 

sju föregående matcherna där laget inte vunnit mötte man följande lag Chelsea (6), Sunderland (7), 

Manchester United (1), Liverpool (3), Ipswich Town (5), Aston Villa (8), Bradford City (20).20 Efter att 

ha analyserat hur den slutgiltiga tabellen såg ut den säsongen kan man konstatera att samtliga lag utom 

Bradford, som Coventry inte lyckades slå under Hedmans frånvaro, var topplacerade lag som slutade på 

en åttonde palts eller bättre efter säsongens slut. Alltså var det ingen större sensation att Coventry som 

slutade näst sist i tabellen inte mäktade med att stå emot dessa lag. Att de lyckades slå Leicester i 

Hedmans comeback tyder inte på att han var den bidragande orsaken. Hade de mött ett lag från den övre 

halvan i Hedmans comeback hade uppgiften nog inte varit lika enkel. Därför är det svårt att värdesätta 

hans och lagets insats gentemot tidigare matcher på det sättet som skribenten väljer att göra.21 

 

Den andra texten är en krönika/insändare skriven av Åsa Sandell som är före detta europamästarinna i 

boxning och idag är verksam som samhällsdebattör, kulturjournalist och författare. Hon läser mellan 

raderna och får en uppfattning om att allt kring Hedman förstoras på grund av att han är en man. Hon 

försöker inte på något sätt nedvärdera eller nedtona hans fantastiska prestationer utan hon lägger istället 

fokus på att kritisera andra skribenters skrivande kring Hedman. Hon tar upp olika liknelser som ofta 

dyker upp i samband med skrivandet om Hedman, bland annat ”den store och starke mannen som lever 

det perfekta familjelivet vid sidan av planen”. Hon tar även upp tidigare citat från andra skribenter som 

hon tycker utmärker bilden av hur Hedman framställs inom olika medier.22  

 

Mycket av hennes kritik är riktat mot texten som jag tidigare analyserat från Aftonbladet skriven av 

Peter Wennman. Hennes uppfattning är att många skribenter väljer att glorifiera allt som händer kring 

Hedman just för att han är en man och för att han symboliserar det ”typiskt manliga”, stor, stark och har 

en vacker fru. Men för att inte göra bilden allt för mansdominant försöker skribenterna förfina det hela 

genom att slänga in en kommentar som "tuff på ytan, mjuk inuti". Hennes poäng är att hon egentligen 

försöker säga att alldeles för mycket fokus riktas mot Hedman som symbol för det manliga och perfekta 

                                                 
19 FIFA’s hemsida, en.fifaranking.net/ranking/?d=2000-08-09, hämtad 1 februari 2014  
20 Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/2000%E2%80%9301_Coventry_City_F.C._season, hämtad 1 februari 2014  
21 Petterson Erik, Expressen, 2000, sid. 302 
22 Sandell Åsa, Expressen, 2000, sid. 3 
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istället för mot relevant fokus kring hans idrottsprestationer. Han är trots allt en idrottsstjärna och inte 

mer än så.23 

 

Skandal (Efter karriären: doping och köp av sexuella tjänster) – Expressen 

 

Text 3 (artikel): Hedmans företag i konkurs, skriven av Diamant Salihu och Peter Thunborg, 2010-03-

16 

Text 4 (artikel): Hedman ska avslöja allt, skriven av Carl V Andersson och Marijana Dragic, 2010-04-

20 

 

Den ena texten handlar om att Hedman begärt sitt eget företag i konkurs, texten är skriven av Carl V 

Andersson och Marijana Dragic. Det är en relativt saklig text där alla inblandade parter får komma till 

tals, får chansen att uttrycka sig och försvara sig. Det förekommer knappt några negativt laddade ord i 

samband med Hedmans namn. I den här texten som är skriven i Expressen vill skribenten inte göra 

situationen värre än vad den redan är. Genom att ha tagit del av medier är det svårt att som 

sportintresserad ha kunnat missa alla skriverier kring Hedman, vi känner alla till hans jobbiga situation. 

Men trots att han befinner sig i ett sådant utsatt läge tar inte skribenterna från Aftonbladet någon hänsyn 

till detta i deras nyhetsframställning, istället förstorar de allt för att väcka läsarnas intresse. Skribenterna 

i Expressen är något mer hänsynsfulla mot Hedman och det märks att de har haft i åtanke att inte 

förstora saker som redan är väldigt uppblåsta. Trovärdigheten för denna text är också stark då den både 

innehåller datum och siffror på händelser och summor. En del skribenter hade kanske nöjt sig med att 

skriva att Hedman köpt massa dyra lyxbilar genom åren. Men den här skribenten har valt att namnge 

varenda lyxbil som Hedman köpt under hans framgångsrika år vilket också ökar trovärdigheten för 

textens innehåll.24  

 

Den andra texten handlar om att Hedman planerar att avslöja allt som hänt genom åren i en bok. ”Åren 

som affärsman var ingen lyckad tid för tidigare fotbollsmålvakten Magnus Hedman, 37.” Så inleds 

texten som är skriven av Carl V Andersson och Marijana Dragic. Noterbart är att skribenterna i det här 

fallet väljer att skriva ”tidigare fotbollsmålvakten” och inte bara fotbollsmålvakten som Aftonbladet 

tidigare gjort. I denna text är det endast Hedman som får komma till tals utöver skribenterna. ”Men nu 

väntar en ny karriär - som författare” citatet är taget ur texten och så här lät det senare samma år i 

                                                 
23 Ibid, sid. 3 
24 Salihu Diamant & Thunborg Peter, Expressen, 2010, sid. 17 
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Aftonbladet ”Här är Magnus Hedmans nya karriär. Kändis-dj på fyllefester med deltagarna i 

skandalsåpan "Kungarna av Tylösand".25 

 

Kap. 5.1.2 Madadi – MMA 

 

Bragd (under karriären) – Aftonbladet 

 

Text 1 (artikel): - Måste leva upp till det jag har sagt, skriven av Petter Öhrling, 2012-07-21 

Text 2 (artikel): Seger igen - nu vill han nå UFC: Är redo, skriven av Björn Forsgren, 2011-05-01 

 

I de två texterna som jag valt att analysera ur Aftonbladet under Reza Madadis aktiva karriär får han 

själv komma till tals väldigt mycket. Han får chansen att stå till svars för allt som skribenterna skriver.  

Den ena texten som är skriven av Petter Öhrling handlar om Reza Madadis situation inför en returmatch 

mot en brasiliansk fighter som han tidigare slagit. I ingressen beskrivs Madadi som den svenske ”MMA-

fightern”. Madadi får i stort sett komma till tals hela texten igenom och får chansen att stå till svars för 

all kritik som riktas mot honom.26  

 

Den andra texten skriven av Björn Forsgren påminner om föregående text. Madadi får komma till tals 

mycket i texten och skribenten skapar på så vis en nära relation mellan Madadi och läsaren.27  

 

Skandal (Avstängd från sporten och avtjänar fängelsestraff) – Aftonbladet 

 

Text 3 (artikel): Här slår 'Mad dog' till mot lyxbutiken, skriven av Anders Johansson, 2013-07-30 

Text 4 (artikel): 'Mad dogs' försvar: Husby-kravallerna, skriven av Ida Gustafsson och Elisabeth Lidén, 

2013-08-07 

 

Den ena texten, skriven av Anders Johansson, består av en ingress som inleds med följande mening 

”Här är övervakningsbilderna på kampsportaren Reza "Mad Dog" Madadi tagna i anslutning till 

väskstölden.” Inget om hans svenska nationalitet förekommer i denna text, vilket det däremot gör i 

texten som jag tidigare analyserat från Aftonbladet skriven av Petter Öhrling. Där beskrivs han redan i 

ingressen som den ”svenske MMA-fightern”. Rubriken lyder ”Här slår 'Mad dog' till mot lyxbutiken” 

                                                 
25 Andersson Carl V & Dragic Mariana, Expressen, 2010, sid. 18 
26 Öhrling Petter, Aftonbladet, 2012, sid. 24 
27 Forsgren Björn, Aftonbladet, 2011, sid. 20 
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och en bild visas föreställande Madadi i samband med rånet. De ansvariga för texten väljer alltså att på 

förhand lägga upp bilder och döma ut en person innan någon dom är fastställd, trots att det i slutet av 

texten står att rättegången kommer att hållas i Stockholms tingsrätt den sjätte augusti.28   

 

I den andra texten som är skriven av Ida Gustafsson och Elisabeth Lidén inleds ingressen med följande 

mening: ”Reza "Mad dog" Madadi nekade i rätten till att han deltagit i smash-and-grabkuppen.” Även 

här ser vi att ordet svensk inte förekommer i samband med beskrivningen av Madadi. 

”Kampsportstjärnan nekade till anklagelsen om grov stöld.” Här skrivs det inte heller ”den svenske” 

kampsportsstjärnan.29 

 

Bragd (under karriären) – Expressen 

 

Text 1 (artikel): Blågula smockan, skriven av Jonatan Lindquist, 2012-04-15 

Text 2 (artikel/notis): Hemmahoppet fick glädjefnatt efter skrällen: ”jag älskar er”, skriven av Oscar 

Boström,  2013-04-07 

 

Den ena texten som är skriven av Jonatan Lindquist handlar om Madadis seger i Globen. ”Svensken 

pressades i den första ronden, men i den andra var scenförändringen stor” så lyder en mening i texten.30 

Den andra texten som är skriven av Oscar Boström handlar mestadels om MMA-figthern Alexander 

Gustafsson men en liten del handlar även om Madadi. Hans del inleds med meningen ”Även en annan 

svensk hade en stor dag i Globen”. Madadi får komma till tals mycket i texten. ”– Hela den första 

ronden var jag borta. Men när du inte har någon hjärna är det inga problem.” Det här citatet är taget ur 

texten och kan tolkas väldigt fel beroende på hur skribenten väljer att formulera sig. Det är stor skillnad 

på om han säger det i ett allvarligt syfte eller med glimten i ögat.31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Johansson Anders, Aftonbladet, 2013, sid. 6 
29 Gustafsson Ida & Lidén Elisabeth, Aftonbladet, 2013, sid. 11 
30 Lindquist Jonatan, Expressen, 2012, sid. 16-17 
31 Boström Oscar, Expressen, 2013, sid.12 
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Skandal (Avstängd från sporten och avtjänar fängelsestraff) – Expressen 

 

Text 3 (artikel): Stjärnan nekar till vansinnesflykten, skriven av Tobias Sahlén, 2013-08-07 

Text 4 (artikel): MMA-stjärna häktad för rån, skriven av Åsa Asplid och Eva-Lisa Wallin, 2013-05-28 

 

”I går inleddes rättegången mot den framgångsrike kampsportaren Reza Madadi.” Så här inleds 

ingressen till texten som är skriven av Tobias Sahlén. Ordet svensk förekommer inte i texten men en 

mening lyder enligt följande ” Reza Madadi är en av Sveriges mest framgångsrika kampsportare. Han 

ses som en förebild av många och har vunnit folkets pris på Kampsportsgalan tre gånger i rad.” Alla 

parter får komma till tals.32  

 

Den andra texten inleds med ingressen ”Kampsportaren Reza Madadi, 34, är en av de största stjärnorna i 

sin sport. Nu har han häktats - misstänkt för grovt rån mot en designaffär vid Stureplan.” Ordet svensk 

förekommer inte heller någonstans i denna ingress. ”En av dem tros vara Reza Madadi som i går 

häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för grov stöld, enligt TV4.” 

Skribenterna har valt att på förhand inte döma ut Madadi genom att skriva ”tros”. Valet av bilder till 

texten är inte heller särskilt dömande då det är en bild på Madadi under match och en bild på en 

skrikandes Madadi med utsträckta armar och bar överkropp, ser ut som en bild tagen under invägningen 

( MMA-fighters måste genomgå en invägning före match för att kontrollera att de håller den korrekta 

matchvikten). ”Reza "Mad Dog" Madadi är en av de största svenska stjärnorna inom kampsporten 

MMA och tillhör eliten i UFC, världens största kampsportsorganisation.” I den här texten förekommer 

dock benämningen ”en av de största svenska” i samband med Madadis namn. Enda gången Madadi 

citeras direkt handlar det om hans filmroll i en ny film vilket egentligen inte riktigt hör till det väsentliga 

gällande texten. I övrigt nämns det att hans advokat säger att Madadi nekar till brott.33 

 

”Han var även misstänkt i det uppmärksammade rånet mot värdedepån i Västberga 2009 men friades.” 

Skribenten strör ännu mer salt på såren, eftersom han endast varit misstänkt för rånet mot värdedepån 

och aldrig dömts. Med tanke på att det också var ett uppmärksammat fall kommer bilden av Madadi som 

”kriminell” att förstärkas ytterligare. ”- Han är suspenderad i väntan på att frågan blir utredd. Vi tar 

ingen ställning i skuldfrågan i dag. Människor är inte skyldiga innan de dömts, jag tycker att vi ska 

respektera den rättsliga gången, säger George Sallfeldt, ordförande för Svenska MMA-förbundet, till 

Metro.” En person som varit misstänkt för något brott men sedan avskrivits misstankarna ska inte längre 

                                                 
32 Sahlén Tobias, Expressen, 2013, sid. 16 
33 Asplid Åsa & Wallin Eva-Lisa, Expressen, 2013, sid. 10 
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förknippas med brottet då misstankarna i värsta fall kan ha varit helt felaktiga och personen i fråga 

kanske egentligen inte haft någon som helst koppling till brottet.34 

 

5.1.3 Ludmila Enquist - Friidrott 

 

Bragd (under karriären) – Aftonbladet 

 

Text 1 (artikel): "Jag vet att jag är bäst", skriven av Mats Wennerholm, 1999-08-29 

Text 2 (artikel): Tårarna vi aldrig glömmer, skriven av Lars Anrell, 1999-08-28 

 

Den ena texten från Aftonbladet som är skriven av Mats Wennerholm handlar om Ludmila Engquists 

fenomenala prestation då hon lyckades ta en bronsmedalj trots att hon befann sig i fasen mellan olika 

cancerbehandlingar. ”- Ja, det här är nästan större än mina VM- och OS-guld, säger hon. Jag vet att jag 

är bäst, även om det låter lite kaxigt.” Detta citat är taget ur ingressen som tillhör texten. Textens första 

mening lyder enligt följande: ”Nu menar inte Ludmila att hon bokstavligen är bäst, då det bevisligen 

fanns två tjejer som var snabbare i häckfinalen” Skribenten väljer här att försvara Engquist tidigare 

uttalande, allt för att läsarna inte ska uppfatta henne som kaxig.35 Den andra texten är skriven av Lars 

Anrell inför loppet där hon tog hem bronsmedaljen. Återigen används väldigt positiva ordval kring 

Engquist ”Det är Ludmila-feber” och ”Det var lite som på Stenmarks tid.” Detta är starka uttryck som 

bevisar i vilken grad skribenten vill framhäva Engquists storhet. Hon får komma till tals mycket i den 

första texten och mindre i den andra texten.36 

 

Skandal (doping efter avslutad friidrottskarriär) – Aftonbladet 

 

Text 3 (krönika): Du kanske undrar vad du ska göra nu, Ludmila - jag vet inte, skriven av Lars Anrell, 

2001-11-21 

Text 4 (krönika): Tårarna, bragderna, skratten, gulden...& SVEKET, skriven av Lars Anrell, 2001-11-

05 

 

”Välkommen hem, Ludmila. Välkommen hem till landet som förlorat sin oskuld. Välkommen hem, 

Ludmila - det är inte samma land som du lämnade för några veckor sen.” Ordet land används flitigt och 

                                                 
34 Ibid, sid. 10 
35 Wennerholm Mats, Aftonbladet, 1999, sid. 204 
36 Anrell Lars, Aftonbladet, 1999, sid. 20 
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det är något som skribenten vill betona, krönikan är skriven av Lars Anrell. Många anser att hon har 

svikit sporten och uppenbarligen har hon haft befolkningens stöd men att använda uttryck som att svika 

ett helt land är ändå väldigt tunga ord. I stort sett hela texten bygger på hennes svek mot ”landet” och 

mer fokus borde egentligen riktas mot hennes svek mot sporten då hon i slutändan bara är en idrottare 

och utöver det en helt vanlig människa.37 

 

I den andra krönikan som också är skriven av Lars Anrell är han uppenbart besviken över Engquists 

dopinganvändande. Han förstärker verkligen sina meningar för att framhäva denna besvikelse. När han 

ställer sig frågan hur hon kunnat dopa sig för en ”skämtsport” som bob använder han sig av följande 

uttryck: ”Men OS i Kalleankasportenbob” . Han går så långt att han nedvärderar en sport för att 

förstärka bilden av hennes dopinganvändande.38   

 

Bragd (under karriären) – Expressen 

 

Text 1 (artikel): LUDMILAS BRAGD. "Jag vet att jag är bäst", skriven av Pamela Andersson, 1999-08-

29 

Text 2 (artikel): LUDMILAS BRAGD. "Ludmila är en förebild för oss", skriven av Pamela Andersson, 

1999-08-29 

 

Den ena texten som är skriven av Pamela Andersson handlar om Engquists bronsmedalj som hon tagit 

trots att hon lider av sjukdomen cancer. Hon får komma till tals väldigt mycket i texten och det är 

väldigt många meningar som en inleds med ett ”jag” vilket tyder på att all fokus verkligen är riktad mot 

henne och att hon verkligen får chansen att uttrycka sig.39 

 

Den andra texten är också skriven av Pamela Andersson och handlar främst om hur hennes ärkerival 

Gail Devers hyllar Ludmila för hennes stora bragd. Skribenten använder sig av positiva ordval när hon 

skriver om Engquist. ”- Ludmilas historia är den största sagan av alla sagor. Hon är Askungen!”, ”Alla 

hejade på henne”, ”Med en svensk flagga över axlarna sprang hon sedan runt stadion och tog emot 

publikens jubel. Ett massivt jubel.” Detta är några meningar som tyder på skribentens superlativa 

                                                 
37 Anrell Lars, Aftonbladet, 2001. sid. 3 
38 Anrell Lars, Aftonbladet, 2001, sid. 11 
39 Andersson Pamela, Expressen, 1999, sid. 204 
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skrivande om Engquist. Att säga att ”alla” hejade på henne är en överdrift men att säga att de flesta ville 

henne väl på grund av omständigheterna vore mer rättvisande.40  

 

Skandal (doping efter avslutad friidrottskarriär) – Expressen 

 

Text 3 (ledare): Leve Ludmila Viktorovna Leonova! En patetisk reaktion, skriven av Linna Johansson, 

2001-11-10 

Text 4 (debattartikel): "Häxjakten är Ludmilas rätta straff",, skriven av Daniel Berglund, 2001-11-09 

 

Rubriken till denna ledare, skriven av Linna Johansson, talar sitt tydliga språk. Skribenten går in på 

banor som omfattar rasism och skriver en del meningar som tyder på att mycket som Engquist utsätts för 

har att göra med hennes invandrarbakgrund. Att skribenten även väljer att skriva ”Ludmilas rätta straff” 

istället för ”Ludmila Engquist rätta straff” eller bara ”Engquist rätta straff” visar på att idrottarna 

behandlas olika av medierna beroende på exempelvis kön eller nationalitet. Här är ett citat taget ur 

texten som tyder på detta ”Så går det inte till här. Vi vill ha välstädade blondiner la Kajsa och Christian 

som svarar artigt, aldrig förhäver sig och har lärt sig le svalt på amerikanskt vis.”41  

 

Den andra texten som är skriven av Daniel berglund handlar främst om hur den förre häcklöparen Sven 

Nylander ger sin mening kring Ludmilas dopingskandal och han spar inte direkt på kritiken. Engquist 

själv får inte komma till tals i texten och inget citat eller ord från hennes sida finns med, därmed en 

ganska ensidig text där vinklingen lyser igenom tydligt. Så här inleds ingressen som tillhör texten ”Sven 

Nylander, 39, är välformulerad. Han är också hård. - Häxjakten på Ludmila är ett rättmätigt straff.” 

Redan här har skribenten valt sin sida av historien genom att beskriva Nylander som välformulerad och 

hård, för att därefter också ta med hans citat ”häxjakten på Ludmila är ett rättmätigt straff”.42 

 

5.1.4  Mikaela Lauren – Simning 

 

Intressant gällande mediernas bevakning kring Mikaela Laurén är att hon knappt förekom bland 

medierna innan hon i mars 2005 greps med misstanke för att ha förvarat anabola steroider i sitt hem. 

Innan Laurén dömdes för brottet hade hon hunnit med att vinna sexton SM-guld, sju svenska rekord och 

en sjunde plats i VM och hon var dessutom mycket när att ta en landslagsplats i de Olympiska 

                                                 
40 Andersson Pamela, Expressen, 1999, sid. 206 
41 Johansson Linna, Expressen, 2001, sid. 2 
42 Berglund Daniel, Expressen, 2001, sid. 301 
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sommarspelen år 2004 i Aten. Trots hennes stora framgångar åren innan hon begick sitt brott fick hon 

inte särskilt mycket uppmärksamhet inom de svenska medierna. Fram till år 2004 går det endast att hitta 

några enstaka texter där Lauréns namn förekommer och det är främst i samband med resultat från olika 

tävlingar. År 2003 skrevs en text om Therese Alshammar och där förekommer lite text om Laurén.  

 

Skandal (narkotikabrott, karriär slut därefter) – Aftonbladet 

 

Text 3 (artikel): "Jag var desperat", skriven av Anders Johansson, 2005-06-16 

Text 4 (artikel): Laurén: Jag har blivit utnyttjad, skriven av Emil Karlsson, 2005-07-07 

 

Den ena texten som är skriven av Anders Johansson handlar om Mikaela Lauréns rättegång då hon stod 

anklagad för dopnings- och vapenbrott.  Så här lyder ingressen ” Simstjärnan Mikaela Laurén, 29, kunde 

inte säga nej till dopningsbranschen.  Jag var i desperat behov av pengar, sa hon när rättegången 

inleddes mot henne igår”. Skribenten Andreas Johansson väljer alltså att skriva ”Simstjärnan Mikaela 

Laurén” trots att det knappt skrivits något om henne tidigare i Aftonbladet. Både Laurén och hennes 

advokat får komma till tals mycket i texten.43 

 

Den andra texten som är skriven av Emil Karlsson handlar om att Mikaela Laurén dömts till fängelse i 

ett år och två månader och hur hon nu reagerar på straffet. Ingressen lyder enligt följande ”Hon hade 

hoppats på samhällstjänst. I går dömdes förra simstjärnan Mikaela Laurén till fängelse i ett år och två 

månader.” Återigen förekommer benämningen ”simstjärnan” före Lauréns namn. Laurén får chansen att 

själv komma till tals texten igenom.44  

 

Skandal (narkotikabrott, karriär slut därefter) – Expressen 

 

Text 3 (artikel): Simstjärnan Mikaela Laurén inför doping-rättegången: ”Jag mår väldigt dåligt 

psykiskt”, Terese Cristiansson och Malin Öhrlund, 2005-06-15 

Text 4 (artikel) :"Jag har velat dö", skriven av Sofie Gustafsson, 2005-07-07 

 

Den ena texten är skriven av Terese Cristiansson och Malin Öhrlund och handlar om Mikaela Laurén 

inför hennes rättegång och skribenterna verkar ha som syfte att framföra hur skamsen Laurén känner sig. 

Lauren får komma till tals i texten men eftersom hon känner sig alldeles för orklös för att uttrycka sig så 

                                                 
43 Johansson Anders, Aftonbladet, 2005, sid. 16 
44 Karlsson Emil, Aftonbladet, 2005, sid. 8 
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blir det istället hennes advokat som blir den som får uttala sig mest. Rubriken inleds med benämningen 

”simstjärnan” Mikaela Laurén. Ingressen inleds med benämningen ”landslagssimmerskan” och textens 

första mening innehåller benämningen ”simstjärnan”.45  

 

Den andra texten är skriven av Sofie Gustafsson och handlar om hur Mikaela Laurén hanterat domen 

som tilldelades henne efter att hon begått dopningsbrottet. - Jag är inte välkommen i simhallen längre, 

säger den före detta landslagsstjärnan.” Föregående citat finns med i texten och återigen går Laurén 

under benämningen landslagsstjärnan. Skribenten Sofie Gustafsson försöker i texten ge en bild av 

Lauréns bakgrund och uppväxt samtidigt som Gustafsson försöker att ge en bild av dagens Laurén 

genom att beskriva allt från hennes kläder till hennes reaktioner. Brödtexten inleds med följande två 

meningar: ”Tagen av stundens allvar kom hon in i rättssalen, elegant klädd i svart kavaj och svarta vida 

byxor” och ”Det långa blonderade håret hade hon uppsatt i en hästsvans. Även hennes medåtalade 

pojkvän var helt svartklädd”. Detta är en väldigt utförlig beskrivning som får läsarna att förstå stundens 

allvar och att detta inte är någon vanlig dag i Lauréns liv.46 

 

5.2 Sammanfattande analys med forskningen om mediedrev/ politiker som jämförelseredskap  

 

Dahlén, Sport och medier – En introduktion (Kristianstad, IJ - Förlaget, 2008) 

 

Peter Dahlén lyfter fram i sin bok Sport och medier om hur enkelt det är att gå från en hyllad 

idrottsstjärna till att helt plötsligt trilla ner från sin piedestal och få medierna emot sig. Han tar upp ett 

känt fall då tre svenska landslagsspelare i ishockey under turneringen Sweden Hockey Games 

anklagades för att samtidigt ha haft sex med en kvinna som själv menade att hon blivit påtvingad detta 

av spelarna. En skandal som denna är rena rama jackpotten för medierna som därmed får chansen att 

skapa stora rubriker. Enligt Dahlén använder sig medierna oftast av samma tillvägagångssätt när de vill 

skapa stora rubriker i samband med en skandal. När medier skriver om skandaler handlar det först och 

främst om att locka publikens intresse, själva avslöjandet i sig är det som behandlas de första dagarna. 

Relationerna mellan de inblandade och olika värderingar som tros ligga till grund för de inblandades 

aktioner är också något som tas upp. Därefter riktas fokus mot att finna tragiska moment i de 

inblandades liv som exempelvis en ung idrottsman, kommer från en trasig familj eller uppväxt i den 

                                                 
45 Cristiansson Terese & Öhrlund Malin, Expressen, 2005, sid. 10 
46 Gustafsson Sofie, Expressen, 2005, sid. 2 
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kriminella förorten med mera. Sist hamnar intresset hos de inblandades hantering av allt som hänt. Här 

får de inblandade chansen att visa sin ånger och mycket känslor blandas in.47  

 

När det handlar om mediernas sätt att hantera skandaler så använder de sig i många fall av den 

ovanstående metoden som jag nämnt. I samtliga fall när det handlar om skandalerna som kopplades ihop 

med idrottarna som jag valt i min undersökning går det att märka av tydliga likheter i hur 

tillvägagångssättet sett ut för medierna. Startskottet har varit skrikiga rubriker följt av texter där det 

spekulerats i vad de bakomliggande orsakerna kan ha varit. Därefter har en del handlat om relationer 

och familj i de fall där medierna haft tillräcklig med information att hämta. Slutligen har texterna 

handlat om känslor, ångest, folkets åsikter och hur personen i fråga tänker handskas med problemet.48  

 

Nord, Statsråden och dreven (Stockholm, Institutet för mediestudier, 2001) 

 

Lars Nord behandlar i sin bok Statsråden och dreven frågan om huruvida gränserna bör dras när det 

handlar om mediebevakningen av politikerna. Han anser att det kan vara nödvändigt att dessa bevakas 

men att det samtidigt bör finnas en gräns mellan det privata och det offentliga. Han talar om 

journalistikens signum – att våga berätta det som någon annan inte vill ska nå ut till allmänheten och 

menar på att politiker som sätter sig själva i problematiska situationer får vara beredda på att möta 

kritiken, dock bör den vara befogad. Precis som när det handlar om olika idrottare så vet de flesta redan 

på förhand att ett snedsteg kan vara ett snedsteg för mycket så fort medierna fått reda på det inträffade. 

För både politikerna och idrottarna innebär framgångar hyllningar och motgångar kommer att innebära 

motsatsen inom medierna. Som välkänd politiker eller idrottare är det helt enkelt något som man får 

räkna med då det ingår i yrket. 49  

 

Medieforskaren Lars Nord talar även om olika aspekter som kan påverka journalistikens innehåll. Dels 

så kommer journalistik vars bakomliggande intresse ligger i att göra vinster istället för att fokusera på 

det politiska att framställas med ett annorlunda innehåll. Det går att märka av samma tendenser inom 

sportjournalistiken. Min undersökning bygger på kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen. Där märks 

det tydligt att kvällstidningarna producerar ett väldigt annorlunda innehåll jämfört med morgonpressen. 

För kvällstidningarna är idrottarna mer än bara idrottare, allt som de gör både rent sportsligt och privat 

bevakas. För en mindre känd idrottare uppmärksammas de sportsliga prestationerna långt ifrån i samma 

                                                 
47 Dahlén Peter, Sport och medier, sid. 412  
48 Ibid, 412 
49 Nord Lars, Statsråden och dreven, s. 8 
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omfattning som skandaler och liknande situationer som uppstår privat. 50 Det råder inga tvivel om att det 

finns många likheter mellan mediebevakningen kring sport och politik. Det finns två stora faktorer som 

ligger till grund för mediernas intresse av skandalnyheter, ökad konkurrens och kommersialiseringen. 

Skandalnyheterna förväntas locka till sig mycket publik vilket i sin tur genererar stora vinstsummor. 

Detta beskrivs som en av dagens största journalistiska utmaningar enligt de tre amerikanska 

medieforskarna Larry J. Sabato, Mark Stencel och S. Robert Lichter.51  

 

Enligt Nord går det att se ett tydligt samband mellan hur skandalnyheter berörande politiker framställs i 

de olika medierna. Ofta skapas en nyhet utifrån en relativt dramatisk händelse som uppstått, därefter 

brukar fortsättningen i de flesta fall utveckla sig på samma sätt, en upptrappning och konfliktlösning 

som i slutändan vanligtvis leder till att politikern avgår. Liknande mönster går att märka av gällande 

sportjournalistiken. Något som för medierna anses vara dramatiskt räcker för att de ska fatta intresse och 

börja göra en nyhet av det. För att sedan hålla kvar läsarnas intresse under en längre period gäller det att 

hela tiden gräva efter nytt material. Därmed skapas en intressant upptrappning och utifrån denna 

upptrappning bildas konfliktlösningar som gör att lågan hela tiden hålls vid liv. Att slutresultatet ofta 

innebär politikerns avgång går också att koppla till hur idrottarna handskas med liknande situationer. I 

min undersökning granskade jag främst fall där mediebevakningen av skandalnyheter i första hand ägde 

rum efter idrottarens aktiva karriär. Ludmila Engquist valde att lämna Sverige tillsammans med sin man 

för att komma undan medierna, Mikaela Laurén gjorde detsamma genom att hon reste iväg med familjen 

till Norge innan hennes fängelsestraff väntade, Magnus Hedman valde att låsa in sig i sitt hem och Reza 

Madadi satt häktad när medierna var som värst.52 

 

För att händelseutvecklingen hela tiden ska flyta på använder sig medierna av utomstående personer 

som får chansen att kommentera och uttrycka sig i frågan. Oftast är det andra kända personer både inom 

och utanför politiken som bidrar med dessa kommentarer. Det går att se liknande samband gällande 

sportjournalistiken. Gällande Magnus Hedman, när han hyllades som mest fick han själv kommentera 

och uttrycka sig väldigt mycket i texterna om honom och det fick även hans anhöriga göra vid ett par 

tillfällen. Men när det gäller skandalnyheterna som skrivits om honom har han inte kommit tals lika 

mycket och andra personer har fått betydligt mer utrymme att uttala sig. 53 Politiska skandaler i Sverige 

förknippas för det mesta med skattemedelfusk, allmänna kontokort som använts för privat eget bruk och 

                                                 
50 Ibid, s. 19 
51 Ibid, s. 20 
52 Ibid, s. 24 
53 Ibid, s. 24 
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köp som inte kunnat redovisas med kvitton. De sportsliga skandalnyheterna har för det mesta handlat 

om otillåtna preparat i form av dopning. 54 

 

I min undersökning kan vi se att fler män än kvinnor skrivit texterna. En del texter har skrivits av både 

en man och en kvinna samt att en del texter har skrivits av två samkönade skribenter. Av de totalt 28 

analyserade texterna var 20 skrivna av män och 15 skrivna av kvinnor. Av de 14 texter som 

analyserades från Aftonbladet var 12 skrivna av män och fyra av kvinnor. Motsvarande siffror för 

Expressen visade sig vara att av de totalt 14 texterna så var 8 av texterna skrivna av män och tio dem var 

skrivna av kvinnor. Min undersökning gick i första hand ut på att analysera fyra texter under toppen av 

karriären respektive fyra texter efter karriären i samband med att en skandal inträffat. När det gäller 

Mikaela Laurén analyserade jag endast texter som var relaterade till hennes skandal då de knappt fanns 

något skrivet om henne dessförinnan. Totalt analyserades tolv texter som skrevs i samband med 

idrottarnas bragder varav 8 av dem var skrivna av män och fyra av dem var skrivna av kvinnor. Av de 

totalt 16 texterna som analyserades i samband med idrottarnas skandaler (16 eftersom endast texter om 

Lauréns skandal analyserades) var 12 skrivna av män och 10 skrivna av kvinnor. Det fanns totalt sju 

texter som var skrivna av två skribenter, två av dem var skrivna av två män, tre var skrivna av två 

kvinnor och två var skrivna av en man respektive en kvinna.  

 

Det går att notera en del samband när det handlar om vilka nyheter som är skrivna av respektive kön. 

Sportnyheter som handlar om sporten i sig, till exempel hur en match spelades skrivs främst av män 

medan sportnyheter som handlar om saker utanför spelets ramar främst är skrivna av kvinnor. När jag 

talar om sportnyheter som handlar om sporten i sig syftar jag främst på nyheter som behandlar resultat – 

vinster och förluster etc. Samtliga fyra hyllande texter som är skrivna om Reza Madadi är skrivna av 

män och har kopplingar till hans matcher. Av hans fyra skandalrelaterade texter som främst handlar om 

hans medverkan i rånet är två skrivna av män och två av kvinnor. En av de positiva texter som är 

skrivna om Hedman är resultatinriktad och handlar om hans comeback efter en skada, texten är skriven 

av en man. Gällande texterna om Ludmila Enquist så är två av de positiva texterna skrivna av män och 

de två resterande av kvinnor. I dessa texter är det lite svårare att märka av skillnaderna mellan 

resultatinriktade nyheter och de icke resultatinriktade nyheterna. Dock är de två texterna som är skrivna 

av män något mer resultatinriktade än de två som är skrivna av kvinnor.  

 

                                                 
54 Ibid, s. 25 
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Kleberg och Widestedt, Ledare i blåsväder – mediernas privatisering av kvinnor (Demokratinstitutet 

Mitthögskolan, 2002) 

 

Kleberg och Widestedt diskuterar i sin text Ledare i blåsväder - mediernas privatisering av kvinnor 

risken med att som offentlig person bjuda in medierna i sitt privatliv. De tar upp exemplet med Gudrun 

Schyman som varit öppen gentemot allmänheten med sina kärleksrelationer. Detta har i efterhand visat 

sig vara ett dumt beslut då information som hon delgett angående sitt privatliv sedan använts som 

ammunition för medierna att avlossa tillbaka mot henne.55 Mediechefen Mikael Olsson har däremot 

mött medierna med en motsatt strategi och inte varit lika öppenhjärtig med att dela med sig av sitt 

privatliv. Detta visade sig vara ett betydligt smartare drag då medierna visade större hänsyn gentemot 

hans privata aktioner.56 Det går att notera liknande tendenser kring mediernas bevakning av idrottarna. 

Magnus Hedman var en av de idrottsmän som under sin karriärs ljusa stunder bjöd in medierna och 

delade med sig en massa smaskig information kring sitt förhållande och familjeliv. Detta visade sig i 

slutändan påverka honom negativt då medierna under hans mörkare perioder hade tillräckligt med 

information för att skapa och förstora skriverierna kring hans förhållande. Även Ludmila Engquist var 

välkomnande mot medierna och de fick ta del av hennes och makens privatliv. När medierna senare 

gjorde henne till skandalernas kvinna uppstod en massa diskussioner kring hur hennes make som också 

var hennes tränare påverkat henne negativt.  

 

Det skrevs i liten grad om både Reza Madadi och Mikaela Laurén under toppen av deras karriärer, dock 

skrevs det betydligt mer när det handlade om deras skandaler. Inte nog med att det skrevs om dem i en 

liten omfattning under deras karriärmässigt ljusa stunder, de var också sparsamma med att lämna ut allt 

för mycket privat information till medierna vilket även kom att löna sig för dem bägge. Under en av 

skandaltexterna där Madadi misstänktes ligga bakom rånet på Östermalm nämns hans fru i en mening, 

men mer än så kunde inte skrivas om henne med tanke på att det inte fanns tillräckligt med information 

om henne. Även Mikaela Lauréns pojkvän slapp undan skriverier, trots att han var inblandad i hennes 

skandal och också var misstänkt hos polisen, detta antagligen på grund av att medierna inte hade 

tillräckligt med insyn i parets förhållande och för att hennes pojkvän var allt för okänd för medierna.  

 

 

 

 

                                                 
55 Kleberg Madeleine & Widestedt Kristina, Ledare i blås väder, s. 95 
56 Ibid, s. 97 
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Allern og Pollack, Skandalenes markedsplass (Bergen, Fagbokforlaget, 2009) 

 

Författarna tar i sin bok Skandalenes markedsplass upp sju olika hypoteser gällande politikerskandaler. 

Några av dessa hypoteser går att relatera till min undersökning. En av hypoteserna – 

individualiseringshypotesen - handlar om att den utsatte politikern oftast hängs ut i medierna på ett 

individuellt plan, det vill säga att ledare, lagkamrater och andra i den utsattes omgivning som kan 

påverka de individuella handlingarna hamnar utanför mediebevakningen. Denna hypotes stämmer 

relativt bra med vad som framkommer i min undersökning. Även när det gäller mediebevakningen av 

idrottarna så är det den utsatte som ställs mot väggen och all fokus och uppmärksamhet riktas mot 

denne. Medierna använder sig därmed av en strategi där vi som åskådare direkt kastas in i händelsernas 

centrum utan att riktigt få någon försmak av vad de bakomliggande orsakerna egentligen är. Detta 

medför en hel del svårigheter för oss läsare att känna sympati och förstå varför den utsatte agerat som 

den gjort, vilket i sin tur gör det hela till ännu större skandal.   

 

En annan hypotes som tas upp i boken riktar sig mot könsfördelningen och handlar om att medierna har 

en större tolerans gentemot kvinnor än mot män inom politiken i samband med skandaler. Däremot 

förväntar sig medierna att kvinnor ska vara mer empatiska än män. Det går att notera liknande mönster 

gällande mediebevakningen av idrottarna. Att medierna gått allt hårdare mot kvinnorna märks tydligt 

bland annat genom vilka de låter komma till tals i de olika texterna. När medierna skriver om 

skandalerna kring Ludmila Engquist och Mikaela Laurén får andra personer inom samma idrottsgren 

chansen att uttala sig och kommentera skandalen. Men så är inte fallet när det handlar om männen, där 

förekommer inte kommentarer och dylikt från lagkamrater i samma grad. När bland annat lagkamraterna 

får komma till tals angående kvinnornas skandaler är det oftast i form av att de uttrycker sin besvikelse 

över det inträffade. 57 

När det handlar om genusfrågorna kring mediebevakningen av politikerskandaler talar skribenterna 

mycket om de olika förväntningar som ställs på män respektive kvinnor. De menar på att det är enklare 

för männen att handskas med medierna efter skandal då medierna inte kräver lika mycket av dem. 

Genom att visa ödmjukhet, svälja sin stolthet och våga visa sig svag så ökar männen sina chanser för att 

bli förlåtna av medierna. Men för kvinnor som försöker med samma medel är det inte lika enkelt, det 

krävs mer än så för att komma undan mediernas hetsjakt efter en skandal. Detta är en problematik inom 

genusområdet som synts rätt tydligt i min undersökning. Efter att Magnus Hedman och Reza Madadi 

rubricerats för sina skandaler fick de båda chansen att uttala sig och ge sin bild av vad som inträffat. 

                                                 
57Allern Sigurd & Pollack Ester, Skandelens Markedplass, s. 23  
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Men när det gäller kvinnorna, Ludmila Engquist och Mikaela Laurén ser situationen väldigt annorlunda 

ut. Medierna har med andra ord krävt att männen ska förklara sig medan de av kvinnorna har krävt 

förlåtelse. När det skrivits om kvinnornas skandaler har det tagits upp diskussioner som att det som 

inträffat är en skam för sporten och försämrar ryktet för sporten också vidare. Att de kvinnliga 

skandalerna skulle ha större inverkan på sportens rykte är tveksamt då intresset för de manliga sporterna 

oftast är större.  

 

Allern och Pollack talar om mediernas förväntningar på en god manlig politiker respektive en god 

kvinnlig politiker och menar på att det förväntas mer av en kvinnlig politiker i samband med en skandal. 

58 Detta går att jämföra med förväntningarna på idrottarna som förebilder, genom att studera samtliga 

rubriker till texterna som skrivits i samband med idrottarnas skandaler går det att notera tydliga 

skillnader mellan behandlingen av männen och kvinnorna. På följande vis lyder samtliga rubriker till 

männens texter angående deras skandaler: ”Nöjesbladet: Hedmans nya jobb- fylleturné”, ”Hedmans och 

Graafs strid om pengarna”, ”Hedmans företag i konkurs”, ”Hedman ska avslöja allt”, ”Här slår 'Mad 

dog' till mot lyxbutiken”, ”Stjärnan nekar till vansinnesflykten”, ”MMA-stjärna häktad för rån” och 

”'Mad dogs' försvar: Husby-kravallerna”.  

Kvinnornas rubriker lyder enligt följande: ”Du kanske undrar vad du ska göra nu, Ludmila - jag vet 

inte”, ”Leve Ludmila Viktorovna Leonova! En patetisk reaktion”, "Häxjakten är Ludmilas rätta straff". 

Sven Nylander till attack mot dopade”, ”Tårarna, bragderna, skratten, gulden...& SVEKET”, "Jag var 

desperat", ”Simstjärnan Mikaela Laurén inför doping-rättegången:. "Jag mår väldigt dåligt psykiskt”, 

"Jag har velat dö". VM-simmerskan Mikaela Laurén om fängelsestraffet:"Jag har aldrig sett doping som 

något farligt” och ”Laurén: Jag har blivit utnyttjad”.  

 

Rubrikerna talar sitt tydliga språk. En större press sätts på kvinnorna när det gäller att visa empati och 

sympati. Gällande männens rubriker handlar det främst om deras ställningstagande, ”Mad dogs’ 

försvar”, ”Hedman ska avslöja allt” och ”stjärnan nekar” är bara några exempel. Kvinnornas rubriker 

behandlar det känslomässiga i hög grad, ”tårarna, bragderna, skratten, gulden…& SVEKET”, ”jag mår 

väldigt dåligt psykiskt” och ”jag har velat dö” är några exempel. Att skriva ordet sveket med stora 

bokstäver och att ha med ord som dö i en rubrik tyder på vilken hög förväntan medierna har på 

kvinnorna när det kommer till det känslomässiga.  

 

 

                                                 
58 Ibid, s. 173  



 34 

6. Slutsats och diskussion 

 

I samband med att dessa fyra idrottare var involverade i diverse skandaler kom skriverierna kring dem 

att förändras avsevärt jämfört med tiden då det skrevs om dem i samband med deras bragder. Hedman 

som levt ett glamouröst och lyxigt liv tillsammans med sin fru under sin aktiva karriär kom att känna på 

baksidan av ett allt för hejvilt spenderande. Ekonomiska svårigheter och ett krassligt förhållande låg 

som grund för Hedmans val att använda sig av anabola steroider, vilket han själv förklarat att han gjorde 

för sitt välmående då han vid denna tidpunkt kände sig svag, både psykiskt och fysiskt.  

 

Efter Hedmans skandal började mediedrevet eskalera och det skapades en massa skriverier om hans 

privatliv, mycket handlade om hans äktenskapsproblem med hustrun Magdalena Graaf. Under Hedmans 

bragdperiod fick han som jag tidigare nämnt komma till tals mycket men i samband med hans skandal 

fick helt plötsligt andra personer mer utrymme i texterna om honom och deras åsikter blev betydligt 

viktigare. Så var även fallet för Ludmila Engquist som under sin storhetstid fick chansen att komma till 

tals mycket i sina texter och hennes ord och tankar prioriterades i texterna. Men efter skandalen då hon 

testats positivt för doping löd tonerna helt annorlunda. Mer fokus riktades mot hennes förhållande som 

hon hade med sin tränare och mycket handlade om att de tillsammans låg bakom skandalen. Även i 

hennes fall blev förekommandet av andra personers åsikter allt viktigare i skriverierna kring henne.  

 

Mikaela Laurén och Reza Madadi var båda väldigt okända för medierna innan deras skandaler, särskilt 

Mikaela Laurén. Det skrevs knappt något om henne innan hennes skandal men så fort medierna fick 

reda på den inträffade skandalen startade skriverierna kring henne och helt plösligt var hon 

”simstjärnan” vilket är en konstig benämning då hon innan skandalen verkade var så gott som okänd för 

medierna. Är man inte känd bland medierna är man knappast känd bland allmänheten och därmed är 

benämningen ”simstjärnan” ett ganska märkligt val från journalisternas sida.  I Peter Dahléns bok Sport 

och medier diskuterar han just denna fråga huruvida man räknas som en idrottsstjärna eller inte. Han 

menar på att idrottare räknas som stjärnor när de gjort sig kända för en bredare publik, det vill säga att 

de gjort sig kända för allmänheten och inte bara för de sportintresserade. En idrottsstjärna är med andra 

ord någon som man på ett eller annat vis känner till eller har hört talas om via medierna utan att ens 

behöva veta vilken sport stjärnan sysslar med, Anja Pärsson är ett exempel på en svensk idrottsstjärna.  

Under Reza Madadis glansiga dagar, när han presterade som bäst beskrevs han oftast som den svenska 

MMA-fightern bland medierna. Han framstod allt mer som om sportens nya nationalhjälte men plötsligt 

hände det som inte fick hända. Efter att spekulationerna börjat cirkulera bland de olika medierna 

angående hans inblandning i rånet mot en väskbutik på Östermalm tilldelades han numera en annorlunda 
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beskrivning. Sedermera kom han endast att beskrivas som MMA-fightern och inte den ”svenske” 

MMA-fightern. 

 

Det finns inga märkbara skillnader gällande nyhetsinnehållet av de texter som skrivits i Aftonbladet 

respektive Expressen under idrottarnas bragder. De flesta texterna som skrivits i samband med 

bragderna har varit väldigt positiva och hyllande gentemot ”stjärnorna” som de för det mesta kallats. En 

intressant upptäckt som dykt upp under undersökningens gång är att kvantiteten däremot varierat en hel 

del tidningarna sinsemellan beroende på idrottarnas status. Bland de fyra idrottarna som jag valt att ha 

med i min undersökning kan två av dem räknas som mindre kända, dessa två är Reza Madadi och 

Mikaela Laurén. När det skrivits om dessa två idrottare i samband med deras skandaler har Expressen 

dominerat antalet skrivna texter kring fallen. Gällande Madadi så har Expressen skrivit 13 texter och 

Aftonbladet 10 och för Laurén har motsvarande siffror varit Expressen 19 och Aftonbladet sex. Medan 

Aftonbladet dominerat skrivandet kring Ludmila Engquists fall med 168 skrivna texter gentemot 

Expressens 121 skrivna texter. Gällande Magnus Hedman domineras skrivandet under hans skandalösa 

period av Expressen, problemet här är att det inte riktigt går att räkna med Hedman i den här frågan då 

både Hedmans förnamn och efternamn är ett väldigt vanligt förekommande i Sverige. Söker man på 

Hedmans namn på Retriever dyker en massa texter upp som inte alls har någon koppling till 

fotbollsspelaren Magnus Hedman.  

 

Sportbladet (Aftonbladets sportsidor) som tilldelats priserna Årets dagstidning digitalt och Årets 

nyhetssajt är den större tidningen i förhållande till Expressens sportsidor.59 Därmed kan det vara så att 

sportnyheter som handlar om välkända namn prioriteras hos Sportbladet då läsarna känner sig mer 

bekanta med dessa, vilket i sin tur leder till att Expressen mer försöker fokusera på att komma med 

något nytt eftersom de inte kan konkurrera med de ”stora” nyheterna. Detta kan vara en av 

anledningarna till att Expressen publicerar fler skandalnyheter om de mindre kända idrottarna. 

Skriverierna som skapats i samband med idrottarnas skandaler har sett annorlunda ut i de båda 

tidningarna. Skribenterna från Aftonbladet har varit väldigt hårda i sitt sätt att skriva samtidigt som de 

verkligen velat hänga ut idrottarna och göra dem till syndabockar, detta syns tydligt på valet av källor 

som får komma till tals i texterna. Expressens skribenter har däremot varit mer noggranna med att inte 

hänga ut någon på förhand och de använde sig även av ett försiktigare språk samtidigt som de inte 

försökte förstora nyheterna i samma grad som Aftonbladets skribenter. 

 

                                                 
59 Sportbladet (Aftonbladet), http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/robertlaul/article18375016.ab, hämtad 18 

februari 2014 
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Både när det gäller Aftonbladet och Expressen går det att märka av tydliga skillnader i 

nyhetsframställningen under bragder respektive skandaler. Den intressanta frågan som dyker upp är 

vilken rätt journalisterna har att vrida och vända på sina nyheter för att skapa detta mediedrev? Vi börjar 

med mediedrevet som uppstod kring Magnus Hedman. En före detta välkänd fotbollsmålvakt som under 

sin storhetstid hyllades något enormt i både Aftonbladet och Expressen. Medierna älskade honom och de 

var stolta över att ha en svensk representant på den stora internationella fotbollsscenen. Han var stor, 

stark, snygg och hade ett framgångsrikt liv både som fotbollsspelare och familjefar. Han fick komma till 

tals mycket i texterna som skrevs i samband med hans framgångar och hans egna åsikter hamnade 

verkligen i centrum. Ludmila Engquist hyllades som en svensk hjältinna och lovorden kring henne gick 

inte av för hackor, hon hade åstadkommit det omöjliga – att vinna en medalj trots att hon led av cancer. 

Reza Madadi var den ”svenska MMA-stjärnan” som hyllades som publikfavorit och sågs som sportens 

blivande stora svenska hopp. Sist men inte minst har vi Mikaela Laurén som knappt gjorde något väsen 

av sig bland medierna under sina framgångsrika år som simmerska.  

 

Det märks tydligt att medierna sätter en enorm press på både idrottare och politiker. Misstag är något 

som vi alla kan göra och ofta får man en andra chans. Men det är inte lika enkelt att begå ett misstag 

som en känd idrottare eller politiker. Även fast du avslutat din aktiva karriär eller för tillfället inte utövar 

sporten så kommer du fortfarande att vara ett eftertraktat byte för medierna och rätten att förbli en 

”normal människa” är förbrukad den dagen du en gång hamnat i mediernas centrum som en känd 

person. Med andra ord ställer medierna stora krav på dessa kända personer, att alltid föregå med ett gott 

exempel och aldrig bryta mot reglerna – inte nog med att det kan bli rättsliga åtgärder, som känd person 

kommer du även att få ditt straff av medierna – detta ingår på något vis. Som känd idrottare eller 

politiker får man helt enkelt räkna med att ena dagen bara vara simmerskan och nästa dag vara 

simstjärnan eller att ena dagen ses som den manliga idealbilden till att nästa dag bli tilldelad en ny 

karriär – fylleturné. Medierna verkar ha tagit sig rätten att kunna behandla dessa människor hur de vill 

och problemet ligger just där, att medierna valt att statuera dessa människor som något övermänskligt 

som inte kan begå mänskliga misstag. 

 

Då medierna även ställer olika krav och har olika förväntningar på idrottarna och politikerna när det 

handlar om könsroller ifrågasätts deras opartiskhet i allt större grad. Sigurd Allern och Ester Pollack tar i 

sin bok upp exempel på hur medierna varierar sitt sätt att framställa nyheter beroende på om de är 

skrivna om män eller kvinnor. Som jag tidigare nämnt i min undersökning har det även visat sig att män 

och kvinnor inom idrotten behandlas på olika sätt av medierna när det handlar om skandaler. Därmed 
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står det klart att medierna fortfarande har en bit kvar att nå innan de kan leva upp till benämningen 

”samhällets objektiva informatörer”.  

 

Enligt författarna Bill Kovach och Tom Rosentiel har journalisterna en hel del skyldigheter när det 

handlar om att förse allmänheten med nyheter. De radar upp tio olika punkter som bör vara uppfyllda för 

att journalisterna ska genomföra sitt arbete på ett korrekt vis. Den första punkten som de tar upp handlar 

om att journalisterna alltid måste hålla sig till sanningen. I vilken grad journalisterna förhåller sig till 

sanningen i de texter som jag analyserat kan diskuteras. Genom min undersökning har det visat sig att en 

del journalister tar sig friheten att överdriva och förstora händelser. Visserligen håller de sig till 

sanningen till en viss grad men frågan är vart gränsen för överdrifter egentligen bör gå? Sanning är 

därmed ett väldigt svårdefinierat begrepp som kan tolkas på olika sätt, att överdriva och vinkla händelser 

är för många säkerligen en form av sanning och för andra en ren lögn.  

 

Punkt nummer sju handlar om att innehållet både ska vara intressant och relevant.60 Även den punkten 

kan ifrågasättas när det kommer till journalisternas agerande i de texter som jag analyserat. Att till 

exempel beskriva Magnus Hedman som ”fotbollsstjärnan” istället för den ”för detta fotbollsstjärnan” när 

han är ute och festar kan knappast anses vara relevant. Att gräva allt för djupt i en idrottares privatliv är 

också något som bör ifrågasättas när det handlar om journalisternas agerande. Vart går egentligen 

gränsen för det privata? För även idrottarna förtjänar att ha ett privatliv precis som vilken annan vanlig 

människa som helst.  

 

Enligt Spelreglerna för press, tv och radio finns det en del publicitetsregler som en journalist bör 

förhålla sig till. En av punkterna belyser hur viktigt det är att som journalist respektera den personliga 

integriteten hos personerna som det skrivs om och att man som journalist i allra högsta grad ska försöka 

att undvika att kränka en annan persons privatliv. Detta är något som journalisterna i min undersökning 

misslyckats med och som framför allt Magnus Hedman fått känna av då nästan allt som hände i hans 

privatliv publicerades i tidningarna. En annan punkt som tas upp belyser relevansen av att låta båda 

sidorna komma till tals i texterna. Journalisterna verkar i många fall dessvärre ha missat denna punkt då 

de i en del texter valt att låta den ena sidan dominera över den andra. På så vis har de texterna upplevts 

som vinklade. Även punkten som belyser vilka konsekvenser som kan uppstå om journalister inte är 

försiktiga med att publicera namn går att i ifrågasätta. Bland annat valde en del journalister att gå ut med 

                                                 
60 Kovach Bill & Rosentiel Tom, The elements of journalism, s. 5 
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Reza Madadis namn i medierna trots att han ännu inte blivit dömd. Madadi som hunnit bli en svensk 

publikfavorit inom sporten skulle vid ett friande förmodligen redan ha förlorat fansens förtroende.61  

 

Det går klart och tydligt att konstatera att det finns en hel del ouppklarade punkter när det handlar om 

journalisternas yrkeskodex. Journalistiken har utvecklats snabbt de senaste åren, mycket tack vare 

teknologins framfart. Förhoppningsvis kan även dessa bestående problem utvecklas i samma riktning, 

om inte idag så hoppas vi alla fall på det inom en snar framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Pressens Samarbetsnämnd, Spelregler för press, tv och radio, s. 7 
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Bilaga 1 

 

Definitioner och begreppsförklaringar 

 
Anabola steroider 

 

Genom kemiska förändringar i form av det manliga könshormonet testosteron utvecklar man anabola 

steroider, ofta är målet att ge musklerna en ökad tillväxt.62 

 

Bragd 

 

Genom en storslagen prestation har man stått för en bragd, oftast förkommer ordet i sportsammanhang.63 

 

Dramaturgi 

 

Något som berättas på ett dramatiskt vis eller vetskapen om det dramatiska berättandet.64 

 

FIFA 

 

Der fullständiga namnet är Fédération Internationale de Football Association och tillhör det 

internationella fotbollsförbundet som stiftade år 1904.65 

 

Genus 

 

Ett begrepp som används för att förstå de bakomliggande faktorerna som formar våran syn på 

människors sociala kön.66 

 

Guldbollen 

 

En utmärkelse som delas ut en gång om året till Sveriges främste manlige fotbollsspelare, Svenska 

Fotbollsförbundet står för prisutdelningen.67 

 

Mediedrev 

 

Ett förlopp som uppstår i samband med att ett antal medier under en och samma tidpunkt lagrar och 

publicerar ogynnsamma uppgifter om en person, organisation eller institution.68  

 

MMA 

 

Det fullständiga namnet är Mixed Martial Arts och det är en väldigt allsidig kampsport där allt från 

grepp till slag och sparkar är tillåtet.69 

                                                 
62 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/anabola-steroider, ”anabola steroider”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
63

 Folkets lexikon, folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/service?word=bragd, ”bragd”, folkets-lexikon.csc.kth.se, hämtad 28 

januari 2014 
64 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=dramaturgi, ”dramaturgi”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
65 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/fifa, ”FIFA”, ne.se, hämtad 28 januari 2014 
66 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=genus&type=NE, ”genus”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
67 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=guldbollen, ”guldbollen”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
68 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/mediedrev, ”mediedrev”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
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Nationalism 

 

Nationalism är ett tankesystem som grundar sig på att en viss grupp, alltså en nation prioriterar alla slags 

värden och intressen som gynnar den egna nationen framför andra kollektiva värden och intressen. För 

att dessa prioriteringar skall uppnås krävs det ett politiskt oberoende.70 

 

OS 

 

Det fullständiga namnet är de olympiska spelen och är benämningen på internationella idrottstävlingar 

som härstammar från antikens Grekland. Tävlingarna går av stapeln vart fjärde år och är uppdelat i två 

olika kategorier, sommarspelen och vinterspelen.71 

 

Premier league 

 

Premier league är Englands motsvarighet till Sveriges Allsvenskan, alltså landets högsta division i den 

inhemska fotbollsligan.72 

 

Retriever 

 

En av Nordens största leverantör av mediebevakning, medieanalys, företagsinformation samt redskap 

för redaktionell research.73 

 

Skandal 

 

En händelse som karaktäriseras av en allmän moralisk upprördhet eller något uppseendeväckande.74 

 

SM 

 

Olika former av idrottstävlingar som går av stapeln varje år, gäller både individuella sporter och 

lagsporter, där vinnaren utses till svenska mästare.75 

 

Stanozolol 

 

En syntetisk anabolisk steroid som utvinns ur testosteron.76 

 

Superior Challenge 

 

En av världens största tävlingsorganisationer inom kamporten MMA.77 

                                                                                                                                                                         
69 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=ultimate+fighting+championship, ”MMA”, ne.se, hämtad 27 

januari 2014 
70 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=nationalism&type=NE ”nationalism”, ne.se, hämtad 27 januari 

2014 
71 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/olympiska-spelen, ”olympiska spelen”, ne.se, hämtad 28 januari 2014 
72 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=premier+league, ” Premier league”, ne.se, hämtad 28 januari 

2014 
73 Retriever, www.retriever-info.com/sv/om-oss/, ”om oss”, retriever.se, hämtad 27 januari 2014 
74 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=skandal, ”skandal”, ne.se, hämtad 27 januari 2014 
75 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=svenska+m%C3%A4sterskapen, ”Svenska mästerskapet”, ne.se, 

hämtad 28 januari 
76 Google, www.google.se/?gws_rd=cr&ei=g9rmUtv8NIia4wTC8IDYBA#q=Stanozolol, ”stanozolol”, wikipedia.se, hämtad 

27 januari 2014 
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UFC 

 

UFC står för Ultimate Fighting Championship och är världens största organisation inom kampsporten 

Mixed Martial Arts, organisationen är amerikansk.78 

 

VM 

 

VM är förkortning på ordet världsmästerskap.79 

                                                                                                                                                                         
77 Superior Challenge – MMA-organisation, www.superiorchallenge.com/, ”Superior challenge”, superiorchallenge.com, 

hämtad 27 januari 2014 
78 Wikipedia, sv.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship, ”UFC”, wikipedia.se, hämtad 27 januari 2014 
79 Nationalencyklopedin – Uppslagsverk, www.ne.se/sok?q=VM, ”VM”, ne.se, hämtad 28 januari 


