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Your performance defines who you are: A critical discourse analysis of the 

framing of mental illness with elite athletes  	

Abstract 	
The aim of this study was to examine the depiction of mental illness with elite athletes. Mental illness 

has long been a sensitive object in the public's eye, but in recent years that has started to shift and the 

subject has destigmatized. More and more people are open and talk about their inner problems. But in 

one group in society the development has not been up to pace, and that is elite athletes. The study has 

also looked at the difference between tabloid and daily press. The theoretical framework was 

constructed by using the agenda setting theory, the framing theory, theories of media logic and the 

thoughts of news evaluation. The method used in the study was critical discourse analysis, and used in 

the way through out by Norman Fairclough and his three dimensional modell. A total of 38 articles 

from the newspapers Dagens Nyheter, Svenska dagbladet, Aftonbladet and Expressen was analyzed. 

The analysis found that the papers tend to portray mental illness as a negative major problem of 

today's society. A majority of the articles analyzed tended put the athlete aspect of the person in 

limelight, rather than letting the athlete just be a suffering person.  They way the papers achieved to 

sustain the image of being a unbeatable hero by reminding the audience about the athletic 

achievements won, when the athlete was presented in the article. 	

	
Keywords: Johan Franzén, Jenny Rissveds, mental illness, depression, concussions, concussion, eating 

disorder and eating disorders. 	
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1. Inledning	
Psykisk ohälsa har under en lång tid varit ett känsloladdat ämne i samhällsdiskussionen. Det är ett 

vanligt förekommande problem som kan drabba alla typer av människor, men sällan har denna 

allvarliga problematik diskuteras i det offentliga rummet (Wikström, 2015). 	

	
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under de senaste decennierna, vilket har 

medfört att ämnet avstigmatiserats. Fler och fler berättar om hur de mår när ingen ser på. Men trots en 

ny acceptans i allmänhet är det fortfarande ett känsligt ämne innanför elitidrottens väggar. Det glöms 

bort att idrottare också kan vara sköra människor, eftersom de förväntas vara osårbara och starka 

superhjältar (Bär & Markser, 2013: 205). Göran Kenttä som är forskare inom idrottspsykologi menar 

på att elitidrottare som mår dåligt sällan söker hjälp (Forsberg, 2018). 	

	
Två svenska elitidrottare som däremot har talat ut om sina psykiska besvär är hockeyspelaren Johan 

Franzén och mountainbike-cyklisten Jenny Rissveds. Johan Franzén nådde stora framgångar under sin 

karriär och blev, bland mycket annat, Stanley Cup-mästare med Detroit Red Wings. Efter att ha 

drabbats av flertalet diagnostiserade hjärnskakningar talade hockeystjärnan ut om fruktansvärda år i 

ångestladdat mörker (Bjurman, 2017). Jenny Rissveds är mountainbikecyklist och trots sin unga ålder, 

24, uppnått stora framgångar under karriären. Jenny Rissveds blev guldmedaljör när hon cyklade hem 

OS-guldet i Rio de Janeiro 2016, men efter det försvann hon från rampljuset. I februari 2018 kom 

beskedet att Jenny Rissveds skulle ta ett tävlingsuppehåll efter att hon haft en depression under två års 

tid (Jörnmark, 2018). 	

	
Den tidigare brottaren, Mikael Ljungberg, var under nära ett decennium en av Sveriges största 

idrottare. Under karriären vann han både OS-guld och VM-guld, men han bar även på en hemlighet 

som inte många visste om. Bakom ytan av framgång hade han svåra depressioner, vilket slutade med 

att han begick självmord 17 november 2004, 34 år gammal (Nilsson & Wagner, 2004). 	

	
Elitidrottens kultur svämmar över med citat som “no pain - no gain” och “make it or break it”. När 

elitidrottare får frågan varför de inte sökt hjälp när de mått dåligt, anger de stigmatiseringen som den 

största orsaken. Det vanligaste hos elitidrottare är att de söker hjälp hos en idrottspsykolog för att 

maximera prestationen istället för att ta hjälp av en legitimerad psykolog eller psykiatriker för klinisk 

problematik. De viktigaste utmaningarna för elitidrotten framöver är att skapa ett klimat där det är lika 

naturligt att prata om nedstämdhet och ångest som att söka hjälp för ett trasigt korsband (Åkesdotter & 

Kenttä, 2015: 34). 	
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Denna uppsats ämnar att undersöka hur media gestaltat två fall av psykisk ohälsa, där två svenska 

elitidrottare har talat ut offentligt om sin psykiska ohälsa. Detta blir intressant att studera eftersom 

media har makt att påverka allmänhetens uppfattningar samt kan ha en bidragande faktor hur 

samhället behandlar den psykiska ohälsan och personer som drabbats. 	

	
Tidigare forskning visar att drygt 30 procent av idrottare som deltar i svenska landslag lider av någon 

form av psykisk ohälsa (Åkesdotter & Kenttä, 2015: 32). I en undersökning med material, insamlat 

från 1980-talet, karaktäriserades framställningen av personer med psykisk ohälsa som passiva 

människor i behov av vård och terapi. Undersökningen kom även fram till att framställningen av 

psykisk ohälsa har förändrats över tid. Personer som drabbats är nu helt “vanliga” människor, som är 

kapabla att kunna ta ansvar för sin egen psykiska hälsa. 	

1.1 Syfte 	

Studien ämnar att undersöka gestaltningen av psykisk ohälsa i artiklar publicerade av Dagens Nyheter, 

Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet med Johan Franzén samt Jenny Rissveds. Studien 

ämnar även att undersöka hur rapporteringen skiljer sig mellan dags- och kvällspress. 	

	

1.2 Frågeställningar 	

	
• Hur framställs psykisk ohälsa hos dessa två elitidrottare i media?  

• Hur skiljer sig rapporteringen mellan dags- och kvällspress?  
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2. Bakgrund   	
I bakgrunden behandlas inledningsvis fakta kring de två elitidrottare som studien ämnar att undersöka, 

Johan Franzén och Jenny Rissveds. Sedan följer en ordlista som behandlar begrepp som uppsatsen 

kommer att tillämpa.  	
	

2.1 Johan Franzén 	

Den svenske hockeyspelaren Johan Franzén är född 23 december 1979 i Landsbro och debuterade för 

laget Detroit Red Wings i NHL, när han var 26 år gammal. Totalt representerade han klubben i elva 

säsonger och år 2008 tog han hem Stanley cup-pokalen med laget efter en sjunde och avgörande match 

mot laget Anaheim Ducks (Bjurman, 2017). 	

	
Under karriären drabbades han av fem dokumenterade hjärnskakningar, vilket blev slutet på hans 

hockeykarriär. Han spelade sin sista match för Detroit Red Wings i oktober 2015, det efter att ha fått 

ytterligare en smäll mot huvudet tidigare samma år. Därmed tvingades han till en ofrivilligt uppehåll 

från ishockeyn. 	

	
Flertalet hjärnskakningarna gav honom permanenta skador och den 7 april 2017 talade han för första 

gången ut i media om sviterna efter hjärnskakningarna. Vardagslivet präglas av migränattacker, 

utmattningssyndrom, sömnsvårigheter, panikattacker och ångest. I en intervju med Expressen sade han 

bland annat: ”Jag vill inte vara innanför de här väggarna. Det har varit så mycket ångest, panik och 

depression att jag vill ut” (Nordström, 2018). 	

	

2.2 Jenny Rissveds  

Jenny Rissveds är född 6 juni 1994 i Falun och är en professionell svensk mountainbike-cyklist. 

Sommaren 2016 blev hon Olympisk medaljör när hon tog OS-guld i Rio de Janeiro. Som ungdom 

tävlade Jenny Rissveds inom mountainbike och landsväg, där hon nådde stora framgångar som ung. 

Som 22-åring dominerade hon och blev bland annat världsmästare i U23-VM i Nove Mesto, Tjeckien 

(Nationalencyklopedin, 2019). 	
	
När hon tog OS-guld i Rio 2016 blev hon den första kvinnliga cyklisten i Sverige som 	
vunnit OS-guld. Som yngst i startfältet gjorde hon sitt livs lopp och tog hem guldet i överlägsen stil. 

Men bakom den lyckliga fasaden försämrades hennes mentala välmående och efter det försvann 24-

åringen helt från strålkastarljuset. Hon berättar senare att det inte berodde på den mediala 
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uppmärksamheten som blev efter guldet, utan ångesten hade funnits där långt tidigare (Jörnmark, 

2018). 	

	
Drygt två år senare, i februari 2018, kom beskedet att mountainbike-cyklisten Jenny Rissveds tar ett 

tävlingsuppehåll. Detta efter ha haft en depression och en ätstörning under flera års tid. På instagram 

beskrev hon det på följande sätt: ”Min första erfarenhet av ätstörningar kom för tre år sen, ångesten 

och skuldkänslorna var fruktansvärda. Jag försökte stoppa fingrarna i halsen flera gånger, men 

lyckades aldrig fullfölja. Jag började träna på extrema tider och satte upp schema för dagar då jag 

inte fick äta något. Något inuti mig sa att det inte var normalt, men jag kunde inte sluta. Mitt liv 

började likna en missbrukares” (Sunnervik & Tengblad, 2018). 	

2.3 Ordlista 	

Elit  

I sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets rangskalor, i t.ex. 

politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende (Nationalencyklopedin, 2019). 	

	
National Hockey League (NHL) 

National hockey league är den högsta hockeyserien i Nordamerika. Serien rankas som världens bästa 

liga inom hockeyn (Nationalencyklopedin, 2019). 	

	
Stanley Cup 

Stanley Cup är vinnarna av NHL (National Hockey League) (Nationalencyklopedin, 2019). 	

	
Psykisk ohälsa 	
Psykisk ohälsa är folkhälsoproblem som fått allt större uppmärksamhet i samhällsdiskussionen de 

senaste decennierna. Mental och psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande och kan drabba alla typer 

av människor som barn, ungdomar och vuxna (Regeringskansliet, 2015). Tecken på psykisk ohälsa 

kan vara att man känner sig ledsen, ensam, orolig och mår dåligt under en längre tid (Vårdguiden, 

2017). Symtom på psykisk ohälsa kan också vara saker som stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, 

ångest och svårigheter att hantera vardagen. Det är en sammanfattande term som innefattar både 

mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symptom som motsvarar kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos.  

 

	
I studien innebär begreppet “psykisk ohälsa” både tillstånd som uppfyller en klinisk diagnos, men 

även mindre allvarliga problem som oro, nedstämdhet och ångest.¨ 
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3. Tidigare forskning 	
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som handlar om psykisk ohälsa hos elitidrottare och 

medierapporteringen kring psykisk ohälsa. Först presenteras tidigare forskning om psykisk ohälsa ur 

ett idrottsmedicinskt perspektiv, detta för att få en förståelse om ämnet och dess historia. Sedan följer 

studier från det medievetenskapliga fältet. Den tidigare forskningen ger en möjlighet att kunna jämföra 

studiens resultat för att se eventuella förändringar eller likheter över tid. 	
	

3.1 Elitens osynliga hälsa 	

Det mänskliga psyket är något som behandlats i flertalet studier över tiden och psykisk ohälsa hos 

elitidrottare är även det en studerad del i psykologins värld. För att närmare kunna konkretisera vad 

sjukdomen psykisk ohälsa innebär och hur det kan manifestera sig hos elitidrottare har studien tagit 

del av tidigare forskning inom de psykologiska och idrottsmedicinska fälten. 	

	
Den vetenskapliga artikeln Elitens osynliga ohälsa, skriven av Cecilia Åkesdotter och Göran Kenttä, 

kartlägger psykisk ohälsa inom elitidrotten och har främst använts för att definiera vad psykisk ohälsa 

inom elitidrotten betyder samt vad det innebär för individen. Elitidrott ingår i en miljö som präglas av 

normer likt att du ska vara mentalt osårbar och en tuff vinnarskalle. Betydelsen av att hålla kroppen 

frisk och skadefri har ständigt hög prioritet för att prestera på topp. Bilden av elitidrottare är att de är 

friska och hela framgångsrika människor, men även den idrottsliga framgången kan ha en baksida som 

inte är synlig för betraktaren (Åkesdotter & Kenttä, 2015: 32). 	

	
Enligt Åkesdotter och Kenttä (2015: 33) lider elitidrottare av psykisk ohälsa i lika stor eller större 

utsträckning som normalbefolkningen. Ofta undersöks idrottarens fysiska kapacitet och status, men 

sällan undersöks den psykiska funktionsförmågan i lika hög grad. Men precis som livet i allmänhet 

bidrar idrotten till ljusa och mörka stunder. Den fullständiga glädjen vid framgång och den totala 

besvikelsen vid misslyckade prestationer märks tydligt. Det är också lätt att inse att idrottsliga 

motgångar av olika slag medför en mental påfrestning. Ur ett historiskt perspektiv beskrivs detta inte 

av idrottaren förrän karriären är avslutad, först där är det godkänt att blotta sin psykiska sårbarhet.  	

	
I artikeln hänvisar de till en annan svensk enkätundersökning från år 2015, som vid skrivande stund 

var opublicerad. Preliminära resultat från den svenska enkätundersökningen visade då att drygt 30 

procent av aktiva svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären. Alla de som deltog i 

undersökningen representerar svenska landslaget i sina respektive idrotter. Frågan som deltagarna fick 

besvara var; om de någon gång har mått så dåligt att de upplevt en funktionsnedsättning inom sin 
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idrott och i sitt vanliga liv under en tidsperiod av två veckor eller längre. Resultatet visade att 38 

procent av de kvinnliga elitidrottarna svarade “ja” respektive 20 procent av de manliga. Enligt 

undersökningen är de vanligast förekommande symtomen på psykisk ohälsa hos elitidrottare 

depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Elitidrottare har även en förhöjd sårbarhet för både 

överträningsrelaterad problematik, men också ätstörningar (Åkesdotter & Kenttä, 2015: 33). 	

	
Bilden av elitidrottaren som är mentalt tuff och osårbar stämmer inte överens med symptom som 

ångest, rädsla och depression. Psykisk ohälsa är förenat med stigma i samhället och än mer inom 

elitidrotten som präglas av en stark maskulin norm (Åkesdotter & Kenträ, 2015: 34). Sällan söker 

elitidrottare hjälp för sina symtom, detta på grund av stigmatiseringen av psykiska sjukdomar, vilket 

de själv har angett som den största orsaken. Det bedöms som en svaghet att söka hjälp för sina 

psykiska besvär, något som dessa tuffa och hårda idrottare inte vill definieras med. 	

	
Psykisk ohälsa är en bred definition, men är förknippat med mänskligt lidande. För en elitidrottare kan 

det betyda svårigheter att delta i både vardagliga aktiviteter och träning samt tävling. Den psykiska 

ohälsan är sällan ett statiskt tillstånd, utan kan uppkomma under hela idrottskarriären, eventuellt efter 

avslutad idrottskarriär. Åkesdotter och Kenttäs uppmaning är att det ska finnas rätt och professionell 

hjälp till hands för elitidrottare som behöver hjälp. Studien lyfter fram en mottagning i Stockholm som 

riktar sig till elitidrottare med psykologiska besvär som ett intressant projekt i rätt riktning (Åkesdotter 

& Kenttä, 2015: 35). 	

	

3.2 Public discourse in mental health and psychiatry: 
Representation in Swedish newspapers 	

Framställningen av psykisk ohälsa i media är även det ett relativt studerat ämne. En studie som 

undersöker framställningen och medierapporteringen kring psykisk ohälsa är Public discourse in 

mental health and psychiatry: Representations in Swedish newspapers av Robert Ohlsson (2018). 

Sammanlagt användes 691 artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som publicerades 

2009 rörande psykisk ohälsa. Studien använder en kvalitativ undersökning och artiklarna analyserades 

för att undersöka återkommande teman som kunde observeras i texterna samt hur dessa teman kunde 

antas forma den allmänna bilden av psykisk ohälsa. Slutsatserna var att psykisk ohälsa var ett väldigt 

bevakat tema under året som studerades. Enligt Ohlsson (2018) var det särskilt intressant med antalet 

olika berättarvinklar som observerades. Psykisk ohälsa beskrivs på många olika sätt att kontexten till 

slut blev motsägande mot sig själv. 	
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“A wide array of perspectives on mental illness are applied and commented on in the 

newspapers. […] .A variety of frameworks to make sense of mental health issues is thereby 

presented to the reader. But these different perspectives are not only presented alongside each 

other – the authors and persons quoted in articles often relate their views to those of others in 

ways that are explicitly challenging. In the material as a whole, there are few claims about 

mental health and illness that are not disputed or contested elsewhere. Debate, conflict and 

rejection of others’ positions render mental health as a highly controversial issue.” (Ohlsson, 

2017: 304). 	

	
Resultatet i studien visade att publiken får svårt att följa med i debatten om psykisk ohälsa, där ett 

brett spektrum i rapporteringen började utmana expert-rollen i artiklarna. I den ena artikeln kunde 

expert-rollen fungera som säker källa till kunskap till ett problem, medan expertens-rollen i nästa 

artikeln kunde utgöra roten till problemet. Även vem som ansågs vara expert blev också ett 

komplicerat ämne. I vissa situationer bedömdes en utbildad psykolog eller liknande inte kunna visa 

tillräckliga kunskaper gentemot en person med erfarenheter psykisk ohälsa. Ur Ohlssons (2018) studie 

är en observation hämtad från kriminaljournalistiken, där brottsartiklar använde psykologisk ohälsa 

som ett sätt att skilja gemene man från brottslingar. Psykisk ohälsa användes även som en förklaring 

till de gjorda brotten. Detta är intressant för denna studien för hur just gruppen “elitidrottare” 

behandlas, om de beskrivs på ett inkluderande eller exkluderande sätt. Det blir även intressant att 

jämföra om liknande mängd med vinklar och perspektiv uppstår inom genren sportartiklar som inom 

nyhets-, debatt-, ledar- och kultursidor. Detta eftersom studien inte ägnade något större fokus åt 

tidningarnas sportsidor. 	

	

3.3 Från ont i själen till terapi på appen 	

Karin Eklöf Lignell (2012) har undersökt om och i så fall hur Dagens Nyheters Insidan och Svenska 

Dagbladets Idagsidan har förändrat sättet att gestalta psykisk sjukdom och människor med psykiska 

problem. Analysen genomfördes i två sektioner med en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den 

kvantitativa delen mätte hur många artiklar om psykisk ohälsa som publicerats, vem som var 

huvudpersonen i texten och på bild, samt vilken typ av psykisk ohälsa som texten handlade om. 

Artiklarna i studien är insamlade från åren 1982, 1992, 2002 och 2012. Totalt undersöktes 204 artiklar 

publicerade på Dagens Nyheters Insidan och Svenska Dagbladets Idag sidor. 	

	
Den kvalitativa delen av studien har närmare analyserat åtta stycken artiklar från materialet för att se 

närmare på hur tidningar skrivit om psykisk ohälsa. Studiens slutsatser var att det skett en förändring i 

hur psykisk ohälsa framställs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I materialet, insamlat från 
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1980-talet, karaktäriseras framställningen av personer lidande av psykisk ohälsa som passiva 

människor i behov av vård och terapi. Under tidens gång har framställningen av psykisk ohälsa skiftat. 

Personer som drabbats är nu helt “vanliga” människor, som är kapabla att kunna ta ansvar för sin egen 

psykiska hälsa. Något som alltid funnits genomgående i alla årtionden som studerats är tabut eller 

stigmat om att tala ut öppet om sin psykiska ohälsa. Denna undersökning ger en intressant möjlighet 

att kunna få ett historiskt perspektiv och kunna jämföra studiens resultat med.  	

	
Från den kvantitativa delen av Eklöf Lignell (2012) kunde hon konstatera att antalet texter om psykisk 

ohälsa på Dagens Nyheters Insidan och Svenska Dagbladets Idagsidan minskade med tidens gång. 

Dock uppmärksammas en annan forskning i studien, av Ann-Sophie Magnusson (2010), som visar att 

medierna uppmärksammar psykiatrin mer frekvent i nyhetsmedier än tidigare . Den ökade 

utvecklingen som ska skett ska har, enligt forskningen, påvisats det senaste årtiondet. Anledningen till 

att Eklöf Lignells (2012) forskning visar motsägande resultat kan enligt henne förklaras med att 

materialet tar nya former. Det som kännetecknar reportaget karaktärsdrag som studien undersökt har 

tagit sig in på nyhetssidorna. Studien visar även upp ett exempel på denna utveckling från sitt eget 

material. Exemplet är från Dagens Nyheter och är ett reportage med en person som tidigare försökt att 

ta sitt eget liv och som gång på gång haft svårigheter få hjälp av vårdsystemet. Samtidigt i samma 

upplaga, så publiceras en statistiknyhet som visar att köerna blivit längre, närmare bestämt tredubblats 

till allmänpsykiatrin under en femårsperiod. 	

	
Eklöf Lignell (2012) kan också från sin undersökning dra slutsatsen att båda tidningarna behandlar 

ämnet psykisk ohälsa på ett liknande sätt. Forskaren har inte upptäckt några större skillnader 

tidningarna emellan rörande varken antalet publicerade artiklar, artiklar med en person som framträder 

i bild och i text eller vilka diagnoser som beskrivs. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

sköter framställningen av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar på ett nästan likadant sätt.  	

	

3.4 Newspaper coverage of mental illness in England 	

En undersökning från England som undersökt rapportering om psykisk ohälsa är Newspaper coverage 

of mental illness in England 2008–2011 av Amalia Thornicroft et al (2013). Det är en kvantitativ 

studie som uppkom för att undersöka effekter av att flera initiativ och kampanjer togs för att 

avstigmatisera det känsliga ämnet psykisk ohälsa i medierapportering.	

	
Författarna använde sig av metoden kvantitativ innehållsanalys. De använde sig av databasen The 

Lexis Nexis Proffesional UK och hämtade artiklar från från 30 olika dagstidningar landet runt. De 
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använde 35 stycken nyckelord under insamlingen av material och sammanlagt analyserades drygt 

3000 artiklar. 	

	
Undersökningens centrala resultat visade på att det hade blivit en ökning av artiklar med anti-

stigmatiserande element mellan 2008 och 2011. Författarna kan inte fastställa om ökningen beror på 

kampanjerna eller en ökad medvetenhet hos journalister om hur deras rapportering påverkar bilden av 

psykisk ohälsa. Författarna uppger i texten att det är mer troligt att det är en ökad medvetenhet hos 

journalister som är anledning till att artiklar med anti-stigmatiserande element har ökat (Thornicroft et 

al, 2013). 	

	
Resultaten visade också att det var en minskning av artiklar som innehöll stigmatiserande element som 

framställde psykiskt sjuka som en “fara för andra” eller “nedsättande språk” från 2008 till 2011. Detta 

tros vara ett resultat av en minskning i bevakningen av brott som begåtts av personer som tidigare har 

varit i kontakt med psykisk vård. Undersökningen visade att det blev mer och mer förekommande att 

personer som lider eller tidigare lidit av psykisk ohälsa eller sjukdom fick uttala sig och synas i 

tidningar över hela England. Dock hittade undersökningen inga bevis för hypotesen om att 

stigmatiserande artiklar ska ha minskat med tiden. Författarnas resultat visade på att för den 

undersökta perioden 2008 till 2011 låg stigmatiserade artiklar på en relativt jämn nivå för varje år som 

undersöktes (Thornicroft et al, 2013). 	
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4. Teori 	
Teorierna som studien ämnar att använda är dagordningsteorin (agenda-setting), gestaltningsteorin 

(framing), nyhetsvärdering och medielogik. Dessa teorier anses vara relevanta för studien, eftersom 

teorierna handlar om vad som uppmärksammas av media och hur händelserna gestaltas. 	
	

4.1 Dagordningsteorin 	

Dagordningsteorin, även känd som agenda-setting theory i internationella sammanhang, är teorin som 

utvecklades under 1970-talet av Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972). Enligt Dan Laughey 

(2007: 21-23) handlar teorin om makten som medier har över dagordningen och långtidseffekterna av 

mediernas påverkan. Journalisternas makt att värdera olika typer av händelser påverkar inte 

allmänhetens åsikter, vilket var uppfattningen tidigare, utan vad allmänheten ska ha åsikter om. 	

	
Exempelvis som i boken Handbok i journalistikforskning beskriver Adam Shehata (2015: 354) att 

Maxwell McCombs och Donald Shaw undersökte samspelet mellan de sakfrågor som dominerar 

mediernas nyhetsbevakning och den allmänna opinionen. I en artikel presenterade de resultatet av en 

undersökning genomförd i samband med det amerikanska presidentvalet år 1968. Undersökningen 

gick ut på att kartlägga vilka frågor medierna rapporterade om och fråga svarspersoner vad de ansåg 

vara landets mest angelägna samhällsproblem, för att sedan jämföra resultaten och de visade sig vara 

slående lika. En nyhetshändelse som till exempelvis hamnar på förstasidan antas vara viktigare än en 

nyhetshändelse som hamnar längre bak i en tidning (Laughey, 2007: 22). Även Peter Berglez och Stig 

Arne Nohrstedt (2009: 26) är eniga med Laughey om att de traditionella medierna har en markant 

makt att påverka vilka frågor som människor tycker är viktiga. Enligt teorin har medierna makt genom 

att de har kontroll över den politiska dagordningen, dvs. vilka frågor som ska uppmärksammas i 

debatten. 	

	
McCombs (2014: 61-62) talar om att dagordningsteorin har två stycken nivåer. Den första nivån som 

kallas för priming handlar om vad medierna uppmärksammar och i nästa steg vad medborgare anser är 

viktiga frågor. Den andra nivån kallas för framing handlar om hur medierna beskriver olika objekt och 

hur dessa uppfattas av medborgarna. Framing som handlar om gestaltning kommer att förklaras 

djupare och utvecklas i en senare del av kapitlet.  	

	
Betydelsen av dagordningsteorin kan därmed inte överskattas menar Jesper Strömbäck (2014: 101). 

Flera hundra dagordningsstudier har genomförts med olika metoder och det gör dagordningsteorin till 

en av de mest utforskade av alla teorier om mediernas effekter. Människor är behov av att orientera sig 
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och letar efter ledtrådar för att ta reda på vad som har hänt, vad som är viktigt och vad som kräver 

åsikter. Det sker genom att vi diskuterar med kompisar och bekanta eller att omgivningen observeras, 

men framför allt sker det genom att allmänheten konsumerar olika nyhetsmedier. Nyhetsmedierna 

bidrar till att organisera våra erfarenheter och upplevelser av verkligheten. Framför allt är de viktiga 

när det gäller ledtrådar till vad som är viktiga samhällsproblem, det vill säga om vad som står på 

samhällets dagordning. I och med att människor inte själva har kapaciteten att undersöka verkligheten 

för att ta reda på vilka frågor eller objekt som är centrala, vänder de sig till medierna för att få 

ledtrådar. Konsekvenserna blir att den vikt som medierna lägger vid vissa frågor överförs till 

medborgarna; de händelser som medierna ger mycket utrymme, blir de frågor som människor upplever 

som viktiga.   	
	

 

4.2 Gestaltningsteorin 	

Gestaltningsteorin eller engelska framing theory är, tillsammans med dagordningsteorin, de viktigaste 

teorierna när det handlar om att undersöka mediernas effekter (Strömbäck, 2014: 113). 

Teoretikerna  McCombs, Shaw och Weaver sade under sent 1990-tal att gestaltningsteorin är en 

påbyggnad av dagordningsteorin. Teoretikerna använde begreppet “second-level agenda-setting” för 

att beskriva effekterna av publikens tolkning av publicerade nyheter (Scheufle, 1999: 193). 

Gestaltningsteorin handlar om hur journalister återberättar händelsen, hur berättade aspekter påverkar 

tolkningen av en händelse. Eller som Robert Entman (1993: 52), en framträdande teoretiker som var 

med under gestaltningsteori tidiga stadium, skrev under tidigt 90-tal:”To frame is to select some 

aspect of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation” (Entman, 1993: 52).  	

	
De senaste decennierna har det varit en av de mest använda teorierna. Jämfört med dagordningsteorin 

är gestaltningsteorin en mångfacetterad teori: ”I en skepnad handlar den om hur mediernas 

gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma aspekter 

av verkligheten. I en annan skepnad handlar gestaltningsteorin om hur medierna, genom att gestalta 

verkligheten på vissa sätt men inte andra reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers 

sätt att betrakta verkligheten. I en tredje skepnad handlar gestaltningsteorin om mediernas innehåll 

och vad det representerar” (Strömbäck, 2014: 113). 	

	
Han menar på att journalistiska nyheter bör ses som (re)konstruktioner av verkligheten istället för 

spegelbilder av verkligheten. Nyheternas gestaltningar av verkligheten och verkligheten som sådan, 
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har alltid någon form av av relation. Däremot går det aldrig att sätta likhetstecken mellan verkligheten 

och mediernas bild av den. Medierna beskriver inte verkligheten, utan medierna (re)konstruerar och 

gestaltar verkligheten. Till följd av att journalisterna väljer vissa aspekter när de skapar sina artiklar 

och inslag gestaltar de verkligheten på ett särskilt sätt. Det leder till att de framhäver vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar. Den andra observationen som 

gestaltningsteorin grundar sig i är att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte 

är verkligheten i sig, utan nyheternas bild av den (Strömbäck, 2014: 114-115). 	

	
Journalistiska gestaltningar är oundvikliga, antingen orsakade medvetet eller omedvetet. Adam 

Shehata (2015: 361-362) menar på att mängden gestaltningar som analyserats av flera forskare kan 

man kategorisera i två grupper: politiska eller sakfrågespecifika gestaltningar och generella 

gestaltningar. När det handlar om mediernas gestaltningar av ett samhällsproblem är det inte bara vilka 

argument som lyfts fram, utan journalistiska gestaltningar är någonting mer. Det gäller alltifrån den 

journalistiska infallsvinkeln, vilka som får uttala sig, hur fakta presenteras och framför allt hur 

värdeladdade ord brukas. Enligt Adam Shehata brukar det benämnas som medielogik, vilket innebär 

de generella gestaltningarna som kännetecknas kunna förekomma i all typ av nyhetsrapportering. I stor 

utsträckning är tillämpningen av dessa gestaltningar en följd av värderingar, rutiner och praktiker som 

formar det redaktionella arbetet på en nyhetsorganisation. Det finns flertalet generella gestaltningar 

som betraktas som upprepande i den dagliga nyhetsjournalistiken. En ofta använd dramaturgiskt grepp 

inom journalistiken är konfliktgestaltning (conflict frame). Denna gestaltning definieras av en konflikt 

mellan en, eller flera, aktörer. I en nyhetsartikel kan aktörerna ställas mot varandra och dramaturgi kan 

uppstå. Det bli fokus på konflikter istället för enighet, vilket är så pass att det framträdande att det 

yttras som ett centralt karaktärsdrag. 	

	

4.3 Medielogik 	

Begreppet Medielogik utformades under slutet av 1970-talet när forskarna David Altheide och Robert 

Snow publicerade boken Media Logic. Enligt Altheide och Snow (1979) handlar medielogik om 

betydelsen som logik och ett mediums form i bildandet av kommunikationsprocesser samt mediernas 

egna regler (Lundby, 2009: 103). 	

	
Enligt Jesper Strömbäck (2014: 162) finns teorin om medielogik i olika former. I grunden handlar den 

om att mediets innehåll beror på vilket medieinnehåll som passar ett mediums format, organisation, 

yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet. En annan del av teorin i medielogiken är att 

medierna använder sig av olika berättartekniker för att tilltala människors uppmärksamhet, 

mediedramaturgin. De viktigaste teknikerna för berättandet är förenkling, tillspetsning, polarisering, 
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konkretion och personifiering. Enligt Gudmund Hernes som Jesper Strömbäck (2014: 163) refererar 

till råder samhället på underskott av uppmärksamhet och överskott på information. För att hantera den 

obalansen har medierna utvecklat de nämnda teknikerna. 	

	
Det har gjorts försök att studera i vilket omfång som några av medielogikens berättartekniker och 

olika nyhetsvärderingskriterier uttrycks i det journalistiska innehållet. Ett exempel handlar om nivån 

av personifiering, som innebär i vilken omfattning som journalistiken koncentrerar sig på konkreta 

personer i stället för på kollektiva organisationer eller abstrakta sammanhang. Undersökningar som 

gjorts i Sverige har resulterat i varierande slutsatser. Om utgångspunkten är Hot på agendan-

undersökningen är personifiering en frekvent journalistisk berättarteknik (Nord & Strömbäck, 2005). 

Förstasideartiklarna på Aftonbladet och Expressen präglades närapå 80 procent av en ganska eller 

mycket hög omfattning av personifiering, samtidigt som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var 

närmare 70 procent av motsvarande andel. Personifiering är ett vanligt förekommande eftersom det är 

sätt att konkretisera annars abstrakta frågor eller processer. Genom personifiering kan journalistiken 

konkretisera frågor eller händelser och underlätta för människor att identifiera sig med med 

nyheterna  (Strömbäck, 2014: 169). 	

	
Enligt Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2014) handlar medielogik om begränsningar som sätts 

av mediet som en händelse eller nyhet ska publiceras i. TV, radio, tidningar och internet är alla olika 

sorters medium som har sina fördelar och begränsningar. Vissa händelser som har nyhetspotential kan 

väljas bort på grund av att det inte går att framställa en händelse i ett specifikt medium och kommer 

därför inte med på dagordningen i huvudtaget. ”En händelse som är svår eller omöjlig att bildsätta 

med rörlig bild får svårare att passera [...] än en händelse som är lätt att bildsätta” (Weibull & 

Wadbring, 2014: 279). 	

	
Medielogik nämns i samband med, men även som en del, av medialisering. Medialisering handlar om 

att media rör sig mot att bli en mittpunkt för den sociala processen och skapar en en mediecentrerad 

offentlig sfär. Termen myntades under 1980-talet av Kent Asp och innebär, enligt Asp (2003: 47) 

mediernas osynliga maktutövning, där samhället blir mer och mer beroende av att media. Enligt 

Brants och Van Praag (2015: 396) blir detta som mest tydligt när sociala och kulturella händelser tar 

form och får mening genom media. Brants och van Praag ställer sig själva frågorna ”Would there, for 

example, be European cup football without televison? Would there be national grief over a murdered 

child without families holding a press conference or a televised vigil? Would there be a jihadist, an 

ebola panic, a wave of peadophile networks, without them being caught, magnified, disseminated and 

socially constructed by old and new media?” (Brants & Van Praag, 2015: 396). 	
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Medialisering har främst observerats inom den politiska kommunikationen där den osynliga 

maktutövningen kan anses vara en anpassning. En anpassning som aktörer på den politiska arenan, allt 

från enskilda personer till samhällsinstitutioner, gör för att synas mer i medier och föra sin egen 

agenda över på mediernas är ändra deras egna arbetssätt efter mediernas arbetssätt. Den här 

anpassningen av andra aktörer till att arbeta efter journalisters och medias tankemönster, är enligt Asp 

(2003: 47) en anpassning till medielogiken.	

	

 

4.4 Nyhetsvärdering 	

Dagligen erbjuds det nyheter på den kommersiella marknaden. Nyhetsbyråer och redaktioner är 

dagligen tvungna att prioritera “objektiva” neutrala utformade nyheter för att kunna sälja dem till en 

brokig masspublik. Det som prioriteras ska gärna vara avvikande och sensationellt. Denna process 

kallas nyhetsvärdering. Medieforskaren Bengt Johansson sammanfattar kriterierna för vad publiken 

antas vilja ha: “Nyheterna karaktäriseras av att vara ny information som på olika sätt avviker från det 

förväntade och vår egen situation. Människor ska också kunna identifiera sig själva med händelsen, 

vilket göt att sådant som ligger nära människor kulturellt och geografiskt intresserar dem mer.” 

(Häger, 2014: 128). 	

	
I en svensk sammanställning från 1985 gjordes av professor Håkan Hvitfelt i rapporten På första 

sidan, en studie i nyhetsvärdering. Genom studierna har det observerats att händelser som blir nyheter 

har vissa gemensamma egenskaper. Parametrarna eller kriterierna som en händelse bör uppfylla för att 

kunna kvalificera sig som en nyhet är bland annat: närhet till publik, sensation/avvikelse, 

elitcentrering, kända personer, förenkling och konflikt (Hvitfelt, 1985).  	

	
Även Marina Ghersetti, som författat i boken Medierna och demokratin, har beskrivit en liknande 

teori. Kriteriet närhet till publiken innebär en händelses tidsmässiga, geografiska och kulturella 

avstånd till den tänkta publiken. Dessa tre avstånd har en påverkan på hur mycket uppmärksamhet en 

händelse kommer att få. Om en händelse nyligen utspelat sig på en plats i närheten som stad, land eller 

grannland och handlar om något som basen av läsare kan relatera till, så bedöms den specifika 

händelsen vara mer nyhetsmässig än andra händelser (Ghersetti, 2012: 212-213). 	

	
Nästa kriterium är det så kallade sensation/avvikelse som i allmänhet handlar om oförutsedda och 

ovanliga händelser. Vanligtvis har händelser av denna karaktär negativa inslag, vilket oftas handlar om 

kriminalitet, olyckor, krig och katastrofer. Händelser med negativa konsekvenser tenderar att få ett 
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större nyhetsvärde (Ghersetti, 2012: 213). Enligt Einar Østgaard (1965) innehåller alla händelser som 

blir nyheter ett visst mått av sensation, annars skulle de sannolikt aldrig få någon uppmärksamhet. a	

	
Det tredje kriteriet benämns som elitcentrering. Inom nyheter är det vanligast med att någon sorts 

organisation eller person som uppnår någon form av elitstatus som kommer att synas och höras, vare 

sig i politiska, ekonomiska, kulturella eller idrottsliga sammanhang. Anledningen till att högt uppsatta 

personer oftast kommer till tals i nyheter är för att de ofta besitter information som efterfrågas av 

medier, samt att dessa högt uppsatta personers handlingar har stor betydelse för samhället och 

befolkningen. Det rangordnas ofta i makt mellan elitaktörerna. Den med, endera personer, institutioner 

eller organisationer, mest makt och inflytande får också förekomma oftast (Ghersetti, 2012: 213-214). 	

	
Tills sist kommer förenkling och det handlar om nyheternas format. För att göra nyheterna tillgängliga 

och intressanta handlar nyheter oftare om enskilda händelser än om utdragna och komplicerade 

förlopp. Medierna använder sig av ett mer avskalat och konstlat språk i sin rapportering. Det avskalade 

språket används för att göra nyheterna mer tillgänglig för allmänheten samt att det blir lättare att göra 

nyheten intressantare för betraktaren. Detta är bidragande orsaker till varför medier oftare väljer att 

rapportera om konsekvenser av enskilda politiska beslut än att rapportera om de förhandlingar som 

leder fram till beslutet. Liknande handlar det om att medier hellre rapporterar om enskilda kriminella 

handlingar än att rapportera om de sociala och kulturella strukturer som påverkar och kan orsaka 

kriminell aktivitet (Ghersetti, 2012: 214). 	
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5. Material och avgränsningar  	
Studien kommer att avgränsa sig med material från 6 mars 2017 till den 19 februari 2019. Första 

händelsen i ämnet som studien behandlar skedde först vid det datumet och anledningen till att avsluta 

avgränsningen den 19 februari är för att arbetet med analysen startade vid den tidpunkten. Eftersom 

idrottarna “talade ut” i media om sitt tillstånd under våren 2017 och analysarbetet inleddes den 19 

februari 2019 så känns det som en rimlig avgränsning. Under denna tidsperiod har rapporteringen 

kring fallen varierat, dels beroende på när idrottaren har varit aktuell men också när den valt att tala ut. 

Eftersom det fortfarande rapporterades kring de båda fallen vid tillfället när studien startade sin analys 

kändes det behövligt att ha med hela tidsspannet. 	

	
Sammanlagt är det fyra tidningar som kommer ingå i studiens analys, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Studien kommer att analysera sportartiklar, notiser, 

nyhetsartiklar och krönikor som har publicerats i dessa fyra tidningar under avgränsningens tidsperiod. 

Anledningen till att behandla dessa fyra tidningar är för att studien får två kvällstidningar och två 

dagstidningar att analysera samt jämföra. De fyra tidningarna är ledande i Sverige och har bland de 

största sportredaktionerna. Ingen av tidningarna har någon geografisk anknytning till fallen som 

studien kommer att undersöka, vilket innebär att tidningarna uppnår en mer neutral rapportering i 

stället för “hemmalagspatriotismen” som annars kan återfinnas inom sportjournalistiken. Dessa 

artiklar kommer sedan att hämtas och sammanställas från mediearkivet Retreiver. Detta eftersom 

mediearkivet på ett enkelt sätt ger möjligheten att hitta artiklarna som studien ämnar att undersöka. 

Totalt är det 38 stycken artiklar som analyserats, fördelat på 26 artiklar med Jenny Rissveds och 12 

artiklar med Johan Franzén. Eftersom idrottarna inte ska jämföras med varandra spelar antalet artiklar 

mindre roll, studien kommer därmed i huvudsak att fokusera på gestaltning. De ord som använts för 

att hitta de väsentliga artiklarna är: Johan Franzén, Jenny Rissveds, psykisk ohälsa, depression, 

hjärnskakningar, hjärnskakning, ätstörning och ätstörningar. 	
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6. Metod  	
Under detta kapitel kommer studiens val av metod att presenteras. Den metod som studiens författare 

valt att tillämpa är kritisk diskursanalys. Under rubriken förklaras metodens innebörd och hur den ska 

tillämpas. Fortsatt i kapitlet redogörs studiens material och avgränsningar samt metoddiskussion. 	
	

6.1 Kritisk diskursanalys 	

I den kritiska diskursanalysen förenas samhällskritik och vetenskap genom texter, vilket innebär att 

meningsskapande i tal, skrift och bilder, kategoriseras som diskurser. Enligt Berglez (2010: 267) 

definieras begreppet diskurs genom att beskriva det som: “Med diskurs menas att texter är inbäddade i 

olika situationer, institutioner och “osynliga” strukturer i samhället”. Diskursanalysen kan anta flera 

olika former och omfattar flera olika inriktningar (Bergström & Boréus, 2012: 358). Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (1999: 66) bör kritisk diskursanalys fastställas som en egen inriktning inom 

diskursanalysen. Representanter för kritisk diskursanalys menar på att det finns en anknytning till en 

samhällskritisk tradition: “Critical discourse analysis is an instrument whose purpose is to expose 

veiled power structures” (Wodak, 1996: 16). 	

	
Författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (1999: 66) påstår att Fairclough 

angreppssätt är den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur och 

samhälle inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen. Studiens analys kommer därmed utgå från 

Norman Faircloughs inriktning inom kritisk diskursanalys, även kallad som “”Dialectical-Relational 

Approach” (Bergström & Boréus, 2012: 373). Inom sin tolkning av diskursanalys och sin 

tredimensionella analysmodell har Fairclough definierat ett antal nyckelbegrepp. Enligt Fairclough 

bidrar diskurser till konstruera: sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem. I Fairclough perspektiv är det centralt att diskurs är en viktig form av social praktik, 

som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer samt maktrelationer. 

Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (Fairclough, 2010). 	

	
När diskurser ska analyseras bör man fokusera på två dimensioner, enligt Fairclough (2010). Den ena 

dimensionen är den kommunikativa händelsen och den andra är diskursordningen. Den kommunikativa 

händelsen är ett fall av språkbruk, detta kan vara flera olika saker som till exempel artiklar, intervjuer, 

etc. Den andra, diskursordningen, är summan av diskurstyper som används inom en social institution 

eller social domän. Diskurstyper är ett begrepp som definieras av att de består av diskurser och genrer. 	
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Genrer inom Faircloughs kritiska diskursanalys är ett språkbruk som är förbundet med och konstruerar 

en del av en bestämd social praktik, till exempel en intervjugenre eller en nyhetsgenre. Det finns 

diskursordningar runt omkring i samhället och inom varje diskursordning finns det olika diskursiva 

praktiker, genom vilka tal och skrift produceras och konsumeras. Varje enskilt fall av språkbruk 

innebär en kommunikativ händelse och varje kommunikativ händelse har tre dimensioner (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 73). 	

	

6.2 Tredimensionella modellen 	

Den kritiska diskursanalysen kan karakteriseras med hjälp av en tredimensionerad modell. Denna 

modell beskriver omfattande vad som främst kännetecknar den kritiska diskursanalysen. Modellen är 

en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Det 

innebär att undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser och sociala strukturer. Alla tre 

dimensioner ska dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse (Winther Jørgensen 

och Phillips, 1999: 74). I den modellen urskiljer Fairclough text, diskursiv praktik och social praktik 

som tre nivåer som kan urskiljas analytiskt och analyseras var för sig (Winther & Jørgensen, 1999: 

85). Om modellen utgår från textnivån är utgångspunkten lingvistisk, vilket betyder att 

utgångspunkten bland annat är textens grammatiska struktur. Den diskursiva praktiken har som syfte 

att analysera hur texter produceras, distribueras och konsumeras. När det kommer till den sociala 

praktiken i analysen menar Fairclough att man ska sätta diskursen i ett större socialt sammanhang 

(Fairclough, 2010). 	

	

	
     Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992:73).	
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I Winther och Jørgensens beskrivning av kritisk diskursanalys lyfter författarna några viktiga 

grammatiska element att använda som redskap i analysen. 	

	
Transitivitet innebär att fokuset i analysen är hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) 

med subjekt och objekt. Det intressanta med transitivitet är att det ger möjlighet att klarlägga 

ideologiska konsekvenser som olika framställningar i artiklarna kan innehålla. I rubriken ”50 

sjuksköterskor avskedades igår” innehåller den korta raden en passiv form och utelämnar agenten. I 

denna passiva formen framstår det som att avskedandet bara skedde, utan att någon kan ställas till 

ansvar. Textraden frånsäger ansvaret från någon sorts agent. Transitivitet kan även ta form som så 

kallad normalisering. Ett exempel på hur normalisering skulle se ut i samma situation skulle kunna 

vara ”Många avskedanden på sjukhuset”, där subjektet också försvinner och gör hela processen mer 

opersonlig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87) . 	

	
Modalitet innebär att analysera talarens grad av instämmande i en sats, i denna studie tillskrivs detta 

som hög eller låg modalitet. Vilken modalitet som en talare väljer har konsekvenser för konstruktionen 

av diskursens sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Påståendena ”det är kallt”, ”jag 

tycker det är kallt” och ”kanske är det lite kallt” är alla modaliteter att uttrycka sig om vädret. 

Påstående har alla olika grader av instämmande, eller affinitet. Det första påståendet är ett exempel på 

en bestämd kunskap, satsen ger sken av att vara tveklöst sann. De två andra påståendena uttrycker 

samma sak, att vädret är kallt, fast med en lägre affinitet. Detta blir intressant eftersom det är ett sätt 

att se vad en diskurs ser som kunskaper och sanningar inom den egna diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 88). 	

	
Andra redskap som studien tagit till hjälp i analysen av textnivån är följande begrepp: 	

	
Metaforer beskriver något i termer av något annat som det inte är, den överför betydelse från ett 

område till ett annat. Oftast sker överföringen från välbekanta och konkreta till det mindre 

erfarenhetsbaserade och mer abstrakta. Ett exempel på en metafor kan vara att “arbeta i motvind”. Om 

uttrycket har som syfte att vara metaforiskt görs en tankemässig överföring från erfarenheten att röra 

sig mot vinden till något slags arbete där man uppfattar att det finns svårigheter (Boréus och 

Bergström, 2012: 265). 	

	
Ethos och pathos är två verktyg inom retoriken som kan tillämpas i Faircloughs analys av 

textdimensionen. Ethos bygger på läsarens förtroende för avsändaren på grund av dennes klokhet eller 

kompetens (“tro på mig, jag är fil.dr”) och pathos innebär att skrivandet bygger på läsarens känslor 

och sinnestillstånd i situationen (Fairclough, 2010). 	



 24 

	
Ett annat begrepp som återfinns i Faircloughs andra dimension, diskursiv praktik, kallas för 

interdiskursivitet. Interdiskursivitet handlar om hur olika diskursordningar interagerar med varandra 

och inom sig själva. De kan vara så kallade kreativa och då blanda olika diskursiva praktiker vilket är 

ett tecken på och en drivkraft förändring inom diskursen, som också innebär att det är en drivkraft för 

en sociokulturell förändring. Diskursordningar kan också interagera med varandra på ett så kallat 

konventionellt vis också. Det innebär, i motsats till kreativt vis, att diskurserna har drivkraften att 

vidare upprätthålla den dominerande diskursen och därmed också upprätthålla den härskande 

sociokulturella ordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). 	

	
Intertextualitet är ett analysbegrepp, även den inom den diskursiva praktiken, som handlar om samspel 

och interaktion mellan texter och deltagare. Texter ska inte ses som enskilda och isolerade händelser. 

Texterna är istället en del av en större kedja som bygger på tidigare texter och formuleringar, samt att 

de också är en grund för kommande texter och formuleringar. Fairclough säger att man kan aldrig 

undgå att använda ord som andra har använt tidigare. Intertextualitet hänvisar till historiens inverka på 

en text och till textens inverkan på historien genom att texten bygger på tidigare texter och därmed 

bidrar till historisk utveckling och förändring (Fairclough, 2010). 	

	
Intertextualitet kan ta lite olika former i texter, hävdar Fairclough. En form kallas för manifest 

intertextualitet, där det är mycket uppenbart att texten bygger på sina föregående texter genom att till 

exempel genom att hänvisa eller referera till andra texter (Fairclough, 2010).	

	
	

6.3 Metoddiskussion	

Syftet med en kritisk diskursanalys är att se hur dessa tidningar framställer psykisk ohälsa. Genom en 

kritisk diskursanalys kan artiklarna analyseras på djupet om hur rapporteringen skildrats. Materialet i 

kvalitativa analyser blir oftast mindre än kvantitativa, vilket gör analysen mer grundlig (Nilsson, 2013: 

119). 	

	
Den psykiska ohälsan har länge varit ett stigmatiserat ämne i samhället och framför allt hos 

elitidrottare. Den viktigaste utmaningen för elitidrotten framöver är att skapa ett klimat där det är lika 

vanligt att söka hjälp för psykisk ohälsa som ett trasigt korsband (Åkesdotter & Kenttä, 2015: 

34).  Som studien tidigare berört, framhåller representanter för kritisk diskursanalys att det finns en 

anknytning till en samhällskritisk tradition i metoden. Det är anknytningen mellan analys av 

vardagliga fenomen, som samtal och tidningar, till att vidare kunna analysera ett samhälle och 
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institutioner som gör kritisk diskursanalys till en attraktiv metod att tillämpa i studien. Genom att 

analysera artiklar från tidningar kan slutsatser dras om hur vi som samhälle bemöter människor med 

psykisk ohälsa. En kritisk diskursanalys möjliggör en djupgående analys kring hur medierna 

rapporterar och framställer den psykiska ohälsan i artiklar som publicerats. Som tidigare tydliggjorts i 

teorikapitlet har media en bidragande makt att påverka allmänhetens uppfattningar om olika ämnen 

och händelser, genom dagordningsteorin, gestaltningsteorin och effekter av medialisering. Av den 

anledningen blir undersökningen relevant eftersom massmedier kan vara en bidragande faktor till hur 

samhället behandlar psykisk ohälsa och personer som drabbas. 	

	
Reliabilitet och tillförlitlighet innebär att mätningarna som studien tillämpar är korrekt gjorda. En 

kodning måste läggas upp så att olika kodare arbetar efter samma principer. Om flera undersökare som 

använder samma metod kommer till samma resultat, då har undersökningen hög reliabilitet (Thurén, 

2007: 26). För att en innehållsanalys som metod ska ha en hög tillförlitlighet krävs det att stegen som 

tas genom analysen redovisas tydligt, så att det går att verifiera det slutliga resultatet (Danielson, 2017: 

291). För många textanalyser är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga, eftersom det är en metod där 

man varken räknar eller mäter. Då handlar det mer om att vara noggrann i undersökningens alla steg 

och utesluta alla felkällor i största möjliga grad. Vilken tolkningsstrategin än är måste textläsningen 

vara tillräckligt ordentlig för det syfte studien har (Bergström & Boréus, 2012: 42). Studiens 

reliabilitet kan betraktas som låg, eftersom olika författare kan tolka och analysera de publicerade 

artiklarna på olika sätt. Innan analysarbetet genomfördes en mindre kontrollanalys av en fjärdedel av 

materialet. Detta för att författarna skulle kunna enas om en gemensam tolkningsstrategi, vilket ökar 

tillförlitligheten i analysen. Studiens alla led bedöms vara noggrant utförda och har strävat mot att 

eliminera alla felkällor som uppkommit. I resultatdelen presenteras studiens analys och tolkningar med 

hjälp av citat samt referat (Bergström & Boréus, 2012: 43). Studiens analysmaterial har analyserats 

flera gånger och samma resultat har framkommit. Avsikten är att garantera att personen i fråga är 

konsekvent i sina bedömningar (Bergström & Boréus, 2012: 43). Därmed ger det studien en god 

intrasubjektivitet. 	

	
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man vill undersöka och ingenting annat. På 

1800-talet bedömdes människors intelligens genom att mäta deras skallar. Man kunde exempelvis med 

hög precision dela upp människor i långskallar och kortskallar. Vid den tiden hade undersökningen 

hög reliabilitet, men nu finns det kunskap om att skallens form inte har någonting med intelligens att 

göra. Undersökningen saknade validitet och var därmed irrelevanta (Thurén, 2007: 26). Studiens 

validitet hänger samman med om studiens valda metod går att svara på de frågeställningar som studien 

har som avsikt att besvara. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen och Faircloughs 

tredimensionella modell ges det möjlighet analysera hur dessa två elitidrottare framställs i media, 

vilken typ av diskurs som framställs samt jämföra kvälls- och dagspress.	
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7. Resultat och analys 	
I följande kapitel kommer studiens resultat och analys gemensamt att presenteras. Undersökningen har 

sammanlagt analyserat 38 artiklar i hur den psykiska ohälsan gestaltas i tidningsartiklar med Jenny 

Rissveds och Johan Franzén. Det analyserade materialet har avgränsat sig från ena idrottarens första 

uttalande den 6 mars 2017 till analysens start den 19 februari 2019. 	

	
Under studiens undersökning har teman och diskurser påträffats, vilket kommer att kopplas till teori 

och tidigare forskning inom området. Med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell och dess 

redskap har följande diskurser och teman upptäckts som relevanta i sammanhanget: idrottaren framför 

personen, medicinsk diskurs och ansvarig diskurs. Det första temat handlar om hur den idrottsliga 

prestationen hamnar i centrum, där Johan Franzén och Jenny Rissveds ständigt introduceras som 

ambitiösa och framgångsrika idrottare. Det andra temat analyserar hur huvudpersonernas psykiska 

tillstånd presenteras i studiens material följt av det tredje temat som undersöker hur ansvaret fördelas i 

artiklarna. 	

	

7.1 Idrottaren framför personen	

Under temat som studiens författare valt att namnge som “Idrottaren framför personen” kommer fokus 

att ligga på hur artiklarna väljer att presentera artikelns huvudperson. Ett genomgående tema baserat 

på det analyserade materialet är att både Jenny Rissveds och Johan Franzén ständigt presenteras som 

framgångsrika och ambitiösa idrottare. Huvudpersonernas tilltalsnamn hamnar ofta i skymundan 

medan deras idrottsliga prestationer tenderar att beskrivas med tillspetsade och upplyftande ord. 	

	
Beskrivningar som “Cykelstjärnan (Dagens Nyheter, 2018-03-02) , Tre kronor-hjälten (Expressen, 

2018-12-24), OS-guldmedaljören (Dagens Nyheter, 2018-10-11)  och NHL-stjärnan” (Expressen, 

2018-05-29) används ofta i texterna för att framställa idrottaren. I en artikel med Expressen lyder 

ingressen “Nu berättar OS-hjälten för första gången om sina ätstörningar (...)” (Expressen, 2018-10-

11). Genom att presentera Jenny Rissveds som en OS-hjälte, i stället för att nämna henne vid namn, 

kan det betraktas som en prestationsdiskurs, där den idrottsliga prestationen ofta hamnar i centrum. 

Detta kan kopplas till studiens tidigare forskning, Elitens osynliga hälsa, där Kenttä och Åkesdotter 

beskriver att elitidrotten ingår i en miljö som präglas av normer likt att du ska vara mentalt osårbar och 

en tuff vinnarskalle. I och med att media beskriver dessa idrottare med tillspetsade och upplyftande 

ord upprätthåller de bilden av att elitidrottare är friska och framgångsrika människor (Åkesdotter & 

Kenttä, 2015: 32). 	

	



 27 

Många av artiklarna introducerar även läsaren och redogör bakgrunden för huvudpersonen genom att 

inleda texten med det idrottsliga. Ett exempel på detta är en artikel med Jenny Rissveds publicerad i 

Expressen: 	

	
“Mountainbikecyklisten stod för för en av de största överraskningarna under Rio Os 2016 när 

hon körde hem guldmedaljen. Efter Os-guldet nominerades Jenny Rissveds till tre priser på 

Idrottsgalan. Hon kammade dessutom hem priset i kategorin “Årets prestation”, före bland 

annat Sarah Sjöström som lämnade OS i Rio med hela tre medaljer” (Expressen,   2018-10-

11). 	

	
I exemplet ovanför, inleder de med att beskriva Jenny Rissveds som framgångsrik och lyckad idrottare 

innan de berättar om hennes tillstånd. En anledning till att journalisterna väljer att presentera dem på 

det sättet kan vara för att elitcentrerade människor oftast skapar uppmärksamhet och lockar till 

läsning. Elitcentrering är ett kriterium som används inom teorin nyhetsvärdering, något som beskrivs i 

det tidigare teorikapitlet. Både Jenny Rissveds och Johan Franzén tillhör landslaget inom respektive 

idrott och besitter därmed någon form av elitstatus. Troligtvis hade deras psykiska ohälsa varit 

ointressant att rapportera om, om det hade varit en alldaglig medborgare som drabbats. 	

	
“En rad hjärnskakningar förstörde Tre Kronor-hjältens och Detroit Wings-stjärnans 

hockeykarriär” (Expressen, 2018-12-24)	

	
I detta exempel beskrivs Johan Franzén som både Tre Kronor-hjälte och Detroit Wings-stjärna, vilket 

även det betraktas som upplyftande och tillspetsade beskrivningar. Sättet som både Jenny Rissveds 

och Johan Franzén genomgående framställs och presenteras som kan jämföras med studiens tidigare 

forskning. Där analyserar Ohlsson (2018) rapporteringen av kriminella som har psykiska problem och 

analyserar även hur de framställs i media. Inom rapporteringen av brott och kriminella aktiviteter, 

enligt Ohlssons observationer, används framställningen av psykisk ohälsa som en orsak till de 

begångna brotten och särskiljer kriminella från den vanlige medborgaren. I texterna placeras de 

kriminella i en viss grupp och beskrivs på ett exkluderande sätt 	

	
På ett liknande vis tenderar Jenny Rissveds och Johan Franzén att framställas i studiens analyserade 

material, där det i flera artiklar tenderar att uppstå en särskiljning mellan elitidrottare och den vanlige 

medborgaren. Trots att Jenny Rissveds och Johan Franzén är två vanliga medborgare beskrivs de ofta 

som presterande elitidrottare. I jämförelse med Ohlssons observationer och studiens material används 

inte framställningen av den presterande elitidrottaren som en orsak till den psykiska ohälsan, utan 

likheten är särskiljningen mellan grupperna. En anledning till att artiklarna använder sensationsartade 
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ord kan vara för att det lockar till läsning. Enligt teorin om medielogiken och Jesper Strömbäck (2014, 

163) har samhället underskott på uppmärksamhet och överskott på information. För att hantera den 

obalansen är ett knep att uttrycka sig med tillspetsade och sensationsartade ord för att utmärka sig. 	

	
När artiklarna granskades upptäcktes det även att idrottarnas prestationer, många gånger, beskrivs med 

hjälp av metaforer i texterna. Enligt Bergström och Boréus (2012: 264) beskriver metaforer termer av 

något annat som det inte är, den överför betydelse från ett område till ett annat. Genom att studera och	
analysera metaforer upptäcks och uppdagas ideologiska budskap som inte utsägs lika tydligt som de	
som uttrycks med bokstavligt formulerade argument eller uttalade ideér (Bergström & Boréus, 2012: 

264). För att beskriva Jenny Rissveds och Johan Franzéns idrottsliga prestationer används det 

metaforer som kan ha inverkan på läsarens uppfattning och föreställning hos personen. En mening 

som kan betraktas som en intertextuell kedja och som är en återkommande metafor i Aftonbladets 

artiklar är:	
	

“Jenny Rissveds blev hjälte med hela svenska folket när hon vann OS-guldet i Rio 2016”. 

(Aftonbladet, 2018-07-22).	

	

En jämförelse mellan kvälls- och dagspress är att artiklarna i kvällspressen, Expressen och 

Aftonbladet, använder mer laddade ord och meningar än vad dagspressen gör för att beskriva 

idrottaren. Ord som OS-hjälte, OS-guldmedaljör, elitcyklisten, blev hjälte med hela svenska folket, får 

betraktas som tillspetsade ord för att fånga publikens uppmärksamhet. Enligt Jesper Strömbäck (2014: 

163) är det en del av mediedramaturgin som ingår i medielogiken. Texterna innehöll därmed 

värdeladdade ord som målar upp en särskild bild av hur en elitidrottare ska prestera. Även bilderna 

som förekommer i Aftonbladet och Expressen tenderar till att vara mer dramatiska och 

prestationsinriktade än de som publiceras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 	

	
Rubrikerna i kvällspressen, Aftonbladet och Expressen, tenderar ha fler detaljerade och 

sensationsartade ord än dagstidningarnas rubriker. Många av artiklarna i kvällspressen hade flerradiga 

rubriker och skrivs många gånger med versaler, vilket resulterar i att det kan locka till läsning. Ett 

exempel på detta är en rubrik av Dagens Nyheter från när Jenny Rissveds valde att göra comeback 

efter sitt uppehåll: “Jenny Rissveds tillbaka efter svåra tiden - ställer upp i SM-tävling” (Dagens 

Nyheter, 2018-07-21). Aftonbladet har också rapporterat om nyheten och har som huvudrubrik i 

artikeln: “Tillbaka efter depression” följt av en underrubrik som lyder “OS-hjälten Jenny Rissveds 

gör blixtcomeback i dag” (Aftonbladet, 2018-07-21). Aftonbladet väljer att benämna hennes psykiska 

sjukdom i rubriken medan Dagens Nyheter är en aning reserverade i sin rubricering. Aftonbladet har 

även valt att benämna henne som OS-hjälte (Aftonbladet, 2018-07-21) medan Dagens Nyheter har valt 
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att benämna henne med hennes tilltalsnamn (Dagens Nyheter, 2018-08-23). Kvällstidningar riktar in 

sig på sensationella nyheter, bilder, sport och nöjen för att kunna sälja lösnummer, något som studiens 

teorikapitel om medielogik har redovisat för. Utifrån studiens analys upplevs det däremot som att 

rubrikerna stämmer överens med resterande innehåll och har inte haft som mål att vilseleda läsaren.	

	

7.2 Medicinska diskursen 	

Kommande kapitel har studien valt att kalla “medicinska diskursen”. Kapitlet kommer att handla om 

hur artiklarna i det analyserade materialet väljer att presentera Johan Franzén och Jenny Rissveds 

psykiska tillstånd. I det analyserade materialet har deras tillstånd en tendens att framställas som något 

negativt, eftersom det i många fall används negativt laddade ord som exempelvis lidit, drabbas, på 

grund av och förstörde som hjälp för att beskriva det psykiska tillståndet. Dessa ord kan betraktas som 

passiverande uttryck och exempel på detta går att finna i följande mening: 	

	
“Jenny Rissveds bröt med sitt proffslag på grund av depressionen som hon drabbades av efter 

OS-guldet” (Dagens Nyheter, 2018-07-21)	

	
“Jenny Rissveds, 24, berättade att hon lidit av ätstörningar” (Dagens Nyheter, 2018-10-23)	

	
“Hjärnskakningarna förstörde hans hockeykarriär (Expressen, 2018-12-23). 	

	
Genom att benämna den psykiska ohälsan med negativt lagda ord kan det konstrueras som en sanning 

för läsaren, vilket kan bidra till att psykisk ohälsa framställs som något negativt och skadligt. Det leder 

till att den uppsatta normen om att det är ett skadligt tillstånd förstärks, något som kan kopplas till 

Kenttäs och Åkesdotters studie om Elitens osynliga hälsa. I studien beskrivs den psykiska ohälsan 

som ett stigma i samhället och att elitidrottare undviker att söka hjälp av just den anledningen. Detta 

stigma i samhället är något som media bidrar till genom att måla upp den psykiska ohälsan som ett 

tecken på svaghet (Åkesdotter & Kenttä, 2015: 34). I och med ordvalen porträtteras både Rissveds och 

Franzén som offer och svaga personer. Även formuleringen ”lider av psykisk ohälsa” kan ge intrycket 

av att lidandet är konstant över tid, vilket inte ger utrymme för skiftande tillstånd. 	

	

Jenny Rissveds och Johan Franzéns tillstånd beskrivs även med hjälp av metaforer, vilket även deras 

prestationer gjorde i vissa fall. I två artiklar av Expressen beskrivs Johan Franzéns depression och 

ångest på följande sätt: 	
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“Sedan kastades Tre Kronor-hjälten Johan Franzén, 38, in i ett mörker av depression och 

mörker”. (Expressen, 2018-12-03) 	

	
“Det blir mörkt väldigt fort. Väldigt mörkt” (Expressen, 2018-12-23)	

	
Enligt Lakoff och Johnson (2003) är metaforer inte bara utsmyckningar i språket, utan verktyg som 

används, antingen medvete eller omedvetet, för att förstå omvärlden. Metaforerna säger någonting om 

hur världen tolkas i en viss språkgemenskap, vilket kan ha en inverkan på hur vi uppfattar 

samhällsfenomen (Bergström & Boréus, 2012: 266). Anledningen till att journalisten väljer att 

använda metaforer för att beskriva deras tillstånd i artiklarna kan vara för att förenkla och tydliggöra 

elitidrottarnas befinnande. En annan anledning till att det psykiska tillståndet beskrivs genom 

metaforer kan vara att det betraktas som ett tabubelagt ämne. Tillståndet beskrivs ofta som något 

abstrakt och otydligt, vilket kan bedömas som en osäkerhet hos skribenten eftersom det kan anses vara 

ett känsligt ämne att skriva om. Uppfattningen är att skribenten undviker att beskriva hela sanningen 

genom att beskriva verkligheten med hjälp av metaforer. 	

	
Genomgående i de lästa texterna består artiklarna av en hög grad av modalitet. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000: 88) är det typiskt för massmedier att uttrycka sig med hög modalitet, 

eftersom de ofta lägger fram tolkningar som om det vore fakta. Genom att journalisten inte använder 

sig av tveksamma ord i påståendet, kan det uppfattas som att det är sanningen som beskrivs. Nästa 

exempel är från Dagens Nyheter där både journalisten och Rissveds manager beskriver hennes 

tillstånd: 	

	
“Jenny Rissveds bröt med sitt proffslag på grund av depressionen som hon drabbades av efter 

OS-guldet”. (Dagens Nyheter, 2018-07-21)	

	
“Det är långt ifrån en hemlighet att hon varit i en ganska djup depression” (Dagens Nyheter 

2018-07-21)	

	
I det andra citatet har Jenny Rissveds manager, Johan Elliot, även uttalat sig om händelsen och 

benämner hennes tillstånd på ett annorlunda sätt. Genom att lägga till ordet “ganska” får hans 

uttalandet betraktas som låg modalitet jämfört med journalistens höga grad av säkerhet i citatet ovan. 

Detta är ännu ett exempel på mediernas auktoritet och hur de väljer att framställa vissa händelser som 

verklighet, något som kan kopplas till gestaltningsteorin. Genom att gestalta verkligheten på ett visst 

sätt, kan journalisterna betraktas ha makt över hur verkligheten ska förmedlas i medier. 

Gestaltningsteorin handlar om hur journalister återberättar händelsen och hur berättade aspekter 
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påverkar tolkningen av en händelse. Det leder till att de framhäver vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar (Strömbäck, 2014: 113). 	

	
Många uttalanden om det psykiska tillståndet bygger också på känsloargumentet pathos. Texterna 

anspelar i stor utsträckning på läsarens medkänsla när det psykiska tillståndet presenteras. I många av 

artiklarna får Johan Franzén själv komma till tals och berättar om den tuffa tiden som han har 

genomgått. Även personer i hans närhet uttrycker sig om händelserna och ger starka känslomässiga 

uttryck. Journalisterna anspelar, många gånger, på personernas känslor genom att framhäva citat som 

kan beröra läsaren. Även journalisterna själva beskriver många gånger hans resa på ett känslosamt sätt. 

I en lång intervju i Expressen, skriven av Gunnar Nordström, beskrivs hans resa på följande sätt: 	

	
“Hjärnskakningarna förstörde hans hockeykarriär. Sedan kastades han in i ett mörker av 

depression och ångest”. (Expressen, 2018-12-23). 	

	
Anspelning till läsarens medlidande och sympati förstärks sedan ytterligare genom citaten som 

skribenten väljer att ha med. Ett känslosamt citat från Jenny Rissveds som journalisten har valt att 

rubricera är: 	

	
“Jag ville inte finnas mer” (Aftonbladet, 2018-07-22) 	

	
Uttalandet syftar på den tuffa tiden som hon genomgått men att hon nu mår bra för första gången på 

två år. I en stor intervju med Aftonbladet beskriver hon sin egen depression och vägen tillbaka. Citatet 

som används som rubrik försöker väcka sina åhörare och utnyttjar starka känslor för att övertyga dem. 

En pathospräglad text framstår som känsloladdad och värdeorden står tätt (Bergström & Boréus, 2012: 

92). 	

	
	
	

7.3 Ansvarsdiskurs 	

I analysarbetet av artiklarna uppenbarade sig en diskurs som studien benämner som ansvarsdiskurs. 

Detta handlar om vem som bär ansvaret för händelser och processer i texterna samt vem som fråntas 

ett ansvar.      	

	
I det analyserade materialet finns det flertalet delar där det förekommer någon sorts ansvarsutkrävning, 

där skribenten efterfrågar vem som är skyldig för att idrottaren blivit sjuk. Ansvarsutkrävningen 
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kommer i olika former. Ibland är det som en del av en intervju där det rakt ut efterfrågas vem som till 

exempel är skyldig till idrottarnas problem. Men det förekommer på andra platser i materialet som en 

del av texter och framstår som en del av nyheten, när det egentligen är skribenten bakom texten som 

avgör vart ansvaret för idrottarnas sjukdomar ligger någonstans. Oavsett i vilken form som frågan om 

ansvar kommer så är svaret i många fall väldigt lika. När idrottarna och personerna som arbetar nära 

idrottarna svarar på frågan om vem de tycker är skyldig så är svaret ofta inte en enskild person som 

pekas ut som skyldig, i stället är rotade konventioner och etablerade institutioner som det riktas kritik 

mot. Vad som sker när det inte är en fysisk person som står med det yttersta ansvaret går det att se att 

det riktas ett ansvarsutkrävande mot etablissemanget, men det talas om ansvar på en väldigt abstrakt 

nivå.   	

	
Ett exempel på detta abstrakta ansvarsutkrävande är i en artikel publicerad av Expressen. En central 

del i artikel problematiserar hockeyspelares tankar om machokulturen inom hockeyn. Även denna 

kultur problematiserar studien, Elitens osynliga hälsa, som påstår att det finns en stark utpräglad 

maskulin norm inom elitidrotten. Det är flertalet andra NHL-spelare uppmanar till förändring, att 

skador både fysiskt och psykiskt inte ska bagatelliseras. I artikeln är det ett citat av NHL-spelaren 

William Karlsson som sticker ut: 	

	
“Det där med att man får en smäll så ska man säga att det är lugnt och köra ändå. Det ska 

vara okej att säga ifrån. Det får inte vara så att någon i laget eller tränaren, eller general 

managern ska säga vilken mes du är. Det här är allvarliga grejer”. (Expressen, 2018-05-29)	

	
Liknande citat går att observera i flera texter i materialet. Om man börjar att titta på hur man talar 

om  själva handlingen av tacklingen så hanteras det med en låg transitivitet. Tacklingen delas inte ut 

av någon person eller spelare, det verkar som den bara händer från ingenstans. Att tala på det här sättet 

gör att den enskilde spelaren fråntas ansvaret för sina egna handlingar på planen och handlingarna 

framstår som en naturlig och given del av spelet. Det är ett större fokus på att inte kritisera en spelare 

som redan fått en tackling och känner skadad efteråt.  	

	
Sedan finns det också fall när det riktas kritik mot etablissemanget även från andra personer utanför 

idrotten, som journalister, som delar uppfattningen med idrottarna om att det är etablissemanget som 

bär ansvaret. Ett exempel på detta är från en artikel publicerad i Expressen den 29:e maj 2018. Kärnan 

i artikeln är att Johans Franzéns fru har skrivit ett blogginlägg som förklarar att han har under en tid 

blivit sjukare och sjukare, så pass att han nu blivit inlagd på en specialklinik som riktar sig mot 

personer med kombinationen hjärnskada som ger depression. Men den avslutande delen i artikeln är 

intressant för att utan att någon, varken en spelare eller en anhörig, säger något om det så väljer 
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skribenten att inkludera ett avsnitt om ligan NHL som avslut på artikeln. Skribenten börjar med att 

först berätta om diagnosen Chronic traumatic encephalopathy (CTE), som är en diagnos man kan få 

efter upprepade hårda smällar mot huvudet. Vidare berättar skribenten om att den amerikanska 

fotbollsligan NFL nyligen, vid tidpunkten för publiceringen,  förlorade en stämning där NFL fälldes 

för att ha aktivt mörkat forskning som påvisade sambandet mellan CTE och utövandet av amerikansk 

fotboll. Skribenten avslutar artikeln med informera om att NHL är inblandade i en liknande 

rättsprocess. Denna avslutande del av artikeln visar på att skribenten och tidningen aktivt väljer att ta 

Johan Franzéns sida och står bakom hans tidigare uttryckta kritik mot hur ligan har hanterat 

hjärnskakningar inom ishockeyn genom att inkludera rättsprocessen mot NHL. 	

	
I de analyserade artiklarna målas den psykiska ohälsan upp som en problematik både i samhället och 

inom elitidrotten. I en artikel av Dagens Nyheter från 14 oktober 2018 har läkaren, Per Andersson, 

från Sveriges Olympiska Kommitté uttalat sig om ämnet och problematiserat det. I hans egenskap som 

läkare och “expert” på området kan Per Andersson anses ha ett starkt ethos i sina uttalanden och kan 

påverka den allmänna bilden av den psykiska ohälsa. I artikeln uttalar han sig med hög modalitet: 	

	
“Det här ett problem som berör hela Idrottssverige. Det krävs en utbildningsinsats för att få 

tränare och aktiva att ha en baskunskap kring den här problematiken. För den är stor. Och 

det är många idrottare som tyvärr har farit väldigt illa” (Dagens Nyheter, 2018-10-13) 	

	
Den underliggande meningen är att det finns en oro inom elitidrotten och att det inte finns personer 

som vågar tala ut. Likt studiens tidigare forskning, Elitens osynliga hälsa, menar han på att ämnet 

måste avstigmatiserat och att fler måste våga tala ut. Även Jenny Rissveds lyfter oron i ett av sina 

uttalanden: 	

	
“Det är en hårfin gräns mellan vad som är hälsosamt och inte i den här världen. Jag tror att 

mörkertalet är stort. Säg att hälften av alla som håller på mår dåligt, då är det någonting som 

inte står rätt till” (Dagens Nyheter, 2018-09-4)	

	
“Johan Franzén är inte ensam. De senaste åren har problemet med hjärnskakningar fått 

större utrymme i medier och flera spelare har tvingats sluta på grund av sina skador” 

(Expressen, 2018-08-17)	

	
Uttalandet står för en hög grad av modalitet eftersom journalisterna, Johanna Dahlén och Magnus 

Nyström, använder säkra ord i sina åsikter. Journalisterna använder enbart ordet “är inte ensam” och 

lägger inte till “är troligtvis inte ensam”. Journalisterna uttrycker sig inte heller med “jag tycker” 
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senare i påståendet, utan utelämnar sig själva i konstaterandet. Därmed skapas det heller inget 

tolkningsutrymme för läsaren tolka det på sitt eget vis. Det generer i sin tur en hög trovärdighet 

eftersom uttalandet framstår som en sanning och en självklarhet i sammanhanget. 	

	
Enligt Dan Laughey (2007) handlar dagordningsteorin om makten som medier har över dagordningen 

och långtidseffekterna av mediernas påverkan. Nyhetsmedierna bidrar till att organisera våra 

erfarenheter och upplevelser av verkligheten. Framför allt är de viktiga när det gäller ledtrådar om vad 

som är viktiga samhällsproblem, det vill säga om vad som står på samhällets dagordning. Mediernas 

val att lyfta denna problematik kan därmed bidra till att ämnet avstigmatiseras på sikt. I det 

analyserade materialet återfinns en artikel publicerad av Dagens Nyheter, 4 september 2018. Där 

beskriver journalisten att det har gjorts internationella studier och att det pekar mot att mental ohälsa är 

lika vanligt bland elitidrottare som i den övriga befolkningen. Bland de intervjuade i en uppsats från 

Umeå Universitet var depression och överträning ett vanligt fenomen, där idrottarna uttryckte en 

obenägenhet att söka hjälp. Detta är något som även Jenny Rissveds bekräftar i ett av sina uttalanden. 	

	
“Det känns som att det blir lättare att prata om depression, utbrändhet och ätstörningar, men 

ändå är det inte helt naturligt att prata om. Jag förstår inte varför, jag pratade ju inte om det 

heller”. (Aftonbladet, 2018-10-22) 	

	
Enligt dagordningsteorin (Laughey, 2007: 21) har journalisterna makt över vad allmänheten ska ha 

åsikter om. Genom att medierna nyhetsvärderar och lyfter problemet i samhällsdebatten kan den 

psykiska ohälsan uppfattas som en viktig fråga i samhället. 	

	
Ett sätt att kunna upptäcka vem som gör vad i texterna egentligen är att titta närmare på transitivitet i 

texterna och rubriker. Transitiviteten kan utelämnas i rubriker av medielogiska aspekter, men genom 

ett berättartekniskt perspektiv lockar det till läsning genom att väcka mer frågor än att ge svar 

(Strömbäck, 2014: 169). En annan förklaring som presenteras av Weibull och Wadbring (2014: 279) 

är om det fysiska begränsade utrymmet som en tidningssida innebär för rubriker, så återfinns i stället 

transitiviteten i brödtexterna. Två exempel på transitivitet i artiklarna är rubrikerna “Granqvist rörd av 

Franzéns öde: “Vill bara gråta” (Expressen, 2018-12-24) och “Franzén inlagd på behandlingshem 

efter smällarna” (Expressen, 2018-05-29), båda publicerade i Expressen. I den första rubriken 

använder man passiv form, eftersom rubriken utelämnar omständigheter, nämligen tid och plats för 

händelsen. Anledningen till att journalisterna väljer att formulera sig på det viset kan bero på att 

nyhetstexterna ska dramatiseras för att locka läsare och väcka intresse hos allmänheten (Asp, 2002: 

48). Den andra rubriken “Franzén inlagd på behandlingshem efter smällarna” (Expressen, 2018-05-

29) utelämnar inte omständigheterna på samma sätt som den tidigare rubriken.	
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I majoriteten av brödtexterna i det analyserade materialet förekommer det en hög transitivitet. Det 

förekommer ofta en full redogörelse av händelsen genom att processerna förbinds med objekt och 

subjekt. Flera gånger går det att läsa om att Jenny Rissveds upplever ångest och depressioner över 

dödsfall inom familjen samt en konflikt mellan henne själv och Svenska Cykelförbundet. På samma 

sätt får läsaren full information om matchen den 10 oktober 2015 när Johan Franzén blir tacklad av 

Rob Klinkhammer, som blir den femte och sista hjärnskakningen som tvingar Franzén att avsluta 

karriären. 	

	
Genom transitiviteten går det också att undersöka vilken roll som deltagarna tilldelas i texterna. Båda 

idrottarna får i de flesta fallen kliva in i en offerroll. Läsarna får en bild av att idrottarna blir slagna av 

sig själva på ett maktlöst sätt som de själva inte har kontroll över. Vid vissa tillfällen när nyheten om 

idrottarens depression får nytt liv är det oftast vid förändringar kring diagnosen. Vid negativa besked 

fortsätter idrottaren att behålla rollen som en form av offer. Men det sker en rollförändring för 

idrottaren när nyheten innehåller positiva besked om att idrottaren tar steg mot tillfrisknande. Istället 

kliver idrottarna in i mer av en David-roll, som i David mot Goliat-scenario, där de övervinner 

sjukdomen som tidigare slagit omkull deras vardag.  	
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8. Slutsats och diskussion   	
Under detta kapitel kommer diskussion och slutsats sammanfattas gemensamt. Detta i korrelation till 

studiens syfte och frågeställningar. Tanken är att sammanfatta vad studiens resultat och analys har 

kommit fram till samt diskutera det. Studien ämnade att undersöka hur psykisk ohälsa hos elitidrottare 

framställs i media samt att undersöka hur rapporteringen skiljer sig mellan dags- och kvällspress. 

Totalt analyserades 38 artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Expressen och Aftonbladet 

med hjälp av en kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell. 	

	
I analysen förekommer en tendens att psykisk ohälsa framställs som något negativt eftersom det i 

många fall användes negativt laddade ord som exempelvis lidit, drabbas, på grund av och förstörde 

som hjälp för att beskriva det psykiska tillståndet. Utifrån analysen kan det hävdas vara skadligt att 

media upprätthåller bilden av att det är en svaghet att leva med en depression, eftersom det ofta 

används passiverande uttryck för att beskriva det psykiska tillståndet. Genom att att benämna det som 

att någon lider av psykisk ohälsa kan det uppfattas som att lidandet är konstant över tid och att det inte 

finns något utrymme för känslosvängningar, vilket människan har. Följden av att beskriva det 

psykiska tillståndet med hjälp av dessa ord kan leda till att det formar bilden av ett lidande offer i 

media. Genom att benämna den psykiska ohälsan med negativt lagda ord kan det konstrueras som en 

sanning för läsaren, vilket kan bidra till att psykisk ohälsa framställs som något värre än vilken annan 

sjukdom helst, vilket det nödvändigtvis inte behöver vara. 	

	
En annan reflektion som gjorts utifrån det analysera materialet är att den psykiska ohälsan sällan 

nämns rakt ut, utan benämns ofta med diagnoser som depression, utbrändhet och ångest. Endast 

enstaka gånger beskrivs psykisk ohälsa och dessa diagnoser på ett utförligt sätt. Detta kan betyda att 

läsaren förväntas vara medveten om vad psykisk ohälsa faktiskt innebär, vilket kan bli vilseledande. 

Jämfört med psykisk ohälsa beskrivs sällan andra sjukdomar med ord som att personer “lider” av 

någonting, utan oftast att någon “har” till exempel hjärtproblem eller autism. Det borde inte vara mer 

negativt att ha en psykisk ohälsa än någon annan sjukdom, vilket det kan uppfattas som i läsningen av 

artiklarna. En reflektion som gjorts av studiens författare efter undersökningens genomförande är att 

artiklarna hade kunnat varit tydligare med att sätta individen i fokus i stället för sjukdomen. Till 

exempel genom att skriva en person med psykisk ohälsa i stället för psykisk sjuk person. 	

	
Analysen visade också att journalisterna använder sig av en hög grad av modalitet för att locka till 

läsning, till exempel genom att lägga fram texten som fakta. En hypotes är att journalisterna väljer att 

formulera sig på det viset för att betraktas som självsäkra och inte ge något utrymme till tolkning för 

läsaren. Det medför trovärdighet och säkerhet i texterna samt att journalisten kan uppfattas som påläst. 



 37 

Även om majoriteten av texterna präglas av hög modalitet, finns det även exempel på mindre säkra 

påståenden. Som nämnts ovan, är en spekulation att ämnet fortfarande är stigmatiserat och känsligt, 

vilket kan leda till osäkerhet i rapporteringen. I texterna är metaforer kring psykisk ohälsa en typ av 

berättarteknik för att redogöra för den psykiska ohälsans förlopp. I och med att den psykiska ohälsan, i 

vissa fall, framställs med metaforer kan det betraktas som osäkerhet från journalisten. Till exempel 

beskrivs den psykiska ohälsan som något abstrakt och otydligt eftersom de benämner det med 

meningar som“det blir mörkt. Väldigt mörkt” (Expressen, 2018-12-23) eller “kastas in i ett mörker” 

(Expressen, 2018-12-23). Genom att det framställs på detta vis kan det bedömas som att det är ett 

tabubelagt ämne, där man undviker att beskriva hela sanningen. 	

	
Ett konstaterande är också att tidningarna framställer idrottarens prestation före personen. Detta visade 

sig genom att journalisterna många gånger framhävde den idrottsliga prestationen framför personens 

befintliga tillstånd. Åkesdotter och Kenttä beskriver att idrottare lever med stor press från flera håll 

och media bidrar många gånger till den pressen. Medias kontinuerliga rapportering kring att benämna 

idrottare som hjältar och giganter upprätthåller bilden av att elitidrottare är felfria människor. En del 

av artiklarna belyser psykisk ohälsa som ett samhällsproblem och beskriver vikten av att förstå 

problematiken inom elitidrotten. I dessa uttalanden är det personer med stark etos, bland annat läkare, 

aktiva idrottare eller före detta idrottare som kan kategoriseras som elitpersoner. Temat och 

uttalandena i dessa artiklar har varit “vi måste våga prata om det” och “det är ett ämne som måste tas 

på allvar”.  Däremot var det problematiskt att avgöra vem som i själva verket var expert på området. 

Är det en läkare eller är det en före detta idrottare som kan tala utifrån sina egna erfarenheter? 

Anmärkningsvärt är att ingen psykolog eller idrottspsykolog har fått komma till tals för att besvara 

möjliga frågetecken kring hur den som är idrottare ska hantera mentala motgångar. Ett skäl till att inte 

låta någon psykolog yttra sig om händelsen, som studiens författare reflekterat över, kan vara att 

respektera idrottaren och dennes mentala tillstånd. Endast i en artikel av de 38 som analyserats har en 

läkare uttalat sig om den psykiska ohälsan. Detta kan kopplas till tidigare forskning (Ohlsson, 2018) 

där resultatet i studien kom fram till att publiken hade svårt att följa med i debatten om psykisk ohälsa, 

eftersom det var ovisst vem som ansågs vara expert. I Ohlssons material förekom det personer som 

betraktades som erkända experter, som till exempel professorer eller psykologer. I andra delar av 

materialet var det personer som uppnådde statusen som expert genom att själva varit drabbade av 

psykisk ohälsa och uttalade sig utifrån sina egna erfarenheter. I denna studien om Rissveds och 

Franzén har det analyserade material visat att den andra gruppen, som fått expertrollen genom sina 

tidigare upplevelser, förekommit med en klar majoritet. 	

	
Utifrån det analyserade materialet påträffades både likheter och skillnader mellan kvälls- och 

dagspress. Det som tidningarna främst hade gemensamt är hur den psykiska ohälsan faktiskt framställs 

i de analyserade texterna. Som nämnts ovan, tenderar den psykiska ohälsan att framställas negativt, 
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där den beskrivs med ord som “lidit” och “drabbats. Det används även metaforer, i både kvälls- och 

dagspress, för att beskriva de båda idrottarnas livssituationer, som exempelvis med ord som“mörker” 

(Aftonbladet, 2017-04-07), “berg och dal-bana” (Expressen, 2018-12-23) och “kamp mot inre 

demoner” (Expressen, 2018-08-30). 	

	
Aftonbladet och Expressen har tillsammans publicerat 22 artiklar med Jenny Rissveds och Johan 

Franzén medan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har publicerat 16 artiklar. Det är ingen 

anmärkningsvärd skillnad i rapporteringen och det skulle kunna handla om att båda tidningarna arbetar 

utifrån samma medielogik och liknande nyhetsvärdering. 	

	
Rapporteringen om Jenny Rissveds och Johan Franzén uppfyller flertalet av nyhetskriterierna inom 

nyhetsvärderingen som präglar svensk press. De två kriterier som gör att detta blir en större händelse 

att rapportera om är främst kriterierna avvikelse och elitcentrering. Med tanke på idrottarnas 

framgångar och att båda varit ledande utövare inom sina sporter i världen, innehar båda elitstatus. 

Kring avvikelse kan det bedömas som oväntat att en framgångsrik idrottare blir drabbad av psykisk 

ohälsa och tar beslut om att tala ut om det. Ett antagande om varför Aftonbladet och Expressen 

publicerat fler artiklar än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är att kvällspress tenderar att 

rapportera om fler händelser som präglas mer av sensation eller avvikelse. 	

	
Aftonbladet och Expressen visar även tendenser till att låta fler personer komma till tals i artiklarna 

jämfört med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kvällstidningarna låter även fler än en person 

komma till tals i artiklarna, vilket tydligt åskådliggörs i rapporteringen om Johan Franzén. Den mest 

förekommande personen som uttrycker sig, utöver Johan Franzén, är hans hustru Cecilia Franzén. I 

rapporteringen finns flertalet uttalanden från andra svenska NHL-spelare som får utrymme 

att  kommentera Johan Franzéns livssituation. Även mediernas experter, kommentatorer och före detta 

hockeyspelare får komma till tals. Beroende på var någonstans i sin sjukdom som den drabbade 

personen befinner sig i kan det påverka hur mycket personen är villig att göra uttalanden. 	
I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tenderar artiklarna inte vara eget material, utan i stället 

inköpta artiklar från TT (Tidningarnas Telegrambyrå). En annan sak som skiljer sig mellan tidningarna 

är att åsiktsmaterial är mer förekommande i Expressen och Aftonbladet. 	

	
Ur ett medielogiskt perspektiv granskas det hur mycket artiklarna tar, var de placeras på sidan och om 

bilder förekommer. I Aftonbladet och Expressen får artiklarna en framträdande plats i tidningarnas 

upplagor. Flera gånger får artiklarna i dessa tidningar utgöra hela sidor och i rapporteringen med Johan 

Franzén finns det flera fall där artiklarna breder ut sig över flera uppslag. Detta går även att observera i 

rapporteringen med Jenny Rissveds, där händelsen pryder både uppslag och förstasidor. I Dagens 
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Nyheter och Svenska Dagbladet tenderar artiklarna att vara mindre notiser i de avslutande delarna av 

sportbilagan. Utöver att artiklarna får central plats i Aftonbladets sportbilaga hamnar även den största 

delen av artiklarna långt fram i tidningen. 	

	
Trots att materialet endast sträcker drygt sig ett år i tid går det att observera en förändring i 

rapporteringen, särskilt kring Johan Franzén. Till en början beskrivs Johan Franzén till stor del som en 

skadad spelare, som vilken kroppsskada som helst. Den psykologiska aspekten finns med i artiklarna, 

men har ännu inte tagit en central plats i rapporteringen. Den äldsta artikeln i analysens material 

beskriver hans hjärnskakning som en fysisk skada, en skada som påverkar kroppen men inte sinnet. 	

	
Senare i rapporteringen om Johan Franzén, efter att han blivit inlagd på en specialvårdsklinik, 

förändras innehållet i texterna. I de nyare artiklarna handlar det mer om psykiska symtom och ohälsa. 

Även innehållet i de som uttalar sig förändras när Franzéns tillstånd beskrivs på ett mer laddat sätt. I 

den senare delen av det insamlade materialet, som är från slutet av 2018, beskrivs han första gången 

som deprimerad. Vad rapporteringen beror på kan ha många förklaringar. En eventuell teori är att det 

kan handla om att Johan Franzén upprätthåller en tuffare och manligare fasad. Detta är intressant att 

tänka på när man analyserar artiklarna med Jenny Rissveds. Där är artiklarna mer öppna med att det 

handlar om psykisk ohälsa, men också vilka sorters diagnoser som det rör sig om. Tolkningen blir att 

Jenny Rissveds framstår som en skörare och känslosammare person. 	

	
Slutligen konstaterar studien att tidningarnas roll kan betraktas som en viktig del i 

avstigmatiseringsarbetet kring den psykiska ohälsan. Genom att medierna lyfter ämnet på 

dagordningen och uppmärksammar tillståndet i media kan det bidra till att ämnet avdramatiseras. 

Människor är behov av att orientera sig och letar efter ledtrådar för att ta reda på vad som har hänt, vad 

som är viktigt och vilket ämne som kräver åsikter. Ett annat konstaterande är vikten av hur medierna 

väljer att gestalta ämnet, i både ord och underliggande meningar. Där har nyhetsmedierna en stor roll i 

sin rapportering eftersom människor inte själva har kapaciteten att undersöka verkligheten.	
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9. Fortsatt forskning 	
Psykisk ohälsa har länge varit en problematik i samhället och kommer sannolikt fortsätta vara det en 

tid framöver. Därför kommer det troligtvis alltid vara ett intressant område att undersöka, samt att det i 

flera olika fält går att studera psykisk ohälsa och dess följder. Det kommer troligtvis med jämna 

mellanrum finnas plats för undersökningar som studerar framställningen av psykisk ohälsa, detta för 

att kontinuerligt kunna följa utvecklingen kring hur vi pratar om ämnet. Lämpligt är att tillämpa en 

kritisk diskursanalys för att kunna få en bild av hur samhället behandlar ämnet. 	

	
Det skulle vara lämpligt med mer forskning av psykisk ohälsa inom elitidrotten. Ett intressant ämne är 

att analysera om rapporteringen skiljer sig mellan män och kvinnor. Detta skulle vara ett viktigt ämne 

att undersöka i strävan efter en mer jämställd elitidrott. 	

	
En annan intressant aspekt att undersöka vidare är rapporteringen om psykisk ohälsa och hur 

elitidrottarna själva upplever rapporteringen. En undersökning om elitidrottarens egna upplever kring 

hela nyhetsprocessen, från första kontakten med journalisten till att eventuellt läsa eller se 

rapporteringen om sig själv. 	
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info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=05091020180817a6fabbcbe87a8db80ec30fe0e9e9

d16a&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550659911&x=124403d9850c993c87132d2a27ad0825 	

	
2018-08-30: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=05091020180830f94c26fce143b57e850c91d936e

551a0&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550656958&x=aeeb95ff891290c0ec8ad0c1ac97c5e6 	

	
2018-09-17: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=050910201809178e68c036d10977534f421b62ce5

72608&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550659911&x=572ca02888ff260c06e45efffdbc19ee 	

	
2018-10-11: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=050910201810113c7da741c89f599a2ffd97bd0733

435e&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550656958&x=6873b54e0812ae208163ecbcd1b0a280 	

	
2018-12-23: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=050910201812232832387445a4814e3a5df62a003

2fc18&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550659911&x=3c5eefd6a8a8cc36ebaa15699b833e88 	

	
2018-12-23: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=05091020181223130e30fb2e83bfcb0400a93949a

53c61&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550659911&x=3df9a025305f4458933588a8c9c62333 	

	
2018-12-24: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF&a=6347&d=05091020181224804329846f87fb9054abf915760

e1ecb&i=0&s=50910&sa=2001188&t=1550659911&x=96ecc68f80b2f01003e92f006f5f4628 	

	
Bilaga 4: Artiklar från Svenska Dagbladet	
2017-04-08: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=050803201704082418e928757f1b0163be4a

365b716c7c&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550659911&x=b27a1a245ec2fde305a1ae1976069f56 	

	
2018-03-01: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=05080320180301c59bad9b41370c749f0d04

d9b8058be7&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550656958&x=6948fe086568b7e581d2d1a5e370532a 	
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2018-03-01: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=0508032018030111b75669f20af078b57133

46b6db4f53&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550656958&x=3e46cf2a9d136aab376708fe55d853ee  	

	
2018-07-21: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=05080320180721235d21faca1b98ed37df75b

42a5ffd29&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550656958&x=711b3aed4759bda362eb4e12ea596413 	

	
2018-07-22: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=05080320180722171c32f48e6925819a5041

d01ef7cf76&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550656958&x=cc13d6f68e337dd9dd87ba65d0d97296 	

	
2018-09-05: http://web.retriever-info.com/go/?u=http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument&a=6347&d=050803201809054b4265f534e2fac081345d

5996505a0e&i=0&s=50803&sa=2001188&t=1550656958&x=16efdbeace845387968d5212cec6ba23 	
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