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Abstract 
 
 
During several years we have been able to follow the victories and disappointments of Ludmila 
Engqvist through the scrutinising eye of the media. This essay will deal with how media’s picture 
perception of Ludmila Engqvist has changed by analysing articles from the Swedish newspapers 
Aftonbladet and Expressen from 1996 to 2001. Why and how the media’s picture has changed will be 
analysed through the perspectives of Ludmila Engqvist being an elite athlete, immigrant and woman.  
 
My opinion is that the majority of the articles have dealt mainly with Ludmila Engqvists private life. 
Ludmila is the Russian that became a Swede by help of other Swedes. In return she was supposed to 
produce medals from major championships, and she did. Once Ludmila Engqvist reached the status of 
being a Swedish sports star the news is spiced with all kinds of stories involving Ludmila. The media 
creates a Heroin and Ludmila, Johan Engqvist and the media themselves makes a large profit from the 
publicity.  
 
Her life is described as a fairy tale. The value judgements are strong and the articles about Ludmila are 
charged with excitment and drama. The kiss of death is when Ludmila Engqvist in 2001 changes 
career from hurdles to bobsleigh and admits doping in connection with a competition in Norway.  
Sports and media function in a complex relationship, much due to the commercial interests inside 
sports. This relationship is also very evident between the sport journalists and the athletes. Media’s 
power is growing and sport is conforming to its ideals. The power to create and kill off a sports star is 
in the hands of media – and that is exactly what happened to Ludmila Engqvist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 september 2002, Stockholm 
 

Tio år gammal hade jag min framtid utstakad. Jag hade liksom på känn att 
jag inte var den där talangen, så drömmen om en idrottskarriär formades 
snart om - jag skulle bli sportjournalist!  
 
Envis, trägen och med ett idrottsintresse som pressade min egen kropp till 
gränsen för vad som kan tyckas vara bra, utforskade jag med pennan som 
medel ett sätt att beskriva mina idrottsliga upplevelser.  
 
Doften av tio par blöta spikskor som med snabba fötter rusat över en 
nyklippt fotbollsplan, lyckoruset efter att ha hoppat längre än man någonsin 
gjort och ilskan över att ens idol visat sig vara dopad… 
 
Känslan av den idrottsliga gemenskapen och min egen vilja att uttrycka detta 
har aldrig suddats ur mig. Därav ligger jag nu, i startblocken på mitt 
magisterår och försöker hitta den röda tråd som började spinna i den 10-åriga 
friidrottstjejen och vars nystan nu ska redas ut av den 23-åriga 
friidrottstränaren som skriver dessa ord. 

 
                       

   Linn Hellstrand 
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F ö r o r d  
Innan du tar del av denna magisteruppsats tror jag att jag bör erkänna något. Jag är en stor idrottsfan. 
Till exempel, när det handlar om att läsa tidningen, så är jag en av dem som först rycker åt mig 
sportdelen och skjuter världsproblemen åt sidan. I alla fall för en stund. För sport är faktiskt något mer 
än bara idrottare som tävlar mot varandra.  
 
Idrott berör. Både sportfanatikern och den mest ointresserade har minnen där idrott på något sätt har 
haft någon slags påverkan. Idrott förenar. Män som kvinnor, svenskar som ryssar, barn som vuxna. 
Idrotten har inga gränser. Idrott är minnesvärd. Idrottshistorien är full av anekdoter och fantastiska 
prestationer som på olika sätt fascinerar och inspirerar människor idag.  Idrott är ett fenomen som 
intresserar folk världen över. Därför är idrott också något som kan tänja gränser. Människor med olika 
bakgrund finner en gemensam nämnare och delar segrar och nederlag tillsammans, både på 
idrottsarenorna och i tv-soffan.  
 
Denna uppsats är skriven med förhoppningen att beröra, förena och få dig att minnas. Vare sig du är 
idrottsfantast eller ej, så är idrotten ett globalt fenomen. Kanske för att idrotten, idag mer än någonsin 
tidigare, är en del av vår vardag och en del av vår kultur. 
 
När jag var 18 år gjorde jag valet att sluta satsa helhjärtat på friidrottsträningen. Men det var bara 
elitträningen jag sade nej till. Kärleken till idrotten finns alltjämt kvar. Denna text är skriven av en 
hängiven idrottstoka utan större idrottsprestationer i bagaget. Bragderna och segrarna tog jag i 
drömmarna, medan den idrottsliga karriären numera sker som ungdomstränare i friidrott. 
 
Jag är en aktiv sportkonsument. Att riva sönder en kofta i glädjeyra över en svensk OS-medalj i skytte 
liksom att Michael Johnsons guldskor av någon outgrundlig anledning står i just min bokhylla är rena 
sanningar utan nödvändiga modifikationer. Detta intresse talar givetvis för mitt val att skriva om 
ämnet. Givetvis har mitt starka intresse varit problematiskt, då jag efter 23 års sportkonsumtion har 
kommit de studerade fälten nära. Att vid skrivbordet finna en distans till detta var en balansakt.    
 
Idén till uppsatsen föddes för snart ett år sedan under en lunch i gröngräset i Gustav Adolfs parken i 
Stockholm. Paniken över det kommande magisteråret hade sakta börjat krypa i mig och tankarna på 
vad sjutton jag skulle skriva om i ett helt år gnagde i mitt huvud. Jag hade ett hjälpsamt bollplank 
under lunchen i gröngräset och han lyckades dra ur mig idén till vad det var jag egentligen ville göra. 
Jag kom snabbt fram till att jag ville skriva om idrott på något sätt. Och med Ludmila Engqvist i färskt 
minne kände jag att detta var något jag ville undersöka närmare. Jag avslutade lunchen i parken, glad 
och lättad över att uppsatspaniken stillats för ett tag.  Det är fler än Henrik Arnstad som bör tackas, 
Rolf Asplund och Niklas Blyh på Svenska Friidrottsförbundet, för deras intresse och respons på hela 
mitt magisterprojekt. Liksom Dejan Mirkovic, tränare och utbildningsansvarig på Stockholms 
Friidrottsförbund, för ett ständigt stöd och uppiggande ord.  
 
Studien hade inte blivit genomförd med samma empiriska material utan hjälp från SVT Webb, ett 
särskilt tack till Lydia Putkinen och Thomas Porseaus för deras hjälpsamhet och välvilja. På SVT bör 
även Erik Aldeus, Ulf Nilsson och Jonathan Kvarnström tackas, redaktörer på texttv-sporten, som gett 
mig sina funderingar kring Ludmila Engqvists roll i medierna. Ett extra stort tack till SVT Sportens 
krönikör Albert Svanberg som tog sig tid att besvara alla mina många frågor.  
 
Jens Cavallin är nog den som snabbast besvarat mina mail fulla med frågor. En suverän och tillgänglig 
handledare med enorm kunskap!   
 
Hammarby Friidrott och det gula klubbhuset på Enskede IP har varit som mitt andra hem under drygt 
tio års tid. Tack Peter, Johanna, Lisa, David, Robert och alla ni andra som hängt med under den här 
tiden! Det senaste året har varit ett tufft år och utan er hade jag inte haft glädjen eller kraften att skriva 
klart i tid. 
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I n l e d n i n g  
Idrotten har genom historiens lopp, från det antika Greklands idrottsspel och än idag, varit ett av de 
mest känslosamma och uttrycksfulla områdena för det nationella. I internationella mästerskap 
förkroppsligas vårt land som talar direkt till många svenskars känslor eller via sportjournalistiken. 
Kroppen och dess prestationer nationaliseras och blir en symbol för Sverige.1  
 
Traditionellt sett har idrotten fostrat och lärt ut vikten av hederlighet och moral. Idrottaren fuskar inte, 
dopar sig inte och skadar inte medvetet sina motståndare. Men även sporten har följt 
samhällsutvecklingen och blivit så mycket mer än bara en rituell lek.2 
 
Medan många fans besöker sportevenemang någon gång varje vecka, tar flera miljoner del av 
idrottshändelserna via tv:n, tidningen, radion eller internet. Den medierade idrottens genombrott i 
Sverige, menar många idrottsakademiker, var världsmästerskapen i fotboll år 1958. Både idrottsligt 
och mediemässigt var evenemanget en succé. Massmedierna skapade en känsla av samhörighet genom 
förmedlingen av händelserna kring evenemanget och av matcherna.3  
 
Sedan 1950-talet och televisionens genomslag, har idrotten matat oss med berättelser om vårt samhälle 
och vår kultur. Den medierade idrotten har bidragit till byggandet av gemenskap. Ibland är 
gemenskapen global, ibland nationell, ibland lokal. Idrotten som fenomen är många gånger ett 
gemenskapsbygge. År 1896 återupplivade Pierre de Coubertain de olympiska spelen där idrottsmän 
samlades för att i sportslig anda tävla man mot man mot sina jämlikar från andra nationer. Coubertain 
myntade uttrycket att ”det viktigaste är inte att vinna utan kämpa väl”. Dessa ord har under historiens 
gång legat som en skugga över idrotten världen över. Idrottens känsla av gemenskap och samhörighet 
har haft stor betydelse för mediernas framgångsrika sportbevakning, samtidigt som medierna i sin tur 
betytt lika mycket för idrotten. Symbiosen är enkel, men samtidigt komplex.4  
 
Sensationshungriga kommersiella medieföretag trissar upp förväntningarna och idrottsstjärnorna 
agerar emellanåt levande reklampelare. Det är lätt att fråga sig vart idrotten är på väg? Har idrotten 
hamnat i en moralisk och etisk kris? 5 
 
Om budskapet tidigare var att idrotten fostrar och att ärligt spel är viktigast av allt, kontrasteras detta 
idag genom budskapet att det är viktigast att satsa på sig själv. Genom denna förändring har vägen till 
segrarna blivit fler... Budskapet är intrikat men har utvecklats genom samspelet mellan idrottens 
aktörer, den ekonomiska marknaden och medierna. 6   
 
Etnologen Fredrik Schoug skriver i sin doktorsavhandling Intima samhällsvisioner – sporten mellan 
minimalism och gigantism att sporten är fångad i ett konfliktfyllt kraftfält. Ett kraftfält ”regerat av 
intimitetsbegär och strävan efter häftiga upplevelser, av offentligt och privat, småskalighet och 
storskalighet, minimalism och gigantism.”7 Samspelet mellan tv, idrott och marknadskrafter är inte 
nytt, snarare är problemet mer vanligt och betydelsefullt än någonsin.  
 
Är detta bra för idrottens fortsatta utveckling? Och vad innebär det för den kritiska granskningen av 
idrottens sfär att medieföretag och idrottsorganisationer agerar i en symbios - där de båda kan ha 
samma ägare, där sponsorer kräver segrar till varje pris och där pengar får en allt större betydelse? 8  
 

                                                 
1 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1993. 
Billy Ehn, ”Nationell inlevelse”, s.204. 
2 Bo Reimer, Uppspel - den svenska TV-sportens historia, 2002, s. 248. 
3 Reimer, s. 53-54. 
4 Reimer, s. 106-107. 
5 Red. Bo G. Nilsson, Idrottens själ, Nordiska Museets förlag fataburen 2000. Bo G. Nilsson, ”Idrottens själ i kris?”, s. 25-30. 
6 Reimer, s. 244.  
7 Fredrik Schoug, Intima Samhällsvisioner – Sporten mellan gigantism och minimalism, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion Stockholm/Stehag 1997, s. 11. 
8 Schoug, s. 11,  
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Den traditionella bilden av idrottens hederlighet och höga moral har emellertid förändrats. Idrotten har 
på ett vis tappat sin själ och helgonglorian har fallit av - men kanske denna förändring ska ses som ett 
tillnyktrande? Inom idrotten har vi haft höga krav på gemenskap. Kanske för att gemenskapen mer än 
något annat förbinder oss med historien och dess idrottsliga grundvärderingar? Förbindelsen är 
humanistisk och uttrycker erfarenheter av vad det innebär och har inneburit att vara människa. Lycka, 
spänning, gemenskap, misslyckanden, motsättningar. Hur handskas vi med detta? En historisk och 
humanistisk synvinkel förändrar emellertid inte den konkreta situationen. En situation där 
kommersialism och dopning faktiskt är existerande företeelser. Idrotten är föränderlig. Utvecklingen 
styrs av medvetna mänskliga handlingar. Om idrotten då tappat sin moraliska dimension beror det på 
de val som vi människor gjort och fortfarande gör.9 
 
1996 firade de olympiska spelen 100 år. För Sveriges del utgjordes höjdpunkten av Ludmila Engqvists 
guld på 100m häck, som var den första olympiska guldmedaljen för en svensk kvinnlig friidrottare. 
Engqvist som tidigare hette Narozjilenko i efternamn blev så sent som en månad före spelen svensk 
medborgare. Trots detta och trots en tidigare dopningfällning blev Ludmila Engqvist snabbt folkkär. 
Ludmila Engqvist var löpsedlarnas favorit och än mer älskad av det svenska folket. Tre år senare fick 
hon beskedet att hon hade bröstcancer. Efter några månader, under ett avbrott i behandlingen tog hon 
brons i VM i Sevilla. Ludmila Engqvist var hjältinnan. Hon var, trots sitt ryska ursprung, svensk 
idrotts största affischnamn. Men den 4 november 2001 vändes allt detta upp och ned. På ett hotell i 
Köpenhamn på en mindre presskonferens för tre utvalda journalister, berättade Ludmila Engqvist att 
hon brukat förbjudna steroider. Ludmila Engqvists erkännande chockade den svenska idrottssfären och 
efter avslöjandet valde Ludmila och hennes make Johan Engqvist att flytta utomlands.  
 
Ludmila Engqvist var ett fenomen som skapade storskaliga rubriker. Om hennes liv har nedtecknats 
spaltmeter av artiklar, krönikor och reportage. På tv har vi kunnat ta del av Ludmilas segrar och 
besvikelser i åtskilliga inslag, intervjuer och dokumentärer. Berättelser är många om ryskan, om 
häcklöperskan, om bobåkerskan, om mamman, om hon som fuskade…  
 
Det här är en uppsats om mediernas  ”Ludmila”. 
 
 

                                                 
9 Reimer, s. 248. 
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P r o b l e m a t i s e r i n g  
Syftet är att undersöka hur samspelet mellan idrott och medier ser ut, samt hur förhållandet mellan 
sportjournalist och idrottare kan påverka den publicerade medieprodukten. I en fallstudie av den fd. 
friidrottaren och bobåkaren Ludmila Engqvist försöker jag reda ut hur hon beskrevs i svensk press från 
tiden som svensk medborgare till dopningavslöjandet. Vidare problematiseras studien genom 
uppsatsens och fallstudiens frågeställningar. Min förhoppning är att genom denna uppsats öka 
förståelsen och intresset för idrott och medier.  
 
P r o b l e m -  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r  
Idrott är ett socialt och kulturellt fenomen. Från att, under de Coubertains motto, ha varit ett exklusivt 
nöje för eliten har idrotten under de senaste decennierna integrerats allt mer i samhället. På så vis har 
idrotten blivit en naturlig del i mediernas utbud. Tv-sända idrottsevenemang drar höga tittarsiffror och 
tidningar med sportbilagor tenderar att öka i upplaga. Idrott har en bred publik, både aktiva och i tv-
soffan. Detta har gjort att idrott och medier kommit allt närmare varandra. 10 
 
Den här uppsatsen kommer att diskutera om idrottens arbete nära medierna, och vice versa, ett 
problematiskt förhållande och i så fall på vilket sätt? Har sportjournalistiken förändrats av detta 
samarbete? Och vilket förhållande har sportjournalisterna till idrottens utövare och hur påverkar detta 
förhållande den mediala förmedlingen? Dessa frågor är övergripande kring idrott och medier. Därför 
har jag valt att studera problemet genom ett specifikt fall, nämligen genom Ludmila Engqvist och 
hennes roll som idrottsperson i medierna. Frågeställningarna lyder: 
 

 Hur förmedlades Ludmila Engqvist i medierna under åren 1996-2001?  
 Förändrades bilden av Ludmila Engqvist i medierna under dessa år? Och i så fall, vari bestod 

förändringen?  
 
Att jag valt just Ludmila Engqvist beror delvis på ett personligt intresse och dels på det faktum att just 
hon, under ett par års tid, var en av våra stora idrottspersonligheter och på så vis ett frekvent och 
populärt medieobjekt.    
 
A v g r ä n s n i n g a r  
Jag har valt att begränsa mitt undersökningsområde och skrivande till svenska förhållanden. Därmed 
inte sagt att jag inte kommer att nämna exempel från resten av världen. Fenomenet idrott och medier 
är trots allt globalt. Jag vill dock understryka att de är svenska förhållanden som jag fokuserat på och 
undersökt närmare.  
 
Den 4 fjärde november 2001 bjöd Ludmila och Johan Engqvist in tre sportjournalister till en 
presskonferens där Ludmila Engqvist berättade att hon dopat sig. Dessa tre var Pamela Andersson, fd 
sportjournalist på Expressen, Mats Wennerholm, sportjournalist på Aftonbladet samt Albert Svanberg, 
krönikör på SVT Sport. Jag har försökt sålla materialet efter dessa tre journalisters medieprodukter. 
Givetvis använder jag mig även av andra journalisters verk, men urvalet av materialet har prioriterats 
efter dessa tre journalisters produkter. Med andra ord kommer jag i första hand undersöka just deras 
artiklar och reportage.     
 
B e g r e p p  o c h  o r d f ö r k l a r i n g a r  
DN:s skrivregler rekommenderar att man använder det försvenskade uttrycket dopning. I äldre artiklar 
och böcker förekommer ordet i en mer ursprunglig engelsk form med stavningen doping. Jag har valt 
att använda stavningen dopning. Det bör förklaras att i de fall som jag citerat från tidningsartiklar har 
jag behållit den benämning som skrivits i artikeln, därigenom kan uttrycket doping förekomma. 
 

                                                 
10 Wenner, s. 15, 39, 40. 
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Medieidrott står för idrott, både professionell och amatöridrott, som bevakas av medier. T ex en 
fotbollsmatch som bevakas av Radiosporten, Aftonbladet och TV4 är en medieidrott. Likaså är en 
knattelagsmatch i ishockey, bevakad av lokaltidningen, en medieidrott.  
 
Medieprodukt är det som medierna/sportjournalisterna producerar och sprider till offentligheten. 
Tidningsartiklar, tv-inslag, radioreportage och redaktionellt material som finns på internet är exempel 
på medieprodukter. 
 
Plus- och minusaktörer är mina egna benämningar för hur skribenterna använder sig av olika källor 
och aktörer för att förstärka artikelns bild av Ludmila Engqvist. Enligt min bedömning är även 
journalisterna, genom sina ordval och beskrivningar, värdeaktörer.   
 
Sport/Media Complex är ett begrepp som jag stött på i främst den amerikanska litteratur jag studerat. 
Jag har valt att översätta uttrycket från dess engelska språkform till det svenska: det idrottsmediala 
komplexet och använder detta svenska begrepp genomgående i uppsatsen. Det idrottsmediala 
komplexet diskuterar det problematiska förhållande, eller symbios, som idrott och medierna agerar 
inom. Komplexet tar även upp de ekonomiska relationer som blivit allt viktigare under de senaste 
decennierna. Teorin om det idrottsmediala komplexet utvecklades av medieforskaren Sut Jhally och 
har fått vida spridning inom sportsociologin. Teorin har i andra forskares händer bearbetats och 
dryftats med olika benämningar. Jag har dock valt att genom uppsatsen benämna den vid samma 
namn.  
 
Media eller medier? Efter att i ett flertal källor och övrig litteratur känt en frustration över 
användandet av orden ”media” och ”medier” vill jag för min egen uppsats räkning reda ut dessa 
begrepp. Jag utgår ifrån Stig Hadenius och Lars Weibulls ordförklaring. Ordet media är pluralformen 
av ordet medier. Media har blivit en allmän konstruktion utan närmare förklaring, det låter ju bra och 
viktigt. Genom användandet av begreppet tillskrivs ”media” en intention – det är media som 
”framställer” och ”visar” oss hur det ser ut i världen och det är ägarna av medierna som ”vill” oss 
något särskilt. Därför talar jag hellre om medier, medieproducenter, mediekonsumenter osv. för att 
beskriva de professionella verksamheter, dessas produkter och utövare som utgör det fält av 
produktion av offentliga texter och bilder som de allra flesta i Sverige kommer i någon kontakt med 
varje dag.11  
 
 

M e t o d  
D e s i g n  
Uppsatsen är indelad i tre större kapitel. I det inledande kapitlet försöker jag förmedla idrottens 
betydelse och utveckling, historiskt sett och i vår samtid. Dels för att ge en slags bakgrund till mitt 
ämnesval och dels för att beskriva fenomenet idrott.  Mediernas intresse för idrottsvärlden har haft och 
har fortfarande en enorm genomslagskraft. Därför diskuterar jag idrott och dess problematik med 
bland annat dopning och samarbetet med medierna, ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Jag kommer 
även in på ämnet sportspråk, som hela tiden utvecklas, avvecklas och invecklas mycket tack vare 
mediernas allt hårdare idrottsbevakning.   
 
Resultatet och analysen presenteras i del 2 samt i tillhörande bilaga. Medieprodukterna har först 
bearbetats i analysformuläret (se bilaga) och utifrån detta har jag sedan valt att djupanalysera ungefär 
hälften. Jag har i första hand valt de medieprodukter som är producerade av någon av de tre utvalda 
sportjournalisterna.  
 
I de sista kapitlen avrundas analysen och en slutdiskussion förs. Där försöker jag sammanställa 
historien om Ludmila Engqvist och medierna. Jag försöker dessutom sätta in studien i ett större 
                                                 
11 Weibull & Hadenius, s. 14, 15. Kosta Economou och Per-Anders Forstorp, ”Politikens medialisering”, 
Demokratiutredningens forskarvolym III, SOU 1999:126, s.294-295. 
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perspektiv och diskuterar frågeställningarna utifrån de teorier och infallsvinklar jag tagit upp 
inledningsvis i uppsatsen.     
 
U n d e r s ö k n i n g e n s  g e n o m f ö r a n d e  
Materialet kring Ludmila Engqvist och hennes karriär är omfattande och därför valde jag att begränsa 
mig till ett par viktiga händelser i hennes liv. Empirin analyserade jag i språk, form och framtoning. 
Detta för att försöka få ett grepp om hur Ludmila i ord och bild förmedlats via sportjournalisterna till 
publiken. Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén presenterar i Nyheter- att läsa 
nyhetstext en praktisk medieretorisk analysmodell som jag valde att grunda analysen på. Deras skrift 
berör i första hand nyhetsartiklar, men som författarna själva skriver, är den medieretoriska 
analysmodellen lika lämplig på tryckta medier som det talade ordet i etermedier. Givetvis finns vissa 
skillnader mellan medierna. Radio och tv rör sig t ex med andra tekniska begrepp i skapandet av ljud 
och rörliga bilder. Men, grundmaterialet är ändå detsamma: orden, språket, och formuleringarna. 
 
Den medieretoriska analysmodellen är en hjälp för att kritiskt kunna studera journalistiska texter och 
för att bilda oss en uppfattning om hur mycket av skrivandet som beror på den enskilde journalistens 
olika val av uttrycksmöjligheter. Analysgången struktureras upp i en schematisk modell bestående av 
12 frågor. Det bör betonas att en textanalys inte kan göras efter ett fastställt regelverk. Varje text är i 
en mening unik – två skribenter skriver aldrig exakt samma texter. Därför måste analysmodellen vara 
så pass flexibel att den kan anpassas efter den enskilda texten. Jag valde därför att först göra en 
inledande analys av ett urval av artiklar där jag kort svarar på frågorna (se bilaga), för att sedan 
utveckla svaren i så kallade djupanalyser. De är dessa som presenteras längre fram i del 2. 
Tillvägagångssättet ges därmed utrymme för lyhördhet gentemot det individuella uttrycket.12 (Mer om 
modellen nedan.) 
 
Empirin består av 25 utvalda medieprodukter om Ludmila Engqvist, både tidningsartiklar från 
Aftonbladet och Expressen och tv-inslag från Sveriges Television. Från början hade jag ett hundratal 
artiklar och ett 20-tal tv-inslag om Ludmila Engqvist från åren 1996-2001. Tv-inslagen var dock alla 
producerade under 2001. Urvalet skedde med utgångspunkten av  fyra milstolpar som bygger på 
händelser i hennes liv:  

• Det svenska medborgarskapet (1996-05-01 – 1996-08-31) 
• VM-guldet i Aten (1997-05-01 – 1997-08-31) 
• Cancerbeskedet och comebacken (1999-05-01 – 1999-08-31) 
• Bytet av sport till bobsleigh och dopningavslöjandet (2001-11-01 – 2001-12-31) 

 
Ovanstående milstolpar satte jag in i olika tidsperioder (se datum inom parates) och efter dessa 
tidsperioder gjorde jag mitt urval. Tidsperioderna under 1996, 1997 och 1999 bygger på friidrottens 
tävlingssäsong utomhus som pågår mellan maj och september. Sista tidsperioden under 2001 baseras 
på de två månader under vilka Ludmila Engqvist avslöjade att hon dopat sig.  
 
I första hand valde jag medieprodukter av de tre journalisterna; Pamela Andersson, fd sportjournalist 
på Expressen, Mats Wennerholm, sportjournalist på Aftonbladet samt Albert Svanberg, krönikör på 
SVT Sport. De tre bjöds in till Ludmila Engqvists presskonferens för dopningavslöjandet. Jag sållade 
bort artiklar av slaget resultatredovisning och notiser. Jag ville, på ett ungefär, ha lika många 
medieprodukter från de olika tidsperioderna. Detta blev ett problem då Sveriges Televisions digitala 
nyhetsarkiv som jag haft tillgång till bara ett par år gammalt och är fortfarande under uppbyggnad, 
därför har jag bara kunnat söka på inslag från år 2001.  
 
Efter mycket övervägande valde jag därför att inte djupanalysera något inslag från SVT. Eftersom det 
är den mediala förändringen jag velat studera känns det inte relevant att analysera material från bara en 
tidsperiod. Jag har dock med ett antal utvalda inslag från SVT i analysmodellen för de som trots allt 
vill ta del av dessa produkter. Däremot var SVTs sportjournalist Albert Svanberg den enda som jag 

                                                 
12 Kristina Lundgren, Birgitta Ney, Torsten Thurén, Nyheter – att läsa tidningstext, Ordfront 1999, s. 53-54. 
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fick tag i och ställde upp på en intervju och därför presenterar jag även ett exempel från SVT, denna 
bör just ses som ett exempel och inte en djupanalys. 
 
När jag sorterat in artiklarna i ovanstående tidsperioder föll ungefär hälften av artiklarna bort. Av de 
artiklar som återstod valde jag att ta bort de som inte berörde något av de milstolpar eller händelser 
som jag satt upp. De artiklar som var kvar samlade jag i fyra högar (indelade efter tidsperioderna), de 
var 25 stycken. Dessa sammanställde jag i ett analysformulär som baserades på den medieretoriska 
analysmodellen.  
 
Detta arbete var omfattande men formuläret blev en enorm hjälp för att reda ut bilden av Ludmila 
Engqvist och mer konkret se en förändring. Analysformuläret medföljer som bilaga och bör ses som 
ett arbetsmaterial och sammanställning. Formuläret fungerade som en första analys för att strukturera 
upp materialet inför djupanalyserna av utvalda artiklar.  
 
Att presentera alla dessa 25 exempel skulle ha tagit allt för stort utrymme i uppsatsen. Därför valde jag 
att plocka ut 11 artiklar som jag skulle analysera närmare och presentera närmare. Denna djupanalys 
bygger på samma frågor som i formuläret men går djupare in för att söka svar och letar även efter 
detaljer som ord, metaforer och andra benämningar. Urvalet av de 11 artiklarna gick till på ett så 
enkelt sätt att jag från dessa fyra högar blundade och drog ut 11 artiklar. Detta för att så långt som var 
möjligt utgå från ett empiriskt material utan inbördes ordning i fråga om t ex journalistens vinkling av 
artikeln.  
  
När journalisten ska berätta om en verklig händelse drivs han eller hon av två syften: plikten att 
informera, (att vara sanningsenlig, analytisk, pedagogisk, etisk) och av lusten att berätta, (att skildra, 
gestalta, dramatisera, personifiera, levandegöra, konkretisera, associera). I spänningsfältet mellan 
dessa syften, mellan det som faktiskt har hänt och hur journalisten väljer att berätta om detta, uppstår 
nyheten.13  
 
Nyheten skapas, byggs upp och konstrueras genom den enskilde journalistens tankeprocess, där flera 
krafter och bakgrundsfaktorer påverkar och samverkar. Journalisten gör ett urval, väljer perspektiv och 
vinkel, för att i ett nötskal ange vad denna nyhet handlar om. För att signalera mediekonsumenten om 
att nyheten är något han eller hon bör ta del av och för att behålla konsumentens uppmärksamhet, 
väljer journalisten olika berättartekniska grepp. Metoden är gammal och vi kan likna förloppet med 
den antike talaren som fick folk att stanna upp och lyssna på sina berättelser genom sättet att lägga 
fram och berätta historien. 14 
 
Talekonsten, eller retoriken, är ett arv från antiken och vars innehåll till stora delar är så införlivat i vår 
kultur och med vårt vardagsmönster att vi inte längre tänker på denna kunskap som retoriska regler 
och mönster. Retoriken är därför utmärkt som ett redskap för att se hur vi skapar och konstruerar en 
text, både i tal och skrift. Detta gör samtidigt retoriken lämplig som modell för att analysera varför 
medieprodukter ser ut som de gör. 15 
 
Journalistik handlar inte bara om vad som skrivs och vad som rapporteras. Det är lika viktigt hur. När 
det gäller de analyserade medieprodukterna har jag valt att fokusera mig på text och ord, snarare än 
bildernas betydelse eftersom bildanalys är ett område med egna analysmetoder.  
 
Förutom SVTs digitala nyhetsarkiv, har jag använt mig av fulltextdatabaserna Mediearkivet och 
Presstext. Som sökord användes ”Ludmila Engqvist”.  
 

                                                 
13 Lundgren, Ney, Thurén, s. 42.  
14 Lundgren, Ney, Thurén, s. 43. 
15 Lundgren, Ney, Thurén, s. 43. 
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D e n  m e d i e r e t o r i s k a  a n a l y s m o d e l l e n  
Lundgren, Ney och Thurén menar med sin modell att man ska studera medieprodukterna och 
artbestämma texterna, leta efter dess syfte och budskap, fundera kring källor och aktörer samt 
skribentens ordval och ton. Med texter menar jag ord och tal i både skriven och verbal form. Det vill 
säga det språkliga innehållet i medieprodukter som tidningsartiklar och tv-inslag. Analysmodellen 
består av frågor som ger nycklar till olika dimensioner av såväl texten som dess sammanhang eller 
kontext, det vill säga journalistiken. Modellen är samtidigt avsedd att ge en fördjupad förståelse av 
nyhetstextens uppbyggnad genom översikten av tänkbara frågeställningar. 16 
 
Först artbestäms texten genom att se på dess kontext; var, när och hur är artikeln publicerad? I vilken 
tidning är texten publicerad? Vilken genre tillhör artikeln (reportage, notis, krönika osv.) Rubriker, 
ingress och disponering av texten, vad säger de olika delarna och hur samspelar de? Vilka 
associationer ger de? Därefter tar den egentliga textanalysen vid. Vad handlar medieprodukten om? 
Vad är det som gör nyheten unik och därmed värd att publicera? Vad är nytt? Vad är intressant? 
Frågorna: Vad har hänt? Vem har gjort det? Var hände det? När inträffade det? Hur gick det till? Och 
varför hände det? 17 
 
Efter en första genomläsning har vi fått en uppfattning om ämne och tematisering och kan övergå till 
hur materialet är vinklat och hur det är disponerat. Hur är artikeln presenterad? Hur inleds artikeln? 
Hur slutar den? Skulle det gå att vinkla annorlunda? Därmed är vi också inne på framförandet eller den 
språkliga gestaltningen av innehållet. Hur används berättarstrukturen? Vad vill reportern säga och 
vilka fakta används för detta syfte? När det gäller faktainnehållet försöker vi tyda varifrån fakta 
hämtas? Vilka källor som har använts och hur de syns i texten? 18 
 
En av de viktigaste, men också svåraste frågorna gäller hur reporterns förhållande är till källor och 
intervjuade. Används citat eller pratminus? Hur ser anföringsverben ut? Är de neutrala som ”säger”, 
”berättar”, eller mer beskrivande som ”medger”, ”nickar”, ”avslöjar”. Får källorna vara subjekt och 
aktörer eller blir det objekt och ”offer”? Beskrivs de som handlingskraftiga eller som mottagare av 
aktioner? Finns det skillnader med avseende på källornas kön? Vidare bör man försöka besvara vilken 
miljö placerar reportern in händelsen i? I vilket sammanhang?19  
 
Dramatisering kan ske genom personifiering; en enskild individ får gestalta de problem som ett större 
system ger upphov till. Dramatiseras händelsen? Vilken scen väljer reportern och vem får spela vilken 
roll? ”Regisseras” verkligheten till ett mer dramatiskt förlopp genom att exempel en källa får ”avslöja” 
istället för att ”berätta” om fakta? Hur åstadkommer reportern sin berättelse? Retoriska grepp, såsom 
jämförelser, kan vara negativa eller positiva eller helt enkelt missvisande. Även förstärkande genom 
upprepning kan förekomma. Förekommer värdeord? Förenklas skildringen?  Hur är bildspråket 
uppbyggt? Med hjälp av liknelser, ironi eller metaforer? Finns det några stereotypa framställningar? 
Hur beskrivs kvinnor? Hur beskrivs män? Finns det några motsättningar eller kontraster som ”rik och 
fattig”, ”ful och vacker”? 20 
 
Avslutningsvis tyder vi reporterns närvaro i texten. Hur är förhållandet till läsaren och till texten? Hur 
framträder reportern – dolt eller öppet? Finns det ”jag” i texten? Intar reportern perspektivet 
underifrån, ovanifrån eller neutral från sidan? Vilken roll spelar reportern? Referent eller regissör?21 
 
Tanken med analysmodellen är således att försöka tömma texten på mening och innehåll, beroende på 
typ av artikel och vilket ämne som behandlas. Samtidigt är det intressant att titta på vad som saknas 
och vad som inte stämmer. Uppfylls kravet på sanning, relevans och saklig argumentation?22 

                                                 
16 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 53-54. 
17 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 54-55. 
18 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 55-56. 
19 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 56. 
20 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 57. 
21 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 57. 
22 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 57. 
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M e t o d k r i t i k  &  s j ä l v r e f l e k t i o n  
Jag har valt att inte göra en jämförande studie med en annan idrottsstjärna. Om jag jämfört med en 
idrottsstjärna född och uppvuxen i Sverige hade jag möjligen kunnat påvisa invandrarperspektivets 
aspekt i medieprodukterna än tydligare. Då hade perspektivet idrott och nationalism kanske varit givet, 
men det var inte enbart det svaret jag sökte. Detsamma gäller om jag jämfört med en manlig 
idrottsstjärna, men även där är svaret att jag inte ville fokusera på en vinkel, såsom nationalism eller 
feminism.  
 
Mitt mål är att göra en fallstudie på en specifik person med utgångspunkten att Ludmila Engqvists tid i 
Sverige skapade en hausse och en mediebevakning som på många sätt var unik. Det är dessa unika 
bitar jag vill plocka fram och analysera. Jag kommer dock att ta upp exempel från idrottshistorien som 
kan tydliggöra vissa funderingar eller tankesätt.  
 
Att kritisera sitt eget arbete är inte lätt. Men, efter att ha rannsakat mig själv kan jag känna ett sting av 
besvikelse över att mitt empiriska material inte blev av den tyngd jag hoppats. Min önskan hade 
givetvis varit att även få intervjuer med de två övriga journalisterna som var närvarande vid Ludmila 
Engqvists presskonferens i Köpenhamn; Mats Wennerholm och Pamela Anderson. När det gäller den 
biten kan jag ångra att jag gav upp kontaktsökandet efter ett par mail och telefonsamtal. Likaså hade 
uppsatsen kanske blivit än mer intressant om Ludmila Engqvist själv velat delta och svara på mina 
frågor. Då hade dock studien blivit av en annan karaktär och jag hade antagligen valt att fokusera mer 
på relationsproblematiken mellan idrottare och sportjournalist. Nu blev så inte fallet. Dels på grund av 
tidsbrist och dels på grund av att jag vill respektera paret Engqvists beslut att deras liv nu sker utanför 
offentlighetens ljus. 
 

T i d i g a r e  f o r s k n i n g  
Idrottsforskningen är ännu ung och dess teoribildning outvecklad. Studier av medierad idrott finns i en 
ringa omfattning. Historiker dominerar den svenska idrottsforskningen.  
 
På något vis har medieidrottsforskningen kommit i kläm, mellan underhållning och kommersialism. 
Idrott ses som en del av populärkulturen och har haft relativ låg status i medieforskningssammanhang. 
Samma låga status finner man inom mediebranschen. Branschens ledare har dock inte kunnat blunda 
för idrottens enorma genomslagskraft. De tidningar som tidigare än konkurrenterna började satsa på 
idrottsbevakning är många gånger de med de stora framgångarna. 23 Så även om idrotten inte fått 
särskilt mycket plats inom forskningen har medierna en enorm bevakning som slår nästan all annan 
mänsklig aktivitet.  
 
Det finns en del tidigare studier kring ämnet idrott och medier, likaså om idrott och moral och och 
idrottsnationalism. Största delen av litteraturen är amerikansk och baserar sina studier på amerikanska 
förhållanden. Det närmaste en svensk fallstudie jag funnit är en B-uppsats från Södertörns högskola; 
Ludmila Engqvist – elitidrottare och invandrare och en C-uppsats från Linköpings universitet; Hon 
som älskas av folket – en diskursanalytisk studie kring Ludmila Engqvists nationella identitet. Text- 
och medieanalyser och då främst inom och om sportens medievärld saknas i stor utsträckning. Detta 
kan givetvis bero på den attityd som funnits och fortfarande finns inom journalistsfären: att 
sportjournalistik inte har samma kulturella höga status som övrig nyhetsjournalistik. Det är med andra 
ord inte ett så attraktivt forskningsområde.  
 
Det finns en del historisk litteratur som berör ämnet idrott och medier. Ulf Wallin tar upp 
sportjournalistikens utveckling från notis till storsäljare i svensk dagspress under 100 år i sin studie 
Sporten i spalterna (1998). Wallin har dock fokuserat på att studera sporten i pressen, inte i övriga 
                                                 
23 Ulf Wallin, Sporten i spalterna, 1998. s. 15, samt Sportjournalistik – en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991, 
Arbetsrapport nr 24. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1993. Uppsatsförfattare: 
Thomas Östberg. 
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medier. Han har undersökt över 26 000 artiklar under en 100-årsperiod. Boken belyser även de 
faktorer som påverkat utvecklingen av sportjournalistiken.  
 
Bo Reimers Uppspel - Den svenska TV-sportens historia (2002) är en god hjälp på vägen och ger en 
bra historisk men även samtida grund att stå på. Uppspel ger tillbakablickar på minnesvärda tv-
sändningar från stora idrottsevenemang och ger inblickar i både sportens och televisionens värld. 
Reimer placerar sportsändningarna i ett större samhälleligt och kulturellt sammanhang. Genom många 
intervjuer med journalister och producenter från SVTs sportredaktion försöker han reda ut hur 
sportjournalistiken utvecklas och fungerar.  
 
Hur få en mera kompetent sportjournalistik? är ett examensarbete skriven av Ander Vestergård vid 
Helsingfors universitet. Utifrån egna erfarenheter har han analyserat sportmaterial och intervjuat 
sportjournalister. Vestergård påpekar i sin rapport att sport har ett stort utrymme i medierna och en 
stor publik, men att den inte uppmärksammats i forskning och utbildning. Vestergård har försökt att 
göra en beskrivning av sportjournalistiken ur olika synvinklar. Han diskuterar dagens brister och visar 
vägar till en mer kvalificerad sportjournalistik. Boken är tunn och en stor del av texten utgörs av 
intervjuer. Dessutom skrevs den för drygt tio år sedan. Trots detta har jag försökt att finna konkreta 
element som är aktuella än idag. 
 
Mikael Lindfelt har tagit sig an idrotten ur ett annat perspektiv i studien Idrott och moral - 
Reflektioner över idrottens ideal (1999). Lindfelt tar upp fascinationen av idrotten: 
mästerskapsdrömmar, vinster, förluster, ädla ideal och hårt arbete. Men han diskuterar även idrottens 
baksida: fusk, korruption, mutor och medicinska förbjudna försök. Lindfelt undersöker de moraliska 
ideal som elitidrottskulturen säger sig värna om. Likväl försöker Lindfelt finna och diskutera de 
förskjutningar inom idrottsetiken som trots allt skett under vår tid. Hur kan idrottens traditionella 
etiska ideal tillvaratas i den explosiva utveckling som idrottskulturen under senaste årtiondena har 
genomgått?  
 
Etnologiprofessor Billy Ehn och hans teorier om nationell identitet och idrott och medier har flera 
intressanta aspekter. I perspektivet av Ludmila Engqvist som invandrare men även med bakgrund av 
idrotten som ett gränsöverskridande fenomen, är Ehns teorier intressanta för uppsatsen. 
Försvenskningen av Sverige är en antologi av Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren. Ehn diskuterar 
häri hur den nationella identiteten förankras i vardagen liksom i massmediers sportreferat. Han påtalar 
hur vår tids invandring skapat både kulturell mångfald och ökad nationell medvetenhet. 
 
Den utländska litteraturen har varit av en mer teoretisk art. Theory, Sport & Society är en antologi 
sammanställd av professor Joseph Maguire och Kevin Young, båda knutna till Loughborough 
universitetet, i Storbritannien. Antologin gör historiska nedslag och diskuterar vår samtid och framtida 
utveckling utifrån sportsociologiska perspektiv. Verket innehåller skrifter av både traditionella 
teoretiker vars tankar och funderingar fortfarande är relevanta inom sportsociologin och av teoretiker 
verksamma idag. Theory, Sport & Society är en bred och väldisponerad guide in i de teoretiska 
perspektiven kring det sportsociologiska fältet.   
 
Women, Media and Sport är även den väl värd en genomläsning, sammanställd som en antologi av 
Pamela J Creedon, professor i journalistik vid Ohio universitet. Antologin presenterar en imponerande 
research, både historiskt sett och med många exempel ur vår samtid och tar upp hur kvinnornas roll 
sett ut och fungerat inom medie- och idrottsvärlden. Boken tar upp frågor som aldrig riktigt ställts 
förut och sätter problemen på sin spets. På så vis är Women, Medier and Sport en värdefull tillgång för 
studier om idrott och medier ur ett feministiskt och kulturellt perspektiv. Antologin täcker ämnen som 
historia, ekonomi, marknadsföring och kulturella paradigm och väver samman detta med en kritisk 
studie kring kvinnoidrott, idrottskvinnor och kvinnor inom sportjournalistiken. 
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B a k g r u n d :  I d r o t t s h i s t o r i a  o c h  i d r o t t s n a t i o n a l i s m  
När idrotten växte fram i Sverige under 1800-talet var nationalismen ett utmärkande drag. Victor 
Balck (1844-1928), kallad ”den svenske idrottens fader” menade att idrotten hade en positiv inverkan 
på nationalkänslan. Balck var en motionär av stora mått med favoritgrenar som bl a gymnastik, 
fäktning, segling, simning, skridsko och skidor. Han strävade efter att göra gymnastiken mer 
tilltalande för ungdomen och samlade en skara gymnastikintresserade unga män kring sig och startade 
med dem som stomme Stockholms Gymnastikförening 1875. Med denna förening gjorde han sedan 
uppvisningar både i Sverige och utomlands och satte därmed fart på den frivilliga gymnastiken. Balck 
var även initiativtagare till en lång rad gymnastik- och idrottsföreningar. Bl a var han en drivande kraft 
bakom Stockholms Roddförening, Sveriges Centralförening för idrottens främjande och Svenska 
gymnastik- och idrottsföreningars riksförbund (sedemera Riksidrottsförbundet). Med sina 
internationella erfarenheter knöt han ovärderliga kontakter, främst med det engelska idrottslivet och 
förde med sig idéer därifrån hem till Sverige, bl a friidrottens grenar. Den 23 juni 1894 invaldes Balck 
som förste svensk i den då nybildade Internationella Olympiska Kommittén, IOK. Balck var en av 
männen bakom anordnandet av de femte Olympiska Spelen i Stockholm 1912. I Sveriges Olympiska 
Kommitté, som bildades året efter Stockholmsolympiaden, var han vice ordförande från dess start 
fram till sin död 1928.24 
 
Om Balck brukar benämnas ”den svenske idrottens fader”, kallas P.H Ling, som var före Balcks tid, 
(1776-1839) ”den svenske gymnastikens fader”. Ling var en duktig idrottsman och en stark 
förespråkare för stärkande kroppsövningar. 1813 bildade Ling Kungliga Gymnastiska 
Centralinstitutet.25 Kring 1850 fördes åsikter fram om att även kvinnor kunde må bra av att motionera. 
Trots starkt motstånd mot kvinnlig idrott så växte intresset och 1864 utbildades de första 
gymnastiklärarinnorna vid Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Det skulle dock dröja länge, långt 
in på 1900-talet, innan grenar som löpning, hopp och kast infördes för kvinnor i Sverige.26 
 
Efter Stockholmsolympiaden 1912 satte idrottandet i Sverige igång på allvar. Mellan 1920 och 1950 
ökade antalet föreningar från 800 till 9000 och antalet medlemmar steg från 110 000 till 740 000. 
Idrottsrörelsen hade blivit en folkrörelse. Orsakerna till idrottsrörelsens genombrott under dessa 
årtionden är flera. Industrialiseringen ledde till att många människor fick monotona arbeten, ett visst 
ekonomiskt välstånd och en allt större fritid. Idrotten blev för många en möjlighet till motion och 
samtidigt avkoppling från det stressiga arbetet. Idrotten fick också en fin marknadsföring genom 
svenska framgångar i internationella sammanhang såsom olympiaden i St. Moritz 1948, där Sverige 
blev näst bästa nation. Under de följande årtiondena har idrotten utvecklats i takt med ett allt större 
ekonomiskt välstånd, en allt större fritid och stora internationella framgångar har bidragit till 
idrottsrörelsens fortsatta utveckling. Idag är idrotten vår största folkrörelse. 27 
 
I 2000-talets Sverige har idrotten fortsatt att vara ett uttryck för det nationella och det nationalistiska. 
Kroppen och dess prestationer nationaliseras och blir en symbol för Sverige och det svenska. Och det 
här är inte något typiskt svenskt. Idrott är nationalistisk över hela världen. Samtidigt är idrott också en 
av de få handlingar som verkligen kan bryta gränser. 28 
 
I Försvenskningen av Sverige introducerar Ehn begreppet nationell kultur vilket närmast används för 
att beskriva ett folks ”kollektiva medvetande”. Med det menas en händelse som svenskar vid en given 
tidpunkt råkar dela. T ex. hyllningarna för fotbollslandslagets VM-brons 1994 över hela Sverige. I ett 
sådant perspektiv blir kommunikationsaspekten och mediernas roll central. Den svenska flaggan och 
nationalsången blir under t ex mästerskap symboler för det svenska och våra svenska idrottares jakt på 
hundradelar och sekunder.  

                                                 
24 Sportjournalistik – en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991, Arbetsrapport nr 24. Institutionen för journalistik 
och masskommunikation, Göteborgs universitet 1993. Uppsatsförfattare: Thomas Östberg. Samt Ehn, s. 204. 
25 Östberg, s. 54. 
26 Östberg, s. 57. 
27 Östberg, s. 55. 
28 Ehn, s. 204-207. 
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Ehn ställer två ytterligheter mot varandra: den expressiva idrottsnationalismen och vardagslivets 
kamouflerade nationalkänsla. I det ena fallet diskuteras den moderna sportjournalistikens ålderdomliga 
chauvinism. I det andra fallet undersöks hur invandrare i Sverige försvenskas av ett socialt liv men 
också hur de bidrar till de inföddas fosterländskhet. Den individuella idrottsprestationen omvandlas 
många gånger till nationell prestige. Idrottaren blir Kajsa, Christian, Anja och Zlatan∗ med hela 
svenska folket. Miljoner människor förenas via en enskild person. Idrott är en arena där det nationella 
visas upp och artikuleras. Idrotten skapar former för hur nationella känslor kan gestaltas; symboliskt, 
rituellt och kroppsligt. Men, utan sportjournalistikens och mediernas sätt att presentera idrotten blir 
den nationella känslosamheten obegriplig. Idrottens handlingar översätts från fysiska och mätbara 
prestationer till symboler och mångtydiga budskap. Sportjournalisterna utför denna omtolkning och 
skapar ordning och reda i känslorna.29 
 
Medvetenheten om den medierade sportens roll i skapandet av en nations identitet är känd sedan 
tidigare. Ehn har påpekat att det är sportjournalistiken som fyller idrottsbragder med nationellt 
innehåll. Idrottens handlingar är fysiska och mätbara. Men för att göra dem till något mer måste de ges 
en symbolisk betydelse, de måste kunna symbolisera ”svenskhet” eller originalitet. Detta medverkar 
sportjournalistiken till genom att i första hand sätta idrotten i ett nationellt perspektiv. Bevakningen 
baseras på hur våra svenskar klarar sig mot de utländska. 30 Ordet ”vi” är centralt. Med hjälp av detta 
ord blir kommentatorn en förbindelselänk mellan de svenska idrottsutövarna och 
idrottskonsumenterna. Det skapas en gemensamhetskänsla. Idrottarnas insatser gör att vi kan känna 
oss stolta över att vara svenskar. 31 
 
Gemensamhets-processen är komplicerad och skildringen av karaktärsdrag inte alltid så enkel. 
Egenskaper som uppfattas negativa hos våra motståndare kan likväl vara positiva när ”vi” har dem. Är 
det, det typiskt svenska eller är det, det avvikande som lockar vårt intresse? Antagligen både ock. Det 
finns en dynamik mellan de båda. 80-talets dominanter i skidspåren var svenskarna Gunde Svan och 
Thomas Wassberg. Gunde var helyllekillen som tränade och levde efter elitidrottarens alla regler, 
medan Wassberg var den tyste, originella skidlöparen som gick sin egen väg.32 Två motpoler som var 
lika populära i medierna. Samma dynamik fann vi, om än på ett annorlunda sätt, mellan Ludmila 
Engqvist och hennes make Johan Engqvist. Johan var den trygga, lugna svensken och Ludmila blev 
den avvikande som var impulsiv, humoristisk och bröt på ryska.  
 
Idrottsnationalism är ett ständigt pågående identitetsarbete. Retoriken rekonstrueras socialt i kontrast 
mot andra nationer och historiskt genom det förflutna. I denna kulturella konstruktion av den svenska 
idrottsnationen förenas ålderdomliga värden med moderna, medicinska, ekonomiska och inte minst 
mediala intressen. Allt för att utveckla den vältränade kroppens förmåga att producera ära och identitet 
- åt ett helt folk.33 
 
Idrott i medier, är liksom det organiserade utövandet, en relativt ung företeelse. I USA införde 
tidningsmannen James Gordon Bennet, omkring 1860, ett antal journalistiska nyheter som gjorde att 
hans tidning New York Herald, passerade den ledande konkurrenten Sun i upplaga. Förbättringarna 
innebar bl. a förbättrad nyhetsservice, börsöversikter, artiklar i form av intervjuer och ett särskilt 
utrymme till sportmaterial. I Sverige förekom notiser från idrottstävlingar under 1890-talet men det 
var först efter olympiaden i Stockholm 1912 som tidningarna regelbundet började bevaka 
idrottsevenemang. Dagens Nyheter införde 1920 den samlande rubriken ”Sportnyheterna”. 
Sportsidorna blev snabbt populära och inom kort skapades ett enormt intresse för idrottsstjärnorna. 34  

                                                 
∗ Höjdhopperskan Kajsa Bergkvist, trestegshopparen Christian Olsson,  alpina skidåkerskan Anja Pärson och fotbollsspelaren 
Zlatan Ibrahimovic. 
29 Ehn, s. 211. 
30 Reimer, s. 238-240. 
31 Reimer, s. 242.  
32 Reimer, s. 242.  
33 Ehn, s. 233. 
34 Östberg, 60. 
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Det finns flera skäl till att tidningar valde att satsa på sportmaterial. Som tidigare nämnts gjorde den 
minskade arbetstiden att många valde att ägna en del av sin fritid åt idrott. I och med detta uppstod 
också ett intresse för att läsa om idrott. Tidningarna utnyttjade detta intresse i kampen om läsarna. 
Sportmaterial har flera gånger visat sig kunna höja en tidnings upplaga, vilket i sin tur gett fler 
annonsörer. Utvecklingen av tidningarnas sportredaktioner från 1920-talet och framåt förde också med 
sig att journalister så småningom specialiserade sig på sport. Omkring 1970 sade sig var tionde 
journalist eller knappt en femtedel av de specialiserade journalisterna i Sverige vara sportjournalister.35   
 
Den mediala sportbevakningen har blivit allt viktigare – för svenska medier, för svensk idrott och för 
svensk kultur. Idrott handlade en gång i tiden om att roa människor, både för utövare och publik, idag 
är det enorma pengasummor och konkurrens är hård, inte bara på löparbanorna och fotbollsarenorna, 
utan även mellan tv-kanaler och tidningarnas sportsidor. Sportstjärnan har blivit en produkt av 
kommersiell kultur, inbäddad av symboliska värden och stimulerar en önskan och identifikation bland 
konsumenterna. Mediernas genomslagskraft för det nationella inom idrotten är stark.36  
 

T e o r i  
Uppsatsens utgångspunkt är att medierad idrott är ett populärkulturellt fenomen. Idag hänger 
medieutbudet många gånger samman med de idrottsliga prestationerna eller en stark personlighet. På 
så vis skapas ett samspel mellan idrottare, journalist/medieproducent och publik. Samspelet äger rum 
inom en kontext som bl. a. styrs av sociala, kulturella, politiska, ekonomiska, juridiska, tekniska och 
medicinska faktorer.37  
 
Detta leder till sammanflätningar av olika produktionsfält. Mer om detta i kapitlet om det 
idrottsmediala komplexet. Idrottsutbudet ses som ett samspel mellan olika aktörer och inom den 
kontext de verkar. Jag vill komma åt detta samspel genom att utgå från medieaktörerna, dvs. 
journalisterna, dess produkter och idrottarna.  
 
Att finna en teori som är applicerbar på uppsatsens problem- och frågeställningar har varit svårt. 
Snarare har jag funnit tankegångar och funderingar som på ett eller annat sätt diskuterar problemen 
mellan idrott och medier. Pierre Bourdieu är den enda forskaren som presenterat en renodlad teori. 
Utifrån den och utifrån fallstudiens olika infallsvinklar har jag funnit ett par teoretiska ingångar 
(exempelvis idrottsnationalism, feminism inom idrotten, sportspråket osv.) som jag haft som grund för 
min analys. Inledningsvis presenteras Bourdieus teori om idrott och medier. Därefter tar jag upp de 
infallsvinklar som jag valt att fokusera på. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om den bakgrund 
jag haft inför arbetet med fallstudien.   

B o u r d i e u  o c h  i d r o t t e n   
Dagens idrott är ett konstituerat system som består av institutioner och organisationer samt aktiva och 
andra aktörer knutna till idrotten. Det konstituerade systemet är en strukturerad rörelse med 
idrottsförbund, organisationer och idrottsföreningar. Inom dessa finner vi offentliga och privata 
”idrottsgrupperingar”. Dessa grupper har historiskt och socialt sett skapat normer som reglerar 
utövandet (såsom införandet av regelverk). Sedan den moderna idrottens utveckling har producenterna 
och försäljarna av varor och tjänster tagit allt mer plats inom idrotten och numera är de nödvändiga för 
utövandet och utvecklingen. Till exempel är det tveksamt om världsrekordet i stavhopp hade kunnat 
vara över 6 meter som det är idag, utan att staven utvecklats från stål till kolfiber. Denna 
produktutveckling skapar ett konkurrensfält med egna specifika ”praktiker” som kan vara egna 
insatser, egna regler, en egen kultur och en specifik kompetens. Idrottskompetensen utvecklas alltså i 

                                                 
35 Östberg, 60. 
36 Red. David L. Andrews, Steven J. Jackson, Sport stars - the Cultural Politics of Sporting Celebrity, Routledge 2001, s. 6, 9 
samt Reimer,  förord. 
37 Reimer,  s.293.  
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relation till varandra inom konkurrensfältet; idrottarens kompetens, tränarens kompetens, 
materialproducenternas kompetens och sportjournalistens kulturella kompetens. 38 
 
Det menar fransmannen Pierre Bourdieu på tal om idrott. I följande kapitel refererar jag direkt från 
Bourdieus egna skrifter samt lyfter fram delar jag funnit i litteratur som behandlat Bourdieu och hans 
teori.  Bourdieu anses vara en av de mest framstående och inflytelserika samhällsforskarna under det 
sena 1900-talet. Hans tvärvetenskapliga arbeten, som länkar samman antropologi, sociologi och 
filosofi är både teoretiskt och metodiskt sett intressant för förståelsen av den flerdimensionella 
aspekten av socialt liv. Bourdieu är ingen idrottsforskare men tack vare sin enorma produktivitet när 
det gäller att utforska mänsklig och samhällelig verklighet, har jag funnit några sidor där han berör 
ämnet närmare. Bourdieu är sociolog i grunden men har haft stor betydelse för hela 
samhällsvetenskapen.  
 
Bourdieu försöker i flera av sina verk förklara striden om de symboliska värden som finns i samhället. 
Det menar Jan Carle som skrivit ett kapitel om Bourdieu i Per Månssons Moderna samhällsteorier. 
Bourdieu menar, skriver Carle, att det alltid sker en kamp om sociala positioner inom sociala 
konkurrensfält och att makt existerar i olika former av socialt liv. 39  
 
Bourdieus teori handlar om sociala relationer, vilka han på individnivå beskriver med hjälp av 
begreppet habitus. Habitus förklarar individens handlingsmönster och tänkesätt såsom de har 
utvecklats i olika sociala miljöer. Olika livsvillkor producerar olika habitus. En viss social position och 
livserfarenhet skapar en viss kännedom om omvärlden och formar ens uppfattning och önskemål.40   
 
Det handlar alltid om att hålla kvar sin position eller avancera inom fältet, samtidigt som det för fältet 
gäller att bibehålla sin ställning och makt i samhället. Detta kräver symboliskt kapital: socialt, 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Kapitalet kan man skaffa sig t ex genom sin bakgrund, utbildning, 
genom att behärska olika attribut och symboler och genom att ha till gång mycket pengar. Det 
symboliska kapitalet är förknippat med olika tillgångar i olika sociala positioner. För att hålla samma 
sociala position bör kapitalet förvaltas, förbättras och omvandlas till nya värden i en annan social 
position. T ex kan man säga att Ludmila Engqvist inte bara behövde vara på topp på löparbanan utan 
även utanför. Där behövde hon svara på frågor och vara tillmötesgående mot journalister och fans, för 
att hålla kvar sin position som världsstjärna både inom idrotten och i medierna. Hennes sociala 
position var viktig, inte bara inom sportfältet.41 
 
1996 publicerade Bourdieu en mediekritisk skrift; Om televisionen. Det är en skrift som öppnar upp 
ögonen för den kommersialisering som sker inom medierna. Bourdieu skärskådar televisionen och 
journalistiken och menar att innehållet fått falla tillbaka på bekostnad av den kommersiella logiken; 
annonsörernas makt och jakten på upplagor och höga tittarsiffror, så kallat audimat∗. Bourdieu menar 
att televisionen och därmed även den allmänna journalistiken är den stora faran för demokratin och för 
den kulturella produktionen. Bourdieu använder sig av begreppet fält när han talar om olika praktiker, 
dvs. olika slags sociala sammanhang. Ett fält är ett strukturerat socialt rum, inom vilken det finns 
dominerande och permanenta relationer av inbördes ojämlikhet. Det journalistiska fältet är en värld av 
mikrokosmos med egna lagar och en definierad position gentemot omvärlden. Yttre mekanismer 
exempelvis ekonomiska faktorer, spelar givetvis in hur fältet är strukturerat.42 
 

                                                 
38 Pierre Bourdieu, Kritik och kultur ,  “Idrottsutövning och idrottskonsumtion”, Daidalaos AB Göteborg 1991, s. 190 samt 
Simon During (red.), The Cultural Studies Reader,  Routledge London/New York 1993.  Pierre Bourdieu  ”How can one be a 
sports fan?” s. 340. 
39 Per Månsson (red.), Moderna Samhällsteorier. Traditioner, riktningar och teoretiker, Stockholm 1998, Jan Carle, ”Pierre 
Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, s. 407. 
40 Månsson s. 407. 
41 Månsson, s. 407. 
∗ Värde baserat på tittarsiffror och publikframgång. 
42 Pierre Bourdieu, Om televisionen, Östlings bokförlag Stockholm 1998, s. 59, 61. 
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I The Cultural Studies Reader förklarar Bourdieu att fält huvudsakligen handlar om arenor för 
produktion, cirkulation, kunskap, eller särskilda ämnen så som litteratur, idrott, utbildning osv. Även 
nätverk, och historiska maktrelationer och positioner mellan individer, sociala grupper och 
institutioner kan räknas som fält. Ett fält är på samma gång en plats för konkurrens mellan resurser 
(ekonomiskt kapital) och vinster (symboliskt kapital) och en kamp för dominerande positioner. 
Individerna inom fältet kämpar för att bevara och utöka sin status av kapital. De kan också arbeta för 
att förändra värderingar och formen av kapital inom fältet. Fälten är hela tiden föränderliga.43 
 
Bourdieu skriver i Om televisionen att konkurrensen på mediemarknaden neutraliserats vilket gett 
effekter i form av allianser tidningar eller andra medieföretag emellan. Aktörens makt och position 
beror på ekonomisk styrka, andel av marknaden och dess symboliska, traditionella betydelse. 
Bourdieu talar här om en slags inbördes konkurrens om innehåll, distribution och offentlighet. 
Indirekt, besitter alltså televisionen och de journalistiska aktörerna den stora makten.44  
 
Ju större spridning ett medieföretag har eller vill nå ju viktigare blir det att undvika allt som kan 
splittra eller stöta bort. Bourdieu påtalar mediernas starka genomslagskraft som i sin helhet kan skapa 
problem för journalistiken och kulturproduktionen genom de starka motsättningarna. Samtidigt kan de 
utnyttja varandra genom att journalistiken och kulturen skapar innehåll åt medierna. Informationen 
homogeniseras och finner fler led till distribution. Innehållet blir en vara som inte stör eller splittrar. 
Syftet är att tjäna pengar i flera led. Produkten konstrueras för att stämma överens med mottagarens 
uppfattning och efterfrågan.45 
 
” S p o r t - f ä l t e t ”  
I The Cultural Studies Reader finns ett kapitel signerat Bourdieu med titeln ”How can one be a sports 
fan?”. Bourdieu skriver här om sin syn på ”sportfältet”. Han positionerar sig själv tidigt då han 
uttrycker att han inte är någon idrottsexpert utan diskuterar som amatör och hoppas på läsarens 
”sportslighet”. Han berör idrottsutövning och sportkonsumtion samt relationen däremellan. 46 
 
Bourdieu ser sportfältet som en slags autonomi som utvecklats under tid av gradvis rationalisering: 
Etableringen av självgående idrottsorganisationer liksom standardiseringen av regler, disciplin vid 
träning och det symboliska kapitalet med priser och ära. Sportfältet går hand i hand med utvecklingen 
av idrottsfilosofin, skriver Bourdieu i samma text. En filosofi liksom en social praktik, kan 
marknadsföra maskulina ”värden” och en känsla av idrottshederlighet och fair play. 47  
 
Bourdieu menar att utbredningen av idrott som ett spektakel och dess ihållande popularitet på senare 
år har gjort att kommersialismen satt tydliga spår inom idrottsrörelsen. I Bourdieus Kritik och kultur 
från 1991, återkommer han till ”idrottsspektaklet” och skriver (i kapitlet: ”Idrottsutövning och 
idrottskonsumtion”) att sportfältet har blivit en plats för strider. ”Amatörism kämpar mot 
professionalism, utövning mot åskådning, distinkt sport för eliten mot folklig sport för massan”.48   
 
Idrotten har omvandlats till ett skådespel, producerat av de professionella och ämnat för 
masskonsumtion. Idrotten har inom många fält blivit en industri, underkastad profitens lagar. Profiten 
innebär i detta fall även strävan efter maximal effektivitet. Detta kräver i sin tur en omgivande 
gruppering för att skapa en organiserad träning och underhåll för de professionellas fysiska kapital. 
Bourdieu menar att dessa omständigheter påverkat idrottens habitus; att kroppen, språket och 
principen bakom livsstilen, utmärker en viss klass.49 
 

                                                 
43 During,  s. 340-341 samt Maguire, Young,  s. 254-255.  
44 Bourdieu, 1998  s. 61-62. 
45 Bourdieu,  1998, s. 65-66. 
46 During, s. 340. 
47 During,  s. 343. 
48 Bourdieu,  Kritik och kultur, Daidalaos AB Göteborg 1991, ”Idrottsutövning och idrottskonsumtion”, s. 197, 201, 205. 
49 Bourdieu, 1991  s. 197, 201, 205 samt During, s. 347. 
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Sanningsenlig information är dyrbar och publicisterna och tv-makarna har liksom den resterande 
mediebranschen fallit offer för ”audimat-mentaliteten”. De traditionella organen för kulturproduktion 
håller på att förlora mot kommersialismens jättar eller faller själva för samma stil, menar Bourdieu. De 
osynliga strukturerna och styrkeförhållandena, beroende av yttre kraftförhållanden är direkt beroende 
av efterfrågan och utlämnat åt marknadens sanktioner liksom åt opinionens. Motsättningen mellan, 
vad Bourdieu kallar det rena och det kommersiella, är en motsättning som mer eller mindre finns inom 
alla fält, såsom finkulturens ständiga kamp gentemot den omdiskuterade populärkulturen. Bourdieu 
talar om en avsaknad av sanktioner inom journalistiken, både positiva och negativa, om en form av 
kritik inom det egna fältet. 50 
 
Sammanfattningsvis anser Bourdieu att idrottsutövningens och sportkonsumtionens förvandlingar och 
förändringar, måste sökas i relationen mellan utbudet och efterfrågan. Förändringar i utbudet föds i 
konkurrenskamperna: Kamperna mellan sporter och inom sporterna, mellan dess traditioner och de 
olika aktörerna som är engagerade i konkurrensen..51     
 

D e t  i d r o t t s m e d i a l a  k o m p l e x e t  o c h  ” V i n g l a s ” - t e o r i n  
Studier kring medierad idrott är ofta perifera och fokus sätts på utövarna och sporten i sig, snarare än 
dess betydelse för publiken.52 Lawrence Wenner, medie- och kommunikationsforskare, har 
sammanställt flera forskares texter i en volym där de diskuterar medier, sport och samhälle. Wenner 
presenterar en modell som bygger på Sut Jhallys tanke om det idrottsmediala komplexet som handlar 
om det emellanåt problematiska förhållandet mellan medier, idrott och publik. Wenner vänder ut och 
in på sociologins traditionella modellperspektiv och flyttar in publiken i centrum.53  (Se modell 
nedan54). 
 
Modellens utgångspunkt är verkligheten. Hur verkligheten ser ut beror till stor del på det rådande 
samhällssystemet och de grundläggande ekonomiska villkoren som råder. Samhällssystem och 
grundläggande ekonomiska villkor påverkar naturligtvis varandra. De i sin tur påverkar och påverkas 
av personer som slutit sig samman i politiska organisationer och intresseorganisationer, men främst i 
idrottsorganisationer. Inom dessa organisationer finns en del av de källor som levererar nyheter till 
journalisterna. Källor finns också utanför dessa sammanslutningar och gemensamt för källorna är att 
den information de levererar till journalisterna är beroende av samhällssystem och grundläggande 
ekonomiska villkor. Detta gäller även för journalisterna som är verksamma inom 
nyhetsorganisationen. Journalisterna styrs inte bara av externa faktorer, utan även av interna villkor 
inom nyhetsorganisationen. Journalisterna producerar olika typer av medieprodukter som på ett eller 
annat sätt konsumeras och betalas av en publik. Publiken kan till viss del direkt påverka nyhetsurvalet 
genom att till exempel sluta köpa eller prenumerera på en tidning. I Wenners modell är publiken 
utgångspunkten och deras respons på mediernas och samhällets innehåll. Innehållet förmedlas mellan 
medierna, publiken, samhället och idrottsorganisationerna. Publikens uppfattningar är många gånger 
beroende av kulturella indikatorer. Ludmila Engqvists dopningavslöjande förmedlades på ett visst sätt 
i medierna - beroende av vår egen nationella idrottshistoria, kultur och erfarenhet.55  
 
Medial exponering betyder en hel del inom idrottsvärlden. Det säljer biljetter, fyller arenor och betalar 
idrottsstjärnornas löner. Den mediala exponeringen skapar en illusion av att det betalar sig. Publiken 
njuter av rekord, segrar och ära. Vi får underhållning för den köpta biljetten.  Pressen och andra 

                                                 
50 Bourdieu 1998, s. 74. 
51 Bourdieu 1991,  s. 210-211 samt During,  s. 349. 
52 Så framställs även denna uppsats även om publiken blir en viktig del att diskutera i och med Ludmilas enorma 
genomslagskraft. 
53 Lawrence Wenner (red.), Medier, Sports, Society, SAGE Publications 1998, s. 18, 26.  
54 Wenner,  s. 26. 
55 Wenner,  s. 26. 
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medier har länge varit villiga samarbetspartners och håller, tillsammans med sportförsäljarna, 
illusionen vid liv. Att marknadsföra idrott, betyder stora pengar. 56  
 
Det idrottsmediala komplexet beror på två fundamentala delar:57  

• Mediernas genomslag - den största delen av sportpubliken tar del av idrotten via medierna. 
Vilket betyder att den kulturella erfarenheten av sport är ordentligt medierad.  

• Ekonomiska krafter - idrotten är beroende av ”mediepengar”, för deras överlevnad och 
nuvarande organisatoriska struktur. 

 
Mediernas spridning till sportpubliken är enorm. Men den kostar pengar. Likaså kostar idrotten i sig 
och dess evenemang dyra pengar. Beroendeförhållandet är givet. Och det är här företagen kommer in i 
bilden. Företagens sponsorpengar är betydelsefulla för den enskilde idrottaren, för 
idrottsorganisationerna och för den idrottsliga utvecklingen.  
 
Den ekonomiska strukturen är enkel och komplicerad på samma gång. Vinsten hänger samman med 
publikens storlek och intresse. Biljettförsäljning, medierättigheter och sponsorer räknas enkelt in som 
vinstproducenter. Svårigheterna kommer när vi ställer oss frågorna: Hur säljs biljetterna? Vilka 
kanaler och olika gestaltningsformer använder sig marknadsförarna av? De praktiker som rör sig 
mellan olika fält, komplicerar den ekonomiska analysbilden inom idrotten.58 
 
I kommunikationsprocesser där massmedier fungerar som förmedlare av budskap saknas som regel 
den direkta kontakten mellan sändare och mottagare. Massmedierad kommunikation innebär att det 
finns en stor mängd mottagare till meddelandet som förmedlas. Det innebär att meddelandet går 
igenom någon slags medieorganisation som i sin tur påverkar budskapets utformning. I det moderna 
samhällets kommunikationssystem karakteriseras de stora mediernas viktiga roll som producenter av 
information. Förutsättningen för att medierad kommunikation ska fungera är detsamma som för 
kommunikation i allmänhet. Det gäller att den som producerar informationen och den som tolkar den 
har en gemensam kod – en kulturell kontext. Med det menas inte bara språket utan även andra 
symboler, som bilder eller sättet att presentera meddelandet på. 59 
 
Det idrottsmediala komplexet bör ses inom en kapitalistisk kontext. Centraliseringen via televisionen 
och medier har varit med i skapandet av den kapitalistiska utvecklingen inom idrotten. Liksom inom 
den övriga mediesfären finns en strävan efter integrerade verksamheter. Enkelt förklarat kan man 
beskriva integrationsägandet som sammanflätningar av flera produktionsled eller som ett korsvist 
ägande. Det finns två typer av korsvist ägande: så kallad horisontell samt vertikal integration. 
Horisontell integration innebär ägande av flera affärsverksamheter inom samma led, exempelvis att 
äga flera tv-kanaler. Vertikal integration innebär ägande av verksamheter i flera olika led, exempelvis 
en fotbollsklubb ägs av ett företag som även är delägare i en tv-kanal och i en webbplats om sport. En 
ägare producerar eller äger olika led men inom samma koncern. Reklam i medier, sponsorer inom 
idrotten och företag som utvecklar idrottsprodukter - det korsvisa ägandet blir alltmer vanligt inom 
idrotten, mediebranschen och sponsorföretagen. 60 
 
“ K l i a  r y g g e n ” - m e n t a l i t e t  o c h  “ V i n g l a s ” - t e o r i n   
Integration och korsvist ägande är inte de enda effekterna av samarbetet mellan idrotts- och 
medievärlden. ”Kliar du min rygg så kliar jag din”-mentaliteten har varit och är fortfarande ett  
problem och har formats av konturerna av den allt mer utbredda kommersialismen inom idrotts- och 

                                                 
56 Pamela J. Creedon, Women, Media and Sport – Challenging Gender Values, SAGE Publications 1994, “Pandering or 
empowering? Economics and promotion of women sports”, Pamela J Creedon., Judith A. Granner, Elizabeth H. Granitz, s. 
181.  
57 Wenner (red.),  Sut Jhally,  “Cultural studies and the sports/medier complex”, s. 77-78. 
58 Creedon, s. 181.  
59 Stig Hadenius & Lars Weibull, Massmedier – Press, radio & TV i förvandling, 7:e upplagan, Albert Bonniers Förlag 1999, 
s. 14-15. 
60 Medieutveckling 2001, Radio- och TV-verket, Bohus 2001, s.152.  Wenner,  s. 91, 136. 
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medievärlden.61 De två senaste decennierna har journalistiken blivit mer professionell och sporten och 
mediernas roller har utkristalliserats allt mer. Symbiosen verkar efter att ha talat med ett flertal 
journalister, inte existera på samma sätt nu som förr.  
 
Men, med Fichtelius-affären klart och tydligt i minnet, förstärks frågorna alltjämt. Kosta Economous 
”Vinglas”-teori om relationen mellan journalister och politiker är minst sagt aktuell. Trots att arbetet 
fälten emellan numera är professionell, kan vi vara säkra på att det inte finns något Fichtelius-fall inom 
idrotten?  
 
Economou har studerat relationen mellan den undersökande journalisten och politikern i en svensk 
kontext. Han diskuterar bl. a mediernas dramaturgi och hur deltagarna pratar i medierna. Texter, 
konversationer och bilder är en del av processen i ett meningsbyggande, menar Economou och påtalar 
att kommunikativa positioner har stor betydelse för den slutliga medieprodukten. Genom hur dessa 
positioner upprätthålls och utvecklas, skapas också relationer mellan journalist och medieobjekt.62  
 
Den dialogiska aspekten är minst lika viktig. Genom hur folk interagerar och möter varandra, fastställs 
en vardaglig grund och upprätthåller en konversation likväl som en relation. På senare tid används en 
allt mer vardaglig ton i samtalet. Både från journalister och politiker är tonen mer familjär och intim. 
Frågan är vart gränsen går för vad man då kan publicera? Det är här Economous ”vinglas-teori” 
kommer in i bilden. 63 Mediesfären är en demokratisk arena i allmänhetens tjänst. Genom medierna 
presenteras, representeras och positioneras politikerna. Den faktiska interaktionen, eller 
konversationen, rapporteras i ett visst medieformat, inramad i den redigerade makten som medierna 
indirekt besitter. Det ingår i journalistens uppdrag att värna om demokratin samtidigt som de själva 
håller i en viss makt, tack vare mediernas genomslagskraft. Den alltjämt familjära tonen mellan 
journalister och politiker är en svår balansgång. Är tonen bara en slags ytlig kamratskap – för scoopets 
skull eller för väljarnas röster? 64 
 
I skriften Politikens medialisering drar Economou och Per-Anders Forstorp liknelser i form av termer 
och begrepp från den klassiska dramatiken och påtalar samtidigt hur vanligt det faktiskt är att betrakta 
medier och politik som en arena eller en scen. Detsamma gäller för idrotten även om det inte är den 
demokratiska makten som står i centrum.  
 
Drama kommer av ett grekiskt ord som betyder ”handla” och syftar på människor som handlar eller 
agerar. De handlande människorna i dramat skiljer sig från varandra genom de roller de har att spela. 
Drama som handling syftar på det förlopp som sker, även kallad dramaturgi. Publiken är ett 
grundläggande villkor för dramat. Verksamheten på och utanför scenen skiljer sig åt och markeras av 
ridå och kuliss. Scenografin syftar på att bygga de miljöer på scenen så att form, färg och stil uppfyller 
krav som manus och regi ställer. Handlingen som gestaltas på arenan utformas vanligen av en eller 
flera ansvariga för att deras tolkning av handlingen blir synlig, ideologisk och estetisk. De som är 
aktörer på eller bakom scenen bidrar tillsammans till att upprätthålla en repertoar. Vare sig dramat är 
en komedi eller tragedi syftar handlingen till att få publikens bifall.65  
 
Detta dramaturgiska perspektiv kan bidra till förståelsen av medier, och i Economous fall, politik, men 
likväl är de applicerbara på medier och idrott som samhälleliga företeelser. Begreppen som är hämtade 
från dramatiken används ofta av olika vetenskapliga analytiker samt som metaforer för att tala om 
socialt liv och mänsklig interaktion. Dessutom har begreppen blivit allt mer aktuella och användbara i 
ett mediesammanhang. Detta beror bland annat på att utvecklingen i mediesammanhang mer och mer 
för samman det offentliga och det privata.66  

                                                 
61 Wenner,  s. 49.  
62 Kosta Economou, ”Representing politics – politicising journalism: Exploring communicative relationships between 
swedish journalists and politicians”, The Public vol.4 no.2 (1997). 
63 Economou 1997. 
64 Economou 1997. 
65 Economou,  Forstorp,  s. 288-289. 
66 Economou,  Forstorp,  s. 289. 
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Det finns i medieretoriken idag ett slags närhetens kommunikationsformat. Balansakten mellan det 
privata och det offentliga, mellan ”backstage” och ”frontstage”, kan innebära att politikers och 
medieaktörers tilltal blir mer vardagligt.67 Samma utveckling och begreppsanvändning är lämplig i 
diskussionen om sport och medier. Idrottsstjärnorna har liksom politikerna, huvudrollerna i dramat 
som medieaktörerna tolkar och förmedlar till publiken. Idrottarna är tillgängliga i offentliga 
sammanhang såsom på presskonferenser, före och efter tävling samt i arrangerade intervjusituationer. 
Samtidigt kan mediekonsumenterna allt oftare ta del av idrottarnas privata leverne i ”hemma hos”-
reportage, informella intervjuer, besök under en träning osv. genom sportjournalisternas publicerade 
och förmedlade medieprodukter.68  
 
Medieproducentens roll som samhällsgranskare kommer emellanåt i skymundan genom deras 
formuleringsmakt att vara intimt förknippad med en allmängjord bild av det som beskrivs. Medierna 
tar mer och mer över rollen som ”folkets representant” vilket är en maktfaktor i sig och skapar ett 
slags bakvänt förhållande mellan medierna och idrottarna, där idrottarna i allt större utsträckning 
påverkade och danade av mediernas offensiva kommunikationsposition.69 
 

K v i n n o r  i n o m  i d r o t t s v ä r l d e n  –  e t t  f e m i n i s t i s k t  p e r s p e k t i v  
Sportjournalistiken domineras till stor del av män. I sportjournalistklubbens medlemsregister finns 
idag 1050 medlemmar varav 70 är kvinnor. Kvinnorna arbetar främst inom tv, produktionsbolag och 
nya medier medan kvälls- och dagspressen i större utsträckning saknar kvinnor.70 Det här kan jämföras 
med att det över lag i journalistkåren råder nästan jämvikt mellan antalet kvinnor och män. Ser man till 
könsfördelningen bland idrottsrörelsens aktiva medlemmar finns idag nästan lika många män som 
kvinnor, men som ledare, tränare och styrelsemedlemmar saknas kvinnor i stor utsträckning.71  
 
Relationen mellan kvinnlig idrott och marknadsföring är en kamp mellan möjligheter och 
eftergivenhet. Även om mediers bilder av kvinnor inom idrotten kan möjliggöra och sprida förebilder, 
måste idrottarna finna vägar att tillfredsställa medierna genom att ställa upp på viss efterfrågan, som i 
de flesta fall betyder exponering av olika slag. I roten av denna relation finner vi det idrottsmediala 
komplexet72. Enligt massmedieforskaren Pamela Creedon är det idrottsmediala komplexet en stark, 
osynlig, hegemoniskt och ekonomisk struktur som gör det omöjligt att överleva som idrottare utan att 
böja sig för mediernas önskningar.73 
 
Sponsorer är en del i den idrottsmediala komplex-teorin. Sponsorer är ofta stora företag som 
tillhandahåller finansiella tillgångar till lag, evenemang och idrottspersoner för att associera deras 
namn med speciella händelser eller speciella personligheter. De olympiska spelen i Los Angeles 1984 
är ett av de första exemplen på ett sponsrat evenemang. Spelen var ett genomslag för 
företagssponsring och brukar fräckt kallas för ”Hamburger”-OS pga. av den massiva 
reklamexponeringen både i medierna och på arenorna.74  
 
Kvinnoidrott marknadsförs av samma ekonomiska, sociala och kulturella kontext som män och har 
blivit en färdigpaketerad produkt distribuerad till en publik som främst förväntar sig en mansidrott. 
Kvinnoidrott blir i ett medialt och marknadsmässigt sammanhang bonusdelar i produkterna eftersom 

                                                 
67 Economou,  Forstorp,  s.289. 
68 Economou,  Forstorp, s.289. 
69 Economou,  Forstorp, s.289-290. 
70 Siffrorna och informationen kommer från Sportjournalistförbundets generalssekretare Roger Gottfridsson, 2003-04-09. 
71 JMG Granskaren, Centrum för granskning av journalistik och medier vid Göteborgs universitet, Nr. 1 2000 
Sportjournalistik. Christina Jutterström,  ”Sportredaktionerna behöver fler kvinnor!”. 
72 Jhally använder termen sports/medier complex. Creedon föredrar sports/media/marketing complex eftersom det explicit 
handlar om marknadens centrala roll inom idrottsvärlden. Jag använder dock den försvenskade termen idrottsmediala 
komplexet genom hela uppsatsen då jag ändå förklarar författarnas olika skillnader i betydelse.  
73 Creedon,  s. 181. 
74 Creedon, s. 183-184. 
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en fotbollsmatch i damallsvenskan inte anses vara lika attraktiv som en tv-sänd match spelad av män.  
Medial kvinnoidrott är, i perspektivet av idrottsmediala komplexet, attraktiv eftersom den är billig att 
köpa. Dessutom är kvinnoidrotten ivrig att få synas och få medial exponering. Problemen är lätta att 
fånga in och i den svårutkomliga cirkeln av viljan att få tävla inför publik, för att kunna leva och satsa 
på sin idrott krävs sponsorer och genom dem marknadsföring. Då är det lätt att bli tacksam gentemot 
medierna och kuva sig för deras önskemål. Om kvinnorna därigenom måste bli mer spännande för att 
få möjlighet att ändra spelreglerna i försöket att göra dem till sina egna, och få upp mediernas ögon - 
så gör man det. Kalla det eftergivenhet, kalla det fruktbar ambivalens. Lösningen är kortlivad och 
bygger egentligen bara vidare på den stereotypa kvinnobilden inom idrottsvärlden, eftersom kontexten 
och de kulturella traditionerna fortfarande är starkt förankrade i samhället.75  
 
De olympiska sommarspelen i Söul 1988 anses vara en vändpunkt framåt för kvinnliga idrottare. 
Idrottskvinnorna blev mer synliga och accepterade, mycket tack vare friidrotterskan Florence ”FloJo” 
Griffith-Joyner∗ som vann tre guldmedaljer. Creedon frågar sig dock om förändringen egentligen var 
så stor. Hon menar att de mediala porträtten av idrottskvinnorna helt enkelt var nya variationer av 
gamla teman. De kvinnliga porträtten spelade på sex och var mer könsdistinkta än männens. Idrottens 
struktur var, trots de tämligen synbara förändringarna i medieprodukterna, fast i det traditionella 
patriarkaliska systemet av könsroller och värderingar. Vi kan alla fundera över hur medierna hade 
framställt Griffith-Joyner om hon varit man. Medieförmedlingen i Griffith-Joyners fall spelade på 
feminitet och sexualitet snarare än hennes idrottsliga prestationer. Varför? 76 
 
Feministiska sociologer höjde tidigt rösterna för hur dåligt idrottskvinnor representerades i 
massmedier och hur denna form av representation underminerade utvecklingen av kvinnoidrott. I 
första hand var de oroade över hur dålig mediebevakningen kring kvinnor inom idrotten var, men efter 
hand lyfte de även upp frågan om varför idrottskvinnorna tjänade så pass mycket mindre än deras 
manliga motsvarigheter.77   
 
Idrott har, kanske mer än någon annan social institution, förevigat manlig överlägsenhet och kvinnlig 
underlägsenhet. Detta baseras givetvis på resultat genom de fysiska och biologiska skillnaderna mellan 
män och kvinnor. Män springer fortare, hoppar högre och kastar längre än kvinnor. Fysisk storlek och 
muskelmassa är en viktig symbol av manlig makt i den västerländska kulturen. Genom idrottens 
fysiska aktivitet, erbjuder den en arena för att reproducera manlig fysisk överlägsenhet vilken i sin tur 
visar på makt och dominans.78  
 
Männens dominans är tydlig i medierna. För att dra frågan till dess spets berättar Creedon om en 
studie hur svarta kvinnor representerats i tidningen Sports Illustrated mellan 1954-1987. Av 3 723 
undersökta artiklar förekom 16 artiklar om svarta idrottskvinnor. 79 I en senare studie, även den gjord i 
amerikanska förhållanden, undersöktes tv-mediet och en viss kanals sportinslag. 92% av reportagen 
handlade om mansidrott och manliga idrottare. 80 
 
Forskning om hur idrottsmän respektive idrottskvinnor framställts i våra svenska medier visar 
liknande resultat. Exempelvis har det visat sig att kvinnor erhåller betydligt mindre mediebevakning 
än män; även i de sporter som kvinnor faktiskt dominerar i deltagarantal. En studie i Sverige gjord på 
sportnyhetssändningar i SVT och TV4 under 1995, 1996 och 1998, visade att endast 10% av tiden 
ägnades åt idrottande kvinnor. 81 
                                                 
75 Creedon, s. 185-198. 
∗ Florence Griffith-Joyner avled 38 år gammal av en hjärtattack 1996. Strax därefter började dopningrykten florera. Griffith-
Joyners värlsrekord på 100m på 10,49s som hon satte vid de amerikanska OS-uttagningarna i Indianapolis 16 juli 1988, står 
sig än idag. http://www.aftonbladet.se/sport/9809/21/telegram/sport16.html 
76 Creedon,  “The medier´s role in accomodating and resisting stereotyped images of women in sport”, Mary Jo Kane, Susan 
L. Greedorfer, s. 28, 30. 
77 Maguire, Young,  Shona M. Thompson, “Sport, Gender, Feminism”, s. 117. 
78 Creedon, s. 31. 
79 Creedon, s. 36. 
80 Creedon,  s. 35. 
81 JMG Granskaren,  Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Nathalie Koivula, ”Kämpa nu gubbar!”. 
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Ulf Wallin har gjort flera undersökningar om representationen i de svenska dagstidningarna under 
årens lopp. 1995 utgjorde den kvinnliga elitidrotten 12% av utrymmet på sportsidorna mot drygt 72% 
för den manliga. En förbättring jämfört med Creedons siffror men ändå en markant ojämlikhet.82  
  
Innehållsanalyser inom olika medier världen över visar alla samma resultat; att sport och idrott får 
mycket plats men att männen dominerar och att kvinnorna får mindre uppmärksamhet. Feministiska 
analyser fann dock rätt snart att frågan om mediernas kvantitet av kvinnoidrotten inte var det enda 
problemet. Vid en närmare studie av mediernas innehåll väcktes snart frågan: Hur porträtterades 
idrottskvinnor i medierna? Djupare analyser av bilder, text, artiklar och medieprodukter visade att 
kvinnliga idrottare inte bara ignorerats, utan att när de fått medial uppmärksamhet trivialiserades, i viss 
mån förnekades sina prestationer, beskrevs som barnsliga och sexualiserades. 83  
 
Medierad idrott har blivit en arena där könsskillnader starkt porträtteras och bevakas, genom text och 
bild som distanserar idrottskvinnor så långt ifrån idrottsmännen som möjligt. I ett retoriskt perspektiv 
finns skillnader även där. Över lag talar vi om manlig idrott när vi talar om sport. T ex används ofta ett 
förtydligande att det är kvinnlig idrott vi menar (Jmf: Allsvenskan - Damallsvenskan, Elitserien - 
Elitserien damer). Likaså beskrivs idrottskvinnor emellanåt i ”förbarnsligande” ordalag genom att de 
refereras som ”flickor” eller endast vid förnamn medan idrottsmännen beskrivs med vuxenstatus. (Se 
typexempel i del 2). Ytterligare en skillnad är att kvinnorna porträtteras med sexuella anspelningar och 
med fokus även på privatlivet och familje- och kärleksrelationer. Mediebilder och berättelser lägger på 
normativa förväntningar på kvinnliga idrottare som inkluderar traditionella värden som femininitet, 
(hetero)sexualitet och roller som maka och mor.84   
 
Medierna är fortfarande traditionella och delvis diskriminerande när de beskriver män och kvinnor i 
idrottssammanhang. Kvinnor får ofta enbart förnamn, män efternamn. Kvinnor kallas flickor, män 
benämns mycket sällas pojkar. Kvinnor beskrivs som bräckliga, med brist på förmåga och som sexiga. 
Män framställs framförallt som skickliga, starka och snabba.85 
 
Svårigheten ligger även i att sportjournalist-branschen domineras av män. 1994 var 3% av USA:s 
10.000 sportjournalister kvinnor. På en arbetsplats skapas arbetsnormer och jargonger, likaså på en 
sportredaktion.86 Om män dominerar på en arbetsplats såsom en sportredaktion skapas normer och 
perspektiv med en patriarkalisk världssyn. Creedon hänvisar här till fall i Amerika där kvinnliga 
sportjournalister råkat ut för sexuella trakasserier vid intervjusituationer i omklädningsrum med 
manliga idrottare. 87  
 
Wallins undersökningar om representationen av män och kvinnor inom sportmedier, har dock visat på 
andra, positiva förändringar. Under mediebevakningen av VM i Sevilla 1999 dominerade kvinnorna 
kraftigt i rapporteringen. De tidigare blygsamma och nästintill pinsamma siffrorna på den manliga 
dominansen på sportsidorna var som bortblåsta. I rapporteringen från VM i friidrott fick männen se sig 
slagna av kvinnorna som tog tre fjärdedelar av utrymmet, detta trots att de manliga deltagarna var 
betydligt fler. Nästan 2400 av världens främsta friidrottare samlades i slutet av augusti 1999 i Sevilla 
för att tampas om VM-medaljerna. Av dessa var det bara ett fåtal som blev fixstjärnor på sportsidorna 
i de svenska dagstidningarna. Wallins undersökning bygger på en analys av VM-rapporteringen i 
Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen under tiden 18-30 augusti. Av 
dessa tidningarnas sportutrymme, fick 9 av deltagarna 82% av det totala utrymmet. Ludmila Engqvist 
dominerade i VM-rapporteringen. Nästan 40% av utrymmet ägnades åt det som medierna beskrev 

                                                 
82 JMG Granskaren, Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Ulf Wallin ”Kvinnornas triumf”. Samt Ulf Wallin, Sporten i spalterna – 
Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år, Institutionen för journalistik och masskommunikation, 
Göteborgs universitet, 1998.  
83 Maguire, Young, s. 117. 
84 Maguire, Young, s. 118. 
85 JMG Granskaren,  Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Nathalie Koivula, ”Kämpa nu gubbar!”. 
86 Creedon, Creedon “Women in toyland – a look at women in american newspaper sport journalism”, s. 100. 
87 Maguire, Young, s. 118-119. 
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”askungesagan Ludmila”. Hennes kamp inte bara mot medtävlarna utan också mot cancern, fängslade 
journalister från hela världen. Storyn om Ludmila tog stort utrymme i de svenska medierna, redan från 
det ögonblick man kunde ana ett svenskt medborgarskap. 88 
 

D o p n i n g  –  i d r o t t e n s  b a k s i d a  
Även om atleter varit i kontakt med droger sedan 1800-talet, då med koka-blad, har droganvändandet 
fram till rätt nyligen varit gömd för publiken. I enkel form handlar dopning om att idrottare på 
konstgjord väg är beredda att förbättra sin prestationsförmåga. Under 1980-talet ökade den mediala 
exponeringen av idrotten och sedan dess har dopningsavslöjandena ökat avsevärt. 89 
 
Att tävla med dopningspreparat i kroppen är förbjudet. Diskussioner om dopningen ska släppas fri 
eller ej, är ständigt aktuell och även om den allmänna inställningen är att dopning inte ska tillåtas finns 
de dom som menar att om dopningen skulle släppas fri, så skulle orättvisan att vissa tävlar dopade utan 
att åka fast, vara löst. Om dopningen skulle släppas fri så skulle ju alla ha samma chans att ligga på 
samma resultatnivå, menar en del liberaler. Dopningsproblematiken har fört med sig ett behov av att 
tänja på idealen. Liberalerna ifrågasätter problematiken kring dopning och menar på att ekonomiska 
olikheter inte ska betraktas som ett orättvist försprång. Men hur långt man kan dra frågan om 
jämlikhet? Är rättvisan uppfylld när alla deltagares förutsättningar är lika? Dvs. ekonomiskt? 
Fysiologiskt? Träningsmässigt? Filosofen svarar möjligen att varje enskild individ själv får avgöra vad 
den vill göra med sin kropp, så länge inga andra skadas. Faktum är dock att dopningen skapar orättvisa 
tävlingsförhållanden vilket gör frågan ständigt aktuell.90 
 
Mikael Lindfelt menar att det finns en brist på självreflektion inom idrotten. Idrottens verksamhet 
tycks medvetet värja sig för att befatta sig med filosofiska problem som kroppen och idrottskulturen, 
påtalar Lindfelt. För att närma sig den moderna idrottskulturen ur ett etiskt perspektiv kan man t ex 
bestämma en etisk grundidé, i vars ljus man betraktar de problemområden av moralisk kvalitet man 
kan tänkas uppdaga inom den moderna idrotten.91 
 
Dopning är vägen en del idrottare väljer att gå för att till varje pris nå resultat. Segraren får automatiskt 
en plats i rampljuset. Medierna erbjuder en scen för de bästa, och uppmärksamheten är eftertraktad. 
Uppmärksamheten kan man, tack vare medierna, tjäna stora pengar på. Relationen mellan medial 
uppmärksamhet, idrottsliga framgångar och dopning skapar en etisk problematik. Ett närliggande 
exempel är dopningskandalen i Finland under VM i Lathis 2001 där i stort sett hela det finländska 
skidlandslaget ertappades. I detta fall var dopningen organiserad även inom förbundet och en 
landslagsläkare ertappades med dopningspreparat i sin läkarväska. Dopningsskandalen påverkade hela 
nationen och diskussionerna som följde handlade delvis om det jag tidigare tagit upp i uppsatsen, 
nämligen nationell identitet. Det finländska skidlandslaget hade skadat den nationella stoltheten och 
det hela liknades, kanske något överdrivet, vid ett nationellt trauma. Och det var via medierna detta 
”trauma” förmedlades.92  
 
Regler inom idrotten har utvecklats för att skapa förutsättningar för lika villkor och optimalt utförande, 
undvika skador, sätta en tydlig markering mot förolämpande handlingar och beteenden osv. 
Hälsoaspekten och idrottens moral och ideal värnas om genom dessa regler. Idrottens tävlings- eller 
konkurrensideal har emellertid andra aspekter. I ett historiskt perspektiv kan man notera hur detta ideal 
uppfattats som ett slags kamp mellan olika nationer. Genom idrott skulle det egna folkets och den egna 
nationens styrka demonstreras.93 Lindfelt menar att den moderna elitidrottens symbios med starka 
ekonomiska intressen har inneburit en utveckling av tävlingsidrott till underhållning. Denna symbios 

                                                 
88 JMG Granskaren, Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Ulf Wallin ”Kvinnornas triumf”. 
89 Wenner,  Lewis Donohew, David Helm, John Haas “Drugs and (Len)bias on the sport pages”, s. 225.  
90 Reimer,  s. 237. 
91 Mikael Lindfelt, Idrott och moral – reflektioner över idrottens ideal, Nya Doxa 1999, s. 12-13. 
92 Reimer, s. 238. 
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har skapat en förskjutning i verksamhetens värdegrund. Idrotten bedrivs allt mer som strikt 
affärsverksamhet och på så vis växer klyftan till idrottens traditionella grundvärderingar. 94 
 
Problemen med dopning är extra tydlig i vissa idrotter, särskilt grenar med distinkt rekordfixering 
såsom friidrott. Det olympiska mottot ”Citius – altius - fortius” (”Snabbare – högre - starkare”) har 
kommit att uttrycka något karaktäristiskt. Idrottarna själva, liksom tränarna, publiken, massmedierna 
och sponsorerna höjer hela tiden kraven. Endast segraren och nya rekord hamnar i fokus och i 
historieböckerna. I detta är det kanske lättare att förstå att idrottarna gör vad som helst för att ha en 
chans att stå i blickpunkten. Dopning är ett sätt.95  
 
Dopningens huvudsakliga problematik uppstår från det faktum att idrottens jämlikhetsideal kräver 
absoluta, likformiga regler för utövandet under tävling och för direkt jämförbara resultat. Eftersom 
idrottsreglerna har den absoluta och konstituerande karaktären får dopningsproblematiken samma 
karaktär. Därför fogas strikta regler för exakt vilka preparat som räknas som dopningsmedel. 96  
 
För att elitidrott skall kunna bevara den dragningskraft den faktiskt har är det viktigt att en elitidrottare 
inte skiljer sig för mycket från mannen eller kvinnan på gatan. Förtjusningen i en topprestation är att 
åskådaren kan känna igen den mänskliga aspekten i prestationen. Det centrala är att en människa, som 
du och jag, kan springa 100m på 9,78 sekunder. Att en robot, en hund eller gasell klarar sträckan på en 
ännu snabbare tid är helt irrelevant. Föreställningen om det mänskliga är vad som har betydelse för 
prestationen. Denna mänsklighetsaspekt är kanske det mest centrala i kampen mot dopning. 97 
 

S p o r t s p r å k e t  
Definitionen av ordet sport är synonymt med ordet idrott. Sport kan uppfattas aningen mer 
tävlingsbetonat än idrott, men skillnaden är liten. När det gäller sportspråket är ämnet väl omskrivet 
och undersökt. Det är ofta obegripligt för den oinvigde, karaktäriserat med termer, smeknamn, 
förkortningar, metaforer, värderingar och känsloladdade ord. 98 
 
Det medierade sportspråket bygger på en dramatisk och levande form, ofta berättas historien som ett 
drama uppbyggd på en konflikt, menar sociologen och medieforskaren Lawrence Wenner.99 
Sportjournalistiken förmedlar allt från segrar till besvikelser till en bred grupp av sportkonsumenter. 
Sporten är på många sätt gränsöverskridande; mellan folk, mellan kön och över generationer. I stort 
sett alla sporttexter innehåller dramatiska berättelser eller inslag som räknar upp succéerna och 
misslyckandena, händelserna och mötena, beskriver deltagarna och organisationen. Dessa dramatiska 
texter levererar inte bara fräcka slogans och målande artiklar utan de representerar och rekonstruerar 
sportens verklighet inom en tolkningsram som läsaren lärt sig att förstå. 100   
 
De olika genrerna i främst dagspressen – ledare, politiska nyheter, familjenytt och sport – behandlas 
på olika sätt. På sportsidorna är det som regel tillåtet att vara ”partisk”, medan det inte är accepterat 
när det gäller politiska nyheter. Personporträtt formas olika och uttryck som är tillåtna inom en genre 
är omöjliga inom en annan. Det som således utmärker en viss journalistisk form är att den har en viss 
berättarteknik, vilken i sin tur styr urvalet av fakta i en händelse. De vanligaste greppen är förenkling, 
att berättelsen vinklas genom att en aspekt sätt i centrum, samt personifiering. Sådana grepp betyder 
större uppmärksamhet för vissa sidor hos verkligheten. Kritiker av den moderna nyhetsförmedlingen 
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har dessutom menat att formens makt över innehållet successivt har ökat.101 Ett typiskt exempel på en 
dramatisk journalistisk form kan hämtas just från historien om Ludmila Engqvist. Det illustrerar hur 
den tilltagande personifieringen i journalistiken kan komma till uttryck. Det gäller bland annat 
bevakningen av Ludmila Engqvists kamp mot cancern med Johan Engqvist vid sin sida.    
 
Sportjournalisterna möter idrottarna under träning och tävling, bland i mer privata miljöer som i 
hemmet. De kommer varandra nära och språket blir personligt och skrivet i en förtrolig form för en 
initierad läsekrets. Och det är häri paradoxen ligger; sportjournalisten blir en sorts hejarklack som kan 
risa eller rosa genom massmedierna.102 Det är sportreportern som ger spelet på plan en mänsklig 
signifikans. Sportreportern medierar världen: fördelar ansvar, lägger spelet i dramatisk form och letar 
efter det kontroversiella och gömda meningar. Sportreportern karaktäriserar individer, förmedlar succé 
eller misslyckande, definierar, analyserar och förmedlar en succé eller förlust, inte bara till fansen utan 
även till samhället i stort. Hur beskrivs en succé respektive förlust av sportreportrarna? Inbäddad i 
analyser och sportspråk – hur påverkas konsumenterna av förmedlingen? 103  
 
Sportdiskursen kan tvinga och frigöra läsare genom att berika och begränsa tolkningarna av sportens 
verklighet. Detta sker bland annat genom; användandet av metaforer i sportsammanhang och om 
deltagarnas bedrifter  (de ”frigörande” orden blir efter ett antal upprepningar ”tvingande”), 
användandet av historien, varje match målas upp som ett episkt drama, den ständiga fokuseringen på 
seger samt att journalisten är reporter och analytiker i ett.104 
 
Mediesamhällets idrottspublik ökar avsevärt genom mediernas spridning. En miljonpublik fostras i 
idrotternas olika regelvärldar och via ett visst ”sportspråk”. T.ex. kan en fotbollsmatch uppfattas helt 
olika beroende på om man är på plats på fotbollsstadion, sitter framför tv:n eller läser ett matchreferat i 
Expressen. Förmedlarna; dvs. sportjournalisterna, skribenterna, kommentatorer och reportrarna delger 
oss sin historia. Hur tacklar då sportjournalisterna detta? Speciellt när det handlar om svåra, jobbiga 
och tuffa nyhetsvärden såsom ett dopningsavslöjande. 105 Sportjournalister upprätthåller sportspråkets 
makt. Språket är ofta fullt av medvetna överdrifter, men det verkar som om sändare och mottagare är 
överens om detta. Det är inget konstigt att förnedra en förlorare eller fuskare likaväl som att höja en 
segrare till skyarna. 106 
 
I samband med årets skid-VM läste jag en intressant och eftertänksam artikel om just nationalismen 
inom idrotten. Journalisten skrev bland annat följande:  
 

Längdskidåkningen i Sverige är så fullproppad av nationella symboler – det är 
ingen slump att kungen åker på vartenda VM – att varje stort mästerskap förvandlas 
till ett krig. På samma sätt förvandlas tv-publiken till en hemmaopinion vars stöd är 
lika viktigt för nationen som de tappra soldaternas kamp. Därav allt krut som läggs 
på att vi inte ska ge upp hoppet hur mörkt det än ser ut… Det blir extra tydligt när 
sportkrönikörerna, de farbröder som är anställda just för att tänka fritt, skriver i vi-
form och kommer med de svulstigaste trohetsförklaringarna.107  

 
Sakta men säkert börjar diskussionerna kring just idrottsnationalism som diskuterats tidigare i 
uppsatsen, att komma upp till ytan. Skribenten använder, trots sin kritik, själv de nationalistiska 
attributen. Liknelsen med krig är återkommande i texten och över lag i det svenska sportspråket. Ära, 
bragd, triumf, hjälte, stordåd är exempel på ålderdomliga men övervintrade ord. Sportspråket är fullt 
av atavismer. Idrottens speciella egenskaper och praxis omvandlas språkligt och symboliskt i 
formandet av nationell stolthet, besvikelse, glädje och sorg. Förutom idrottens tydliga nationalistiska 

                                                 
101 Hadenius,  Weibull,  s. 370-372. 
102 Vestergård,  s. 57. 
103 Wenner,  s. 205. 
104 Wenner,  s. 205. 
105Nilsson,  Mats Hellspong, ”Publiken”,  s. 92-95. 
106 Vestergård,  s. 47. 
107 Stephan Mendel-Enk, ”Skidåkningen fullproppad av nationalism”, Dagens Nyheter 2003-02-22. 

 28



fluenser tar journalisten, medvetet eller omedvetet, upp ett genusproblem då han benämner 
sportkrönikörerna som ”farbröder”.108   
 
Sportspråket uppfattas emellanåt militaristiskt och nationalistiskt. ”Vi mot dom”-mentaliteten är en 
stereotypisk representation som i sin tur skapar en falsk enhet som är lika med ”nationen”. 
Nationalismen som ideologi drar åt två håll: Samtidigt som det markerar oss från ”de andra” och 
identifierar vad som är unikt för oss, markerar den oss som en grupp, en enande grupp. 109 
 
Sportjournalistikens emellanåt ålderdomliga och högtravande retorik tycks kontrastera mot idrottens 
egen modernism i jakten på ständigt bättre träningsmetoder och resultat. Identitet och fosterländskhet 
förkroppsligas genom idrottsutövandet medan den verbala återgivningen mest handlar om det 
avgörande ögonblicket och speglingen av den nationella känslosamheten. Retoriken är primitiv. Det är 
"vi" mot "dom", det gäller att "vinna" eller "försvinna" och det talas om "hjälten" eller "fuskaren". 
Idrottens genomslagskraft består främst av att den, via medier, talar direkt till åskådarnas känslor av 
kollektiv tillhörighet. På samma sätt ramar vi in andra nationers idrottsstereotyper; såsom 
amerikanarnas fighting spirit, finnarnas sisu och ryssarnas lagmaskiner.110 
 
Behandlingen av Ludmila Engqvist och hennes cancersjukdom styrker uppfattningen att mediernas 
funktioner har vidgats. Medierna levererar historier, där syftet inte huvudsakligen går ut på att 
informera, utan att underhålla, skapa affekt, forma och tolka verkligheten åt människor. Ludmila 
Engqvist personifierade kampen. För stora delar av medierna var Ludmila och Johan Engqvist ett 
idealiskt par som stöttade varandra. De skildrade en bild av att det skulle lika gärna ha kunnat vara vi. 
Exemplet med Ludmila och Johan Engqvist just i detta fall, är ett dramatiskt uttryck för en mera 
personifierad journalistik, där personer och inte sakförhållanden sätts i centrum.111   
 

S a m m a n f a t t n i n g :  D e l  1  
Detta kapitel har presenterat uppsatsens syfte, metod och frågeställningar. Som teori introducerades 
Bourdieu och hans syn på idrott och medier som till stor del går ut på att det är medierna och då främst 
journalisterna, som har den stora makten över innehållet. Bourdieu menar, kort förklarat att 
journalisterna därigenom har makt över aktörerna inom, i detta fall, sportfältet. Detta tillsammans med 
den alltjämt växande kommersialiseringen av idrotten skapas en enkel men samtidigt komplex 
situation. I brist på andra teorier diskuterade jag utifrån ett antal olika perspektiv frågor som 
framkommit under studiens gång, nämligen det idrottsmediala komplexet, ”klia ryggen”-mentaliteten 
och ”vinglas”-teorin, kvinnor inom idrottsvärlden, dopning och det nationella sportspråket. Dessa 
underrubriker bör alltså inte ses som teorier utan snarare som en ingång och bakgrund till fallstudien.  
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F a l l s t u d i e  
Denna del inleds med en kortare bakgrund om Ludmila Engqvist. Därefter redovisas 11 artiklar från 
Aftonbladet och Expressen från 1996-2001 och analyseras utifrån den medieretoriska modellen. 
Fallstudien avrundas med en intervju med Albert Svanberg som arbetar som krönikör på SVT Sport. 
Därefter sammanfattas analysen och resultatredovisningen utifrån uppsatsen frågeställningar och syfte 
samt de perspektiv som presenterats i del 1. 
 

B a k g r u n d :  H i s t o r i e n  o m  L u d m i l a  
Ludmila Engqvists liv har skapat rubriker på löpsedlarna under hela hennes aktiva idrottskarriär och 
även därefter. Hennes karriär har varit som gjord för en dramatisk mediebevakning. För att få en 
bakgrund till Ludmila Engqvist som offentlig idrottsperson följer här en sammanfattning av hennes 
idrottsbiografi.   
 
Hur allt en gång började... 
Ludmila Leonov föds 21 april 1964 i det sovjetiska Tambov-området söder om Moskva, i Ryssland 
(dåvarande Sovjetunionen). Fadern var militär och uppväxten innebar många flyttar runt om i 
Ryssland.112 Som barn och tonåring tränar Ludmila gymnastik. Men hon växer för mycket för en 
karriär inom gymnastiken och övertalas av en tränare att börja med friidrott. Först vid 16 års ålder 
börjar Ludmila med friidrott och då med sjukamp, innan hon specialiserar sig på 100m häck. 113  
 
Två år senare gifter hon sig med sin tränare Nikolaj Narozjilenko och snart därefter, 18 år gammal 
föder hon dottern Natasja. Det internationella genombrottet kommer 1987/88 och 1989 tar Ludmila 
silver både i inomhus-EM och i inomhus-VM. Då har hon även hunnit utbilda sig till lågstadielärare. 
114 
 
1990-1992 
1990 träffar Ludmila Johan Engqvist för första gången. Johan Engqvist arbetar under 1980-talet med 
att sälja friidrottsredskap men väljer att sadla om till manager. Han blir snabbt populär som agent för 
de ryska friidrottarna och som mest samarbetar Johan Engqvist med ett 30-tal friidrottare på samma 
gång. 1991 vinner Ludmila VM-guld för Ryssland på 100m häck med tiden 12,59 sek i Tokyo. Året 
därpå är Ludmila storfavorit under OS i Barcelona då hon har årsbästatiden på 12,26 sek. Hon avbryter 
dock tävlingen efter försöksheatet på grund av en sträckning i låret. Ludmila och Johan som förälskat 
sig i varandra visar öppet att de är ett par trots att Ludmila fortfarande är gift med Nikolaj. 115 
 
Hösten 1992 skriver Johan Engqvist ett avtal med Malmö allmänna idrottsförening, MAI, om att ett 
trettiotal aktiva friidrottare från forna Sovjet, som han är agent för, ska få träna och bo i Malmö. I 
gengäld skulle de talangfulla ryssarna tävla för Skåneklubben. Men samarbetet bröts strax efter den 
blivit verklighet. Den 11 december, i Limhamn, fastnar fyra av de ryska friidrottarna och två ledare i 
Malmö-tullen med 44 ampuller innehållande anabola steroider. En av dessa är Ludmila Narozjilenko. 
Den ryska kvinnliga ledaren Litia Fedotova tar på sig ansvaret. Hon försvarar sig med att tabletterna är 
till hennes lunginflammation och döms till dagsböter. Truppen skickas tillbaka till Ryssland.116     
 

                                                 
112 Lasse Sandlin, ”En unik vinnare Årets idrottskvinna 1996”,  Aftonbladet 1996-12-19 samt Lasse Anrell, ”Hennes karriär – 
år för år”, Aftonbladet 2001-11-05.  
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114 Ingrid Carlqvist, ”Född vinnare… men hennes liv har bestått av en ständig kamp”, Aftonbladet 1999-07-31. Lasse Anrell, 
”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet  2001-11-05. 
115 Ingrid Carlqvist, ”Född vinnare… men hennes liv har bestått av en ständig kamp”, Aftonbladet 1999-07-31. Lasse Anrell, 
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116 Malin Roos, ”Dopingskandalen: ”Hon blev en affärsidé för honom” Dopinghärvor inget nytt för Johan Engqvist”, 
Expressen 2001-11-06. SVT Sportnytt, tv-inslag ”Johan Engqvist”, reporter: Jonas Karlsson,  2001-11-05.  
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1992-1995 
Johan Engqvist är, trots upptäckten av dopning i Malmö 1992, fortfarande Ludmilas agent. 
Vintersäsongen 1992/93 slår Ludmila världsrekordet på 60m häck fyra gånger. Dessa rekord 
ogiltigförklaras dock när hon den 13 februari 1993 i Leivin i Frankrike lämnar ett positivt 
dopningprov. Dopningprovet innehåller spår av hormonpreparat och leder till omedelbar avstängning i 
fyra år. 1993 skiljer sig Ludmila från maken Nikolaj. Samma höst flyttar Johan och Ludmila 
tillsammans med Natasja till Kungsängen i Stockholm. 1995 gifter sig Ludmila och Johan och de blir 
makarna Engqvist.117 Ludmila pluggar svenska och lär sig mycket snabbt. Dels genom att prata 
hemma och dels genom organiserad svenskundervisning.118 
 
Ludmila Engqvist bedyrar sin oskuld i dopningaffären och saken går till domstol. Hennes exmake 
erkänner att han manipulerat hennes föda med anabola steroider utan Ludmilas vetskap av 
svartsjukeskäl. Ludmila Engqvist blir, enligt praxis ändå avstängd i fyra år. Den 12 december 1995 
upphäver Internationella friidrottsförbundet, IAAF, Ludmila Engqvists avstängning. IAAF hänvisade 
till ”utomordentligt speciella omständigheter”. 119 Ludmila Engqvist får tävla igen.120   
 
1996-1998 
1996 blir Ludmila Engqvist på rekordkort tid svensk medborgare. Bengt Westerberg, ordförande i 
Svenska friidrottsförbundet och före detta socialminister, skriver till Invandrarverket och ber om en 
snabb handläggning av ärendet. Den 20 juni 1996 blir Ludmila Engqvist svensk medborgare. En 
månad senare vinner hon Sveriges första OS-guld i friidrott på 20 år, i Atlanta, USA. 121  
 
Ludmila Engqvist blir snabbt mediernas favorit och folkkär i hela Sverige. Hon utses av Svenska 
Riksidrottsförbundet och Aftonbladet till Årets Idrottskvinna 1996. Året efter vinner Ludmila Engqvist 
ännu ett guld i VM i Aten och hedras med Svenska Dagbladets bragdmedalj.122 
 
Både inomhus- och utomhussäsongen 1998 spolieras av skador.123    
 
1999-2000 
Den 28 april 1999 avslöjar Ludmila Engqvist på en presskonferens att hon drabbats av bröstcancer. En 
vecka tidigare har hennes högra bröst opererats bort. 17 maj får Ludmila Engqvist sin första 
cellgiftsbehandling. 7 juni får hon cellgiftsbehandling nummer två och den 28 juni behandlas hon med 
cellgifter en tredje gång. 26 juli kallar Ludmila Engqvist till presskonferens där hon berättar att hon 
siktar på VM i Sevilla – mitt emellan två cellgiftsbehandlingar.124 
 
Tre månader efter operationen vinner hon 100m häck på hemmaplan i DN-galan i Stockholm den 30 
juli. Comebacken anses vara sensationell. En månad senare, den 28 augusti, tar hon VM-brons i 
Sevilla, Spanien och tangerar sitt svenska rekord. 125 Året efter, på Idrottsgalan den 17 januari 2000, 
nomineras Ludmila Engqvist i fyra klasser. Hon tar hem priserna i samtliga kategorier: årets 
idrottspersonlighet, årets idrottskvinna, årets idrottsprestation samt Jerringpriset som utses av svenska 
folkets röster.126  
 

                                                 
117 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
118 Wennerholm Mats, ”10 saker du inte visste om svenska guldhjälten”,  Aftonbladet 1996-08-01. 
119 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
120 Peter Wennman, ”Jag vill springa för Sverige – och jag kan ta guld”, Aftonbladet 1996-05-26. Mats Wennerholm, ”10 
saker du inte visste om svenska guldhjälten”, Aftonbladet 1996-08-01. Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 
2001-11-05. 
121 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
122 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
123 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
124 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05 samt Peter Ström & Simon Bank, ”- Jag ställde upp för 
att hjälpa andra”,  Aftonbladet 2000-09-14, Mats Wennerholm, ”Ludmila har vunnit guld i både VM och OS”, Aftonbladet 
1999-07-27.  
125 Peter Ström & Simon Bank, ”- Jag ställde upp för att hjälpa andra”, Aftonbladet 2000-09-14.  
126 Peter Ström & Simon Bank, ”- Jag ställde upp för att hjälpa andra”, Aftonbladet 2000-09-14.  
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Den 27 juli 2000 meddelar Ludmila Engqvist att hon ska sluta med friidrotten. Hennes vader klarar 
inte längre av friidrottens hårda elitträning. Istället vill Ludmila Engqvist försöka nå ett unikt mål: att 
vinna både ett sommar-OS och ett vinter-OS. Ludmila Engqvist byter sport och platsar omgående i det 
svenska bobsleighlandslaget. Hennes mål är vinter-OS i Salt Lake City 2002. Hon är 36 år gammal 
och har tagit medaljer i samtliga stora friidrottsmästerskap. 127 
 
2001  
I februari 2001 kommer Ludmila Engqvist tillsammans med piloten Karin Olsson på fjärde plats i 
boben i Världsmästerskapen i Calgary, Kanada. 
 
Den 26 oktober samma år dopningtestas Ludmila Engqvist inför bobsleightävlingar i Lillehammer, 
Norge. Dopningprovet är positivt. Tolv dagar senare, den 4 november i Köpenhamn, berättar Ludmila 
Engqvist tillsammans med Johan Engqvist, för tre utvalda svenska journalister om att hon brukat 
förbjudna steroider.  
 
Dagen efter avslöjandet genomför tullen en husrannsakan i deras hem på Lidingö och beslagtar ett 
kassaskåp. Drygt två veckor efter husrannsakan stoppas makarna Engqvist i en rutinkontroll när de är 
på väg över Öresundsbron till Sverige. De tar mycket illa vid sig. Strax därefter beslutar sig paret för 
att flytta utomlands. 128 
 
Den 4 december blir Ludmila Engqvist officiellt avstängd i två år för dopning av Svenska bob- och 
rodelförbundet. Den 12 december döms Ludmila Engqvist till 80 dagsböter, eller 20 000 kronor, för att 
ha smugglat in förbjudna medel i Sverige.129 Den 28 november skriver Ludmila Engqvist ett öppet 
brev till Tidningarnas Telegrambyrå, TT, där hon vädjar om folkets förståelse och att få bli lämnad i 
fred. 130 Under våren säljer paret villan på Lidingö och flyttar till Spanien. De bosätter sig i sin lyxvilla 
i staden Altea i närheten av Alicante på den spanska sydostkusten. 131 
 
I november 2002, på årsdagen av dopningavslöjandet uppmärksammar medierna historien om Ludmila 
Engqvist. TV4 gör ett inslag, Aftonbladet skriver flera artiklar om paret och  Expressen får efter många 
försök en intervju med Ludmila där hon gör ett uttalande om att hon inte vågar flytta hem till 
Sverige.132  
 

M a t e r i a l b e a r b e t n i n g  o c h  r e s u l t a t r e d o v i s n i n g  
Allt som händer och sker i det verkliga livet kan av naturliga skäl inte bli en nyhet och publiceras i 
något massmedium. På olika grunder väljs vissa händelser ut och presenteras som en nyhet. De 
händelser som väljs ut i denna nyhetsvärdering kan sägas ha ett visst nyhetsvärde.133   
 
Svenska internationella framgångar på elitnivå är händelser som borde ha ett högt nyhetsvärde. En 
händelse som tillhör det normala eller konstanta har knappast samma möjlighet att bli till en nyhet som 
en händelse som avviker från det normala. Nyheter innehåller därför i stor utsträckning sensationer 
och överraskningar. En sensation är något ovanligt och oväntat och dess effekt är större ju snabbare 
den sker och ju kortare tid som förflutit sedan det sensationella inträffade. Detta gäller givetvis även 
inom sportjournalistiken. Även om det inom sportens värld ibland kan vara svårt att säga vad som är 
normalt respektive avvikande, så är en skandal såsom ett dopningsfall, en idrottshändelse som givetvis 
ökar dess nyhetsvärde.134 

                                                 
127 Lasse Anrell, ”Hennes karriär – år för år”, Aftonbladet 2001-11-05. 
128 Johan T Lindwall,  ”Ludmila vågar inte åka hem”, Expressen 2003-02-11. 
129 Johan T Lindwall,  ”Ludmila vågar inte åka hem”, Expressen 2003-02-11. 
130 Fredrik Rundkvist ”Sliten Ludmila gömmer sig i Spanien” ,  Aftonbladet 2002-11-15. 
131 Johan T Lindwall,  ”Ludmila vågar inte åka hem”, Expressen 2003-02-11. 
132 Johan T Lindwall,  ”Ludmila vågar inte åka hem”,  Expressen 2003-02-11,  Fredrik Rundkvist ”Sliten Ludmila gömmer 
sig i Spanien” ,  Aftonbladet 2002-11-15. 
133 Hadenius, Weibull,  s. 337-342.  
134 Östberg,  s. 17, 22. 
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Mitt syfte är, som tidigare beskrivits, att studera hur Ludmila Engqvist förmedlades i medierna under 
åren 1996-2001 och se om och i så fall hur, denna bild förändrades. Med hjälp av ett urval av det 
empiriska materialet, sammanfattar kapitlet (se även bilaga) vilken bild av Ludmila Engqvist tre 
svenska medieföretag och dess producenter förmedlat från våren 1996 till hösten 2001. I de 
analyserade artiklarna har jag letat efter värdeord som på något sätt förstärker eller försvagar bilden av 
Ludmila Engqvist. Likaså har jag räknat antalet pratminus för att få en bild av hur mycket Ludmila 
Engqvist har uttalat sig och hur mycket journalisten skriver om henne. Vidare har jag läst artiklarna 
utifrån de ingångar jag tagit upp i uppsatsens första del; nationalism, genus – feminism, det 
idrottsmediala komplexet osv. Som jag tidigare skrivit har jag använt mig av en medieretorisk 
analysmodell framtagen av Lundgren, Ney och Thurén. Modellen är ett hjälpmedel för analys av 
språk, berättarstruktur och faktaurval i journalistiska texter för att kritiskt kunna studera hur olika sätt 
att uttrycka samma sak ändrar texters innebörd. (Se Metod, s. 10.) 
 
Med utgångspunkt från perspektiven elitidrottare, invandrare och kvinna diskuteras varför 
medieproducenternas förmedling av Ludmila Engqvist sett ut som den gjort. Bedömningen är att en 
stor del av de analyserade medieprodukterna mer eller mindre handlat om privatpersonen Ludmila 
Engqvist. Privatlivet har med andra ord varit minst lika viktigt som de idrottsliga prestationerna. Fram 
till dopningsavslöjandet 2001 är det tydligt hur medieproducenterna valt att skapa en hjältinna för 
mediala mål. Dopningsavslöjandet var en idrottsskandal utan like i Sverige och på så sätt en nyhet som 
levde, mer eller mindre av sig själv. Det är dock tydligt att medierna snabbt hängde på skandalnyheten 
i ett försök att spinna vidare på historien.  
 
Aftonbladet är den av de tre medieföretagen som producerat flest artiklar om Ludmila Engqvist under 
de fyra tidsperioderna. Jämfört med Expressen har Aftonbladet producerat nästan dubbelt så många 
artiklar. (Se tabell nedan.) Under 2001 publicerade Aftonbladet och Expressen i stort sett lika många 
artiklar om Ludmila Engqvist än under de övriga tidsperioderna, trots att denna period var halverad 
jämfört med de övriga.  
 
Dopningsavslöjandet skapade alltså en större mediehausse än exempelvis Ludmilas OS-guld i Atlanta 
19996 som var det första svenska kvinnliga OS-guldet i friidrott någonsin eller hennes sensationella 
comeback och VM-medalj efter cancerbehandlingen 1999.          
 
  Aftonbladet Expressen SVT 
1996-05-01 – 1996-08-31 165 118 -∗ 
1997-05-01 – 1997-08-31 197 141 -∗ 
1999-05-01 – 1999-08-31 257 121 -∗ 
2001-11-01 – 2001-12-31 167 115 46 
Summa   786 495 46∗ 
 
Exemplen presenteras tidsbundet från 1996 till 2001. Dels för att ge en sammanhängande bild Ludmila 
Engqvists karriär, dels för att tydligare visa på de mediala förändringar som skett i förmedlingen av 
Ludmila Engqvist. 
 
1 9 9 6 :  S v e n s k t  m e d b o r g a r s k a p  
Inför utomhussäsongen 1996 är Ludmila en rätt okänd person för den svenska friidrottspubliken. 
Artiklarna vill presentera Ludmila och berätta om henne som vårt nya stora guldhopp i friidrott 
eftersom hon ansökt om svenskt medborgarskap.  
 

                                                 
∗ SVTs  meta-arkiv är bara ett par år gammalt och fortfarande under uppbyggnad, därför har jag bara kunnat söka på inslag 
från år 2001. 
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Exempel 1: ”Jag vill springa för Sverige – och jag kan ta guld” 
Skribent: Peter Wennman 
Publicerad: Aftonbladet 1996-05-26 
 
Artikeln är en nyhetstext. Ludmila Engqvist vann dagen innan sin första internationella tävling för 
Sverige. Artikeln vill 54 dagar före OS i Atlanta berätta om och presentera Ludmila Engqvist för den 
svenska friidrottspubliken eftersom hon sedan tre år tillbaka bor och tränar i Sverige samt är gift med 
tränaren och managern Johan Engqvist.  
 
Budskapet är att presentera ett svenskt medaljhopp och förklara förutsättningarna för ett svenskt 
medborgarskap. Texten inleds med en målande beskrivning av hur hon dagen innan vann och 
besegrade världseliten på 100m häck på tiden 12,82 sekunder i en internationell friidrottsgala i 
Frankrike. Artikeln drar paralleller till längdskidåkerskan Antonina Ordina, från forna Sovjet, som fick 
svenskt medborgarskap under sämre förutsättningar än Ludmila Engqvist. I korthet nämns historien 
om exmannen som la anabola steroider i Ludmilas föda som hämnd för att Ludmila träffat och 
förälskat sig i Johan och att hon därigenom varit dopningsavstängd. Ludmila Engqvist är den 
viktigaste källan och den enda som uttalar sig i texten. Hon säger att hon vill tävla och vinna för 
Sverige.  
 
Ingressen är i en glad och dramatisk ton, vilket genomsyrar hela artikeln. 

 
Den fantastiska historien om Ludmila Narozjilenko rymmer VM-guld, berömmelse, 
kärlek, svartsjuka, dopingavstängning, förtvivlan och upprättelse. Den rymmer också 
ett hopp om en ny framtid. Framtiden heter Sverige. Framtiden heter OS-guld i 
Atlanta – i svensk landslagsdress. 
 

Redan här, när dopningsavstängningen nämns, anser jag att det konstigt att sportjournalisten inte 
förhåller sig kritiskt till Ludmila Engqvist eller gräver djupare i historien. Istället målas bilden av en 
kommande idrottshjältinna upp. Artikelns huvudfokus förklarar att om Invandrarverket bara tar ”rätt 
beslut” och ger henne ett svenskt medborgarskap i tid så kan ”Sverige ta guld” i OS. Ludmila Engqvists 
seger över världsstjärnor som slovenskan Birgitta Bukovec och amerikanskan Gail Devers refereras 
med starka värdeladdade ord:  
 

På bana 3, i gult och blått, en 32-årig mamma som inte tävlat på drygt tre år. 
Konkurrenterna på startlinjen: stora delar av världseliten med slovenskan Birgitta 
Bukovec i spetsen. Kvinnan i gult och blått vräker sig över häckarna i kraftfull stil 
och vinner på en strålande tid: 12,82. Ludmila Engqvist – Sverige! 
 

När det gäller den oklara dopningshistorien förklaras den kortfattat i ett stycke och den är skriven utan 
några som helst frågetecken. Det är Ludmila Engqvists version som genomsyrar hela artikeln och 
texten berättar okritiskt om exmaken som av svartsjuka, utan hennes vetskap, preparerat hennes föda 
med förbjudna dopingmedel. Kritiska röster nämns över huvudtaget inte.  
 
Journalisten använder genomgående positiva värdeord såsom ”fantastiska”, ”kraftfull”, ”strålande”, 
”utomordentligt”, ”succé”, ”utmärkt”. Alla personer i texten är plusaktörer. De kvinnor som nämns är 
alla idrottare; hennes tävlingsmotståndare Bukovec, Devers samt Antonina Ordina. Hennes 
motståndare är två av väldens främsta friidrottare, vilket på så vis även markerar hur duktig Ludmila 
är. Männen som figurerar är hennes make Johan Engqvist, Friidrottsförbundets ordförande Bengt 
Westerberg, generalsekreteraren Sture Ericsson och sportchefen Toralf Nilsson. De sistnämnda har 
skickat stödjebrev till Invandrarverket. Männen gör alla något för Ludmila. De stödjer, tränar, hämnar, 
hjälper henne osv. vilket sätter henne i rollen som osjälvständig kvinna och i behov av stöd och hjälp.  
 
Texten sveper förbi information som den kanske egentligen borde ha stannat upp och ställt frågor eller 
funderingar om, såsom dopningsavstängningen som upphävdes av Internationella friidrottsförbundet. 
Artikeln förklarar att Ludmila Engqvist haft ett dramatisk förflutet, ett händelserikt liv som idag är 
ofarligt eftersom hon nästan är svensk.  
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Ludmila bedyrade förtvivlat sin oskuld och saken gick till domstol. Ex-maken 
erkände att han gett henne pillren av svartsjukeskäl – men hon blev ändå, enligt 
praxis, avstängd i fyra år.    
 

Exmaken tilldelas rollen av det svarta fåret som svärtat ned Ludmilas idrottskarriär. Att hon trots detta 
kämpat genom avstängningen, tränat hårt och nu är tillbaka i tävlingssammanhang höjer henne än mer 
till skyarna. Journalisten vill gärna sätta henne på en hjältinnepiedestal men bygger istället upp 
förväntningarna på ett svenskt OS-guld och håller därmed kvar konsumenterna i ett dramatiskt 
följetongs-grepp.  
 
Ludmila Engqvist står för tre pratminus i artikeln. De anförs på tre olika sätt, den första utan verb 
genom ”fnitter”, de övriga två genom anföringsverben ”berättar” och ”säger”.  
 

1) Aftonbladet når Ludmila på telefon i Lille och får ett glatt fnitter i luren. 
 
2) - Men jag var nervös. Jag såg startblocken och pistolen och de andra duktiga 
tjejerna… det var som om jag tappade all energi, berättar Ludmila på utmärkt 
svenska.   
 
3) - Jag har pratat med Bengt Westerberg och hoppas att det här ordnar sig. Jag vill 
springa för Sverige i OS. Det är mitt hemland nu. Och jag kan vinna guld, säger 
Ludmila. 

 
 ”Ett glatt fnitter” är en tillskrivelse för en kvinnlig idrottare. Ludmila Engqvist framstår som lite naiv, 
rolig och flamsig. Det andra pratminuset beskriver en osäker Ludmila som berättar hur nervös hon var 
inför loppet. Hon berättar om tävlingsdebuten på ”utmärkt svenska” vilket tyder på att hon inte bara är 
duktig på löparbanan, hon är lättlärd och språkkunnig också. I det tredje pratminuset förlitar hon sig på 
den manliga auktoriteten Bengt Westerberg som lovat att hjälpa henne till svenskt medborgarskap.  
 
Artikeln presenterar en duktig och målmedveten kvinnlig idrottare med en något tilltrasslad bakgrund. 
Privat har hon fallit offer för olika omständigheter då exmaken ”hämnats”, att hon blev ”avstängd” och 
att hennes fall ”påskyndas”. Här i Sverige behöver hon stöd och hjälp. Nu är hon på väg att bli svensk 
och på väg mot en guldmedalj i OS.  
 
Texten målar upp en berättelse om en kvinna med ett dramatiskt liv. Här i Sverige har hon fått 
trygghet och kärlek att börja om. Hon är mamma, maka och häcklöperska som kan komma att ta ett 
OS-guld, ett svenskt OS-guld. 
 
 
Exempel 2: Sport och sånt: Blå, gul, snabb 
Skribent: Pamela Andersson 
Publicerad: Expressen 1996-07-20 
 
Artikeln är skriven i krönikeform med en inledande informationsruta om Ludmila Engqvist. Den 
informerar om hennes ålder, vart hon är född, vart hon nu bor, hennes familjesituation, vilken idrott 
hon tävlar i och hennes bästa tävlingsmeriter. Därefter är det raka citat på två frågor: 
 

Om att representera Sverige: ”Kul, men nervöst. På DN-galan förstod jag att 
svenskarna hoppas att jag ska ta guld. Det hoppas jag också. Jag har en bra chans.” 
 
Köttbullar eller falukorv? 
”Egentligen ingendera. Jag tycker bättre om grillat kött. Salt sill är också gott, men 
inte den varianten som finns i Sverige. Sill i senap och andra såser är inte så gott, 
tycker jag.” 
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Ludmila Engqvists två citat i informationsrutan är de enda i hela texten. Det finns heller inga andra 
direkta källor, vad de 15 000 i publiken tycker om Ludmila och hennes nationstillhörighet kan faktiskt 
inte skribenten veta något om. Språket har en essäistisk form med målande kontraster, språkliga 
knorrar och en positiv anda av förvandling. Metaforer till ”blodet” är återkommande. 
 
Texten går ut på att förklara att myten om ryssar inte stämmer fullt ut, ”det ryska blodet är inte kallt” 
och ”Ludmila är beviset”. DN-galan refereras som en ”förändringens tid” och Ludmila Engqvists möte 
med de 15 000 svenskarna i publiken betydde mycket. Ludmila Engqvist själv säger att hennes blod 
alltid kommer att vara ryskt, men journalisten skriver ”men som 15 000 svär håller på att bli blågult.” 
 

Kanske kan den svenska nationalsången skynda på förvandlingen.  
Ludmila kan den inte.  
Hon tror sig minnas att den heter ”Du gamla, du gröna”, men hon kan inte texten. 
Men vadå, hon kan inte den ryska heller.  
Den sovjetiska däremot, men tiden är ju förbi.   

 
Ludmila Engqvist ska “förvandlas”. Från vad kan man undra, ”från en kallblodad ryska till en blågul 
idrottshjältinna”? Liknelsen med Askungen som förvandlas till en underskön prinsessa är outtalad, 
men känslan av sagan med ett lyckligt slut genomsyras allt jämt i texten. Att Ludmila inte kan den 
svenska nationalsången gör ingenting, hon kan ju inte den ryska heller. Genom detta fördummas 
Ludmila Engqvist som inte direkt framstår som något ljushuvud eller som en vuxen kvinna.  
 
Ludmila Engqvist beskrivs som en som kan komma att rädda den svenska stoltheten i 
idrottssammanhang. Trots detta nämns inte häcklöpning över huvudtaget i texten utan bara i 
informationsrutan. Idrotten beskrivs endast i mötet med publiken och hur nervös Ludmila måste ha 
känt sig på DN-galan. Hur ”det ryska blodet kan koka och svalla” och ”rinna snabbt genom kroppen, 
att benen påminner om gelé, att händerna vibrerar och att hjärtat bultar som om det ville komma ut”.  
 
Ludmila Engqvist är naiv och nervös och ett liknande fördummande grepp använder sig skribenten av 
när det förklaras att Ludmila arbetat som lärare i Ryssland.  
 

Nej, hon tror inte att hon ska kunna utöva sitt yrke som lågstadielärare i Sverige 
heller. Och hon har ingen tanke på att försöka få svenskarna att förstå att man inte 
firar julafton med Kalle Anka. Det är blodet som förändras. 

 
Hon kommer inte att kunna arbeta här i Sverige ”heller”. Vad menar skribenten med det? Utövade hon 
inte sitt yrke i Ryssland heller? Varför inte i så fall? För att hon tränade för mycket? För att hon inte 
var duktig som lärare? Texten är indirekt och väcker frågor snarare än besvarar dem. Att Ludmila 
Engqvist kan den sovjetiska nationalsången betyder ingenting eftersom den tiden är förbi. Ludmila 
Engqvist är alltså efter sin tid, och hennes tidigare liv är betydelselöst.  
 

Glömda dopingaffärer, domstolar och rättegångar. Hämndaktionen från sin före 
detta man och uppbrottet från sitt land.  
Det är nytt nu. 
Svenskt. 

 
Skribenten förklarar för läsarna och för Ludmila Engqvist själv att hennes bakgrund i Ryssland är 
glömt och kvarlämnat just i Ryssland. I hennes nya hemland händer inte sådana hemska saker. 
Dopninghistorien nämns bara i denna mening och refereras som något som är gammalt och glömt. Det 
var trots allt en ”hämndaktion” från sin före detta man och ingenting som Ludmila kunnat ansvara för. 
Än en gång målas bilden av Ludmila Engqvist upp som en försvarslös, naiv och lättlurad kvinna. Men 
förändringens vindar blåser, menar skribenten: 
 

Hästsvans och applåder. Gult och blått. TV på festkvällar. Sill i konstig sås och ett 
sommarljus som människor att dricka öl tills de stupar.  
Det är nytt. Och det känns i blodet. 
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Den nya svenska tiden är här för Ludmila Engqvist. Gult och blått är de nya färgerna. Ludmila 
Engqvist kommer att få applåder och vi svenskar kommer att fira hennes medaljer. Vi kommer att äta 
sill i, vad Ludmila tycker, är en ”konstig sås”. Detta även fast Ludmila själv inte uttryckt det som 
någon konstighet utan som någon hon inte tycker är gott. Det danas en ny tid, inte bara inom svensk 
friidrott, utan i hela den svenska idrottssjälen, menar skribenten på. För det är något som ”känns i 
blodet”. 
 
Artikeln berättar ingenting om Ludmila Engqvists idrottsliga prestationer. När idrotten kommer på tal, 
beskrivs i målande bilder hur nervös Ludmila Engqvist var, ”sitt ryska blod till trots”, under DN-galan 
i Stockholm. Vi får inte veta något om hur det gick i den tävlingen. Istället berättas om personen 
Ludmila Engqvist, som ”inte gillar sill i sås”, som inte kan den svenska eller den ryska nationalsången, 
som inte kommer att arbeta som lärare heller i Sverige. Negationerna kring Ludmila Engqvists person 
är tydliga. Språket är målande, och lägger an en ton av gamla hjältesagor. Det talas om blod, om ryskt 
och svenskt. Nationalismen är påtaglig. Likaså anas ett uns av rasism och sexism. Här i Sverige 
kommer hon att hyllas. Här kommer hon inte att råka ut för elaka före detta män, dopningsaffärer eller 
rättegångar. Det gör man bara i Ryssland.  
 
Artikeln handlar om privatpersonen Ludmila Engqvist och om vad hon inte tycker om, vad hon inte 
kan eller vad hon tycker är konstigt. Såsom sill och Kalle Anka på julafton. Men att Ludmila Engqvist 
inte kan så mycket, gör ingenting. För nu är hon snart svensk.  
 
 
Exempel 3: ”Puss och tack för OS-guldet” Ludmila i morse: Jag vann för alla svenskar 
Skribent: Mats Wennerholm 
Publicerad: Aftonbladet 1996-08-01 
 
Artikeln är en nyhetstext som refererar segerloppet. Både Ludmila och Johan Engqvist kommenterar 
loppet. I en bildtext definieras loppet som en riktigt rysare, men att det var något som Ludmila 
Engqvist bjöd oss på för spänningens skull. 
 

Guldkyssen. Oj, oj, oj vilken rysare Ludmila Engqvist bjöd oss alla på. Allra värst 
var spänningen för äkta maken Johan. Efteråt var han jublande glad. Och självklart 
var det hans alldeles egen Ludmila som fick ta emot den första äkta guldkyssen.  
 

Syftningsfel eller ej? Johan Engqvist var ”jublande glad” efter segern och delade ut en ”äkta guldkyss” 
till ”sin alldeles egen Ludmila”. Tydligen är det inte Ludmila utan Johan som delar ut guldkyssar och 
vilka som ska få de övriga de andra guldkyssarna framgår ej.  
 
Texten inleds med nedryckaren och sprängcitatet ”Jag vann för alla svenskar”. Historien om Ludmila 
Engqvist fortsätter i glada, positiva ordalag. Ludmila Engqvist har på kort tid blivit svensk medborgare 
för att med ett outtalat krav ta guld i de olympiska spelen. Något som hon nu lyckats med. Ludmila 
Engqvist vill understryka att hon är svensk och nämner det återkommande i sina kommentarer. Orden 
”Sverige”, ”svensk” eller ”svenska” nämns tio gånger i artikeln. Förutom i bildtexten och i ingressen 
benämns Ludmila Engqvist som Ludmila utan efternamn.  
 
Artikeln inleds med att beskriva det drama som utspelade sig vid finalloppet på 100m häck då 
”Ludmila Engqvist sprängde mållinjen sida vid sida med slovenskan Brigita Bukovec och ingen visste 
vem som vunnit”. I stycket efter refereras loppet där Ludmila fick en ”mycket dålig start” men att hon 
tog in mer och mer för att sedan ta ledningen. En jämn målgång gjorde att målfoto fick avgöra vem 
som vunnit. Ludmila Engqvist var ”osäker” på resultatet och trodde att hon tagit silver. Men när 
speakern ropade ut att Ludmila Engqvist vunnit blev hon ”glad som en tonåring och sprang fram och 
slet åt sig en svensk flagga på läktaren”.  
 
Texten genomsyras av svensk glädje och framgång. Sverige har tagit sitt första OS-guld i friidrott 
sedan 1972 och den absolut första kvinnliga guldmedaljen. Finalloppet refereras på ett dramatiskt sätt 
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som blev ”nästan onödigt spännande”. Finaltiden var sämre än det svenska rekord hon satte i 
försöksomgången dagen innan och Ludmila Engqvist måste försvara tiden med att hon varit nervös 
och att det trots allt var hennes första stora mästerskapsfinal på fyra år. Om Ludmila Engqvist var 
nervös så var Johan den enda som var lugn, skriver reportern. Kontrasterna om Ludmilas nervositet 
och Johans lugn är tydliga.  
 
 

- Ja, jag såg direkt att Ludmila var först i mål, det skiljde minst en decimeter, 
säger han.  

Så stor skillnad gör den enda hundradel Ludmila vann med. Men det var en gyllene 
hundradel för Sverige.  
 

Det svenska betonas starkt i texten och Ludmila Engqvists ryska bakgrund nämns över huvudtaget 
inte. Ludmila Engqvist uttrycker det underbara med att vara svensk och tonen av tacksamhet mot 
Sverige och svenskarna är tydlig. 
 

Sedan sprang hon ärevarvet och vinkade åt alla svenskar på läktarna.  
-    Det var underbart att se den svenska flaggan, säger hon. Jag är så glad att få 
vinna för Sverige och ta det första OS-guldet. 
- Jag förstår hur alla väntat och väntat. Och jag är svensk nu, det är mitt nya 

hemland och jag vill göra mitt bästa.  
 
Reportern berättar att Ludmila Engqvist inte firade på något speciellt sätt eftersom hon ska träna hårt 
inför de svenska mästerskapen den 10 augusti. Presentationen av personen Ludmila Engqvist som hårt 
tränande och disciplinerad idrottare ger en bild av att hon är extremt målmedvetet och ambitiös. 
Samtidigt förringas hennes prestation i texten: Hon fick en ”dålig start”, ”hon halkade efter direkt”, 
hon gjorde finalen ”onödigt spännande”, hennes tid var ”sämre än det svenska rekordet hon satte” 
dagen innan och Ludmila ”blev glad som en tonåring”. I det sistnämnda exemplet tar reportern ifrån 
Ludmila Engqvist de egenskaper en vuxen kvinna kan tänkas ha genom att hon refereras som en 
tonåring, inte som den 32-åring hon faktiskt är.  
 
Personerna i texten är alla plusaktörer som förhöjer idrottaren Ludmila Engqvist. Hennes medtävlare 
Devers och Bukevec illustrerar det jämna, tuffa och spännande loppet där Ludmila Engqvist till slut 
sprang i mål som segrare. Johan Engqvist var lugnet självt och aldrig osäker på vem som vann. Samt 
Patrik Sjöberg som även han ska delta i SM-tävlingarna någon vecka senare. 
 
Artikeln beskriver en dramatisk berättelse om Ludmila Engqvist som tillsammans med sin svenske, 
trygge make nu gjort det alla förväntade av henne, att vinna ett OS-guld för Sveriges räkning. Ludmila 
Engqvist gjorde det hon skulle, för folkets skull. Hon vann för Sveriges skull och för Johan som tack 
för all hjälp och allt stöd, hon vann inte primärt för sin egen skull. 
 
 
1 9 9 7 :  V M - g u l d  i  A t e n  
Inför VM i Aten har Ludmila Engqvist drabbats av skador. Medierna har skrivit mycket hennes onda 
”rompa” som gjort det osäkert in i det sista på om hon skulle ställa upp. Trots detta står Ludmila som 
världsmästare efter seger i finalen på 100m häck.  
 
Exempel 4: GULDFESTEN: Morgonstund med guld i mun. Guldmakarna festade hela natten 
med Sergej Bubka. 
Skribent: Mats Wennerholm 
Publicerad: Aftonbladet 1997-08-11 
 
Texten är en kort och koncis artikel om hur Ludmila Engqvist firade segern i världsmästerskapen i 
Aten. Ludmila och Johan Engqvist har intervjuats vid hotellpoolen dagen efter VM-segern. 
”Nedryckaren” (som är en underrad i rubriken, och kan ibland fylla en funktion som liknar en ingress 
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135) ”Guldmakarna festade hela natten med Sergej Bubka” berättar att det inte bara är Ludmila 
Engqvist som vunnit guld, utan även någon annan (antagligen med syftning på Johan Engqvist) och att 
de firade tillsammans med en annan guldmedaljör, nämligen stavhopparen Sergej Bubka.  
 
Bubka presenteras en bit in i texten som sexfaldig världsmästare. Ludmila Engqvist presenteras inte 
som världsmästare över huvudtaget, även om det framgår att hon firade guldet. Dock är hon inte 
ensam om guldet. Begreppet ”guldmakarna” syftar på Johan och skribenten lägger redan i nedryckaren 
an tonen av att de är dom tillsammans som vann VM-guldmedaljen.  
 
Nedryckaren berättar även att de två ”festade med Sergej Bubka”. I andra stycket i ett av Ludmila 
Engqvists citat framgår dock att det var en slump som gjorde att de båda världsmästarna hamnade på 
samma restaurang.  
 

I natt guldfirade hon med sexfaldiga världsmästaren Sergej Bubka på en fisk- och 
skaldjursrestaurang i hamnstaden Pireus.  
- Vi känner varandra sedan gammalt, men det var en slump att vi hamnade på 

samma ställe, säger hon.  
 
Artikeln innehåller åtta pratminus varav ett är Johan som säger ett påstående som Ludmila sedan 
besvarar. Formen av ett samtal mellan makarna Engqvist blir med andra ord en del av artikeln.  
 

Det blev ett ordentligt firande i champagne. 
- Jag har aldrig druckit så mycket champagne i hela mitt liv, säger Ludmila.  
- Du drack ju bara tre glas, säger maken Johan.  
- Det är mycket för mig, svarar Ludmila. 
 

Inledningsfrasen beskriver ett ordenligt festfirande med mycket champagne. Även Ludmila Engqvist 
förklarar att hon drack väldigt mycket. Johan påpekar dock att hon faktiskt ”bara” drack tre glas, något 
som Ludmila besvarar med att det är mycket för henne. Här framgår klart och tydligt att Johan lägger 
sig i Ludmilas intervju. Det finns bara ett citat av honom och citatet är av en nedvärderande karaktär. 
Påståendet utvecklas till ett samtal då Ludmila genom anföringsverbet ”svarar”, säger att det är mycket 
champagne för henne. Samtalet mellan make och maka skapar en känsla av närhet och en inblick i 
deras privatliv. Skribenten målar upp en bild av hur tonen faktiskt kan vara i makarna Engqvists 
hemmiljö.  
 
Artikeln fortsätter att beskriva Ludmilas Engqvists tuffa tempo. Det har blivit lite sömn de senaste 
dagarna och direkt efter segerloppet var det prisutdelning, dopningskontroll och internationell 
presskonferens.  
 

- Allt gick i ett, säger Ludmila. Jag hade knappt tid att hämta andan.  
Därför var det skönt att sträcka ut vid poolkanten vid hotellet i förmiddags, 
uppassad av maken Johan.   

 
Johan beskrivs som en omhändertagande make som hjälper sin trötta och slutkörda Ludmila. Även i 
bildtexten omnämns Johan som en hjälpsam man.  
 

GULDFRUKOSTEN ÄR SERVERAD. Aten tidigt imorse: Johan Engqvist serverar 
sin fru Ludmila en frukost vid hotellets pool. Det är hon värd efter gårdagens 
fantastiska guldlopp på 100m. 

 
Ett rent sakfel har smugit sig in eftersom Ludmila Engqvist inte tävlat i 100m utan 100m häck. 
Ludmilas lopp beskrivs dock som en fantastisk prestation och därför är hon värd att bli serverad en 
frukost av sin make.  
 

                                                 
135 Lundgren, Ney, Thurén,  s. 32.  
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Personerna som figurerar i texten är Johan Engqvist och Sergej Bubka. Johan omnämns som make, 
Sergej Bubka som sexfaldig världsmästare. Båda är plusaktörer. Johan är en guldmakare även han och 
utan honom hade Ludmila kanske inte segrat. Bubka presenteras som en av världens främsta idrottare 
och att Ludmila Engqvist firat i sällskap av honom, höjer hennes prestation.  
 
Artikeln avrundas med att berätta om den kommande framtiden för Ludmila Engqvist.  
 

Hon har lite ont i kroppen, det värker i muskler och rygg efter tre hårda lopp på två 
dagar och en enorm nervanspänning. I eftermiddag flyger hon vidare till Zürich och 
den stora GP-galan.  
Vila får hon göra i höst. 
 

Att Ludmila Engqvist är trött och slutkörd har redan beskrivits två gånger i texten. Här förklarar 
skribenten att hon har ont och att hon har värk samt att hon varit mycket nervös. Men, trots detta 
fortsätter livet med fler tävlingar en tid framöver. Ludmila Engqvist framstår som en extrem 
idrottspersonlighet som trots krämpor och värk fortsätter sitt tuffa tävlingsprogram. Hon är en kämpe, 
men hon är inte övermänsklig då hon ändå har vila att se fram emot.   
 
 
1 9 9 9 :  C a n c e r s j u k d o m e n  
I april, under uppladdningen inför utomhussäsongen kallar Ludmila Engqvist till presskonferens. Hon 
berättar att hon drabbats av bröstcancer. Vidare berättar Ludmila Engqvist att hon redan genomgått en 
operation där hennes ena bröst opererats bort.   
 
Exempel 5: En cancerpatient världen aldrig skådat. Cellgifterna stoppar inte Ludmila från 
löparbanan. 
Skribent: Pamela Andersson 
Publicerad: Expressen 1999-05-23 
 
Artikeln presenteras som ett ”exklusivt möte med Expressen” och bygger på intervjuer med Ludmila 
och Johan Engqvist vid ett träningspass på Bosöns idrottsplats på Lidingö i Stockholm. Rubriken är 
relativt lång och beskriver på ett dramatiskt sätt att Ludmila Engqvist  inte gett upp träningen och 
elitsatsningen, trots cancersjukdomen och dess tuffa påföljande behandling. 
 
Ludmila Engqvist beskrivs som ”cancerpatient” med ”kroppen full av cellgifter” och att ”håret är 
kortklippt”. Men Ludmila Engqvist är ”redan tillbaka på löparbanan”.  
 

- Ibland frågar jag mig själv varför jag gör det, varför springer jag fort och kör 
över häckar? Men jag svarar inte på min egen fråga. Jag kan inte och jag vill 
inte, säger Ludmila. 

 
Ludmila Engqvists frustration är tydlig. Hon måste träna, cancersjuk eller ej. Hon förstår det inte själv. 
Även Johan står oförstående. I kommande stycke omnämns Ludmila Engqvist som ”OS-stjärnan” och 
Johan som ”maken” och ”tränaren ”. 
 

- Det är svårt att tro att det här är en cancerpatient, kommenterar han lågmält 
när Ludmila far fram på banan. 

- Ibland har jag så svårt att förstå det här själv… 
 

Johan Engqvist beskrivs som fundersam och lite låg. Det framgår att Ludmilas sjukdom varit jobbig 
även för Johan. Samtidigt anar man en beundran för sin fru som ”far fram på banan”. Både Johan och 
Ludmila har gett uttryck för en oförståelse för vad som faktiskt hänt och sammanlänkar dem som ett 
enat par mot livet oförutsedda händelser. 
 
Cancern beskrivs i texten som den elaka konkurrenten som ”tagit hennes högra bröst”. Vidare 
förklaras att Ludmila Engqvist genomgått en jobbig period men att det inte är över då 
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cellgiftsbehandlingen inletts på måndagen. På tisdagen genomförde Ludmila Engqvist ett lättare 
träningspass och likaså de övriga veckodagarna. Dagarna och vilken slags träning hon genomfört 
presenteras noggrant med antal lopp och tider. Därefter kommer Ludmila Engqvist till tals igen och 
hon berättar om hur hon känt.   

 
Världen har aldrig sett en liknande bröstcancerpatient. 
- Jag har varit fruktansvärt rädd. Jag trodde att jag skulle kollapsa när jag 

började träna igen. Jag visste ju inte vad som skulle hända när min egen 
mjölksyra blandades med den andra skiten jag har i kroppen, men det gick bra. 
Jag kände ingenting. 

- Jag har varit mera rädd än trött! 
 
Ludmila Engqvist ger uttryck för sin rädsla. Hon visste inte vad som skulle hända när hon utsatte sin 
kropp för tuff träning i samband med cellgiftsbehandling. Men, påpekar hon, träningen är inte det som 
varit tuffast. Det är rädslan. Vidare berättar Ludmila Engqvist om hur hon mått under behandling, att 
hon var rädd för att må illa eftersom hon ”hatar att vara illamående”. Men, illamåendet kom aldrig. 
Istället blev hon ”jättejättetrött”. Ludmila Engqvist är öppen och berättar nära och personligt om sin 
sjukdom. Hennes kortklippta frisyr väcker reporterns frågor. 
 

- När jag kom från frissan var det ju iordninggjort, men när jag vaknade på 
natten stod det rakt upp. Ska jag se ut så här nu, tänkte jag och började kamma 
mig, berättar hon med ett leende samtidigt som hon drar fingrarna genom den 
korta frisyren.  

 
Sjukdomen till trots, Ludmila Engqvist visar att hon har kvar sin humor. Bilden av en stark och extrem 
personlighet målas upp. Ludmila Engqvist är en tuff häcklöperska, men en ännu tuffare cancerpatient. 
Hon har genomfört ett bra träningspass och ”Johan berömmer häcklöpningen”. Ludmila svarar nöjt att 
hon ”springer fort” är i ”bra form”.  
 

Cancern står inför en motståndare som inte är van att förlora. …och här får hon 
hjälp på traven av sin nya livskamrat. 
 

Här byter skribenten vinkel och berättar att Ludmila och Johan Engqvist länge har ”pratat om att 
skaffa sig en travhäst” vilken de nu investerat i tillsammans med några kompisar. Skribenten ger 
bilden av att hon varit med då Ludmila och Johan för första gången mötte sin nya häst. ”Det blev ett 
ömt möte”, förklarar hon och frågar vad fölet ska heta. 
 

- Det vet vi inte. Vi ska funder på det, säger Johan innan Ludmila kläcker det 
givna namnet. 

- Han får väl heta ”Vägen tillbaka”.  
Johan nappar direkt. 
- ”The Way Back”, vi måste snacka med det andra, säger han och skrattar. 
 

Hästköpet är, liksom häcklöpningen, inte enbart i Ludmilas Engqvists intresse. Johan och Ludmilas 
tvåsamhet är återkommande i texten. De delar träningen, rädslan för cancern och nu en travhäst. 
Ludmilas idé om hästens namn tycker Johan är bra. Det märks att han är stolt över sin fru, men han 
måste tillika ändra namnet från svenska till engelska och påpeka att de andra ägarna också måste få 
säga sitt. Han tar indirekt den bestämmande rollen och tillrättavisande rollen.  
 
Budskapet är att Ludmila Engqvist tränar trots sin sjukdom. Artikeln berättar också om hennes 
behandling, träningsupplägg, känslor och rädslor. Källorna är Ludmila och Johan Engqvist. Ludmila 
har 20 pratminus och Johan har fyra. Genom hela artikeln hör vi alltså Ludmila Engqvists egna ord 
vilket ger en förtrolig känsla av närhet och öppenhet från Ludmilas sida. Skribenten spar på de 
värdeladdade orden men leker gärna med orden och jämför ”cancern” som Ludmila Engqvists svåraste 
konkurrent och att ”världen aldrig tidigare skådat” en liknande patient. Ludmila Engqvist övertygar 
oss om att hon kommer att komma tillbaka vilket skribenten gör en knorr av i slutcitatet.  
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Exempel 6:  - Jag vill ta mig till VM 
Skribent: Mats Wennerholm 
Publicerad: Aftonbladet 1999-07-27 
 
Artikeln handlar om att Ludmila Engqvist trots cancern, ska börja tävla igen och hennes mål är VM i 
Sevilla. Artikeln baseras på en ”stor intervju” där frågorna ställs upp med Ludmilas svar. I artikeln 
ovanför en bild på Ludmila Engqvist som sitter på en löparbana lutandes mot en häck, har ”Dagens 
sportfråga” klämts in. Den lyder: ”Tror du att Ludmila startar i VM?” Ludmila Engqvist s fall görs till 
en fråga för allmänheten. Cellgiftsbehandlingen beskrivs i målande ordalag och vi förstår att det 
Ludmila Engqvist går igenom är tufft.  
 

Det är bara tio dagar sedan som Ludmila Engqvist låg och kämpade med ett huvud 
som ville sprängas medan hennes vältränade kropp sakta fylldes med en och en halv 
liter cellgift.  
 

Bilden av en stark och näst intill omänsklig Ludmila Engqvist målas upp. När Ludmila Engqvist 
kallade till presskonferens for ”tankarna genom huvudet” förklarar journalisten.  
 

Komplikationer, cancern har spritt sig, hon lägger av för gott. 
Fel, fel, fel. 
- Jag gör comeback i DN-galan på fredag, säger Ludmila. Och sedan satsar jag 

på att ta mig till VM i Sevilla. 
 
Beskedet “känns lika obegripligt” som när Ludmila Engqvist berättade om sin bröstcancer. Då talade 
hon om att ”tappa håret på grund av cellgiftsbehandlingen, rädslan för att Johan inte skulle älska henne 
länge, stympad som hon var och en lång sommar utan tävlande.” Kontrasterna är tydliga. Ludmila 
Engqvist har förändrats i en positiv riktning och hon har blivit starkare. Tidigare såg hon det negativa i 
sjukdomen och dess biverkningar. Nu har Ludmila Engqvist en tilltro på livet och på att tävla igen. Att 
hon varit rädd för att Johan inte skulle älska henne längre ger en bild av deras förhållande och hennes 
osäkerhet på honom direkt efter cancerbeskedet. Det negativa blev positivt och tvärtom-bilden är 
imponerande. 
 

Ludmila motsvarar inte alls bilden av en cancerpatient. Hon ser ut som om hon 
kommer direkt från någon flott skönhetssalong och är det något hon utstrålar så är 
det kraft och friskhet. 
 
Och hon skämtar om sitt bortopererade bröst och att hon måste hitta en tillräckligt 
bra sportbehå som håller lösbröstet på plats, nu då hon ska börja tävla igen. Det har 
hänt att det har trillat av.  
 

Ludmila Engqvist skämtar. Hon är glad och ser inte alls ut som någon cancerpatient. Journalistens 
förundran och fascination över denna idrottskvinna genomsyras i hela artikeln. Ludmila Engqvist talar 
öppet om sitt lösbröst och hon gör det med glimten i ögat. Journalisten lägger i en avslutande passus in 
att det hänt att det trillat av. Därefter fortsätter fascinationen över Ludmila Engqvists kraft. 
 

När hon senare på eftermiddagen ska in på sin hemmaplan Lidingövallen, är 
grinden låst och hon svingar sig över det två meter höga staketet. 
Man tror knappt sina ögon.  
 

Ludmila Engqvist har redan berättat att hon ska börja tävla igen, trots det är det otroligt att hon kan ta 
sig över ett staket. Hon är så fantastisk att ”man knappt tror sina ögon”. Ludmila Engqvist förklarar sin 
styrka och kraft med att hon är van att kämpa.  
 

Så här har det varit hela mitt liv. Det har inte bara varit skador och sjukdomar, utan 
en massa andra saker också. Men varje gång har jag lyckats. Det ska jag göra den 
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här gången också, även om det är en ny situation. Ingen i världshistorien har gjort 
det här förut. Så det ska bli spännande.   
 

Hennes ryska bakgrund eller den forna dopningshistorien nämns aldrig i artikeln, även om det kan 
vara det Ludmila Engqvist syftar på när hon säger “en massa andra saker”. Reportern frågar inte mer 
om det vilka jobbiga saker det har varit. Istället fortsätter han att fråga om behandlingen och hur det är 
möjligt med en så snar comeback. Ludmila Engqvist lyfter fram sin egen vilja att ”göra det omöjliga” 
och att hon vill visa för andra i liknande situation ”att det går”. Men viktigast är inte vad Ludmila 
Engqvist själv gjort utan det stöd hon haft. 
 

Men utan Johan hade jag aldrig klarat det här. Han har tagit hand om mig som ett 
barn, hela tiden tröstat och hjälpt. 
 

Johan är den trygga stöttepelaren som Ludmila aldrig klarat sig utan. Det säger hon själv. Han har 
varit som en förälder som tagit hand om henne ”som ett barn”. Ludmila Engqvist förminskar sin egen 
roll när Johan kommer på tal. Johan har nämnts en gång tidigare i texten och även då förminskades 
hennes roll genom beskrivningen att hon varit rädd att ”Johan inte skulle älska henne längre”.  
 
Artikeln består av nio pratminus varav åtta är Ludmilas. Johans är det sista citatet i texten, även här 
har Johan den bestämmande rollen som tillrättavisar sitt alltför impulsiva och viljestarka ”barn”. 
 

När Ludmila talar om VM griper maken Johan för första gången in.  
- Nu ska vi ta det lugnt och en sak i taget, säger han. Först är det DN-galan på 

fredag. Sedan får vi se.  
 

Johan tillrättavisande ord kan dock inte dämpa Ludmilas drömmar om VM. För ”tydligen” är hon 
”tillräckligt stark för att hon ska drömma om en ny VM-final”. Journalisten håller sig på Johans sida 
och tror inte riktigt på Ludmilas egna ord om att hon siktar mot en VM-final.  
 
Artikeln berättar att Ludmila Engqvist trots cancerbehandlingen bestämt sig för att börja tävla igen. 
Cancern och cellgiftsbehandlingen beskrivs i skrämmande ordalag och kontrasteras mot Ludmila 
Engqvists kamp, humor och styrka. Det ligger en ton av beundran i texten och Ludmila Engqvists 
kamp beskrivs som fantastisk. Johan är hennes beskyddare som Ludmila aldrig klarat sig utan.  
 
 
Exempel 7: Född vinnare… men hennes liv har bestått av en ständig kamp 
Skribent: Ingrid Carlqvist 
Publicerad: Aftonbladet 1999-07-31 
 
Texten ingår i en artikelserie med namn ”Ludmilas nya mirakel” och publiceras i samband med hennes 
comeback på DN-galan. Artikeln gör redan i första stycket i brödtexten en liknelse med sagan om den 
fula ankungen. Denna anspelning anas genom hela texten.     
 
Artikeln presenterar de olika roller som Ludmila Engqvist haft under sin karriär; ryskan, den skadade, 
svenskan, kämpen, den cancersjuka och segrarinnan. Texten ger tillbaka blickar på hennes liv med 
början i Ryssland fram till den fantastiska comebacken i DN-galan dagen före, där hon deltog och 
segrade. 
 
Ingressen och den påföljande brödtexten är dramatiskt uppbyggd. 
 

Ludmila kämpade för sitt liv redan när hon föddes. Sedan dess har hennes tillvaro 
varit fylld av strapatser – tonårsmamma, en dopingfälla iscensatt av en sjuk make, 
bröstcancer. Till sist står hon där hon brukar, högst upp på pallen. Så sprudlande 
vid liv att inget förmår rubba henne. Inte ens cancern.  
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Därefter liknas Ludmila Engqvists liv med HC Andersens fula ankunge och att hennes liv varit som en 
saga.  
 

Först var hon rysk och fattig och helt utan möjlighet att träna som det anstod en 
blivande världsmästarinna. Sedan kom Johan och förvandlade henne till fru 
Engqvist och hela Sveriges älskling och plötsligt var Ludmila vacker som en svan.  
 

Ludmila Engqvist ges en passiv roll eftersom det var Johan som räddade henne från det fattiga ryska 
livet. Hennes privatliv målas upp detaljerat snarare än hennes idrottsliga prestationer. Vi får veta att 
hon som barn flyttade runt mycket på grund av pappans yrke som officer. ”För att ge dottern något 
varaktigt tog han med henne till gymnastikträning”.  
 
Artikeln består av sju pratminus varav sex är Ludmilas. Johans citat är sist. Frågorna är inte utskrivna 
och man får känslan av journalisten utgått från ett arkivmaterial.  Bilden av en framgångssaga målas 
upp utan något granskade över huvudtaget. De personer som figurerar i texten är Johan Engqvist, 
Ludmila Engqvists pappa och den före detta maken Nikolaj Narozjilenko. De tre framstår alla som 
plusaktörer. Johan räddade Ludmila från Ryssland och tillsammans har de kämpat för att rentvå 
hennes namn och ta många guldmedaljer. Pappan fick henne att idrotta. Nikolaj Narozjilenko tog på 
sig ansvaret för Ludmila Engqvists dopning och bevisade därmed att hon varit oskyldig.  
 
Vidare får vi veta att Ludmila Engqvist efter sju år gav upp gymnastiken för att istället börja med 
friidrott. Men snart blev hon gravid.  
 

Hennes tränare Nikolaj Narozjilenko såg potential både här och där. 17 år gammal 
fann Ludmila, till pappans förtrytelse, vara gravid. 
  

Texten anspelar vid ett flertal tillfällen på hur hennes liv i Ryssland varit. 
 
Här var idrottsplatsen en sorglig syn och i avsaknad av de flesta redskap.  
 

Hennes internationella debut på löparbanan blev en ”katastrof” då hon föll i OS-finalen i Söul. Att ens 
ha tagit sig till final var alltså inte tillräckligt. Ludmila Engqvist själv beskriver att hon blev ”helt 
hysterisk” och att hon trodde att karriären var slut. ”Men som vanligt bet hon ihop och kom tillbaka”. 
När hon träffade Johan Engqvist för första gången ”hade han aldrig sett någon dricka så mycket 
whiskey”. Här anspelas indirekt på ryssar dryckesvanor.  
 
Vidare beskriver skribenten hur Ludmila Engqvist drabbades av den före detta makens hämnd, genom 
att han blandat anabola steroider i hennes proteinpulver, för att hon ville lämna honom för Johan och 
flytta till Sverige med deras gemensamma dotter. Därefter följde en ”tuff kamp”.  
 

Processen pågick under två år och paret Engqvist engagerade advokater från både 
England och Ryssland.  
- Det var dyrt, väldigt dyrt, har Johan berättat. 

 
Citatet att ”det var dyrt” kommer från Johan Engqvist och man får känslan av att det är han som stått 
för Ludmila Engqvists alla omkostnader. Hur mycket hon bidragit till hushållskassan i form av 
vinstpengar och sponsoravtal framgår aldrig. Det är Johan som får rollen som familjeförsörjare. Men 
deras kamp för att rentvå Ludmila lyckades och efter två år hävdes avstängningen.  
 

Året därpå blev hon svensk medborgare och sprang hem vårt första och hittills enda 
OS-guld. Hon sprang rakt in i svenska folkets hjärtan. 
 

Sverige framstår som landet där drömmarna går i uppfyllelse. Sverige erbjuder allt det som Ryssland 
inte har och dessutom tar det svenska folket emot henne med öppna armar. Först efter att hon kommer 
till Sverige och blivit svensk medborgare kommer segrarna. 
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Artikeln avslutas med att referera till gårdagens lyckliga scen då Ludmila Engqvist efter loppet och 
segern i DN-galan ”kastade sig i famnen på sin älskade Johan”. Denna scen av lycka och kärlek 
beskrivs i gripande ordalag och anspelar till att det inte bara var ”Ludmila som var blank i ögonen”, 
utan svenska folket.   
 

Hon sprang rakt in i svenska folkets hjärtan. Att hon har kvar sin plats där syntes 
tydligt i går.  
 

Artikeln berättas som en saga om den fula, fattiga ryskan som blir räddad av en svensk. Hon får ett 
nytt land, ett nytt namn, blir vacker och får svenska folkets kärlek. Det ryska livet har varit hårt och 
fyllt av svek. I Sverige är livet berikat av kärlek från både en trygg make och en hel nations 
befolkning. Ludmila Engqvist har tur och ska vara glad för det svenska goda livet.  
 
 
2 0 0 1 :  D o p n i n g s e r k ä n n a n d e t  
Ludmila Engqvist har sedan ett år tillbaka slutat träna friidrott för att istället satsa på vintersporten 
bobsleigh. Detta på grund av skador. Den 4 november erkänner Ludmila Engqvist inför tre utvalda 
journalister att hon dopat sig. Skandalen är ett faktum.  
 
Exempel 8: Ludmila vill förklara sig. HENNES HISTORIA – ORD FÖR ORD 
Skribent: Pamela Andersson 
Publicerad: Expressen 2001-11-05 
 
Artikeln består av två delar. Inledningen, där journalisten i fråga förklarar hur det gick till när Ludmila 
Engqvist skulle berätta att hon dopat sig. Samt den resterande texten som är en ren transkribering och 
Ludmila Engqvists egen berättelse.  
 

När Ludmilas man Johan kontaktade mig i lördags kväll och ville att jag skulle flyga 
från London till Köpenhamn för att träffa honom och Ludmila hade jag ingen aning 
om vad det gällde. Det hade inte de andra två journalisterna som fått samma 
inbjudan heller.  
 

Journalisten vill tydliggöra att hon inte haft den blekaste aning om att Ludmila Engqvist dopat sig. 
Detta är även markering som förklarar att hon själv samt de övriga två journalisterna tar avstånd från 
dopning. Trots allt som hänt ville Ludmila Engqvist berätta ”för svenska folket om vad som hänt”. 
Händelsen beskrivs på ett dramatiskt sätt. 
 

…med tårarna rinnande och med gråten ständigt som en tjock klump i halsen, 
berättade hon historien som raserat hennes karriär och krossat hennes liv.  
 

Orden är starkt värdeladdade och saken är redan klar; karriären är raserad och livet ”krossat”. Därefter 
presenteras Ludmila Engqvists egen berättelse händelsen som ”fick henne att försöka ta sitt liv och 
som nu får många att tvivla på hur oskyldig hon egentligen varit.” Denna fras avslutar journalistens 
text och därefter kommer en lång berättelse inom citattecken som ska illustrera att det är Ludmila 
Engqvists egna ord. 
 
Ludmila Engqvist berättar att hon köpt preparatet ”i Ryssland” och att ”det inte finns i Sverige”. Det är 
dramatisk berättelse och avslutningsvis vill hon be det ”svenska folket om förlåtelse”.  
 

Jag känner en sådan skuld till svenska folket, jag har haft sådan respekt för dem, och 
jag hoppas att tiden en gång kan läka alla sår. Även om jag förstår att det är 
jättesvårt. 
 

Ludmila Engqvists “egna ord” avslutar artikeln och vilket ger en känsla av att journalisten inte vill 
påverka läsaren utan att det är upp läsaren att själv välja att tro eller att inte tro på Ludmila Engqvists 
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berättelse. I formen och språket ser det ut som det är en ren transkribering. Men avsaknaden av 
miljöbeskrivningar och anföringsverb gör att det mer får formen av ett polisförhör än en artikel.  
 
 
Exempel 9: ”Jag ville inte leva längre”. LUDMILA FLYDDE TILL SPANIEN OCH SVALDE 
TABLETTER FÖR ATT DÖ. 
Skribent: Pamela Andersson 
Publicerad: Expressen 2001-11-05 
 
Det är samma journalist som skrivit denna artikel, som i exemplet ovan. Ytterligare en artikel signerad 
Pamela Andersson publicerades dagen efter dopningserkännandet i Expressen analysen av den 
presenteras i exempel 10. Denna artikel berättar historien om Ludmila Engqvist som försökte ta sitt 
liv.  
 

Ludmila Engqvist dopade sig medvetet och beslöt att ta sitt liv. Utan sin makes 
vetskap flydde hon till Spanien, där hon svalde tabletter för att dö.  
- Jag ville inte leva längre, men Johan hittade mig, berättar Ludmila med kroppen 

skakande av gråt.  
 

Johans skuld suddas ut redan i ingressen. Han visste ingenting. Ludmila däremot ”dopade sig 
medvetet”, hon ”flydde” och hon ”svalde tabletter” för att ta sitt liv. Då kommer Johan in i bilden, som 
trots Ludmilas agerande, räddar hennes liv. Texten är dramatiskt skriven och det används 
återkommande starka värdeord såsom ”akut”, ”ödelagt”, ”desperata”.  
 
Det finns sju pratminus i artikeln varav sex är Ludmilas. Johans citat kommer sist. Anföringsverben är 
”erkänner”, som används en gång och ”säger”, som används sex gånger. Ett citat är utan 
anföringsverb. Källorna är enbart Ludmila och Johan Engqvist. Det är de som kallat till presskonferens 
till ett hotell i Köpenhamn. Inledningen är dramatisk. I brödtextens första stycke står det så här:  
 

KÖPENHAMN. Det har gått åtta dagar sedan Ludmila Engqvist akut fördes in på 
sjukhuset I Benidorm, Spanien, för magpumpning. 
 

Vidare får vi veta att journalisten träffat Ludmila Engqvist på ett hotellrum och att Ludmila ”med 
mörka ringar under ögonen” ”försöker förklara det beslut som ödelagt hennes liv och kastat en mörk 
skugga över hennes tidigare så framgångsrika karriär”. Adjektivet ”mörk(a)” återkommer en gång. 
Ludmila Engqvist tidigare karriär förklaras ej.  
 
Ludmila Engqvist skall enligt henne själv ha dopat sig i smyg utan maken Johans vetskap. Hon 
berättar att hon köpt preparatet i Ryssland i somras. Efter dopningstestet som hon visste var positivt 
beslöt hon att lämna inte bara landet utan även Johan.  
 

Via ett sms till Johans mobiltelefon skrev hon att hon aldrig mera skulle komma hem, 
att hon skulle försvinna ur hans liv och från Sverige.  
 

Hon lämnar deras gemensamma hem under tiden som Johan skjutsar hennes dotter. Ludmila ”vägrar” 
sedan ”att svara på Johans desperata mejl och sms”. Till slut föll hon ”till föga för makens ord om att 
det inte spelade någon roll vad hon än gjort, han älskade henne ändå”. Deras relation i den pressade 
situationen beskrivs tydligt och fokus ligger inte längre på vad idrottskvinnan Ludmila Engqvist gjort 
utan hur deras relation klarade av händelsen. Ludmila Engqvist förklarar att hon ”såg hur jag raserade 
hans liv”.   
 

Reaktionen hos maken: sorgen, ilskan, förtvivlan, rädslan, tillsammans med hennes 
egen panik, fick henne att försöka ta sitt liv.   

 
Inlåst i sitt sovrum tar Ludmila ”massor av smärtstillande medicin…” Bilden av hur Ludmila försöker 
ta sitt liv är tydlig. Men så kommer Johan som får ”slå sönder ett fönster” för att ta sig in. Därefter förs 
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Ludmila till ett sjukhus. Johans roll som den ständige stöttepelaren beskrivs tydligt i artikeln. Han 
framstår som tapper som klarar av detta trots vad Ludmila gjort.  
 

Johan smeker hela tiden Ludmilas arm, han har sin hand på hennes ben och ger 
henne stöd.  
 
… Hon stiger upp och lämnar hotellrummet. Johan sitter ensam kvar och gråter.  
 

Artikeln avslutas på ett lika dramatiskt sätt som den inleddes. Starka värdeord används. 
 

En fantastisk karriär har slagits i spillror, en osannolik dröm om ett OS-guld har 
dött – det framgångsrika koncept som paret byggt upp tillsammans, finns inte mer.  

 
Ludmila Engqvists idrottskarriär var aldrig hennes egen. Den var hennes och Johans. Karriären 
beskrivs som en lyckad affärsidé. Utan Johan hade Ludmila aldrig haft sin karriär. Och nu har hon 
förstört alltihopa, men Johan är henne trogen.  
 

- Nu måste vi börja ett nytt liv tillsammans, säger Johan innan han går och letar 
efter sin fru.  

 
Hans citat avslutar artikeln. En beundran för hur tapper Johan är och hur mycket han ska orka anas i 
språket. Ludmila Engqvist är det svarta fåret och själv en minusaktör. Ludmila lämnar rummet, medan 
Johan fortsätter kämpa och sitter kvar. Johan blir på så vis en plusaktör, både åt sig själv och för 
Ludmila genom sitt handlande och val att stanna vid hennes sida. Johan är den gode och hjälpsamme 
maken som står trygg i väder, medan Ludmila varit oärlig och velat lämna honom pga av sitt 
handlande. Johan är oskyldig. Ludmila tar själv på sig all skuld.  
 
 Ludmila Engqvist är en svag person som hellre ville ta sitt liv än stå för det hon gjort. Men det är inte 
hon som är offret, det är Johan. Han gråter samtidigt som han visar sin ömhet för Ludmila. Om 
Ludmila besvarar Johans smekningar beskrivs inte.  
 
Artikeln handlar om Ludmila Engqvists agerande efter att hon blivit dopningstestad och förstod att det 
skulle vara positivt. Hon ”flydde” till Spanien och försökte ta sitt liv, men Johan, som inte visste 
varför Ludmila var så olycklig, räddar henne och tar henne till ett sjukhus. Nu ger Ludmila Engqvist 
sin förklaring till tre utvalda journalister. Johan är fortfarande vid hennes sida.  
 
 
Exempel 10: ”Jag missade hur dåligt hon mådde”. MAKEN JOHAN BERÄTTAR OM 
SATSNINGEN PÅ VINTER-OS 
Skribent: Pamela Andersson 
Publicerad: Expressen 2001-11-05 
 
Ludmila Engqvist har gjort något dumt som även drabbar hennes make och tillika tränare och 
manager. Man förstår att han är orolig men inte för sin egen del utan för hennes skull. Artikeln är kort 
men det är för en gångs skull Johan som är i fokus och inte Ludmila. Rubriken är, enligt nedryckaren, 
Johans ord. Det nämns ingenting om dopning utan beskrivs som Johans berättelse om ”satsningen på 
Vinter-OS”. 
 

De har stått tillsammans under guldregn, cancerbesked, skador och glädjerus 
Igår grät de tillsammans i en soffa på fjärde våningen på hotell Hilton i Köpenhamn.  
 

Artikeln består av nio pratminus varav två är Ludmilas. Bland Johans citat finns ett anföringsverb som 
är ”säger”. Ludmilas citat anförs genom ”hävdar”, ”berättar”. Ett citat av Johan avslutar artikeltexten. 
Ordet dopning nämns en enda gång i texten och då i ett av Ludmilas citat:  
 

- Det finns ingen som är så starkt emot doping som Johan är, hävdar Ludmila. 
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Ludmila tar ifrån Johan ansvaret för vad hon gjort. Johan är emot dopning och står för sunda ideal.  
 

- Han har kollat varenda sockerbit jag tagit. Jag visste hur sårad och förtvivlad 
han skulle bli, berättar Ludmila.  

 
Givetvis anas rollfördelningen mellan de båda då vi får veta att han kontrollerat hennes kost. Frågan är 
varför han gjort det? I kosthållningssyfte? För att han inte litar på vad det är hon stoppar i sig? För att 
han ska styra och kontrollera henne? Citatet väcker frågor och funderingar, men inte på deras 
gemensamma idrottssatsning utan på deras förhållningssätt gentemot varandra.  
 
I artikeln berättas att Johan har varit den ”drivande bakom Ludmilas idrottskarriär” och att idrotten 
faktiskt varit ”ett jobb för båda två”. Men Johan vill uttrycka det annorlunda skriver reportern. 
 

- Bobsatsningen var en fin dröm om att försöka göra något annorlunda. Vi 
drömde om att vara med och slåss på ett vinter-OS, men när det gick så bra på 
VM var det ingen dröm längre. Det blev verklighet, och jag och alla andra 
tyckte att det var så roligt med den här bobsatsningen att vi inte såg hur 
Ludmila mådde, säger han självkritiskt. 

 
Johan kritiserar sig själv för att han varit så blind och pådrivande. Han beskriver det som en dröm, 
men att det kanske var hens egen dröm och inte Ludmilas. Vidare i texten säger han att Ludmila gett 
honom en massa tecken på att hon inte ville fortsätta men att han aldrig ”förstod hur illa det var”.  
 

- Jag skulle sagt stopp, vi andra ville för mycket.  
 
Här uttalar Johan att han inte tagit sitt ansvar för Ludmila, att han inte lyssnat på hennes signaler. 
Samtidigt visar han att det faktiskt var han som bestämde om deras gemensamma karriär och att 
Ludmila inte kunde säga stopp själv. Ludmila Engqvist ges rollen som ett barn som inte kan bestämma 
själv över sitt eget liv.  
 

- Jag har bett henne om förlåtelse för att jag inte såg vad som var på gång, idrott 
får inte gå hur långt som helst. Det får aldrig gå ut över en människa, säger 
han.  

 
Johans förlåtelse syftar inte till att förlåta Ludmila utan att hon ska förlåta honom för att han inte sett 
hur dåligt hon mådde. Han såg inte ”vad som var på gång”. Detta måste tydas som att han inte anade 
att Ludmila skulle dopa sig. Detta kan härledas till den svenska idrottsmoralen, att vi inte tror illa om 
andra och att idrottens ska präglas av hederlighet och rena medel. Johan är svensk och har denna 
bakgrund. Ludmila är inte svensk och hon dopade sig.  
 
Johan berättar vidare att de alltid pratat med varandra när det varit jobbigt. De har alltid löst alla 
problem förut. Här förklaras inte närmare om Johan menar idrottsliga problem eller privata. Det är upp 
till läsaren själv att fundera över.  
 

Ludmila påstår att Johan inte hade en aning om att hon dopat sig. Och enligt henne 
var det rädslan för honom som fick henne att fly hemmet på Lidingö.  
 

Återigen anas hur deras roller sett ut mellan de två. Ludmila var rädd för Johan, därför valde hon att 
fly från deras hem och indirekt även från Johans reaktion. Reportern avslutar med en direkt fråga till 
Johan och undrar hur hans framtid ser ut?  
 

- Jag har bara en uppgift nu – att ta hand om Ludmila och hjälpa henne över det 
här.  

 
Citatet avslutar artikeln. Den röda tråden i texten är ”Tillsammans”-vinkeln. Hur illa det än är så har 
de alltid varandra. Så har det varit i både glada och nedstämda stunder. Inte minst nu. Artikeln berättar 
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om Johan och han får själv uttala sig om vad som hänt. Han tar på sig skulden då han menar att han 
inte sett hur dåligt Ludmila mådde och vart det skulle leda. Indirekt säger han att om han förstått hur 
hon mått skulle han också kunnat stoppa vad som hänt. Genom Ludmilas citat får vi veta att han är 
emot dopning och att han kontrollerat hennes kost. Det är Johan som styrt och ställt, genom honom har 
Ludmila blivit den hon varit i sin idrottskarriär, men när hon nu tog sig för något med egna händer 
slutade det i en dopningsskandal. 
 
 
Exempel 11: Urbota klumpigt, nu finns ingenting kvar 
Skribent: Mats Wennerholm 
Publicerad: Aftonbladet 2001-11-05 
 
Reporterns anslag sätts redan i rubriken. Ingressen börjar med att reportern anländer till hotellet där 
Ludmila Engqvist och hennes man Johan Engqvist befinner sig. Vi får reda på att reportern inte har 
några som helst föraningar om vad som komma skall. ”Är cancern tillbaka? Är hälsenan av?” frågar 
han sig. Johan Engqvists blick är ”bekymrad”. Artikelns enda pratminus avslutar inledningen genom 
Ludmilas ord:  
 

- Det här kommer att handla om dopning.  
Det självklara svaret var det jag minst anade.  
Dopad – igen.  
 

Reportern utan föraningar tycker trots allt att svaret är självklart. Artikeln är i sin ton en krönika då 
den är journalistens kommentar till Ludmila Engqvists berättelse om att hon dopat sig och varför. 
Artikeln kritiserar hårt Ludmila Engqvist och journalistens budskap är att han aldrig trott på hennes 
oskuld förra gången hon dopade sig. Rubriken syftar till hur klumpig hon var som åkt fast en gång till.  
 

Inte för att jag någonsin trott på Ludmilas oskuld efter första dopningsfallet 
1993, långt därifrån, utan för att det är så urbota klumpigt att gå i samma 
fälla igen. Att rasera allt hon byggt upp i jakten på en meningslös medalj i bob. 

 
Det är journalistens egna åsikter som är i fokus. Det är hans ord vi ska tro på och hålla med. 
Journalisten har aldrig trott på Ludmila Engqvist. ”Eng gång dopad alltid dopad”, skriver han och 
syftar på att det antagligen inte bara är dessa två gånger som Ludmila Engqvist tagit förbjudna 
preparat.  

Jag vet inte vad som fick Ludmila att sticka fingrarna i pillerburken den här 
gången, men vad jag vet är att det var hennes livs största misstag. 

 
I en mening nämns ordet ”Sverige”, då som Ludmilas ”nya hemland”. Hon är inte svensk och det 
betonas än mer när journalisten kommer in på dopningsdiskussionen. Det svenska idrottsnationalismen 
är tydlig och än mer presentationen om ”öststatstjejerna” som är extremt stereotyp. 
 

Men som alla bergripit har övriga Friidrottssverige inte fällt några tårar. 
Bland svenska friidrottare har Ludmila Engquist alltid betraktats som en dopad 
ryska. 
 
En produkt av de gamla öststaternas sätt att hävda sig i idrott, speciellt på 
damsidan där dopningen har vida större effekt än bland herrarna. 
Och bland öststats-tjejerna finns ett helt annat lättsinne i inställningen till 
dopning, en följd av den ständiga indoktrinering de växte upp med. 
Att alla dopar sig, det tillhör idrotten.  

 
De svenska friidrottarna har aldrig accepterat Ludmila Engqvist, bland dem har hon alltid varit 
”ryskan” och dessutom ”dopad”. Vilka som representerar ”friidrottssverige” är inte uttalat, inte heller 
hur många de är eller var och när källorna har uttalat sig. Indirekt blir de svenska friidrottarna 
minusaktörer. Liksom journalisten själv. Framförallt förklarar journalisten att han aldrig trott på henne 
när det gäller det tidigare dopningsavslöjandet. I språket och sina förstärkande beskrivningar 
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misstänkliggörs Ludmila Engqvist för hela sin karriär. Bengt Westerberg (Friidrottsförbundets 
ordförande som hjälpte till att skynda på Ludmila Engqvists svenska medborgarskap) omnämns i en 
bisats som ”hennes ständige beskyddare” och att han, en dag som denna, måste fråga sig om Ludmila 
Engqvist var dopad i OS i Atlanta. Journalisten skriver att Ludmila Engqvist i den föregående 
dopningsavstängningen ”friades av rysk domstol” vilket också ”gav ett svenskt OS-guld”. Genom den 
ordformuleringen och passiva formen fråntas Ludmila Engqvist bedriften att hon vinna ett OS-guld. 
Medaljen ifrågasätts. 
 
Sanningen har aldrig kommit fram. Förrän nu, menar journalisten. Artikeln har en syrlig ton. Målande 
beskrivningar och starka värdeord används. Johan Engquist är ”ihopsjunken” och ”askgrå i ansiktet”. 
Deras liv beskrivs som ”ihoprasat”. Journalistens personliga kommentarer varvas om vartannat när 
han tittar tillbaka på Ludmila Engqvists idrottsbiografi och privatliv.  
 

Nu sitter hon några meter framför mig och gråter som ett barn, helt förtvivlad 
och till och med tveksam till om livet är värt att leva längre. 

 
Det är en mänsklig tragedi jag bevittnar, självförvållad visserligen, men man 
måste ändå beundra modet att gå ut med det offentligt.  
 

I det syrliga språket förnimms ändå en beundran för paret Engqvist, om deras mod att gå ut med vad 
som har hänt offentligt. Samtidigt håller journalisten ett tydligt avstånd till Ludmila Engqvist då han 
anspelar på hennes sovjet/ryska bakgrund.  
 
Artikeln är en kommentar till Ludmila Engqvists dopningserkännande som präglas av ett personligt 
tilltal. Journalisten skriver i ett samförstånd med läsaren om historien som är utan vinnare och utan 
hjältar. Historien handlar om en ryska förklädd till svenska och hur hon gömt sitt riktiga jag. Ludmila 
Engqvist spelar i artikeln den roll som förr ofta varit vigd åt hennes tidigare make Nikolaj 
Narozjilenko – skurkens. Offret är den här gången det svenska folket, hennes nuvarande make Johan 
Engqvist och inte minst journalisten själv.  
 
 
S p o r t j o u r n a l i s t i k e n  –  e t t  d i l e m m a ?   
Att vara kändis eller idrottsstjärna innebär att stå i fokus för den allmänna uppmärksamheten. Hand i 
hand med den mediala utvecklingen har medialiseringen medfört att deras roller och livssfärer lyfts 
fram i offentlighetens ljus. Skiljelinjerna mellan vardag och offentlighet har blivit alltmer utsuddad. 
Det visuella mediet ger oss information om känslor och stämningar, blicken, röstläget, tårarna, 
utseendet och minspelet. Medialiseringen av känslor tycks ha blivit ett alltmer obligatoriskt inslag i 
offentliggörandet av berömda personer, möjligen för att visa äkthet och identifierandet av 
”vanlighet”.136 
 
Det skulle vara lätt att förkasta detta som sensationsjournalistik. Men alla förmodade gränser mellan 
medialt förstärkta diskurser och ”vanligt” folks ”sanna” preferenser är inte något försvar. 
Sentimentaliseringen är inte enbart ett medialt påfund. Både du och jag tenderar att engageras mer av 
personligt intima vinklingar än abstrakta företeelser. Vi kan därför inte enbart betrakta fenomenet som 
en enkel effekt av massmediernas berättarstrukturer. Idékomplexet och igenkänningseffekten kring 
personlig äkthet överskrider både mediala och sociala barriärer.137   
 
Den moderna sporten är en jätteindustri som vältrar sig i offentlighet, sponsorpengar, överflöd, 
spektakel, globalitet och extravagans. Äkthet och vanlighet är följaktligen bärkraftiga och levande 
ideal i sportens värld. Sportjournalistikens företräde när det gäller det verbala uttolkandet av sporten 
väcker ofta nationell känslosamhet. Massmedialt förstärkta budskap och föreställningar har 
överhuvudtaget en mer påfallande kraft att tränga in i människors medvetande. 138  
                                                 
136 Schoug,  s. 97, 98, 101.  
137 Schoug,  s. 105. 
138 Schoug,  s. 47, 68. 
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Vanligheten eller normaliteten lever som ett ideal i sportjournalistiken och ”Du skall inte tro att du är 
något”-mentaliteten har ett grepp om både sportproducenter och konsumenter. Ju mer överlägsen en 
stjärna är på banan, desto mer ödmjuk och anspråkslös måste hon vara utanför. Genom sin förmåga att 
skapa täta band mellan nation och känsla är sporten en succé som nationaliserande medium. Eftersom 
sportidolernas förmåga att attrahera allmänhetens uppmärksamhet är relativt flyktig tenderar deras 
berömmelse att bli episodisk. Den välanpassade idolen bejublas massmedialt likaväl som den 
kontroversiella ”svikaren” eller ”fuskaren” inte sällan får sin skamvrå i rampljuset. Uppmärksamheten 
regleras i olika mån av krav på förebildlighet och skötsamhetsideal.139  
 
Wallins studie från VM i Sevilla, som tidigare diskuterats i uppsatsen, visar att innehållet i sportens 
medieutbud förändrats till en mer personifierad bevakning. Tävlingarna fick bara drygt en femtedel av 
utrymmet tillsammans i de fyra tidningarna. Förhandsskriverierna var de allra vanligaste och tog större 
utrymme än själva tävlingarna. Personbevakningen visade sig tydligt i artiklarna som handlade om vad 
idrottsstjärnorna tycker, tänker osv. Erica Johansson fick t ex lista de fem snyggaste killarna genom 
tiderna, och tala om sin fåfänga i Expressen. Men, det var Ludmila Engqvists öde som upptog mest 
utrymme. Artiklar av mer konfliktliknande art tog totalt upp 3% av tidningarnas utrymme. Främst var 
det kvällspressen som försökte få till stånd motsättningar mellan Ludmila Engqvist och Erica 
Johansson, men ingen av dem nappade på betet. Lite äktenskapligt käbbel mellan Ludmila och Johan 
Engqvist slogs också upp. 140 (För detaljerad information om studiens resultat, se Wallin, Sporten i 
spalterna 1998.)  
 
Ludmila Engqvist har varit upphov till mängder av löpsedlar, tidningsartiklar, tv-inslag, krönikor, 
reportage och dokumentärer. Fredrik Schoug skriver att populära sportstjärnor allt som oftast har en 
inneboende karisma som inte bara är beroende av exceptionella förmågor utan i allt större grad av 
förmågan att verka naturlig och äkta. Varje tävling innebär en karismatisk uppgörelse, på plan är hon 
den extraordinära stjärnan, vid sidan av ”precis som alla andra”. Ludmila Engqvist hade karisma.141  
 
Albert Svanberg är sportjournalist och jobbar som krönikör på SVT Sport sedan 2001. Dessförinnan 
var han sportreporter på samma redaktion. Svanberg mötte Ludmila Engqvist åtskilliga gånger under 
åren 1996 till 2001. 1999, hade Svanberg nästintill dagligen kontakt med Ludmila då de gjorde en 
dokumentär tillsammans om hennes kamp mot cancern. I januari 2003 mötte jag Albert Svanberg för 
en intervju. Jag var intresserad av att höra hans berättelse om Ludmila Engqvist och vad han, med sin 
erfarenhet  inom branschen, anser vara sportjournalistikens problem. 142 De citat som finns med är 
hämtade från denna intervju. 
 
Svanberg träffade Ludmila Engqvist första gången i samband med OS i Atlanta 1996. Han delar själv 
in tiden med Ludmila Engqvist från OS-guldet 1996 till dopningavslöjandet 2001. Han har inte haft 
någon kontakt med henne sedan den 12 november 2001 då han mötte henne i Köpenhamn. 143 
 
Svanberg ser flera skäl till varför Ludmila Engqvist var så pass folkkär.  

- Ludmila var rak och kul! Jag gillade den delen av Ludmila jag lärt känna. Jag köper inte 
offerbilden, att Ludmila skulle varit i underläge, säger Svanberg och tillägger:  

- Johan har jag inget grepp om. Han hade ju tre roller som make, tränare, pr-agent. Johan och 
Ludmila var beroende av varandra. Men Ludmila var en stark person. 

 
1997 fick Svanberg i uppdrag att göra ett reportage om hennes liv och få fram ”Ludmilas historia”. 
Han reste tillbaka till Ryssland, bl a för att ta reda på mer om dopningsfallet där hennes exmake varit 
inblandad och för att få en bild av hennes ursprung. Det blev en stark och känslosam resa och bilden 

                                                 
139 Schoug,  s. 82, 84, 88, 91-92. 
140 JMG Granskaren,  Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Christina Jutterström,  ”Sportredaktionerna behöver fler kvinnor!” samt 
Ulf Wallin ”Kvinnornas triumf”. 
141 Schoug,  s. 95-96.  
142 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
143 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
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av en tuff uppväxt i en hård och fattig miljö växte snart fram.  Svanberg besökte släktingar och 
grannar och det framkom snart att Ludmila Engqvists tidigare make var väl omtyckt. När det gällde 
den dopningshärvan kom de inte längre än de fakta som redan var kända.144 

 
I april 1999 berättade Ludmila Engqvist att hon drabbats av bröstcancer. Albert Svanberg fick idén att 
göra en dokumentär om hennes kamp mot sjukdomen. Ludmila var först tveksam, hon funderade 
tillsammans med Johan innan de gemensamt fattade sitt beslut. Under ett drygt år, från maj 1999 till 
juni 2000 hade Ludmila och Svanberg mycket kontakt.145   
 

- Vi i tv-teamet fick vara med på cellgiftsbehandlingar och läkarbesök, vi var med Ludmila och 
Johan i hemmet och på träningar, vi var närvarande när Ludmila och Johan rök ihop i heta 
diskussioner. Det blev både vitt och svart eftersom vi var med dem så pass länge och så pass 
mycket, berättar Svanberg och fortsätter:  

-  Vi arbetade under speciella omständigheter och ofrånkomligen kom vi varandra nära. Det 
blev ofta känslosamt och känslosamma samtal. Och visst kan det vara lätt att ifrågasätta 
trovärdigheten i ett sånt fall. Men trovärdigheten var ju i sig det viktiga. Jag kom närmare i 
relationen till Ludmila. Förtroendet var ju så pass viktigt. För att vi skulle kunna vara med 
överallt, måste hon kunna lita på mig. Jämför jag relationer med andra idrottare, så visst har 
jag träffat andra under lika lång tid eller längre, men med Ludmila blev det annorlunda. Efter 
filmen var det en annorlunda relation, ofrånkomligen.  

 
Svanberg säger att han aldrig varit med om så spektakulära händelser som med Ludmila Engqvist. OS-
guldet, bröstcancern, sportbytet och dopningavslöjandet. Och just dopningavslöjandet var 
exceptionellt. Dels på grund av hur det var organiserat och dels på grund av att det handlade om 
Ludmila Engqvist. Svanberg berättar hur det hela kom fram:146  

 
- Johan ringde mig på fredagskvällen och ville att jag skulle komma till Köpenhamn lördag 

eftermiddag. Jag svarade att det nog inte skulle gå eftersom jag befann mig i Lübeck för att 
göra ett inslag om boxningsmatchen mellan Paolo Roberto och Armand Krancz. Dessutom 
förklarade jag numera arbetade som krönikör och inte reporter men att jag nog skulle kunna 
skicka någon annan. Johan sa nej. Antingen skulle jag eller ingen från SVT komma. Jag 
ringde redaktionen i Stockholm, och tillsammans bestämde vi att jag skulle åka.  

 
Svanberg berättar att beslutet att han trots allt skulle åka till Köpenhamn också togs på grund av 
tidigare erfarenheter av Johan och Ludmila Engqvist. När de ringde på det sättet gällde det antagligen 
något stort. De försökte luska i hur stor grej det kunde vara och tills slut gjorde de bedömningen att 
han skulle åka. 147 
 

- Jag gick upp kl. 6.00 på lördagsmorgonen och redigerade inslaget om matchen mellan Krancz 
och Roberto och länkade upp till Stockholm. Sen hyrde jag en bil och bilade upp till 
Köpenhamn.  

 
Svanberg kom fram till hotellet och där mötte han två andra journalister, Mats Wennerholm och 
Pamela Andersson. Ingen av dem visste om varandra.148  
 

- Vi satt i hotellentrén och funderade tillsammans på vad det kunde vara. Vi hade alla olika 
spår: Ludmila var gravid, hon skulle sluta med boben, cancern var tillbaka osv. Ingen av oss 
nämnde dopning eller hade ens en tanke på dopning, berättar Svanberg.  

 

                                                 
144 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
145 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
146 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
147 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
148 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
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Men så snart de kom in i hotellrummet där Ludmila Engqvist satt såg de att det inte var en positiv 
nyhet. Ludmila sa på en gång: ”Det här kommer att handla om doping.” Därefter började hon berätta 
en lång historia om hur hon mått, vad hon känt och vad hon gjort. 149 
 

- Det var en lång historia Ludmila berättade. Frågan var vad man skulle man fokusera nyheten 
på? Vad var mest anmärkningsvärt? Självmordsgrejen blev löpsedlar dagen därpå, men det var 
inget vi ens nämnde. Svanberg fortsätter: 

- Ludmila var källan. Dopningen var konkret. Jag kunde inte ta för givet att allt hon sa stämde. 
Hon hade ju trots allt undanhållit dopningen. Vad hade hänt om hon inte blivit dopningtestad? 
Att hon dopat sig kom som en chock med tanke på hennes bakgrund. Det borde ju vara det 
sista hon skulle göra igen. 

 
Svanberg berättar om sina tankar och funderingar efter Ludmilas avslöjande. 150 

- Jag kan inte säga att jag kände mig lurad, lurad är ett starkt ord. Men vilket verktyg var jag 
som sportjournalist? Jag ville ju få henne att berätta. Men allt var på deras villkor. Johan tog 
på sig den moraliska skulden när han sa att: ”Det är jag som drivit på, jag var orsaken, visste 
inte om att hon mådde så dåligt”. Ludmila tog på sig den idrottsjuridiska skulden. I efterhand 
har jag såklart funderat över de frågorna jag inte ställde. De rena faktafrågorna, bitar som inte 
stämde i berättelsen t ex. var hon köpte tabletterna osv. 

 
Ludmila och Johan Engqvist berättade hela historien tillsammans. Ludmila var rödgråten och Johan 
sammanbiten. De satt och höll varandra i hand i en soffa i ett hotellrum. Därefter fick de tre 
journalisterna ett par minuters enskild intervju med Ludmila. Direkt efter Ludmilas presskonferens 
bilade Svanberg till SVT i Malmö och klippte ihop reportaget. Samma kväll sände Sportspegeln 
Svanbergs reportage och Svanberg själv krönikörade direkt från studion i Malmö.151 
 

- Ja, jag fick en konstig roll. Samtidigt som jag var reporter i inslaget var jag krönikör. Det var 
en exceptionell händelse. Jag var frustrerad och personligt besviken. Jag kände mig som ett 
verktyg.  

 
Ludmila Engqvists avslöjande skapade en extrem mediehausse utan tidigare motsvarighet inom den 
svenska sportjournalistiken. Men rätt snart, bara efter ett par dagar vände vindarna och en debatt om 
mediernas hantering var snart i full gång. 152 
 

- Det var ett par, tre fyra dagars hård mediehets. Men diskussionerna vände ändå 
anmärkningsvärt snabbt till en diskussion om hur medierna agerat. Redan efter ett par dagar 
minns jag att jag bjöds in till olika paneler och till Sveriges Radios Studio 3 för att diskutera 
om medierna varit för hårda mot Ludmila. Så det blev rätt snabbt en diskussion om 
journalistdrevet, hur journalisterna tacklat och behandlat händelsen.  

 
För Svanberg blev det viktigt att skilja på sak och person i fallet med Ludmila Engqvist. Och det är en 
tanke som varit bestående för honom under sin tid som sportjournalist.153    
 

- Jag har ingen kontakt privat med några idrottsstjärnor. Där har jag dragit min gräns. 
Personliga band knyts givetvis professionellt genom återkommande möten med idrottarna. På 
både gott och ont. Det är en risk, men ett måste för journalistiken.   

 
Svanberg uttrycker under intervjun att sportjournalistiken i sig inte är en bra grävande genre. Glada 
nyheter är bra löp. Visst finns det kritiskt granskande, men alldeles för lite. Antagligen på grund av det 
är för resurskrävande. Om sportjournalistikens fortsatta utveckling är givetvis svårt att sia om, men 
                                                 
149 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
150 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
151 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
152 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
153 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
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kommersialismen inom idrotten, tror Svanberg, påverkar utvecklingen negativt. De stora idrotterna 
blir större och mångfalden stagnerar vilket givetvis blir en brist i förlängningen, både inom 
idrottsvärlden och sportmediernas utbud.154 Ett kortare referat av Svenbergs inslag presenteras nedan. 
 
Exempel: ”Ludmila-intervju” 
Svanbergs inslag om Ludmila Engqvist är 02:31:07 minuter långt. Den stora frågan är: Varför  har 
Ludmila Engqvist dopat sig? Bilder visas från hotellrummet där Ludmila och Johan Engqvist sitter i 
en soffa. Ludmila Engqvist tillkännager att hon dopat sig för bob-satsningen och att hon gjort det utan 
Johans vetskap. Ludmila Engqvist talar om att hon tagit otillåtna preparat men några resultat kan inte 
visas eftersom testresultaten inte är klara.   
 
Ludmila Engqvist är källan. Johan är med i bild men uttalar sig ej. Ludmila säger att Johan var 
ovetande om detta. Inslaget är faktabaserad på vad som faktiskt hänt och varför? Reportern frågar sig 
hur Ludmila Engqvist kan göra detta med tanke på sin bakgrund med en tidigare dopningsavstängning.  
 
Efter presskonferensen visas bilder från en intervju med Ludmila Engqvist. Intervjun utspelar sig i en 
korridor på hotellet. Det är Ludmila Engqvist som är i fokus. Reportern ställer de enkla frågorna som 
väcker mest undran: ”Varför gjorde du det?” Ludmilas svar är svävande och hon kan inte ge några 
raka svar eller vidare förklaringar.  
 
Inslaget berör idrottaren Ludmila Engqvist. Bilderna är från hotellet och presskonferensen. 
Erkännandet är drama nog. Ludmila ber det svenska folket om förlåtelse samtidigt visas en bild på 
paret Engqvist. Ludmila är rödgråten. Johan är sammanbiten.  
 
Reportern refererar vad som hänt. Han förmedlar nyheten om vad som hänt och nämner framtida 
konsekvenser, inte minst vad det kan komma att betyda för svensk friidrott. Inslaget avslutas med att 
reportern säger att det är upp till tittarna att ta ställning.  
 
Berättelsen om vad som har hänt är stark och det märks i inslaget att de närvarande är berörda. 
Inledningen där Ludmila själv berättar inför journalisterna är intressant men skapar samtidigt 
funderingar och frågor. När så reportern får en enskild pratstund med Ludmila faller storyn sakta. 
Frågorna är raka och tydliga men Ludmilas svar undvikande och samtalet går trögt. Inga naturliga 
följdfrågor ställs utan stämningen känns tryckt.  
 
I bilder, ord och frågor förmedlas en känsla av att vad som hänt är en jobbig överraskning. Frågorna är 
raka och enkla men Ludmilas svar det motsatta. Ludmila får tid och utrymme att försöka förklara och 
att be om förlåtelse. Inslaget ger oss några få tillknäppta svar som snarare väcker nya frågor.  
 
Svanberg, uttalade sig i en artikel från 1995 redan då på ett liknande sätt som när jag träffar honom 
åtta år senare. Svanberg talar om förändringen inom sportjournalistiken och menar att journalisterna 
förr var mer idrottsälskare och mer en del av rörelsen än journalister medan på senare år blivit  
tvärtom. Att journalister i första hand är just journalister.155 Svanberg säger i artikeln att idrotten 
utvecklades mer under 1980-talet än vad sportjournalistiken gjorde. Hela idrottsvärlden sprang iväg 
och blev helt plötsligt ett oerhört brett ämne, rent journalistiskt. Dessförinnan var idrottsjournalistiken 
inte särskilt bred utan mest en rapportering av vad som hände på arenan. Enligt Svanberg berodde 
utvecklingen på den kommersiella progressionen av idrotten. Pengarna klev in och ruckade på 
begreppen. På dopningen, på kosttillskotten och mycket annat som det rent journalistiskt krävs så 
mycket mer för att kunna bevaka. Under 50-60-talet var idrotten ren och skär underhållning. 
Sportjournalistiken då krävde inte samma journalistiska egenskaper som idag.156 
 

                                                 
154 Intervju med Albert Svanberg, Radiohuset Stockholm 2003-01-23. 
155 SCOOP,  Thorén,  s. 15. 
156 SCOOP, Thorén,  s. 11-12. 
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Numera sänds de stora evenemangen direkt i etermedierna. I och med detta har de tryckta medierna 
förlorat sin refererande uppgift. Förändringen blev tydlig i pressen som istället övergick till en sorts 
tyckande eller kommenterande journalistik. I kvällspressen finner man de tydligaste exemplen: 
krönikejournalistiken. Detta borde rimligen vara en fördel och utveckling i sig eftersom dessa 
journalister kan ta sig tid, resurser och intresse att fördjupa analyserna. Det är häri sportjournalistikens 
svaga sida är som allra tydligast. Den grävande genren och det kritiskt granskande finns, men i en för 
liten utsträckning, menar Svanberg.157   
 

S a m m a n f a t t n i n g :  D e l  2  
Denna del inleddes med en presentation och biografi av Ludmila Engqvist. Därefter behandlades 11 
artiklar från Aftonbladet och Expressen från 1996-2001 som analyserades utifrån en medieretorisk 
analysmodell som presenterats under metodkapitlet i del 1.  
 
Sammanfattningsvis visar artiklarna jag studerat en relativt likartad bild. Och bilden av Ludmila 
Engqvist förändrades markant under den undersökta perioden 1996- 2001. Mediebilden kan liknas vid 
en kurva som börjar i en försiktig uppförsbacke där det gäller att etablera Ludmila Engqvist som 
möjlig svensk OS-medaljör. När guldet är bärgat är Ludmila accepterad som svenska och den 
nationella identiteten inte lika betydelsefull. Kurvan når sin topp när Ludmila Engqvist berättar att hon 
drabbats av cancer. Segern vid DN-galan samma år beskrivs som historisk. Ludmila gjorde det 
omöjliga och ”besegrade cellgifterna”! När Ludmila förklarar att hon ska sluta med friidrottskarriären 
och börja satsa på bob planar kurvan sakta ut. Ludmilas namn ger idrotten en rejäl skjuts framåt, och 
fortfarande är hon den fantastiska idrottstjejen som visst kan ta ännu ett OS-guld – fast i ”fel” sport. 
Bob är ingen medial idrott och intresset är snarare fokuserat på hur Ludmila ska klara den nya idrotten 
snarare än hur det ska gå för det kvinnliga boblandslaget. Det spikraka stupet blir det abrupta slutet på 
presskonferensen i Köpenhamn där Ludmila Engqvist talar om att hon dopat sig. Och plötsligt är hon 
inte svensk längre. 
 
Del 2 avrundades genom en intervju med Albert Svanberg, krönikör på SVT Sport. Svanberg gav här 
sin syn på idrottskvinnan Ludmila Engqvist och hur hans egen roll i just detta fall, emellanåt var 
problematisk.  
 

 

                                                 
157 SCOOP,  Thorén,  s. 11-12. 
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D e l  3  
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D i s k u s s i o n  
 

Hollywood hade inte gjort det bättre. Historien kring Ludmila Engqvist är som det 
bästa filmmanus.  
Här finns öst och väst. 
Intriger för en mästerregissör.  
Hemlig kärlek. 
Piller, dopingavslöjanden och avstängning. 
Så småningom rättegång och upprättelse. 
Här finns cancersjukdom.  
En hel nations känslor. 
Här finns guld, medaljer, ära och berömmelse. 
En bra story, helt enkelt. 158 

 
Så beskrev Sydsvenskans Richard Åkesson historien om Ludmila Engqvist före hennes 
dopningserkännande 2001. Åkessons artikel är typisk för sportjournalisters behandling av Ludmila 
Engqvist under 1996-2001. Fram till dess dopningserkännandet var Ludmila Engqvist häcklöperskan 
som tog Sveriges första kvinnliga OS-guld i friidrott. Ludmila Engqvist satte fart på den svenska 
friidrotten och gav friidrotten förnyad medial uppmärksamhet och publicitet. Men viktigast av allt var 
att hon blev folkkär. En kvinna gav hopp och tilltro till svensk idrott. 
 
Ludmila Engqvist betydelse genom hennes utövande som offentlig person och idrottsstjärna inom 
fältet för idrotten, för sportproducenter, för medierna och för den stora publiken var enorm. 
Journalisterna, sponsorerna och idrottsrörelsens främsta, tacklade på olika sätt händelserna i Ludmila 
Engqvists liv och blev verktyg i förmedlingen till allmänheten. Att arbeta i symbios eller att vara 
indirekt beroende av varandra för att kunna leva upp till offentliga förväntningar, leder till situationer 
där båda parterna riskerar att utnyttja varandra på ett oreflekterat och ofta skadligt vis. Här har 
sportjournalistiken ett viktigt ansvar: Hur behandlas enskilda idrottare? Genom denna behandling 
förhåller sig journalisten till de sociala och kulturella kategorier som den enskilde idrottaren kan 
förknippas med såsom klass, kön, etnicitet, m.m.  
 
I fallet med Ludmila Engqvist ledde mediernas dröm- och kravbild till specifika och ofta oreflekterade 
konsekvenser. I artikelanalysen har det mer än sällan varit skrattretande att läsa hur svenska 
sportjournalister skapar en stereotyp bild av Ludmila Engqvist, inte bara som idrottsstjärna utan även 
som kvinna, ryska, svenska och maka till Johan Engqvist. Drömmen om ”det svenska friidrottsundret” 
krävde att Ludmila Engqvist blev ”svensk”, vilket – som en konsekvens – fick etniska och 
genusrelaterade undertoner, i och med att ”svensk kultur, tog hand om” Ludmila, i synnerhet Johan. 
Det är bilden flera av medierna förmedlat i sina texter. Ludmila Engqvist blev svensk därför att ”vi” 
var hyggliga nog att överse med hennes förflutna och rädda in henne i svenska idrottsrörelsen (då ska 
man vara tacksam och sköta sig!). Detta var från “svenskarnas sida” en helt ”osjälvisk” men lite 
”uppoffrande” välgärning, som inte alls – nejdå! – styrdes av några krassa vinstintressen från vår sida. 
Av det skälet är det extra viktigt att ingenting går fel i ”Sagan om Ludmila”. Hon måste ju vara ett 
undantag, en spontan kärleksaffär mellan Ludmila och Sverige, där Sverige – bl. a genom Johan – har 
tillförsäkrats ett visst övertag. Det övertaget, den ömtåliga styrkebalansen, utnyttjas maximalt i 
”sagans” slutskede, då ”den fula ankungen” hackas ihjäl. Då vänder bilden, medierna uttrycker fasa för 
hennes otacksamhet och att vi minsann älskade dig för den du var, inte för att du skulle vinna guld åt 
oss. Journalisternas tilltal ändras undder den här perioden. De talar direkt till oss läsare: ”Vi var för 
godtrogna och varmhjärtade – Ludmila lurade våra svenska idrottssjälar!”. 
 
 
 

                                                 
158 JMG Granskaren, Nr. 1 2000 Sportjournalistik. Ulf Wallin ”Kvinnornas triumf”. 
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Idrot tsspektaklet  – på v inst  e l ler  för lust? 
Idrott innebär olika saker för olika människor. För en del är det en viktig del av det dagliga livet eller 
god underhållning. För andra, ett antal mer eller mindre meningslösa sätt att göra sig av med energi. 
Det råder dock ingen tvekan om att idrotten idag speglar en icke betydelselös roll i vårt samhälle: som 
folkrörelse, som marknad för reklam och diverse prylar, som föredöme för ungdomar, som ett sätt att 
marknadsföra ett litet land i världen. 
 
För många människor är sportsidorna en viktig del av tidningsläsandet. Under de senaste decennierna 
har intresset för och utövandet av olika sporter ökat dramatiskt i vårt land. Ekonomi och pengar är 
faktorer som allt oftare nämns i sportsammanhang. Många elitidrottare är helt professionella, inom 
vissa idrotter förekommer ofattbara prispengar, företag satsar stora summor på reklam och sponsring, 
särskilda industrier som tillverkar idrottsutrustning har vuxit upp vid sidan av idrottsrörelsen. Kort 
sagt, idrotten har blivit en betydande samhällelig faktor. Sport och nöje har på ett sätt alltid varit nära 
varandra. Båda tillhör populärkulturen. Publiken kommer för att låta sig roas, på plats eller via tv-
soffan. Under senare år har såväl sport- samt nöjesbranschen kommersialiserats allt hårdare, vilket 
återspeglats i journalistiken. Om vi håller oss inom sportjournalistiken är förändringen tydlig. Själva 
tävlingarna och deras innehåll får allt mindre utrymme medan det är de aktiva och deras liv vid sidan 
av idrotten som får ta plats. Pengar är en central del i förändringen, som driver både branschen och 
journalistiken vidare.  
 
Att Aftonbladets och Expressens artiklar är av en sensationell karaktär som gärna refererar till privatliv 
snarare än det egentliga idrottsutövandet är påtagligt i Ludmila Engqvists fall. Syftet att de har skrivit 
som man gjort är klart. I sin strävan att sälja så många tidningar som möjligt skriver de om 
idrottsstjärnors privatliv. Ludmila Engqvist var ett tacksamt medieobjekt. Dramat stod hon till stor del 
för själv, genom sin bakgrund, genom förhållandet med Johan Engqvist som blev komplex i och med 
sina tre roller som make, tränare och pr-agent, genom guldmedaljerna, sjukdomsförloppet och 
slutligen dopningserkännandet. Då dramat redan var en del av verkligheten behövdes egentligen ingen 
starkare krydda, trots det var medieproducenterna inte sena med att peppra sina historier med 
sagoliknelser, starka värdeord och målande beskrivningar. Att skriva om Ludmila Engqvists privatliv 
bidrog till att öka mediekonsumenternas identifikationsmöjligheter. Givetvis har det inte bara varit 
mediernas syfte att skriva om Ludmila Engqvist, likaväl var möjligen Ludmila och Johan Engqvists 
intresserade av få synas i pressen. I kampen om sponsorpengar är intensiv mediebevakning ett stort 
plus i kanten. Beroendet har alltså varit ömsesidigt. Fram till dopningsavslöjandet. Då blev det jobbigt 
att syna sina tidigare artiklar och framställningar av Ludmila Engqvist. Konsekvenserna blev 
obekväma. Det var trots allt Ludmilas Engqvist själv som tog beslutet att dopa sig och genom denna 
handling gjorde hon något förbjudet. Då blev det lättare för medierna att göra Ludmila Engqvist till 
syndabock snarare än att rannsaka sig själva.  
 
… de v ikt iga minuterna i  rampl juset  
En elementär del i en demokrati är att individen ska kunna fatta egna väl grundade beslut. För detta 
behövs opartisk och sanningsenlig information. Information är berättelser och historier och kan därav 
alltid vara partisk i viss utsträckning. Partisk information är givetvis inte alltid negativ eftersom den 
mycket väl kan vara sann, men som läsare eller konsument bör man vara medveten om vad man läser 
och vilken källa informationen bygger på. Informationen kan med andra ord ha ett stort inflytande 
över individen och individens val. Information är inte gratis. Sanningsenlig information kostar. De 
kommersiella medierna är en del av näringslivet, men de fungerar samtidigt som en annonskanal. 
Medierna har två marknader; konsumenternas och annonsörernas. Att i detta sammanhang ha en 
köpstark målgrupp blir intressant eftersom detta gynnar annonsörerna. En sportslig succé är lika med 
en produkt. Idrotten är en business i sig. Frågan är vem som blir idrottshjälte? Vilka egenskaper som 
värderas är inte självklar. Olika idrottare blir populära på olika meriter, personliga egenskaper eller 
idrottsliga resultat. Men hur formas hjälten? Vilken identitet ska stjärnan själv vara med att forma? 
Skapas idrottshjälten medvetet av idrottsrörelsens företrädare eller tar medierna vid redan från början? 
 
Vi vet att idrottaren måste synas i medierna för att få sponsorer. Positiv och bred mediebevakning 
hjälper till att få fler sponsorer och sponsorerna å sin sida vill givetvis att ”deras” stjärna ska synas så 
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mycket som möjligt. Den kommersiella aspekten är med andra ord en viktig del i idrottens och 
mediernas sammanlänkade värld. Medierna, men även idrottsrörelsen själv, hjälper till att skapa dessa 
svenska idrottshjältar och hjältinnor. I fallet med Ludmila Engqvist kände sig delar av befolkningen 
vilseledda. Likaså journalistkåren, som format henne och som skrivit upp henne som en svensk 
idrottsikon. De första dagarna efter Ludmilas erkännande drevs en hätsk mediehets kring paret 
Engqvist och Ludmilas tidigare idrottsprestationer på löparbanorna ifrågasattes starkt. I kvällspressen 
var personen Ludmila Engqvist i fokus, medan SVT försökte få ett grepp om varför hon som 
idrottskvinna  gjort som hon gjort.  
 
Ludmila Engqvists och mediernas ömsesidiga beroendeförhållande kan liknas vid en alltjämt 
pågående spiral. För att påskynda sitt svenska medborgarskap använder sig Ludmila Engqvist av 
mediernas uppmärksamhet. De i sin tur haussar upp Sveriges nya stora medaljhopp i OS. 
Evenemanget ges stor bevakning. Medierna säljer produkten ”Ludmila” som i sin tur behöver 
publicitet och berättar om sitt privatliv. Vi köper medieprodukterna för att konsumera, läsa och se vår 
nya svenska världsstjärna från Ryssland. Ludmila Engqvist symboliserar, tillsammans med sin Johan, 
kampen att det går att lyckas. Trots motgångar, skador, sjukdomar och tidigare äktenskapsproblem. 
Tiden går och medaljskörden blir större. Ju mer Ludmila Engqvist syns i medierna desto svenskare blir 
hon. De är tydligt att nationaliteten dryftades återkommande under den första tidsperioden 1996 och 
under den sista 2001. Vid tiden för hennes framgångar 1997 och under cancerbehandlingen 1999 har 
nationalitets- och nationalismdiskussionen inte alls samma fokus. Försvenskningen är tydlig. Ludmila 
Engqvist vinner ”svenska guld” och tillsammans med sin ”svenske Johan” är de två ett oslagbart team.  
 
”Vi mot dom”-mentaliteten är återkommande i flera av de analyserade medieprodukterna. Likväl dras 
återkommande paralleller om ryssar och Ludmila Engqvists hemland. Ryssland beskrivs som hårt och 
fattigt, med oärliga skurkar som Ludmilas före detta make och med dåliga träningsförhållanden. Det 
var först i Sverige som Ludmila Engqvist fick chansen att bli den världsstjärna som man anat att hon 
kunde bli. Stereotypiska generaliseringar och svensk nationalism lyser igenom i många av artiklarna. 
Konsumenterna köper bilden av en tacksam Ludmila Engqvist när de betalar för kvällstidningen. 
Ludmila Engqvist vill vara svensk och det är klart att hon får vara det, så länge hon passerar mållinjen 
först av alla! Ludmila Engqvist fortsätter i samma anda då hon förklarar att hon ”vann för alla 
svenskar” och vill tacka för allt stöd hon fått här i Sverige. Materialet personifieras för att skapa starka 
känslor. Två tydliga attityder i det empiriska materialet är offer- och skurkbilden. Antingen tycker man 
synd om henne eller så vänder man ryggen till. När Ludmila Engqvist går ut med att hon drabbats av 
cancer lider vi med henne och Johan. När hon erkänt att hon dopat sig ska vi stryka alla hennes rekord. 
Detta är typiskt för kvällspressen och det är typisk för dramatiseringsprocessen. Att förenkla, vinkla 
och lyfta fram nyheter skapar ett genomslagskraftigt berättande. Samtidigt är det vardagliga språket 
viktigt i medierna. Tonen är ofta intim och personlig. När Aftonbladets skribent skriver att han aldrig 
trott på Ludmila Engqvists oskuld genomskådar han henne i läsarnas namn. Det gäller att få publiken 
med sig. Löpsedeln är scenen för dramat och det är där det avgörs vilken bild av Ludmila Engqvist 
som förmedlas.  
 
Economou och Forstorp menade ju att det gäller att upprätthålla en offentlig bild, som håller även 
privat eftersom offentlighet och privat glider samman mer och mer. I Ludmila Engqvists fall var det 
viktigt att hon identifierades med det svenska. Det vann hon medial bevakning på och genom den en 
större publik. Säkerligen var det också en bidragande orsak till varför hon blev så pass folkkär som 
hon blev.  
 
Ehn menar ju att de nationella känslorna förkroppsligas inom sportjournalistiken och att 
idrottsstjärnornas prestationer blir en symbol för Sverige. Ludmila Engqvist utnyttjade detaljerna, som 
att måla naglarna blågula och att, som en gång tävla i uppmärksammade linser som hade bilden av 
svenska flaggan i sig. Medierna hakade på svenskhetsrepertoaren och gjorde henne svensk. Med 
svensk man, numera bosatt i Sverige och med en längtan att bli svensk och att vinna medaljer till sitt 
nya hemland. Hennes ryska bakgrund kan delas in i två delar; dopningsavstängningen, som man mer 
eller mindre avfärdar och det stereotypiska, hennes starka ryska känslor. I Sverige och inte minst inom 
den svenska idrottsnationalismen är gemenskapen viktig. Det anses lite fult och okamratligt att stå 
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utanför och att gå sin egen väg. Samtidigt är många av våra mest framgångsrika idrottsmän 
egensinnade och lite typiska som original med egna träningsmetoder och enslingar. Skidlöparna 
Gunde Svan och Thomas Wassberg och höjdhopparen Patrik Sjöberg är några namn som kan nämnas 
tillhöra den skaran. I deras fall har egensinnet och det utstickande varit något som utmärkt svensk 
idrottsframgång. I fallet med Ludmila Engqvist var det inlednings vis känsligt. Hennes ryska 
idrottstradition kunde ju antyda att hon inte ville inordna sig i ledet. Identifikationsmöjligheten var 
viktig men samtidigt var hon annorlunda än oss. För förståelsen att hon har rätt till vår kärlek, vår 
hyllning och ett svenskt medborgarskap målas hennes liv upp som en dramatisk och tragisk berättelse 
med ett lyckligt slut. Räddad av Johan från fulhet och fattigdom till svensk, rik och vacker. Ett 
medborgarskap görs effektfullt till en egenskap. Vid tiden för cancerbeskedet var Ludmila Engqvists 
ryska bakgrund inte lika primär. Under denna tidsperiod är helheten mer intressant. Hennes comeback 
omnämns positivt på alla sätt. Det ”jublas”, är en ”sensation” och nästintill ”sagolikt”. Hon är den 
”svenska” VM- och OS-ettan och när nationalitet kommer på tal är hon ”svenska”. Hennes ryska 
bakgrund nämns, om den nämns, i en bisats. Först och främst är hon ”Ludmila”. Creedons studie ser 
alltså ut att stämma. Idrottskvinnor beskrivs emellanåt i "förbarnsligande" ordalag genom att de 
refereras endast vid förnamn eller som "tonårstjej".  Skillnaden att kvinnorna porträtteras med sexuella 
anspelningar och med fokus även på privatlivet och familje- och kärleksrelationer är densamma även 
den, om än är de sexuella anspelningar inte lika klara. Trots det refereras det till hennes ”vältränade 
kropp” och Ludmila och Johan tillsammans är en dominerande mediebild. Rollerna som maka och 
mor kommer automatiskt fram genom att Johan är med, antingen med namn eller som person, i i stort 
sett alla analyserade medieprodukter.     
 
Bilden av Ludmila Engqvist är konstant tudelad. Attityden att tycka synd om respektive 
tacksamhetsbilden följer med Ludmila Engqvist under hela hennes karriär. Även andra 
motsatsförhållanden såsom temat av en svag och en stark Ludmila Engqvist är återkommande. I 
artiklar där män förekommer nedvärderas Ludmila Engqvist indirekt eller direkt till, som ett barn, som 
en svag kvinna. Det är tydligt att Johan eller andra män som nämns ofta har någon slags maktposition i 
förhållande till Ludmila. Samtidigt höjs hon till skyarna vid VM-guldet, vid OS-guldet, i kampen mot 
cancern och vid comebacken. Resultatet blir ett slags spännande drama som betraktas utifrån en 
sentimental/brutal-hålllning. Samtidigt som Ludmila Engqvist beskrivs som ”omänsklig” när hon 
svingar sig över ett staket under en intervju vid tiden för cancerbehandlingen, är hon bräcklig i och 
med cancern och i och med sin roll som kvinna. Styrkan dominerar dock och hon omnämns som 
svensk, stark och pålitlig. Johans roll är tränarens, den äkta makens eller pr-agentens och han framstår 
nästan som en synonym med Ludmila Engqvist. Deras tvåsamhet är deras styrka och tillsammans 
klarar de sig ut svårigheter som cancern, de har de gjort förr. Det råder dock ingen tvekan om att 
försvenskningen under denna period är på topp, Ludmila Engqvists identitet är svensk.   
 
Ludmila Engqvist får förvånande ofta rollen av en liten duktig flicka. Hennes yrke som häcklöperska 
bland den yttersta världseliten förringas genom beskrivningar av hennes nervositet, fnitter och 
champagnedrickande. Lika förvånande är det att Johan, som har en passiv roll i flertalet av artiklarna, 
mer än ofta får komma till tals i slutet, när det är Ludmila Engqvist som varit i fokus hela artikeln. 
Johans ord blir de som avslutar berättelserna om Ludmila. Den manliga dominansen inom idrotten 
håller på att utjämnas, men likväl tenderar både de manliga och kvinnliga journalisterna att genom 
meningsbyggnader, beskrivningar, värdeord och referat att framställa Ludmila Engqvist i en 
underlägesposition. Ehn som talar om det nationella menar på att det nationella galleriet av 
idrottsikoner sällan består av kvinnor. Således hämtar feminismens diskurs mer sällan argument ur det 
nationella. ”Sportspråket” som i sin tur bygger mycket av sina termer och typiska språkupplägg på just 
nationella liknelser eller hjältesagor. Redan därigenom hamnar det kvinnliga utanför. Visst finns det 
sportbevakning som inte skiljer på sättet att beskriva kvinnor och män, men det beror mer på enskilda 
reportrars insatser än på att det finns någon gemensam medveten tanke att kvinnors sportande har 
samma värde som männens. Kanske är just traditioner och omedvetenhet de viktigaste förklaringarna 
till att det ser på detta vis?  
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En dubbel b i ld 
Sportjournalistiken kan i mångt och mycket jämföras med sensationsjournalistiken. Medierna skapar 
hjältar och hjältinnor. Men det är inte längre idrotten som skapar hjältarna. Idrotten föder dem, men 
medier skapar dem. Ludmila Engqvist besatt hjälterollen fram till dopningavslöjandet. Men hon var 
kvinna. De annars så typiska manliga betingelserna och liknelserna i form av krigshjältar som ska 
”knäcka ryssen och få tjecken på fall”159 fungerade inte lika väl när huvudrollen innehavdes av en 
kvinna. Därför gjorde sportjournalisterna som de var vana vid, att porträttera kvinnliga idrottare i form 
av andra roller än den faktiska. På detta sätt har Ludmila Engqvist i viss mån förnekats sina 
prestationer, beskrivits som barnslig, naiv, humoristisk och underlägsen män.  
 
Dynamiken mellan makarna Engqvist bör inte heller glömmas bort. Dessa två fungerade som motpoler 
till varandra. Johan var den trygga, lugna svensken som hjälpt Ludmila från Ryssland till Sverige. 
Ludmila var annorlunda, impulsiv och bröt på ryska. Ludmila som svag och helt beroende av Johan är 
en bild som medierna försökt måla upp, genom refererat av Johans kommentarer (som emellanåt varit 
samtal makarna emellan) eller att hans citat ofta ligger som en avslutning i nyheten. Att vara stark, 
bestämd och envis är självklara egenskaper om man ska nå världseliten. Detta är dock ingenting som 
journalisterna väljer att fokusera på när det gäller Ludmila Engqvist, under tre första analyserade 
tidsperioderna. Men ibland lyser bilden av den starka Ludmila Engqvist igenom. Kanske är det därför 
bilden är så dubbel? 
 
Om medierna och idrotten arbetar i en tät symbios, är utbytet densamma inom medierna. Tendensen är 
tydlig. Pressen är numera rejält beroende av tv, varför de lägger ner mindre energi på att skildra 
tävlingarna än tidigare. Istället satsar de mer på intresseväckande förhandsreportage inför kommande 
tv-sändningar. De fokuserar också på ett mindre antal aktörer, så kallade fixstjärnor. Tidningarnas 
sportsidor har blivit extremt personorienterade. Jag kan sakna en undersökande genre inom 
sportjournalistiken. En journalistik där man tittar från båda håll och inte blundar för det som inte 
passar in. Likaså saknar jag en större satsning på undersökande och granskande reportage, 
idrottsdokumentärer och inte minst sportnyheter berättade ur andra vinklar än de typiska 
idrottsnationalistiska och mansstereotypiska. Att komma ifrån det uppblåsta evenemangs- och 
personanknutna och satsa mer på företeelser vore även det mer intressant.   
 
Efter höjdhopparen Patrik Sjöbergs tid fanns en stor avsaknad av en svensk stjärna inom friidrotten. Så 
kom Ludmila Engqvist. Annorlunda och okänd. Behovet av var stort och Ludmila Engqvist närde inte 
bara friidrotts-Sverige utan även medierna med gångbara världselitresultat. Ludmila Engqvist blev 
folkkär. Ikon inte bara för idrottande ungdomar, utan även för kvinnor och invandrare. Hon 
personifierade idrottens traditionella gemenskapsbygge. Bourdieu talar om att fält är en plats för 
konkurrens mellan resurser och vinster. Ludmila Engqvist blev mediernas symboliska kapital som 
genererade en ekonomisk vinst för båda parter. Att Ludmila Engqvist fick så pass mycket publicitet 
var ett smart drag från både mediernas håll och från paret Engqvist. I kampen för dominerande 
positioner vann Ludmila Engqvist enkelt. För att bevara och utöka sin status av kapital inom fältet 
arbetade Johan Engqvist i rollen som Ludmilas pr-agent med att göra henne speciell och unik. När det 
handlade om Ludmila Engqvist skulle det vara något speciellt, som t ex de personligt knutna 
inbjudningarna av tre sportjournalister till presskonferensen i Köpenhamn i november 2001. Att detta 
var något annorlunda förstår man när man läser artiklarna från den tidsperioden. Plötsligt ger 
journalisterna sig själva en tydlig roll som förmedlare av budskap.  Fälten är hela tiden föränderliga 
och vinden vände tvärt för paret Engqvist efter Ludmilas erkännande.  
 
Osynliga relationer mellan idrottsmarknadens aktörer är ett faktum. Aktörerna, i detta fall Ludmila och 
Johan Engqvist och deras möte med medierna, bidrog till haussen kring Ludmila redan från första 
början. Aktörens makt och position beror, enligt Bourdieu på hur andelen av marknaden ser ut och 
dess symboliska, traditionella betydelse. Ludmila och Johan Engqvist byggde upp en relation med 
medierna som gav ett symboliskt och ekonomiskt värde, både för dem själva och medialt sett för det 

                                                 
159 Citatet är direkt taget från ishockeylandslagets VM-låt ”Nu tar vi dom” som släpptes i samband med världsmästerskapen  i 
ishockey 1989. 
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svenska idrottsfenomenet och för sponsoravtal och marknadsvärde. Informationen homogeniserades 
när det gällde historierna om Ludmila Engqvist. Likheterna är fler än skillnaderna i de analyserade 
artiklarna. Innehållet blir en vara som inte stör eller splittrar. Syftet är, för kvällspressen, att tjäna 
pengar i flera led. Produkten ”Ludmila” konstrueras för att stämma överens med mottagarens 
uppfattning och efterfrågan. SVTs inslag är av lite annorlunda karaktär även om det finns drag av 
sensationsjournalistik även där (se analysformulär). Närheten och det personliga är liknande som i 
konkurrenternas artiklar med idrotten sätt i fokus, vare sig det handlar om friidrott eller bob. Eftersom 
jag inte gjort någon djupare analys av SVTs material vill inte uttala mig vidare kring detta. En framtida 
studie kring hur sportnyheter presenteras i kommersiella medier respektive ett public service-bolag 
vore här intressant.  
 
Idrottens roll som ett spektakel och dess ihållande popularitet har på senare år gjort att 
kommersialismen satt tydliga spår inom idrottsrörelsen. Sportfältet handlar om hård konkurrens inte 
bara på banan, utan även utanför. Därigenom kan jag sakna en idrottens kultursida. En plats för 
sportnyheter, debatter och diskussioner av lite mer kvalificerat innehåll. Bourdieu talar om en 
avsaknad av sanktioner inom journalistiken, både positiva och negativa, om en form av kritik inom det 
egna fältet. De traditionella organen för kvalificerat innehåll står i en allt tuffare kamp mot 
kommersialismens. På samma gång är lätt för medierna i allmännyttans tjänst att falla för samma stil 
som de kommersiella. Pressen har i sina artiklar metodiskt arbetat för att framställa Ludmila Engqvist 
som så svensk som bara möjligt. Med den mediebilden kanske man kan förstå att det blir extra viktigt 
att inte upprepa eller gräva för djupt i hennes gamla dopningsaffär. När Ludmila Engqvist sedan 
återigen lämnar ett positivt dopningsprov, blir det också viktigt att lyfta fram att dopning inte är en del 
av den svenska idrotten utan något Ludmila måste fått med sig genom sitt ryska ursprung och 
idrottsfostran.  
 
Föreställningen att idrotten fostrar ungdomar till ett bättre och dygdigare liv är en stereotyp inom den 
svenska idrottsrörelsen. Den synen har i sin tur lett till att vi har en låg toleransnivå mot moraliska 
överträdelser. Ju mer man kräver att idrottsstjärnorna ska vara föredömen, desto mer såras ens känslor 
av deras oförmåga att leva upp till förväntningarna. När en sådan fixstjärna som Ludmila Engqvist 
begick övertrampet att dopa sig blev domen stenhård. Inte minst från de journalister som ivrigast hejjat 
på henne i artikel efter artikel för att hylla hennes mod, kraft och tapperhet. Ehn beskriver att 
identifikationen är viktig. Ju mer vi som publik och läsare får veta om våra idrottsstjärnor och deras liv 
desto lättare kan vi identifiera oss med dem. Ludmila Engqvists bröstcancer visade inte bara på 
tapperhet och mod utan fick oss att identifiera oss med henne. Alla har vi drabbats av personliga 
tragedier som svårbotliga sjukdomar. Det var lätt att dras med i hennes öde, och det gjorde även en del 
journalister. I och med sjukdomen blev hon en av oss. Privatpersonen Ludmila får i de analyserade 
exemplen stor plats. Mer än hälften fokuserar privatpersonen Ludmila Engqvist. Även i de fall där 
idrottskvinnan Ludmila Engqvist står i centrum tenderar de att vinkla på privatpersonen. Privatlivet 
har med andra ord varit av lika stort intresse som de idrottsliga prestationerna. Medierna har tillskrivit 
henne egenskaper som gjort henne folklig, vanlig, svensk, kvinnlig och utöver det kryddat med 
undertoner av det ryska. Ludmilas Engqvists vilja att bli svensk har lyfts fram snarare än att förhålla 
sig kritisk till arr hon tidigare dopat sig. Först när hon erkänner att hon som bobåkerska dopat sig 
omnämns hon som ryska.  
 
Relat ionen komplex 
Medierna ska sälja ord och bilder varje dag. Konsumenternas uppmärksamhet ska fångas snabbt, 
vilket inte alltid främjar självrannsakan bland medieproducenterna. Medieprodukter produceras utan 
eftertanke och vad man tidigare sagt eller påstått. När medierna anklagade Ludmila Engqvist för att ha 
fört alla bakom ljuset avslöjade de sig själva. Journalisterna som erkände att de blivit lurade medger ju 
samtidigt att de inte haft en tillräckligt granskande hållning gentemot sitt stoff. Fast å andra sidan 
kanske granskandet aldrig var deras intention? 
 
Frågan är om sportjournalister över lag ser vilken del de har i byggandet av svensk nationell identitet? 
Att de verkar inom ett område som mer än något annat tillåter svenskar att vara nationella borde mana 
till försiktighet med hur man använder en idrottares ursprung. Frågan är om Ludmila Engqvist var så 
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pass medveten om mediernas genomslagskraft och om hon såg följderna i att exponera sig i den mån 
hon gjorde? Bilden av Ludmila Engqvist under den undersökta perioden förändrades markant från 
1996 till 2001. Mediebilden kan liknas vid en kurva. Inledningsvis måste läsarna kunna identifiera sig 
med henne för att kunna känna stolthet och glädje över att vara svensk inför hennes triumf under OS 
1996. Mediebevakningen stegras. Ludmila Engqvist måste presenteras både privat och idrottsligt. När 
hon väl blivit etablerad som publikdragare kan medierna använda Ludmila Engqvists namn och 
person, oavsett i vilka situationer hon hamnar. När hon är framgångsrik är hon svenska med ryska 
inslag och används som en god förebild till att skapa nationell gemenskap. Kurvan har nått sin topp. 
När kurvan dalar kan vi ta avstånd från henne eftersom hon inte är riktigt svensk, då är hon en produkt 
av en annan nations idrottsfostran. Svenskar kan dock känna samhörighet oavsett hur Ludmila 
Engqvist skildras.  
 
Sportspråkets dramatiska skildringar och känslosamhet kan emellanåt tyckas skrattretande. Men 
språkstilen är inte typisk för Ludmila Engqvists fall. Sportspråket vädjar till läsarnas känslor och har 
utvecklats i samklang med idrottens gemenskapstanke. Att höja vinnare till skyarna och bespotta 
förlorarna är inget ovanligt. Ordet ”vi” är en central förbindelselänk mellan privat och offentligt, 
mellan idrottsutövarna och idrottskonsumenterna. Det skapas en gemensamhetskänsla och idrottarnas 
insatser gör att vi kan känna oss stolta över att vara svenskar. 
 
Ludmila Engqvists historia kan, med mediernas språk, beskrivas som en saga med bitter eftersmak. 
Och så här i efterhand är det få som vill minnas hennes snabba klipp över häckarna eller vad hon har 
kan ha betytt för svensk friidrott. Det vi minns är mediernas skandalomsusade berättelse om ”ryskan 
som sprang in i många svenskars hjärtan” och som gjorde det med förbjudna medel. Medierna tjänade 
på det mediala äktenskap mellan de själva och paret Engqvist – i både nöd och lust. Sporthändelsen är 
dock utan manus. Idrotten är direkt och innefattar en vardagsdramatik som kan uppstå utan föraning. 
På det sättet har idrotten har många facetter. Lek, show, underhållning. Fysik, etik och social fostran. 
Kanske är det där problematiken ligger? Att idrotten kan ses ur så många synvinklar och vi har fastnat 
för några få. En sak är i alla fall klar, medierna kan konsten att skapa och ta död på idrottshjältar.  
 
 

S a m m a n f a t t n i n g  
Under flera års tid kunde vi ta del av Ludmila Engqvists segrar och besvikelser genom mediernas 
hårda bevakning av idrottsstjärnan. Denna uppsats har undersökt hur mediebilden av Ludmila 
Engqvist förändrats genom att analysera artiklar från Aftonbladet och Expressen under åren 1996-
2001.   
 
Med utgångspunkt från perspektiven elitidrottare, invandrare och kvinna diskuteras varför 
mediebilden av Ludmila Engqvist sett ut som den gjort. Bedömningen är att större delen artiklarna 
handlat om privatpersonen snarare än om idrottaren. Ludmila Engqvist är ryskan som blir svenska tack 
vare svenskars hjälp. Motprestationen är mästerskapsmedaljer som hon också levererar. När Ludmila 
Engqvist väl är svensk idrottsstjärna kryddas idrottsnyheterna med historier om Ludmila i alla möjliga 
sammanhang. Medierna skapar en hjältinna av stora mått och Ludmila Engqvist tjänar tillsammans 
med Johan Engqvist, liksom medierna själva, stora pengar på mediebevakningen. Hennes liv beskrivs 
som en saga. Värdeorden är starka och artiklarna om Ludmila Engqvist är laddade med spänning och 
dramatik. Dödsstöten kommer 2001 då Ludmila Engqvist sadlat om från häcklöperska till bobåkerska 
och hon erkänner att hon dopat sig i samband med tävlingar i Norge.  
 
Idrott och medier lever i en komplex relation, mycket på grund av den moderna idrottens allt mer 
kommersiella intressen. Detta visar sig också i relationen mellan sportjournalist och idrottare. 
Mediernas makt blir starkare och idrotten rättar sig efter dess ideal. Makten att skapa och döda en 
idrottsstjärna ligger i mediernas händer – och det var precis det som hände Ludmila Engqvist.   
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4 maj 2003, Stockholm 
 

… även om mina egna spikskor nu ligger på hyllan så finns fortfarande det 
barnsliga idrottsintresset kvar. Tioåringen med idrottsdrömmarna har blivit 
stor. Rollerna är ombytta och ett gäng friidrottsbarn står redo för träning på 
Enskede IP. Framgångsvågen inom svensk friidrott drar mediernas intresse 
och barnen tar stort intryck av sina idoler.   
 
För mig väntar verkligheten utanför universitetets dörrar. Och där har 
löparbanorna trots allt en självklar plats, även i fortsättningen… 

 
Linn Hellstrand 
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