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Abstract  

I vår uppsats undersöker vi svenska tidningars framställning av två löperskor: Meraf Bahta 

och Abeba Aregawi. Vi har använt oss av teorierna National Sporting Heroes (NSH) och 

framing, detta för att få in den idrottsliga aspekten tillsammans med journalistiken. Vi har 

använt oss av både en mindre kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. I den 

kvalitativa textanalysen koncentrerade vi oss på ordval. I den kvantitativa innehållsanalysen 

undersökte vi bland annat artikelns vinkel och hur ofta löperskornas bakgrunder nämndes i 

artiklarna. Analyserna baserades på tre morgontidningar, två kvällstidningar och två 

lokaltidningar. Resultatet visade att Bahta har många drag för att definieras som en NSH 

medan Aregawi kan definieras som en kändis enligt Hellström, Holden och Schougs 

resonemang. Vår slutsats är att det skrevs fler privatvinklade artiklar om Aregawi, till skillnad 

från Bahta där journalisterna skrev mer idrottsvinklade artiklar. Även Aregawis etniska 

bakgrund nämndes mer och genom den kvalitativa textanalysen kunde vi se att Aregawi oftast 

framställs som idrottsligt överlägsen. I och med att Aregawi har vunnit mycket och tagit 

många mästerskapstitlar är hon välbekant, ändå är hon mer känd för uttalanden utanför 

sporten. En av anledningarna till att Aregawi inte räknas som en idrottshjälte kan vara på 

grund av hennes bristande språkkunskaper i svenska.  

Nyckelord: Abeba Aregawi, etnicitet, framing, medie framställning, Meraf Bahta, sporthjälte. 

Abstract 

Our essay examines how Swedish newspapers are portraying two female athletes: Meraf 

Bahta and Abeba Aregawi. We applied the two following theories: National Sporting Heroes 

(NSH) and framing theory. By using these two theories, we have incorporated the sporting 

aspect with journalism. We applied two methods: a smaller quantitative content analysis and a 

qualitative text analysis. In the qualitative text analysis, we concentrated on the journalist’s 

choice of words. In the quantitative content analysis, we investigated for instance, the article’s 

angle and how often the athletes backgrounds were mentioned in the article. The analysis of 

both methods were based on three different daily newspapers, two different evening 

newspapers and two local newspapers. The results showed that Bahta has many traits that 

could define her as an NSH, while Aregawi is more defined as a celebrity, according to 

Hellström, Holden and Schougs arguments. The fact that Aregawi has won a lot has made her 

a familiar personality in society, yet she is more renowned for her statements outside of the 

track. Our conclusion showed that it was more private angled articles about Aregawi, unlike 

Bahta where journalists wrote more sporting articles. Even Aregawis ethnic background was 



 
 

mentioned more. In the qualitative textual analysis we could see that Aregawi usually is 

portrayed as athletically superior. The fact that Aregawi has won a lot and has many 

championship titles, she is familiar, but still more known for statements outside the sport. One 

of the reasons that Aregawi does not count as a sporting hero could be because of her lack of 

language skills in Swedish. 

Keywords: Abeba Aregawi, ethnicity, framing, media portrayal, Meraf Bahta, sports hero. 
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Inledning 

   

Johan Esk skrev den 8 augusti 2014 en krönika om de svenska landslagslöperskorna Abeba 

Aregawi och Meraf Baha: ”Bahta väcker känslor jag aldrig haft för Aregawi”. I sin krönika 

menar Esk att Aregawi aldrig fått honom att känna något, vilket sport ska göra, enligt honom. 

Aregawi har aldrig fått kämpa, hon vinner alltid och är ofta överlägsen. På så sätt blir det 

aldrig någon spänning när hon ska springa, eftersom vi vet att – hon vinner ju ändå. ”Jag har 

sett Abeba Aregawi springa massor av lopp. Live och på TV. Jag har aldrig känt någonting. 

För mig är friidrott allt annat än alla siffror. Jag vill gå i gång. På något, på någon”, skriver 

Esk i sin krönika. Känslor får han istället för Europamästarinnan på 5000 meter 2014, Meraf 

Bahta. Hon som var flyktingen från Eritrea och flydde från ett träningsläger i Spanien för ett 

bättre liv. I Sverige fick hon den hjälpen hon behövde, men framförallt folkets kärlek och 

stöd.1 Just detta exempel om hur två afrikaner kommit till Sverige, gjort succé idrottsmässigt 

på ungefär samma nivå och sedan fått två helt olika mediebilder har väckt stort intresse hos 

oss.   

Peter Dahlén, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Universitetet i Bergen, 

Norge, har skrivit boken Sport och medier – en introduktion. Dahlén menar att 

sportjournalistiken fyller en ideologisk funktion genom att den främjar traditionella och ofta 

stereotypa föreställningar i europeiska länder, där karaktärsdrag kan urskiljas. Dessa tankar 

bygger på tidigare studier om mediebilder som Dahlén undersökt.2 Dahlén beskriver 

mediebilden av invånarna i Norden, speciellt Sverige och svenskar, som reserverade, 

förnuftiga och systematiska, dock anses de sakna egenskaper som effektivitet. Han beskriver, 

till skillnad från Norden, Afrika och afrikaner som oerfarna, unga och spännande. Dahlén 

menar att denna mediebild kan beror på att afrikaner ofta betraktas som naturbarn med 

mycket kreativitet och fantasi – dock utan disciplin och taktiskt tänkande.3 Enligt Dahlén, har 

idrottare kommit att betyda mer och mer för nationerna. På sättet de representerar landets 

färger och på sättet de är föredömen för just sina länder har stor betydelse för vad andra länder 

har för uppfattning om dem. Ett exempel är de Olympiska spelens öppningsceremonier som 

                                                           
1 Esk, Johan ”Bahta väcker känslor jag aldrig haft för Aregawi”, Dagens Nyheter. 2014-08-08. http://www.dn.se/sport/bahta-

vacker-kanslor-som-jag-aldrig-haft-for-aregawi/ 
2 Dahlén, Peter: Sport och medier – En introduktion. Oslo: IJ-forlaget. 2008. s. 443 
3 Dahlén, Peter: Sport och medier – En introduktion. Oslo: IJ-forlaget. 2008. s. 446 

http://www.dn.se/sport/bahta-vacker-kanslor-som-jag-aldrig-haft-for-aregawi/
http://www.dn.se/sport/bahta-vacker-kanslor-som-jag-aldrig-haft-for-aregawi/
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idag har en enorm symbolisk betydelse, inte bara idrottsmässigt utan även för att visa upp sitt 

eget lands styrkor genom stöd, respekt och sammanhållning.4  

Vi har fått bilden från olika håll om att Bahta har fått mediers medkänsla och sympati, något 

som Aregawi inte fått lika mycket av. På grund av Aregawis överlägsenhet under tävlingar 

förlorar hon något annat, mediers intresse. Kan anledning till att Aregawi fått mindre sympati 

bero på att medier fokuserar mer på idrottarens personlighet och bakgrund än 

idrottsprestationen? Dessa faktorer skulle därför kunna ha stor inverkan på hur personen 

framställs i medier och på så sätt hos folket. Vi tyckte att det var intressant att undersöka hur 

mediebilden av dessa två löperskor såg ut samt om det finns några skillnader i hur morgon-, 

kvälls-och lokaltidningar framställer dem. 

Elitidrottare är ofta offentliga personer som får utstå tuffa frågor från press och tackla 

svårigheter med att leva ett normalt liv vid sidan av elitkarriären. Vi gjorde en ytlig 

stickprovsundersökning på Google för att undersöka vilka typer av ämnen som dök upp först 

på löperskorna. Det fanns många artiklar om Abeba Aregawi som fokuserade på hennes 

privatliv och skandaler. Artiklarna om Meraf Bahta fokuserade också på privatlivet, men med 

en annan typ av ton på rubriken, exempelvis ”Meraf Bahta vill lägga tuffa tider bakom sig”, 

publicerad i Expressen. Den stora skillnaden var att Bahtas sökresultat visade fler artiklar med 

en idrottslig vinkel än vad sökningen resulterade i på Aregawi.   

I Mediearkivets sökmotor fanns det 6398 artiklar (2013- 2014) om Aregawi och om Bahta 

fanns det endast 1665 artiklar under samma tidsperiod. Tv4 play hade 13 klipp om Bahta och 

53 klipp om Aregawi. SVT play hade 12 klipp på Bahta och 23 klipp på Aregawi. På Sveriges 

radio fanns det 152 sändningar om Bahta och 238 radiosändningar om Aregawi.  Dessa 

sökresultat visar att det alltid publiceras mer artiklar/sändningar om Aregawi än vad det 

publiceras om Bahta under 2013-2014. 

Johan Esks krönika inspirerade oss och öppnade våra ögon för ett problem vi inte 

uppmärksammat tidigare. Ett problem som inte egentligen handlar om friidrott och löpning 

utan om hur två personer ursprungligen från afrikanska länder, med många likheter som trots 

det, framställs olika i medier. Dessa två friidrottare fungerar endast som ett exempel på ett 

större problem där medier skapar olika mediebilder av två offentliga personer. 

                                                           
4 Dahlén, Peter: Sport och medier – En introduktion. Oslo: IJ-forlaget, 2008. s. 433 
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Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den journalistiska bevakningen i svenska tidningar 

av två löperskor tävlandes för Sverige, men med ursprung i afrikanska länder. Detta ska vi få 

svar på genom följande frågeställningar: 

 

1. Finns det några skillnader i mediebilden av Meraf Bahta och Abeba Aregawi i svenska 

tidningar?  

2. Finns det skillnader i hur de olika tidningarna: morgon-och kvällspress samt närmsta 

lokaltidning framställer löperskorna? 

3. Vilka kan de bakomliggande faktorerna till de eventuella skillnaderna vara? 

Bakgrund 

 

Här ges en bakgrundsbild av Meraf Bahta och Abeba Aregawi. Först presenteras deras 

bakgrundshistoria, sedan deras idrottsliga prestationer och till slut de motgångar de haft, 

idrottsligt som privat. 

Abeba Aregawi 

 

Abeba Aregawi föddes 1990 i Adigrat, Etiopien där hon också kom att växa upp tillsammans 

med tre syskon. Idrott och sport var inget som hon höll på med, inte förrän friidrotten dök 

upp. Friidrott och i synnerhet löpning kom in i Aregawis liv när hon fyllt 16 år.5 Hennes första 

friidrottstävling hölls på grundskolan i Adrigrat där hon vann stort på distansen 400 meter. 

Året efter ställde 17-årigen upp på 800 meter och vann även där.6 

Efter den tävlingen kom det fram talangscouter som inte ville något hellre än att erbjuda 

Aregawi en plats i deras löpargrupp. Men valet var inte enkelt för Aregawi som därför skulle 

tvingas flytta ifrån sin familj, hoppa av skolan samt flytta från sin hemby Adigrat, men hon 

gjorde det. Hon tog en buss och flyttade till Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, där hon fick 

sin första egna lägenhet och flera professionella tränare som skulle träna henne. I Addis 

Abeba fick Aregawi möjligheten att kombinera löpningen med studier.  

                                                           
5 Aregawi, Abeba. Om Abeba. 2012. http://abebaaregawi.se/biografi/ 
6 Degselius, Herman. Abeba Aregawi- med sikte på EM-guld. Runner’s World; volym; 3 (2014) 

http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm  

http://abebaaregawi.se/biografi/
http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm
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Träningen i Addis Abeba passade Aregawi och det tog inte lång tid innan hon utvecklades och 

hon sprang hela tiden bättre och bättre på 800 meter. Det var dags för juniormästerskap 2009 

och Aregawi ingick numera i Etiopiens landslag.7 Hon skulle nu få chansen att springa 800 

meter tillsammans med de stora friidrottsstjärnorna, exempelvis Caster Samenya (som vann 

VM-guld på 800 meter samma år8). Samenya vann den gången men nykomlingen Aregawi 

fick bronsmedaljen.9 I samma veva träffade Aregawi någon som kom att förändra hennes liv: 

Henok Weldegebriel.10 

Precis som Aregawi kom Weldegebriel från Etiopien men bodde i Sverige sedan nio år 

tillbaka med ett svenskt medborgarskap. Det dröjde inte länge förrän det var mer än svett och 

tårar på löparbanan för Aregawi och Weldegebriel: det var kärlek. De bestämde sig för att 

gifta sig och samma år flyttade de till Sverige.11 I en intervju till Expressen, 11 augusti 2013 

sa Aregawi att det var kärleken som förde henne till Sverige.12 

När hon kom till Stockholm, Sverige var det vinter och hon tränade därför mycket inomhus, 

till skillnad från hemma i Etiopien där hon mestadels tränar utomhus. Detta resulterade i en 

stressfaktur i benet och Aregawi fick därför träna mycket alternativ träning istället för sin 

vanliga träning. Under 2010 gjorde hon ett distansbyte, från 800- till 1500 meter. Aregawi var 

van vid att träna i varma klimat och ofta utomhus, i Sverige blev detta svårt i och med vintern 

och de inte lika varma sommarhalvåret. Trots det ovana underlaget ville hon stanna i Sverige 

och dessutom bli svensk medborgare.  

Med en lovande friidrottsstjärna som Aregawi ville det Svenska Friidrottsförbundet inget 

hellre än att hon skulle få ett svensk medborgarskap. Enligt Radiosporten la Sveriges 

Olympiska kommitté (SOK) ner mycket tid för att snabba på Aregawis svenska 

medborgarskap. SOK hade även många diskussioner med det internationella 

friidrottsförbundet om varför Aregawi behövde ett godkännande om att bli svensk 

medborgare så pass snabbt, OS närmade sig. I juli månad fick hon godkännandet och blev 

svensk medborgare. Aregawi valde dock att tävla i OS 2012 för Etiopien på grund av att det 

                                                           
7 Holmberg, Ludvig & Edström, Cecilia. Här är historien om Sveriges guld-Abeba. Expressen 2013-08-11. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/  
8TT-Reuters. SVT. Semenya siktar på dubbla VM-guld. 2011-04-11. http://www.svt.se/sport/friidrott/semenya-siktar-pa-

dubbla-vm-guld  
9 Åkesson, Richard. Premiär kan få guldglans. Svenska Dagbladet. 2013-03-01. http://www.sydsvenskan.se/sport/premiar-

kan-fa-guldglans/  
10 Holmberg, Ludvig & Edström, Cecilia. Här är historien om Sveriges guld-Abeba. Expressen 2013-08-11. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/  
11 DOKUMENT: Historien om Aregawi. Sveriges radio. 2013-08-15. 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=179&grupp=19615&artikel=5612319  
12 Holmberg, Ludvig & Edström, Cecilia. Här är historien om Sveriges guld-Abeba. Expressen 2013-08-11. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/  

http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/
http://www.svt.se/sport/friidrott/semenya-siktar-pa-dubbla-vm-guld
http://www.svt.se/sport/friidrott/semenya-siktar-pa-dubbla-vm-guld
http://www.sydsvenskan.se/sport/premiar-kan-fa-guldglans/
http://www.sydsvenskan.se/sport/premiar-kan-fa-guldglans/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=179&grupp=19615&artikel=5612319
http://www.expressen.se/sport/friidrott/har-ar-historien-om-sveriges-guld-abeba/
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etiopiska friidrottsförbundet hotat henne med att hon aldrig skulle få komma tillbaka till 

Etiopien om hon inte tävlade för Etiopien i OS 2012.13 

Idag tävlar Aregawi för Sverige och Hammarby IF men tränar mycket utanför Addis Abeba, 

Etiopien. Hon prövade att träna i Sverige under 2010 men det hårda klimatet ledde till 

skador.14 Aregawi och Weldegebriel skiljde sig 17 maj 2013, och skälet till det var enligt 

Aregawi att hon vistas mycket i Etipoien medan Weldegebriel bor i Sverige.15 

Framgångar 

2010 bestämde sig Aregawi för att springa 1500- istället för 800 meter men tvingades 2011 att 

avsluta säsongen på grund av skador. Året därpå tog hon revansch genom att för första gången 

ta sig under fyra minuter (3.59,23) på sin nya distans. Hon vann även hela Diamond League – 

serien och slog det etiopiska rekordet genom att ännu en gång ta personligt rekord (3:56,54). 

Vid Aregawis sista tävling (OS 2012) för Etiopien slutade hon på en femteplats i 1500 meters 

finalen.16 

Aregawi ställde upp i Lag-SM och vann sina grenar övertygande för Hammarby IF i finalen 

den 20 juli 2012.17 Hon sprang även hem guldet i XL-galan i Stockholm, Globen i februari 

2013. I denna tävling slog hon också europarekordet samt det svenska inomhusrekordet på 

1500 meter, ett rekord som stått sig i 20 år och hon var endast tolv hundradelar från 

världsrekordet.18 Den första internationella tävlingen där Aregawi tävlade för Sverige var 

inomhus EM 2013 i Göteborg. På 1500 meter var Aregawi överlägsen och sprang in på tiden 

4.04.47, silvermedaljören var nära tio sekunder efter segraren Aregawi.19 

Aregawis fortsatte att vinna mycket under 2013 då hon sprang hem segern i samtliga 

Diamond League tävlingar hon ställde upp i: Doha, Rom, Birmingham, New York och 

Lausanne. När VM i Moskva nalkades var hon guldfavorit på damernas 1500 meter. Aregawi 

                                                           
13 DOKUMENT: Historien om Aregawi. Sveriges radio. 2013-08-15. 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=179&grupp=19615&artikel=5612319  
14 Degselius, Herman. Abeba Aregawi- med sikte på EM-guld. Runner’s World; volym; 3 (2014)   

http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm   
15 Palmgren, Nils. Aregawi skilde sig i maj 2013. Dagens Nyheter. 2014-03-04. http://www.dn.se/sport/aregawi-skilde-sig-i-

maj-2013/  
16 European Athletics Indoor Championships. Results 2013. http://www.globalsportscommunication.nl/athletes/most-

successful-athletes/EN11867-Abeba-Aregawi.aspx  
17 Världsettan Aregawi springer på Vallen vid Lag-SM! Smfriidrott.com 2012-06-18. http://www.smfriidrott.com/tavling/lag-

sm-2012/nyheter/världsettan-aregawi-springer-på-vallen-vid-lag-sm  
18 Eurosport, TT. Svenska 12 hundradelar från världsrekordet. Eurosport. 2013-02-21. http://www.eurosport.se/friidrott/nya-

svenska-stjarnan-centimeter-fran-varldsrekordet_sto3633978/story.shtml  
19 European Athletics Indoor Championships. Results. 2013. 

http://la.sportresult.com/ajax/eaa2.asp?event_id=10012100000003&ctype_id=151&module=competition&show=RL&lang=e

n&display_compID=57880  

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=179&grupp=19615&artikel=5612319
http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm
http://www.dn.se/sport/aregawi-skilde-sig-i-maj-2013/
http://www.dn.se/sport/aregawi-skilde-sig-i-maj-2013/
http://www.globalsportscommunication.nl/athletes/most-successful-athletes/EN11867-Abeba-Aregawi.aspx
http://www.globalsportscommunication.nl/athletes/most-successful-athletes/EN11867-Abeba-Aregawi.aspx
http://www.smfriidrott.com/tavling/lag-sm-2012/nyheter/världsettan-aregawi-springer-på-vallen-vid-lag-sm
http://www.smfriidrott.com/tavling/lag-sm-2012/nyheter/världsettan-aregawi-springer-på-vallen-vid-lag-sm
http://www.eurosport.se/friidrott/nya-svenska-stjarnan-centimeter-fran-varldsrekordet_sto3633978/story.shtml
http://www.eurosport.se/friidrott/nya-svenska-stjarnan-centimeter-fran-varldsrekordet_sto3633978/story.shtml
http://la.sportresult.com/ajax/eaa2.asp?event_id=10012100000003&ctype_id=151&module=competition&show=RL&lang=en&display_compID=57880
http://la.sportresult.com/ajax/eaa2.asp?event_id=10012100000003&ctype_id=151&module=competition&show=RL&lang=en&display_compID=57880
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tog hem VM-titeln, vilket var stort, inte sedan Olympiska spelen i London 1948 hade Sverige 

tagit något medeldistansguld. Inte förrän nu.20 Hon blev även världsmästarinna i Sopot, Polen 

under inomhus-VM där hon vann överlägset med sju sekunder ner till tvåan.21 

Även om Aregawi inte har dominerat lika mycket under 2014 som hon gjorde under 2013 tog 

hon hem silvermedaljen under EM i Zürich.22 Hon innehar även det svenska rekordet på 1500 

meter som hon slog vid en av Diamond League tävlingarna 2013. Hennes rekord ligger på 

tiden 3:56,54, en förbättring med nio sekunder från det gamla svenska rekordet.23 Hon innehar 

även det svenska rekordet på 800 meter utomhus med tiden 1:59.20.24 

Under svenska Idrottsgalan 2014 fick hon priset för Årets Kvinnliga Idrottare 2013, hon var 

även nominerad i priset för Årets Prestation 2013 och Jerringpriset 2013.25 Hon var rankad 

etta i världen inomhus på 1500 meter under 2013 och under 2014 ligger hon på en andra samt 

tredje plats i världen just nu (oktober 2014).26 

Motgångar – skandalerna 

Skattefusket 

2012 var ett bra år för Aregawi, prestationsmässigt. Diamond League-serien vann hon och i 

och med det mycket prispengar. Den som vinner en Diamond League tävling får prispengar, 

en diamanttrofé och ett visst antal poäng som denna kan ta med sig till nästa Diamond League 

tävling. Atleten med flest poäng vinner Diamond League serien.27 År 2012 vann Aregawi 

ligan och fick genom segern en prissumma på 550 000 kronor.  

Förutom det hade hon fått in pengar genom sponsorer, startpengar vid tävlingar samt lön från 

sin klubb Hammarby IF, trots det hade löperskan endast taxerade förvärvsinkomster på 

128 700 kronor. Spekulationer om skattebrott togs upp i allt från dagstidningar till sändningar 

i radio och på TV. Aregawis manager Keith Karlsson menade dock att det inte förekommit 

                                                           
20 Gustavsson, Sven. Guld till Abeba Aregawi. Dagens Nyheter. 2013-08-15. http://www.dn.se/sport/friidrotts-vm/guld-till-

abeba-aregawi/  
21 Ericsson, Martin. Aregawi tog VM-guld. Webbsporten. 2014-03-08. http://www.webbsporten.se/mer-

sport/friidrott/aregawi-tog-vm-guld-2014-03-08-200507.htm  
22 Global Sports Communication. Abeba Aregawi. Global Sorts Communication. 2013. 

http://www.globalsportscommunication.nl/athletes/most-successful-athletes/EN11867-Abeba-Aregawi.aspx  
23 Ericsson, Martin. Aregawi krossade svenskt rekord. Webbsporten. 2013-05-10. http://www.webbsporten.se/mer-

sport/friidrott/aregawi-krossade-svenskt-rekord-2013-05-10-193555.htm  
24 Degselius, Herman. Abeba Aregawi- med sikte på EM-guld. Runner’s World; volym; 3 (2014)    

http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm  
25 Svenska Idrottsgalan. Abeba Aregawi – Friidrott. 2013.  http://idrottsgalan.se/portfolio/abeba-aregawi/  
26 International Assciation of Athletics Federations. Records by discipline. 2014. 

http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1500-metres/indoor/women/senior/2014  
27 Diamond League. The Diamond Race: How it works. Okänt datum. http://www.diamondleague.com/Diamond-Race/Rules-

of-IAAF-Diamond-League/ 

http://www.dn.se/sport/friidrotts-vm/guld-till-abeba-aregawi/
http://www.dn.se/sport/friidrotts-vm/guld-till-abeba-aregawi/
http://www.webbsporten.se/mer-sport/friidrott/aregawi-tog-vm-guld-2014-03-08-200507.htm
http://www.webbsporten.se/mer-sport/friidrott/aregawi-tog-vm-guld-2014-03-08-200507.htm
http://www.globalsportscommunication.nl/athletes/most-successful-athletes/EN11867-Abeba-Aregawi.aspx
http://www.webbsporten.se/mer-sport/friidrott/aregawi-krossade-svenskt-rekord-2013-05-10-193555.htm
http://www.webbsporten.se/mer-sport/friidrott/aregawi-krossade-svenskt-rekord-2013-05-10-193555.htm
http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-men-sikte-pa-em-guld.htm
http://idrottsgalan.se/portfolio/abeba-aregawi/
http://www.iaaf.org/records/toplists/middlelong/1500-metres/indoor/women/senior/2014
http://www.diamondleague.com/Diamond-Race/Rules-of-IAAF-Diamond-League/
http://www.diamondleague.com/Diamond-Race/Rules-of-IAAF-Diamond-League/


7 
 

något skattebrott från Aregawis sida. Karlsson menade att Skatteverket endast ville veta hur 

ofta Aregawi varit i Sverige fram till att hon flyttade tillbaka till Etiopien. Detta var enligt 

Karlsson ingen anklagelse om skattefusk utan bara en allmän fråga. Men enligt Sport-

Expressen har ett skattebrott förekommit då hon bara haft taxerade förvärvsinkomster på 

128 700 kronor när hon egentligen tjänat mycket mer. Sport-Expressen avslöjade interna mejl 

i Hammarby friidrottsklubb under 2012 och framåt, mellan ordförande Ingvar Åström, och 

Aregawis manager. I mejlet ska Åström skrivit att det är onödigt för Aregawi att betala skatt i 

Sverige när hon kan slippa skatten om hon bor i Etiopien. Hon skulle lika gärna kunnat ta 

emot alla vinstpengar där, menar Åström i mejlet, enligt Sport-Expressen.28 

Äktenskapet 

Inför VM-finalen på 1500 meter var Aregawi guldfavorit men medier fokuserade ändå på 

något annat: hennes äktenskap. Friidrottsprofilen Jukka Härkönen skrev i den finländska 

tidningen Hesingin Sanoma att Sverige värvat Aregawi. Härkönen menade även att Aregawi 

endast gift sig för att kunna tävla för Sverige. Den 11 december fick Aregawi godkännande att 

tävla för Sverige, och enligt Härkönen gick denna process ovanligt fort. Med tanke på att det 

Internationella Friidrottsförbundet inte heller satt någon övergångsperiod för löperskan, som 

det brukar finnas. Det faktum att Aregawi tävlar för Sverige men bor i Etiopien är även det 

misstänksamt enligt Härkönen och det handlade enligt honom om inget annat än att löperskan 

inte ville betala skatt i Sverige. Ex-maken och tränaren Weldegebriel menade att det endast 

handlar om avundsjuka från Finlands sida, att hon skulle tävla i den svenska tävlingsdräkten 

under Finnkampen som i så fall skulle vara ett stort hot för finskorna. Han menar även att det 

är Aregawis vilja att tävla för Sverige och därför har inget skenäktenskap förekommit.29 

Det har dock uppstått diskussioner om varför makarna hållit skilsmässan undangömd och om 

varför de hävdat att de varit gifta fastän de skiljt sig på våren 2013. Även gamla aktiva 

friidrottare gick emot Aregawi, exempelvis häcklöparen Robert Kronberg och före detta 

sprintern Linda Haglund som riktade kritiken mot det Svenska Friidrottsförbundet.30 Aregawi 

sa till P4 Extra att anledningen till att de inte talat ut om sin skilsmässa är för att det är hennes 

ensak och att det är en skam att skilja sig i Etiopien. 

                                                           
28 Holmberg, Ludvig & Lundberg, Angelica. Abeba Aregawi utreds – hotas av miljonsmäll. Expressen. 2014-08-24. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/abeba-aregawi-utreds---hotas-av-miljonsmall/  
29 Sjögren, Patrik. ”Sverige har köpt guldkandidaten”. Aftonbladet. 2013-08-15. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17302696.ab  
30 Berntsson, Jonathan. Aregawi talar ut om sin skilsmässa. Aftonbladet. 2014-03-10. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18517200.ab  

http://www.expressen.se/sport/friidrott/abeba-aregawi-utreds---hotas-av-miljonsmall/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17302696.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18517200.ab
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Linda Haglund uttalade sig i Aftonbladet 2014-03-05, att: ”Jag skulle vilja ställa frågan om 

det här är en ren affärsuppgörelse och ett utnyttjande av en kvinna. Är hon ett offer är det 

förjävla sorgligt”. Patrik Sjöberg, före detta höjdhoppare, menade att Aregawis giftermål inte 

har något med idrott att göra och att det finns många som är gifta på pappret.31 

Attacken mot homosexuella 

VM i Moskva 2013 blev också något speciellt. Just för att tävlingen hölls i Ryssland var det 

några idrottare som tog ställning mot de ryska antigaylagarna. En av dem var höjdhopparen 

Emma Green Tregaro som visade sitt stöd genom att måla sina naglar i regnbågensfärger. En 

akt som skulle kunnat gett fängelse i Ryssland eller lett till att personen kunnat bli portad från 

OS och fotbolls-VM. I Ryssland är det förbjudet att sprida information om homo-och 

bisexuella till minderåriga.32  

Enligt Aftonbladet stödjer Aregawi inte Green Tregaro och många andra friidrottares protest 

mot antigaylagarna. På en presskonferens efter 23-åringens VM-guld i Moskva har hon sagt 

att hon inte ger sitt stöd på grund av att hennes tro inte tillåter homosexualitet. 

Friidrottsförbundets kommunikationschef Fredrik Thran diskuterade med löperskans tolk och 

kom fram till att svaret Aregawi gett inte speglar hennes åsikter om homosexuella, de menade 

istället att hon inte var så insatt i frågan.33 Till Expressen sa hon att hon respekterar alla 

människor och la tyngd på allas lika värde. Hon bad även om ursäkt till sina fans över 

missförståndet men var besviken över att all uppmärksamhet lagts på hennes uttalande och 

inte hennes VM-guld.34 

Meraf Bahta 

 

Meraf Bahta föddes 1989 i Dekishahay, Eritrea, där hon växte upp med sin familj. När hon 

var liten tyckte hon inte om löpning, hon blev istället tvingad till att springa av sin lärare i 

skolan, då han ansåg att hon var duktig. Läraren pratade med Bahtas föräldrar och berättade 

för dem att hon hade talang, men att hon inte tyckte om att springa, att hon istället ville spela 

fotboll. Hon sprang dåligt med flit för att lura tränaren, hon gjorde allt för att få sluta.  

                                                           
31 Berntsson, Jonathan. ”För jävla sorgligt”. Aftonbladet. 2014-03-05. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18481238.ab  
32 Sjögren, Patrik. Modiga protesten inför höjdhoppet. Aftonbladet. 2013-08-14. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17295924.ab  
33Lagnelius, Emil K. Aregawi stödjer inte svenska protesten. Aftonbladet. 2013-08-16. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17303911.ab  
34 Sunnervik, Linus & Dahlkvist, Jens. Nu talar Aregawi ut: ”Jag är besviken…”. Expressen. 2013-09-22. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/nu-talar-aregawi-ut-jag-ar-besviken/  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18481238.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17295924.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17303911.ab
http://www.expressen.se/sport/friidrott/nu-talar-aregawi-ut-jag-ar-besviken/
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Första gången Bahta gav löpningen en chans var när det var friidrottstävling i skolan. Skolans 

bästa löperska sa att hon skulle vinna loppet, vilket irriterade Bahta eftersom hon tyckte att 

hon själv lika gärna kunde springa före den bästa löperska och vinna loppet.  Bahta antog 

utmaningen för att visa att hon kunde bättre än de bästa.35 När hon väl började med löpning på 

riktigt var hon 14 år, utvecklingen gick snabbt framåt och året senare tävlade hon för det 

eritreanska landslaget. Som 17-åring var det hennes första gång i Golden League (den äldre 

versionen av Diamond League), då hon även satte nationsrekord på 5 000 meter.36 

Sommaren 2008 startades en gränskonflikt mellan Eritrea och Djibouti.37 Alla som fyllt 18 år 

blev kallade till militärtjänstgöring, både män och kvinnor. År 2008 var Bahta på 

träningsläger i Spanien, samtidigt fick hon kallelsen till militärtjänstgöringen i hemlandet, 

Eritrea. Hon bestämde sig då för att fly till ett annat land och att aldrig åka tillbaka hem 

igen.38 I hemlandet ses hon nu som desertör, och enligt uppgifter är straffen hårda för de som 

flyr militärtjänstgöringen.39  

Anledningen till att Bahta hamnade i Sverige var på grund av att hon hittat en billig 

flygbiljett, att hon kom till Sverige var av en ren slump. Hon hamnade direkt i en 

flyktingförläggning i Älvsbyn, Norrbotten, men hon kände sig ändå inte säker. Risken fanns 

att hon skulle skickas tillbaka till Spanien där en utvisningsorder tillbaka till Eritrea väntade 

på henne. Rädslan att återvända till hemlandet var stor, hon hade hört att unga människor i 

den eritreanska armén blivit placerade i underjordiska gångar och containrar, där ville hon 

inte hamna. I en intervju till SVT sa Bahta ”Jag kan lika gärna ta mitt liv här om jag tvingas 

tillbaka till Eritrea”.40 Hon menade att det fria livet som hon ville ha, skulle hon inte kunna 

uppnå i Eritrea.41 

Bahtas räddning blev ett samtal från det Svenska Friidrottsförbundet, med hjälp av Mustafa 

Mohameds, medel-/långdistansare, tränare Ulf Friberg. Ulf Björklund, tränare i Hälle IF, blev 

kontaktad av förbundet, han hjälpte henne med boende och kämpade för att hon skulle få 

                                                           
35 P4 Väst. Meraf Bahta: Jag ville bara spela fotboll (Radioprogram) Sveriges radio P4. 2014-10-16. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984  
36 Aronsson, Lars. Merafs oförglömliga jul. Bohuslänningen. 2013-12-31. http://bohuslaningen.se/sport/1.2678799-merafs-

oforglomliga-jul 
37 Högbladh, Stina & Lindberg, Sara. Eritrea. Säkerhetspolitik.se. 2011-10-04. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Konflikter/Eritrea/ 
38 Redaktionen. Svenskt medborgarskap bästa julklappen för Meraf. Spring. 2013-12-23. http://springlfa.se/svenskt-

medborgarskap-basta-julklappen-for-meraf-bahta/ 
39 UNHCR. Situationen i Eritrea. Rapport från situationen i Eritrea. Lifos: Migrationsverket. 2013. 
40 Holmberg, Ludvig. Berättelsen om Meraf Bahta. Expressen. 2013-07-17. 

http://bloggar.expressen.se/friidrottsbloggen/2013/07/17/berattelsen-om-meraf-bahta/ 
41 Skavlan 2014. Skavlan (TV-program). Sveriges Television, SVT play, 2104-10-03. 

http://www.svtplay.se/video/2369673/skavlan/avsnitt-3  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984
http://bohuslaningen.se/sport/1.2678799-merafs-oforglomliga-jul
http://bohuslaningen.se/sport/1.2678799-merafs-oforglomliga-jul
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Konflikter/Eritrea/
http://springlfa.se/svenskt-medborgarskap-basta-julklappen-for-meraf-bahta/
http://springlfa.se/svenskt-medborgarskap-basta-julklappen-for-meraf-bahta/
http://bloggar.expressen.se/friidrottsbloggen/2013/07/17/berattelsen-om-meraf-bahta/
http://www.svtplay.se/video/2369673/skavlan/avsnitt-3
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stanna kvar i Sverige. Hon fick dock rapporter om situationen i Eritrea där det bland annat 

stod (år 2009) att hennes föräldrar fängslats och efter en månad fick hon även veta att hennes 

mamma dött bakom galler.42  

År 2010 fick hon arbets-och uppehållstillstånd och hon började studera svenska under 2011. 

2012 fick Bahta permanent uppehållstillstånd, det betydde att hon kunde ansöka om svenskt 

medborgarskap, på så sätt skulle hon kunna tävla för Sverige i internationella mästerskap som 

Europamästerskapet.43 I december 2013 beviljades Bahta svenskt medborgarskap.44 Under 

den senaste tiden har det ryktats om att hennes biologiska syster är på väg till Sverige.45 

Framgångar 

Innan Bahta kom till Sverige var hon en löpartalang i Eritrea där hon deltog i många 

juniormästerskap som tonåring.46 Hon kom på en femte plats i junior-VM på 1500 meter år 

2006 och år 2007 kom hon på en sjätte plats i juniorernas terräng-VM.47 2014 medverkade 

hon i Finnkampen på 1500 meter och sprang in på en andra plats. 2013 vann Bahta två SM-

guld i terränglöpning för Hälle IF.48 Historien upprepade sig och hon vann ännu en gång SM i 

terräng för Hälle IF 2014.49 Hon vann Tjejmilen i augusti 2014, då hon sprang 10 kilometer 

på 32:40 minuter som även betydde nytt svenskt rekord.50 Tiden i Tjejmilen gjorde att Bahta 

blev den första löperskan som gått i mål under 33 minuter på 30 år.51 Sommaren 2014 vann 

hon sitt första EM-guld för Sverige på 5000 meter, i Zürich, då hon även slog den holländska 

löperskan Sifan Hassan, som var en stor favorit.52  

                                                           
42 Junelind, Hector. ”Jättemånga kommer fram och gratulerar” Expressen GT. 2014-09-10. 

http://www.expressen.se/gt/sport/jattemanga-kommer-fram-och-gratulerar/  
43 Holmberg, Ludvig. Berättelsen om Meraf Bahta. Expressen. 2013-07-17. 

http://bloggar.expressen.se/friidrottsbloggen/2013/07/17/berattelsen-om-meraf-bahta/ 
44 P4 Väst. Meraf Bahta blir svensk medborgare. Sveriges radio. 2013-12-24. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5742386  
45 Broström, Oscar & Andersson, Pär. Meraf Bahta tog guld på 5000 meter i EM. Expressen. 2014-08-16.  

http://www.expressen.se/sport/friidrott/meraf-bahta-tog-guld-pa-5000-meter-i-em/  
46 P4 Väst. Meraf Bahta: Jag ville bara spela fotboll (Radioprogram) Sveriges radio P4. 2014-10-16. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984 
47 Lindblad, Anders. ”Upploppet mot EM-guldet är redan en klassiker” Svenska Dagbladet. 2014-08-16. 

http://www.svd.se/sport/perspektiv-bahtas-em-guld_3827546.svd  
48 Grip, Mikael. Meraf Bahta – SM-drottning med två guld. Löpning för alla. 2013-10-27. 

http://www2.lopningforalla.se/index.php/special/lfas-hardbevakade-lopp-2013/allt-om-terrang-sm-2013/3547-meraf-bahta-

sm-drottning-med-tva-guld 
49 Grip, Mikael. SM-Drottning i terränglöpning – Meraf Bahta. Spring. 2014-10-19. http://springlfa.se/sm-drottning-

terranglopning-meraf-bahta/ 
50TT. Supertid av Meraf Bahta i Tjejmilen. Aftonbladet. 2014-09-06. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19488239.ab 
51 TT. Rekordtid av Bahta i Tjejmilen. Skånskan. 2014-09-06. 

http://www.skanskan.se/article/20140906/TTSPORT/309069956/-/rekordtid-av-bahta-i-tjejmilen  
52 Karlsson, Erik & Bratell, Sara. Guld till Bahta efter drama Sveriges Meraf Bahta tog EM-guld på 5 000 meter. Aftonbladet. 

2014-08-16. http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19375605.ab  

http://www.expressen.se/gt/sport/jattemanga-kommer-fram-och-gratulerar/
http://bloggar.expressen.se/friidrottsbloggen/2013/07/17/berattelsen-om-meraf-bahta/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5742386
http://www.expressen.se/sport/friidrott/meraf-bahta-tog-guld-pa-5000-meter-i-em/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984
http://www.svd.se/sport/perspektiv-bahtas-em-guld_3827546.svd
http://www2.lopningforalla.se/index.php/special/lfas-hardbevakade-lopp-2013/allt-om-terrang-sm-2013/3547-meraf-bahta-sm-drottning-med-tva-guld
http://www2.lopningforalla.se/index.php/special/lfas-hardbevakade-lopp-2013/allt-om-terrang-sm-2013/3547-meraf-bahta-sm-drottning-med-tva-guld
http://springlfa.se/sm-drottning-terranglopning-meraf-bahta/
http://springlfa.se/sm-drottning-terranglopning-meraf-bahta/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19488239.ab
http://www.skanskan.se/article/20140906/TTSPORT/309069956/-/rekordtid-av-bahta-i-tjejmilen
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19375605.ab
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I november 2014 blev Bahta nominerad till Årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan och galan 

kommer att hållas den 19 januari 2015.53 Drömmen för Bahta är att få möjligheten att springa 

bra i OS 2016 i Rio de Janeiro och VM 2015 i Peking.54  

Motgångar  

När Bahta precis kommit till Sverige var hon en mycket förstörd och utsliten ung kvinna. Hon 

var rädd och visste inte hur framtiden skulle se ut. Ulf Björklund hjälpte henne med boende, 

han och hans fru Bodil kämpade för att hon skulle få stanna i Sverige. Bahta fick bo hemma 

hos dem och hennes relation till paret förstärktes med tiden, numera kallar hon dem för 

hennes ”svenska föräldrar”. Hon var ständigt rädd med tanke på risken att skickas tillbaka till 

Eritrea var stor, och rapporterna angående hennes föräldrars situation gjorde inte saken bättre. 

Hennes löparkarriär låg inte på topp under hennes första perioder i Sverige.55 Hon fick avslag 

på asylansökningar tre gånger, men 2010 fick hon tillfälligt uppehållstillstånd och under 2012 

blev det permanent. Lagom till julen 2013 blev hon svensk medborgare.56 

Tidigare forskning 

 

En avhandling skriven av John Hellström: Den svenska sporthjälten – kontinuitet och 

förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag, från 2014 

var relevant för uppsatsen.  Avhandlingen är inom ämnet idrottsvetenskap och är skriven vid 

Gymnastik och idrottshögskolan(GIH) i Stockholm. Hellström menar att det går att närma sig 

sporthjälten som fenomen på olika sätt. Den ena vägen är att försöka se den riktiga idrottaren 

och inte mediebilden av atleten. Den andra vägen är att tro på den bild som medier ger av 

idrottaren. Syftet med Hellströms avhandling var bland annat att undersöka hur svenska 

sporthjältar skapas i medier under olika tider och hur detta görs. Sedan 1980 har forskning om 

sporthjältar i medier vuxit mycket och blivit ett viktigt område att undersöka, dock har det 

inte funnits mycket svensk forskning om detta. Hellström undersökte mediebilden av fem 

svenska idrottare från olika tidsperioder: Harry Persson, Ingmar Johansson, Björn Borg, 

Ingmar Stenmark och Carolina Klüft. Hellström undersökte i sin avhandling hur medier kan 

vinkla texter, TV- inslag och radiosändningar för att framställa en idrottare som hjälte. Han 

                                                           
53 Svenska Idrottsgalan. Svenska Idrottsgalan 2014. 2014. http://idrottsgalan.se/  
54 P4 Väst. Meraf Bahta: Jag ville bara spela fotboll (Radioprogram) Sveriges radio P4. 2014-10-16. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984 
55 Hilmerson, Eric. Räddad tack vare sin talang. Göteborgs-Posten. 2013-06-23. https://www.gp.se/sport/1.1772988-raddad-

tack-vare-sin-talang?m=print  
56 Lindblad, Anders. ”Upploppet mot EM-guldet är redan en klassiker” Svenska Dagbladet. 2014-08-16. 

http://www.svd.se/sport/perspektiv-bahtas-em-guld_3827546.svd  

http://idrottsgalan.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5991984
https://www.gp.se/sport/1.1772988-raddad-tack-vare-sin-talang?m=print
https://www.gp.se/sport/1.1772988-raddad-tack-vare-sin-talang?m=print
http://www.svd.se/sport/perspektiv-bahtas-em-guld_3827546.svd
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menar att en sporthjälte kan framställas som både en kulturell symbol och en kommersiell 

produkt och ofta skapas hjälten för att underhålla. Han har i sin avhandling framhävt 

statsvetaren Todd Holden som kategoriserar idrottare som hjältar, stjärnor och kändisar. Han 

nämner även Fredrik Schougs tankar om intimitet, Schoug menar att det är viktigt när medier 

skapar en hjälte.  

Hellström har utgått från olika kategorier som definierar sporthjälten: prestation, person och 

publik. Prestationskriteriet handlar om att vissa prestationer värderas högre än andra, 

exempelvis rekord och mästerskapstitlar värderas högt. Vilken typ av gren som idrottaren 

tävlar i avgör också om personen får stor internationell uppmärksamhet. Ett exempel inom 

friidrotten är att en 100 meters final för män värderas högre än en final i kulstötning för 

kvinnor. Inom kriteriet prestation värderas oväntade segrar högre än en väntad seger och om 

prestationen är effektfull eller speciell syns den mer i medier. Det är vanligt att konstruera 

sporthjältar utifrån egenskaper som kopplas till nationalitet, kön, ras, klass och sexualitet. 

Personkriteriet handlar om att en sporthjälte inte bara ska vara bäst och vinna utan måste även 

vinna folks hjärtan genom personliga egenskaper som kan kopplas till hjälteidealet. En 

idrottare kan bli en hjälte, kändis eller en stjärna och det finns skillnader mellan dem. En 

hjälte är en person som kan utföra extraordinära prestationer, och denna personifierar vissa 

kulturella ideal i ett visst samhälle. En stjärna är en person som kan imponera men som inte 

ger publiken någon chans till identifikation. Till skillnad från en hjälte kan inte en stjärna 

skapa emotionella band till publiken. En kändis är en person som uppmärksammas mycket i 

medier för sina prestationer eller personliga egenskaper men som inte direkt kopplas till just 

sporten. En kändis kan lätt bli folkkär men inte för sin idrottsliga prestation.57 

  

                                                           
57 Hellström, John. Den svenska sporthjälten 1 uppl. Malmö: idrottsforum.org 2014 
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Bild 1: Bilden visar kopplingen mellan faktorn: hjälte, stjärna och kändis med faktorn: prestation, person och 

publik. Detta visar kombinationen av Holdens, Schougs och Hellströms olika begrepp. Källa: Den svenska 

sporthjälten, 2014.58 

Publikkriteriet är uppdelad i två delar med olika funktioner. Publikens förväntningar och 

förhoppningar är det som ligger till grund för skapandet av mediers hjältar men även vilken 

typ av publik som bestämmer om idrottaren blir en hjälte eller inte.  För att analysera dessa 

hjältar använde sig Hellström av hjälteberättelser för att förklara hur hjälten skapas. Hellström 

har använt sig av två analysmodeller: berättelseanalys och historisk komparation som han 

gjort på morgon-och kvällspress från Stockholm, Malmö och Göteborg. Resultatet av 

Hellströms avhandling visade att alla de fem idrottare han valt att undersöka har framställts 

som hjältar. Det var den sociala och historiska tidsperioden som avgjorde om de blev 

nationella hjältar, att den kulturella aspekten var relaterad till sporthjälten samt att idrottaren 

är beroende av att publiken kände identifikation till hen för att klassas som en sporthjälte.59   

Vi kan ha användning av denna avhandling med tanke på att han har jämfört olika idrottare i 

Sverige, vilket vi också gör. Vi tar även hjälp av hans sätt att beskriva vad en hjälte, kändis 

och stjärna är. Gör medier Bahta och/eller Aregawi till hjältar? Till skillnad från vår studie har 

vi jämfört två olika löperskor under två år. Hellström beskriver hur medier framställer 

idrottare men gör ingen jämförande studie mellan dem. Hans avhandling kretsar kring 

idrottare från olika tidsperioder, våra idrottare är födda ungefär samtidigt. Samt att hans 

idrottare är alla födda i Sverige medan Aregawi och Bahta kommer från afrikanska länder. 

En magisteruppsats på programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning från Linköpings 

universitet, skriven av Linn Hellstrand år 2003, tyckte vi var intressant inför vår uppsats. 

                                                           
58 Hellström, John. Den svenska sporthjälten 1 uppl. Malmö: idrottsforum.org. 2014. s. 40 
59 Hellström, John. Den svenska sporthjälten 1 uppl. Malmö: idrottsforum.org. 2014. s. 266-267 
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Ludmila – livet på löpsedeln handlar om hur friidrottaren Ludmila Engquist framställts i 

medier efter att hon själv avslöjat att hon använt förbjudna steroider. I denna uppsats har 

Hellstrand gjort en fallstudie för att reda ut hur den före detta friidrottaren Ludmila Engquist 

framställts i svensk press, från tiden då Engquist blev svensk medborgare till dopingavslöjad. 

Hon har i den empiriska delen undersökt språk, form och ton, och hon grundade sin analys på 

en medieretorisk analysmodell. Teorier som Hellstrand har haft som grund är 

idrottsnationalism, feminism inom idrotten och sportspråket. Inledningsvis använder hon sig 

av Bourdieus resonemang om idrott och medier. Hellstrands resultat visade att en stor del av 

artiklarna som analyserats handlade om Engquists privatliv, exempelvis hennes skandaler, 

sjukdom och hur mycket pengar hon tjänat tillsammans med sin man.60 Hellstrand har valt att 

undersöka hur samspelet mellan medier och idrott kan se ut, vilket kan likna vår uppsats. Hon 

har precis som vi undersökt svensk press, en viss tidsperiod som tar avstamp i en viss 

händelse och avslutas med en skandal. Till skillnad från Hellstrand har vi jämfört två 

idrottare, Hellstrand har undersökt en idrottare. 

En intressant kandidatuppsats är ”Löperska på löpet – en studie av identitetskonstruktioner”, 

skriven av Amanda Holm Strandqvist vid Lunds universitet. Uppsatsen är inom det 

statsvetenskapliga ämnet och publicerades 2013. Hon har undersökt hur olika identiteter 

skapas och förändras utifrån olika händelser. Uppsatsen tar upp exemplet om Abeba Aregawi, 

där hon efter sitt VM-guld 2013 hyllas av prins Daniel. Även hennes uttalande om Putins anti-

gaylagar står i fokus i denna uppsats. Strandqvist har undersökt hur Aregawis identitet i 

medier ändrades efter att hon tog detta VM-guld till hennes uttalande om anti-gaylagarna. 

Strandqvist undersökte även om det gick att skifta mellan flera olika identiteter.  

Hon har använt sig av Dyrbergs teori som har sin kärna i identiteters konstruktion och som 

metod har Strandqvist valt att använda sig av en diskursanalys. Hon kom fram till att det fanns 

två identiteter: den utländska och den svenska. Den utländska identiteten har fokus på att vara 

emot homosexuella, personen har språksvårigheter och religionen har mycket stor betydelse. 

Den svenska identiteten står för yttrandefrihet och lika rättigheter. Strandqvist menar i sin 

kandidatuppsats att Aregawi skiftar mellan dessa två.61 Precis som vår uppsats har Strandqvist 

undersökt vilken mediebild som ges av Aregawi, men till skillnad från hennes uppsats har vi 

jämfört Aregawi med en annan löperska. Vi har undersökt vilka skillnader det finns i hur 

                                                           
60 Hellstrand, Linn. Ludmila – Livet på löpsedeln. Magisteruppsats. Linköpings universitet. 2003. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:19152/FULLTEXT01.pdf  
61 Holm Strandqvist, Amanda Löperska på löpet. Kandidatuppsats. Lunds universitet. 2013. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4228890&fileOId=4253988   

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19152/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19152/FULLTEXT01.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4228890&fileOId=4253988
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dessa löperskor framställs i medier, medan Strandqvist har jämfört två händelser som Aregawi 

varit med om: VM-guldet 2013 och uttalandet om homosexuella.  

En kandidatuppsats vi fick nytta av var Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo- en studie 

om hur olika länders tidningar skriver om Sveriges och Portugals nationalhjältar av Emil 

Berglund och Oscar Idemark vid Södertörns högskola. Uppsatsen skrevs 2013 inom ämnet 

journalistik. Till skillnad från vår uppsats har de undersökt hur olika länders medier 

framställer idrottarna Ibrahimovic och Ronaldo. Dessa studenter har bland annat använt sig av 

teorierna National Sporting Heroes och Nationella stereotyper. National Sporting Heroes 

handlar om hur medier skapar en nationalhjälte inom sport med hjälp av olika kriterier. 

Nationella stereotyper handlar om hur journalister väljer ut stereotyper för att beskriva olika 

idrottare. Idemark och Berglund använde sig av en kvalitativ textanalys på tidningsartiklar 

och webbartiklar från sju olika länder. De kompletterade analysen med en djupgående intervju 

med en sportjournalist. De kom fram till att det finns tydliga skillnader i hur en person 

gestaltas i olika länders medier. Resultatet visade att de medier de undersökt ofta använder sig 

av nationella stereotyper för att framställa motståndare, men även sitt lag/idrottare som de 

stöttar. Samt att varje lands sportjournalistik gynnar de intressen som ligger nationen 

närmst.62  

Dessa studenter har precis som vi gjort en jämförande studie av två idrottare. Vi fick genom 

denna uppsats upp ögonen för teorin National Sporting Heroes. Berglund och Idemark har 

jämfört olika länders medier och hur rapportering om dessa två fotbollsspelare såg ut just då. 

Det som vi gjort annorlunda är att vi har tagit två löperskor tävlandes för samma land och 

jämförelsen har gjorts på svenska tidningar. De har endast gjort en kvalitativ textanalys, men 

använder sig av fler teorier än oss. Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys och en 

kvantitativ innehållsanalys men har endast två teorier.  

Teorier  

 

Vår undersökning bygger på en kombination mellan ämnena journalistik och sport. Vi tyckte 

därför att teorin National Sporting Heroes var lämplig då den fick representera idrottsdelen i 

uppsatsen. Genom framing kunde vi få fram den journalistiska delen i undersökningen.63  

                                                           
62 Berglund, Emil & Idemark, Oscar. Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo. Kandidatuppsats. Södertörns högskola. 

2013. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:633377/FULLTEXT01.pdf  
63 Strömbäck, Jesper ”Journalistiken och politiken”, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper: Medierna och demokratin. 

Studentlitteratur. 2012. s. 271 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:633377/FULLTEXT01.pdf
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Eftersom det är journalisten som väljer vilket perspektiv och aspekt en händelse får ansåg vi 

att framing fungerade för vår undersökning.   

National Sporting Heroes (NSH) är en teori som vi använder oss av i vår uppsats. Peter 

Radford har i studien: Lifting the spirits of the nation: British boxers and the emergence of the 

national sporting hero at the time of the Napoleonic wars, utvecklat teorin utifrån vissa 

kriterier med ursprung från 1700-talets England.64 Radford visade vilken betydelse idrottare 

hade för engelsmännens gemenskap inom nationen under Napoleonkriget. Sporter som 

boxning och löpning kom att växa och fick stor betydelse under den tiden. Studier av den 

engelska dagspressen visar att nationella boxare med en koppling till den protestantiska 

kyrkan, målades upp som ärliga, modiga och moraliska engelska boxare och soldater. 

Boxarna och soldaterna hade känslan för ”fair play” och jämfördes med de mer fega 

motståndarna på fältet samt i boxningsringen.65    

 

Enligt Radford finns det olika faktorer som utmärker en NSH, det är bland annat att ”hjälten” 

har en förmåga att skapa intresse hos många personer samtidigt. Genom detta intresse kan 

betraktaren känna koppling till denna NSH, åskådaren kan bland annat känna samhörighet och 

stolthet till idrottaren. Andra kriterier som Radford tar upp är:  

 En NSH har stor publicitet.  

 En NSH känner många till även om de inte är insatta i sport. Trots att idrottaren dött, 

glöms hen inte bort.  

 Denna ska visa mod och hängivenhet, speciellt i tävlingssammanhang. 

 Att vara bäst är inget måste, men denna måste gjort succé vid en tävling som betytt 

något för allmänheten. En NSH präglas av allmänhetens intresse, såsom beundran, 

stolthet och kärlek.  

 En NSH är ingen perfekt idrottare, utan har som många andra idrottare brister och 

svagheter, men detta har betraktaren överseende med.  

 En NSH behöver inte ha sitt ursprung eller komma från den etniska grupp som tagit 

fram idrottaren.    

 När det är nationell osäkerhet i ett land är oftast den tiden då en NSH skapas. 

                                                           
64 Radford, Peter: Lifting the spirits of the nation: British boxers and the emergence of the national sporting hero at the time 

of the Napoleonic wars. Routledge: Taylor & Francis Group. 2005. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609  
65 Radford, Peter: Lifting the spirits of the nation: British boxers and the emergence of the national sporting hero at the time 

of the Napoleonic wars. Routledge: Taylor & Francis Group. 2005. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609
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 Hopp och tilltro är något som en NSH ger allmänheten genom identifikation. 

 En NSH bör passa in i landets specifika mallar för karaktärsdrag.  

Nationella hjältar och identiteter skapas genom medier och det är även de som lyfter fram 

hjältens prestationer och misslyckanden. Medier ger hjälten egenskaper och betydelser för 

allmänheten.66 

Framing utvecklades utifrån Erving Goffman med stöd i socialpsykologin och förbättrades 

senare inom medieforskningen. Med hjälp av Framing är det idag möjligt att behandla 

medieinnehållets sociala konstruktion. Teorin bygger på att journalisten väljer ut och 

uppmärksamma vissa delar av en händelse. När journalisten väljer en aspekt av verkligheten, 

väljer hen samtidigt bort en annan aspekt. Detta kallas inramning och finns i 

kommunikationsprocessens olika delar: hos källan och medieproducenten, i meddelandet eller 

hos läsaren. Inramningen kan ske antingen medvetet eller omedvetet.67 

De nyheter som visas på TV eller de händelser som tidningar skriver om är bara ett urval av 

de händelser som sker i verkligheten. Medier gestaltar och rekonstruerar verkligheten, vilket 

gör att nyheternas bild inte alltid stämmer överens med den fullständiga bilden av en 

händelse. Denna teori handlar om val, det vill säga val av ämne, ord, berättarperspektiv, källor 

och mycket mer. Denna form av gestaltning fungerar som en stomme för läsarens tolkning av 

nyheter och ger en uppfattning av hur verkligheten är, samtidigt som den blockerar andra 

tolkningar.68 I denna uppsats kommer ”sporthjälte” och ”kändis” att fungera som frames, som 

ställs mot varandra.  Med hjälp av framing kan medier skapa olika mediebilder av personer, 

exempelvis ”skurkar” och ”hjältar”.  

Material och metod 

 

Under denna rubrik redovisar vi det material som vi har valt för vår undersökning. Här tar vi 

upp de metoder vi valt att använd för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Undersökningens problem och felkällor kommer att redovisas här.  

                                                           
66 Radford, Peter: Lifting the spirits of the nation: British boxers and the emergence of the national sporting hero at the time 

of the Napoleonic wars. Routledge: Taylor & Francis Group. 2005. s. 267-268 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609  
67 Falkheimer, Jesper ”Medierna och kampen om innehållet”, i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper: Medierna och demokratin. 

Studentlitteratur. 2012. s. 163 
68 Strömbäck, Jesper ”Journalistiken och politiken”, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper: Medierna och demokratin. 

Studentlitteratur. 2012. s. 271 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10702890590950609
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Metod 

Undersökningen gjordes utifrån två metoder: kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys. Vi hade förhoppningen att de skulle komplettera varandra och ge ett 

sanningsenligt resultat. Den kvantitativa innehållsanalysen skulle ge oss möjligheten att dra 

generella slutsatser av ett större material.69 Den kvalitativa textanalysen använde vi för att gå 

på djupet av artiklarna. Metoden gav oss möjligheten att besvara frågor vi tyckte var svåra att 

besvara genom en kvantitativ innehållsanalys, exempelvis frågor om journalistens ordval och 

tonfall.70  

Även en intervju med Bahta, genom Ulf Friberg, Bahtas tränare, kommer att tas upp. Detta för 

att få en inblick i hennes tankar angående situationen och inte för att komplettera vårt resultat. 

Etiska överväganden  

Det är viktigt med etiska överväganden när forskning kan relateras till specifika personer. När 

författare har presenterat huvudpersonerna i en uppsats för läsare måste författarna på något 

sätt kontakta huvudpersonerna. Offentliga personer redovisas ofta öppet i studier.71 Aregawi 

och Bahta är båda offentliga personer och därför tycke vi att det var acceptabelt att skriva om 

deras bakgrunder. Vi hade även i åtanke att Bahtas intervju endast skulle användas för denna 

forskningsuppgift, och inget annat. Det finns några krav som ingår i individskyddskravet i 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att forskaren ska informera huvudpersonerna om forskningens syfte. Vi tog 

kontakt med Bahtas tränare och Aregawis manager för att få intervju med Aregawi och Bahta 

samt informera om studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om att huvudpersonerna själva får 

bestämma sin delaktighet. Aregawis manager menade att Aregawi inte hade tid för intervju. 

Vi respekterade detta och fick därför nöja oss med en intervju med Bahtas tränare. 

Nyttjandekravet handlar om att intervjupersonernas uttalanden endast får användas för den 

tänkta studien som intervjun görs för. Intervjun med Bahtas tränare har endast använts i denna 

uppsats. Information om Aregawi och Bahta kommer från offentliga källor och är tillgängliga 

för allmänheten.72 

                                                           
69 Nilsson, Åsa ”Kvantitativ innehållsanalys”, i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke. Metoder i kommunikationsvetenskap, 

Studentlitteratur. 2010. sid 119 
70 Nilsson, Åsa ”Kvantitativ innehållsananalys”, i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke. Metoder i kommunikationsvetenskap, 

Studentlitteratur. 2010. sid 122 
71 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas. Uppsatshandbok. Uppl 2.1 Studentlitteratur 2012 s. 112-114 
72 Codex. Forskningsetiska principer 2009 s. 6-14 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Den kvantitativa innehållsanalysen  

En kvantitativ innehållsanalys ger möjligheten att kunna dra generella slutsatser av ett 

resultat. Här används variabler som fungerar som standardiserade frågor som ställs till ett 

innehåll, exempelvis en artikel. Syftet med en kvantitativ innehållsanalys är att kunna uttala 

sig om ett större material än det som analyserats. Det finns fyra begrepp som är centrala för 

kvantitativa innehållsanalyser: objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. 

Objektiviteteten står för att analysen ska bli densamma oavsett vem som gör den och 

systematik betyder att analysens tillvägagångssätt ska beskrivas noggrant. Analysens kvantitet 

betyder att analysens variabler ska bestämmas så att de kan fastställa statistiska samband samt 

analysens manifest innehåll betyder att analysen ska begränsas till att endast analysera det 

som går att se vid första anblick i exempelvis en artikel. Sedan ska analysenheter tas ut, 

exempelvis i medievalsundersökningar blir nyhetsartiklar analysenhet. Det är analysenheterna 

som frågorna ställs till, med andra ord blir variablerna det som ett kodschema består av. 

Variablerna har sedan olika värden, variabelvärden. Om analysenheten är tidningsartiklar kan 

en variabel vara medier med olika variabelvärden, exempelvis Dagens Nyheter eller 

Aftonbladet. Alla variabelvärden får därefter en kod. Koderna utgör ett kodschema.73 

Variabeln Artikelns vinkel hade variabelvärdet Idrottslig respektive Privatliv. En 

idrottsvinklad text handlade om idrottsprestationer eller idrottsskador. Privatvinklade artiklar 

handlade om Aregawis skandaler eller Bahtas flyktinghistoria. Om artikeln handlade om både 

idrottsliga prestationer och skandaler, gjordes en övervägning om vad journalisten skrivit 

mest om. Detsamma gjordes vid variabeln Reporterns källor. Variabeln Pratminus från 

löperska hade variabelvärdet Ja respektive Nej. Denna användes för att se om journalisten gett 

löperskan en chans till egna kommentarer.  

Variabeln Tolk hade även här variabelvärdet Ja eller Nej. Om journalisten skrivit att tolk 

förekommit under intervjusammanhang, blev variabelvärdet Ja. Med andra ord var det 

journalistens information om tolk förekom som avgjorde om det blev ett Ja eller Nej som 

variabelvärde.  

Variabeln Reporterns egna värderingar hade variabelvärdet Ja eller Nej. Värderingar räknade 

vi som egna åsikter från journalistens sida.  

 

                                                           
73 Nilsson, Åsa. ”Kvantitativ innehållsnalys”, i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke. Metoder i kommunikationsvetenskap 

Studentlitteratur. 2010. sid 121-133 
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Till innehållsanalysen utformade vi nio stycken variabler med olika variabelvärden: 

Variabel   Variabelvärde  

Medier   Aftonbladet  

  Expressen  

  Svenska Dagbladet  

  Dagens Nyheter 

  Göteborgs-Posten  

  Metro STHLM 

  Kungälvs-Posten  

   
Artikeltyp   Reportage  

  Nyhetsartikel 

  Personporträtt  

  Notis  

   
Artikelns vinkel  Idrottslig  

  Privatliv  

   
Artikelns placering   Dubbeluppslag  

  Enkelsida  

   
Reporterns källor   Tidigare medier  

  Statistik  

  Muntliga källor  

  Myndighet  

  Reporterns egna  

   
Har etnisk bakgrund nämnts?  Ja 

  Nej  

   
Pratminus från löperska   Ja 

  Nej  

   
Tolk   Ja 

  Nej 

   
Reporterns egna värderingar   Ja 

  Nej  

Tabell 1: Tabellen visar vilka variabler vi hade som utgångspunkter vid den kvantitativa innehållsanalysen.  

Undersökningsmaterial och urval  

Den kvantitativa innehållsanalysen gjordes på 13 artiklar per tidning och vi använde oss av 

sju stycken svenska tidningar. Totalt blev det 155 artiklar. Tidningarna vi analyserade under 

den kvantitativa innehållsanalysen var två kvällstidningar: Aftonbladet och Expressen och två 

morgontidningar: Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN). Vi valde även att 
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analysera Göteborgs-Posten, Metro Stockholm (Metro STHLM) och Kungälvs-Posten. Valet 

av två kvällstidningar och två morgontidningar var för att få en jämnhet och bredd på 

artiklarna. Aftonbladet, Expressen, SvD och DN är rikstidningar som vi tror täcker de 

viktigaste nyheterna i Sverige. Vi analyserade även två lokaltidningar, en tidning som skriver 

om nyheter där Meraf Bahta (Kungälvs-Posten) bor och en där Abeba Aregawi (Metro 

STHLM) bor. Analysen som utfördes på Kungälvs-Posten gjordes endast på artiklar som var 

skrivna om Bahta och de analyser som gjordes på Metro Stockholm utfördes bara på Aregawi. 

Vi ville även analysera en ”neutral morgontidning” (Göteborgs-Posten) för att se hur den 

tidningen uppmärksammar löperskorna. Med tanke på att ingen av löperskorna kommer från 

Göteborg hade vi förhoppningen om att rapporteringen skulle vara likartad mellan Aregawi 

och Bahta. Anledningen till att vi inte valde en annan ”oberoende tidning” var att Göteborgs-

Posten är Västsveriges största morgontidning.74 Göteborgs-Posten kommer att ingå i gruppen 

morgontidningar. 

Undersökningen utfördes på mediebevakningen under åren 2013-2014. Eftersom 

undersökningen gjordes under 2014 satte vi stopp på rapporteringen av löperskorna efter 

oktober månad, det var runt den tiden som arbetsprocessen påbörjades. Anledning till att 

dessa år valdes var för att det var mycket uppståndelse kring löperskorna under 2013 och 

2014. Medier rapporterade mycket om dem, både med fokus på idrottsprestationer och deras 

privatliv. Då vi använde oss av 13 artiklar från varje tidning av varje löperska fick vi göra ett 

undantag på en av tidningarna. Svenska Dagbladets rapportering av Bahta visade endast 12 

artiklar utifrån vårt urval. Eftersom de flesta tidningar som vi valt oftast endast hade 13 

artiklar inom vår tidsram fick vi avgränsa artiklarna till 13, även om det fanns fler om 

Aregawi.  Sökorden som vi använde oss av var ”Abeba Aregawi” och ”Meraf Bahta”.  

Ett problem som uppstod var att det fanns mer material om Aregawi än vad det fanns om 

Bahta. När vi skulle göra vår bakgrundsresearch inför arbetet märkte vi att radio, TV och 

tidningar skrev/sände mer om Aregawi. I Mediearkivets sökmotor fanns det 6398 artiklar 

mellan 2013 och 2014 om Aregawi och om Bahta fanns det endast 1665 artiklar under samma 

period. Vi gjorde en avgränsning till att deras namn skulle finnas med i ingress och/eller i 

rubriken och artiklarna kom från alla tidningar i Sverige.   

Detta gjorde att vi blev begränsande i hur vi skulle lägga upp vår undersökning. Till en början 

hade vi tänkt att det skulle vara två morgontidningar och två kvällstidningar där vi skulle 

                                                           
74 Göteborgs-Posten. Göteborgs-Posten. Lokalsinne i världsklass. Krönlein, Cecilia. Okänt datum. 

http://info.gp.se/omgp/1.1139529  

http://info.gp.se/omgp/1.1139529
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analysera 150-200 artiklar. Det visade sig att det inte fanns tillräckligt många artiklar om 

Bahta och därför fick vi lägga till en lokaltidning per löperska och en till rikstidning. Den 

kvantitativa innehållsanalysen hamnade därför på 155 artiklar totalt, därav 77 artiklar om 

Bahta och 78 artiklar om Aregawi.    

Vi gjorde en avgränsning efter vilken typ av artiklar vi skulle undersöka, vi valde 

personporträtt, nyhetsartiklar, reportage och notiser. Krönikor och endast idrottresultat uteslöt 

vi eftersom idrottsresultat bara är siffror och statistik som inte kan besvara våra 

frågeställningar. Krönikor använde vi oss inte heller av eftersom krönikor baseras på åsikter 

och det vi valt att analysera skulle vara journalistik utan tyckande. När valet av tidningar 

gjordes undersökte vi delvis hur mycket tidningarna hade rapporterat om löperskorna och 

främst då Bahta eftersom det rapporterats minst om henne. Delvis för att få en bredd av olika 

tidningstyper. 

Eftersom det var stor skillnad på rapporteringen av löperskorna blev urvalsprocessen olika. I 

de flesta fall fick vi ta alla artiklar som fanns om Bahta (med undantag för Göteborgs-Posten 

och Kungälvs-Posten) men i Aregawis fall fick vi göra ett slumpmässigt urval av artiklar. 

Detta gjorde att vårt urval inför den kvantitativa analysen bestod av både idrottsartiklar och 

artiklar fokuserade på deras privatliv.  

Den kvalitativa textanalysen 

 

En kvalitativ textanalys är en djupgående metod av ett mindre antal texter. Forskarens 

tolkning tar större plats när denna metod används, då texter studeras både på makro- och 

mikrostrukturell nivå. På makronivå studeras textens tema och om rubrik, ingress och 

brödtext samspelar med varandra. Mikroanalysen går djupare in på ordval och koherens, 

vilket vi valt att undersöka extra noga.75 

Det viktigaste som en journalist måste ha med sig i ryggsäcken är ämneskunskap. Hen måste 

även kunna förmedla information till läsaren på ett objektivt sätt med underbyggda sannolika 

argument. Detta kan journalisten uppnå genom att ställa de rätta frågorna till sin/sina 

intervjupersoner.76 Den kvalitativa textanalysen skulle hjälpa oss att få svar om journalisterna 

på de valda tidningarna framställt och intervjuat dem på ett objektivt sätt. Har de rätta 

frågorna ställts, eller kan vissa frågor räknas som närvarande implikationer? 

                                                           
75 Berglez, Peter ”Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats och Larsson, Larsåke. Metoder i kommunikationsvetenskap.  

Studentlitteratur. 2010. s. 275-277 
76 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten: Nyheter: att läsa tidningstext (1999) Ordfront Förlag. S. 46 
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I vår kvalitativa textanalys valde vi ut 6 artiklar per löperska, där undersökningen gjordes på 

samma tidningar som vid den kvantitativa innehållsanalysen. Ett undantag gjordes på 

lokaltidningarna, där fick löperskorna varsin artikel (Metro STHLM för Aregawi och 

Kungälvs-Posten för Bahta). Artiklarna för vår kvalitativa textanalys blev totalt 12 stycken. 

Vi utformade ett antal frågor för att analysera artiklarna på mikronivå. Tillslut blev det 8 

frågor från Lundgren, Ney och Thuréns checklista inför en kvalitativ textanalys: 

 

– Presentation av artikeln: var, när och hur är artikeln publicerad, vilken tidning är artikeln 

publicerad i, vilken avdelning ligger texten under och vilken genre ingår texten i. Samt vad 

handlar artikeln om vid första anblick. 

– Vad förmedlar rubrik och ingress? 

– Hur är materialet vinklat? Vad sätts i förgrund och vad sätts i bakgrund, är det något som 

förtigs? 

– Vilken scen väljer reportern och vem får spela vilken roll? 

– Hur ser ordval, stil och ton ut i artikeln? 

– Använder reportern sig av värdeladdade ord? 

– Finns det närvarande implikationer? 

– Har reportern en färdig slutsats eller bjuder reportern in läsaren till egna tolkningar? 77 

Vi började med att dela upp artiklarna mellan oss så att båda fick 6 artiklar var att analysera 

enligt frågorna ovan. Vi varierade analysen på det sättet att ena studenten analyserade en 

artikel i Dagens Nyheter om Abeba Aregawi medan den andra studenten tog Dagens Nyheters 

artikel om Meraf Bahta. Detta gjorde vi för att vi inte skulle få någon favoritlöpare eller 

favorittidning samt för vår egen skull där variation skulle ges. Analysen utfördes genom att vi 

enskilt läste igenom de valda artiklarna och besvarade frågorna. 

Undersökningsmaterial och urval 

Inför den kvalitativa textanalysen ville vi ha så långa artiklar som möjligt för att kunna 

besvara de frågor vi tagit ur Lundgren, Ney och Thuréns bok. Urvalet gjordes därför utifrån 

textens längd och storlek. Vi hade ett krav på att artikeln helst skulle vara en dubbelsida, om 

inte det var möjligt så skulle det vara en helsidig artikel. Genom Mediearkivets sökmotor 

ställde vi in inställningarna på samma inställningar som vi haft vid den kvantitativa 

                                                           
77 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten: Nyheter: att läsa tidningstext. Ordfront Förlag. 1999. s. 142-143 



24 
 

innehållsanalysen för att få ett jämförbart resultat. Vi valde åren 2013-2014 samt att artiklarna 

fick vara publicerade senast i oktober 2014, artiklar från november 2014 och framåt uteslöts.  

Ett annat krav var att löperskornas namn skulle finnas med i ingress och/eller rubrik för att vi 

skulle vara säkra på att artikeln handlade om just dem. Tillslut bestämde vi oss för att endast 

artiklar från den namngivna tidningen skulle komma upp, vi tog en tidning i taget vid 

analysen. Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen analyserade vi endast 

nyhetersartiklar, reportage och personporträtt. Vi tog bort notiser. Genom uppsatsens gång har 

vi varierat analyserna mellan oss, vi har fokuserat på material som skulle besvara våra 

frågeställningar samt försökt kontakta uppsatsens huvudpersoner. 

Reliabilitet och validitet  

I både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa textanalysen delade vi upp 

arbetet mellan oss, för att skapa reliabilitet.78 Vid den kvantitativa innehållsanalysen hade vi 

diskuterat variabelvärdenas betydelse för att resultatet skulle bli så likvärdigt som möjligt. Det 

som dock kan öka felmarginalen i vår kvantitativa innehållsanalys är om artikeln haft fler 

vinklar eller källor. Vi diskuterade problemet sinsemellan innan kodningen och kom fram till 

att det som journalisten skrev mest om skulle bli artikelns vinkel. Dock kan det uppstå 

tillfällen då det är svårt att avgöra vad journalisten fokuserar mest på. En annan felmarginal 

var att urvalet av artiklar vi den kvantitativa innehållsanalysen blev olika, eftersom det fanns 

fler artiklar om Aregawi.  

Vi delade upp tidningarna mellan oss. Den ena kodade för Aftonbladet och Dagens Nyheter 

för Aregawi och den andra personen kodade för Bahta för samma tidningar. Sedan bytte vi 

löperska mellan oss för att koda en varsin lokaltidning och Göteborgs-Posten. Vi bytte sedan 

igen för att koda ännu en kvällstidning och en morgontidning. Vi gjorde detta byte för att öka 

trovärdigheten i vår undersökning samt för att vi inte skulle favorisera en av löperskorna.  

Från början hade vi valt ut 12 frågor inför den kvalitativa textanalysen. Vi insåg dock att vissa 

frågor inte kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar, därför valdes vissa frågor bort 

genom ett urval för att även öka validiteten. Detta för att få svar på våra frågeställningar och 

ingenting annat, och på så sätt öka validiteten.79 Eftersom vi använt oss av en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ textanalys har studien ändå relativt hög reliabilitet.80 

                                                           
78 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare 2 uppl. Liber 2007 S. 26 
79 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare 2 uppl. Liber 2007 S. 26 
80 Holme, Idar Magne, Krohn Solvang, Bernt & Nilsson, Björn. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur 1997 s.163 
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Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

 

Här presenteras resultatet av våra analyser följt av slutsatser. Närmast har vi sammanställt ett 

överblicksdiagram över hur skillnaderna sett ut efter den kvantitativa innehållsanalysen. 

 

Tabell 2: Denna tabell visar att det förekommit fler intervjuer med Aregawi, hennes etnicitet har nämnts mer 

samt att det skrivits mer om hennes skandaler än om Bahtas flyktinghistoria. 

Etnicitetfaktorn visar hur många procent av artiklarna som nämnde löperskans etnicitet. 

Idrottsvinkeln visar antalet artiklar i procent som hade en idrottsvinkel. Den tredje stolpen 

visar hur många artiklar i procent som istället fokuserade på privata ämnen. Den fjärde 

stolpen visar hur många artiklar i procent där en tolk förekommit och den sista stolpen visar 

hur många artiklar som är skrivna av en reporter som intervjuat löperskan.  

Tolk  

En intressant variabel att analysera var om reportern använt sig av tolk eller inte när hen gjort 

en intervju med löperskorna. I de valda artiklarna har ingen journalist använt sig av tolk i 

Bahtas fall. Det var 83 % av artiklarna där journalisten inte använt sig av tolk när de intervjuat 

Aregawi. Av de 13 artiklar som vi analyserat från Metro STHLM var det endast två artiklar 

där journalisten använt sig av tolk. 
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Endast 15 % av kvällstidningarna hade använt sig av tolk och hela 85 % hade inte använt sig 

av tolk vid en intervju med Aregawi. Journalisterna som skrev för morgontidningarna hade 

använt sig något mer av tolk i jämfört med kvällstidningarna, 18 % av alla morgontidningarna 

hade tolk. Även lokaltidningarna hade få tolkar, 15 % hade tolk medan 85 % inte hade tolk.  

Enligt de Pressetiska reglerna är en av massmediers viktigaste uppgifter att ge korrekta 

nyheter.81 Abeba Aregawi har sedan hon kom till Sverige haft svårt att lära sig svenska och 

har i många intervjuer i våra angivna tidningar nämnt sina språksvårigheter. Ibland har 

reportern fått byta till engelska för att Aregawi ska förstå frågan.82 I en annan artikel har 

Aregawis tolk fått be om att hennes uttalande inte skulle publicerats eftersom hon inte förstått 

frågan och därför framstått som provocerande.83 I en intervju till Runners World menar 

Aregawi att hon inte kan prata svenska tillräckligt bra för att ställa upp på intervju. Hon vill 

därför använda sig av tolk för att inte bli missförstådd.84 

                                                                                                                    1 = en artikel 

Abeba Aregawi: Tolk Ja/Nej   

 Ja Nej  

Kvällstidning  4 22 

Morgontidning  7 32 

Lokaltidning 2 11 

Totalt: 13 65 

                                                                                                                     N = 78 artiklar 

Tabell 3: Tabellen visar hur många artiklar där en tolk förekommit för att hjälpa Aregawi under en intervju. 

Trots att Bahta och Aregawi kom till Sverige under ungefär samma tidsperiod har Bahta 

bättre språkkunskaper i svenska. I de artiklar vi analyserade hade Bahta aldrig tagit/fått hjälp 

av tolk. Aftonbladet publicerade en text som handlade om Bahtas distansbyte och som även 

tar upp Bahtas chanser inför EM i Zürich 2014. I texten finns ett pratminus där reportern 

                                                           
81 PO, allmänhetens pressombudsman. Etiska regler för press, TV och radio. Okänt datum. 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
82 Karlsson, Erik. Abeba Aregawi: Är mitt privatliv. Aftonbladet. 2014-03-04  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18480655.ab  
83 Broström, Lapidus & Weinemo. Abeba Aregawi: ”Min tro tillåter inte det”. Expressen. 2013-08-15 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/abeba-aregawi-min-tro-tillater-inte-det/  
84 Gysing, Kenneth. Abeba & OS-drömmen. Runner’s World. No 4 (2011) http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-

svensk-till-os.htm  

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article18480655.ab
http://www.expressen.se/sport/friidrott/abeba-aregawi-min-tro-tillater-inte-det/
http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-svensk-till-os.htm
http://www.runnersworld.se/artiklar/abeba-svensk-till-os.htm
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utvärderar hennes svenska språkkunskaper. ”Ja, vi är bra kompisar, säger Meraf som pratar en 

bra svenska efter sina fem år i Sverige.”85 

                                                                                   1 = en artikel 

Meraf Bahta: Tolk Ja/Nej  

 Ja Nej 

Kvällstidningar 0 26 

Morgontidningar  0 38 

Lokaltidningar  0 13 

Totalt: 0 77 

                                                                                                            N= 77 artiklar 

Tabell 4: Tabellen visar hur i hur många artiklar som journalisten använt sig av tolk under en intervju med 

Meraf Bahta 

Privatvinkel respektive idrottsvinkel 

Vi ville undersöka hur många artiklar som hade en idrottslig vinkel respektive hur många 

artiklar som hade en privatvinkel. Under privatvinklade texter ansåg vi Aregawis skandaler 

som privatvinklade ämnen.  

Resultatet visade att artiklarna om de idrottsliga prestationerna dominerade hos Aregawi. I 

kvällstidningarna var det 31 % som fokuserat på hennes privatliv under 2013-2014 perioden 

och 69 % med en idrottsvinkel. Morgontidningarna hade 79 % idrottsartiklar och 21 % 

artiklar med fokus på privatlivet. Lokaltidningarna fokuserade även de mest på idrottsliga 

artiklar, 77 % medan 23 % var privatvinklade texter. Detta visar att kvällstidningarna är den 

typen av tidning som fokuserar mest på Aregawis skandaler (med 31 %), en skillnad på 

närmare 10 procentenheter från morgon-och lokaltidningarna.  

 

Totalt var det 76 % som hade en idrottsvinkel och 24 % fokuserade på löperskans privatliv, 

det vill säga 59 artiklar som hade en idrottslig vinkel av de 78 möjliga.  

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                           
85 Wennerholm, Mats. Guldfavorit – då kan hon byta distans. Aftonbladet. 2014-06-23  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19100845.ab  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article19100845.ab
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                                    1 = en artikel 

Abeba Aregawi: Idrottsvinkel respektive privatvinkel 

 Idrott Privatliv 

Kvällstidningar  18 8 

Morgontidningar  31 8 

Lokaltidningar  10 3 

Totalt: 59 19 

                                                                                                       N= 78 artiklar 

 Tabell 5: Tabellen visar att det var fler artiklar med idrottslig vinkel.  

 

Under privatvinklade texter tolkade vi Bahtas flyktinghistoria som ett privatvinklat ämne. När 

vi analyserade reporterns vinkel låg reporterns fokus mest på Bahtas idrottsliga prestationer. 

Det var 81 % av de totalt 77 artiklarna som hade en idrottslig vinkel och endast 19 % hade 

fokus på privatlivet. 69 % av alla kvällstidningar hade en idrottslig vinkel medan 31 % hade 

fokuserat på Bahtas bakgrund. Morgontidningarna hade 89 % idrottsvinklade texter och 11 % 

privatvinklade texter till skillnad från Aregawi där privatvinkeln låg på 21 %, en skillnad på 

10 procentenheter mellan löperskorna.  

                                                                                                        1= en artikel  

Meraf Bahta: Idrottsvinkel respektive privatvinkel 

 Idrott Privatliv 

Kvällstidningar 18 8 

Morgontidningar 34 4 

Lokaltidningar 10 3 

Totalt: 62 15 

                                                                                                        N= 77 artiklar 

Tabell 6: Journalisterna skrev fler idrottsartiklar än privatartiklar om Bahta. 

Under 2013-2014 var det inte lika många svenska tidningar som publicerade artiklar med en 

privatvinkel om Bahta som det var hos Aregawi. I Bahtas fall var det 15 privatvinklade texter 

och 62 artiklar om idrottsliga ämnen. Det fanns även en intressant skillnad i om reportern 

intervjuat Bahta inför en idrottslig artikel. Det var 27 stycken artiklar där reportern fått ett 

pratminus från Bahta inför en idrottslig artikel och 35 där det saknades intervju, 44 % hade 

intervjuat Bahta. När reportern skrivit en idrottvinklad artikel om Aregawi har vi kommit 

fram till att reportern endast pratat med Aregawi 35 gånger av 59, vilket är 59 %. Detta 

betyder att reportrar träffat Aregawi mer vid en idrottvinklad text.  
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Etnicitet  

En annan intressant fråga var om deras etniska bakgrund nämndes i artikeln. Som journalist är 

det viktigt att göra överväganden när och om det är nödvändigt att skriva ut etnisk bakgrund, 

kön, sexuell läggning, yrke, med mera.86 I många av de artiklar som vi har analyserat har 

fokus legat på framgångar, där deras etniska bakgrund inte är nödvändig information för att 

läsaren ska förstå sammanhanget.  

Hälften av alla artiklar i kvällstidningarna nämnde Aregawis etniska bakgrund, 50 %. En 

aning mer journalister hade nämnt Aregawis etniska bakgrund i morgontidningarna, 54 %. I 

lokaltidningarna var det 38 % av artiklarna där Aregawis etnicitet nämndes. 

morgontidningarna skrev med andra ord mest om Etiopien och lokaltidningen minst. 

                                                                                                                       1= en artikel 

Abeba Aregawi: Etnicitet Ja/Nej  

 Ja  Nej  

Kvällstidningar  13 13 

Morgontidningar  21 18 

Lokaltidning  5 8 

Totalt:  39 39 

                                                                                                                       N= 78 artiklar 

Tabell 7: Tabellen visar hur många gånger Aregawis etnicitet har nämnts i artiklarna.  

Bahtas bakgrund nämndes 14 gånger av 26, 54 % i kvällstidningarna. I morgontidningarna var 

det betydligt mindre (procentuellt) som skrivit om Bahtas bakgrund, 34 %. Kungälvs-Posten 

hade skrivit om Bahtas etniska bakgrund i 6 av 13 artiklar, det vill säga 46 %. Totalt var det 

43 % som nämnt Bahtas etnicitet och 50 % som nämnt Aregawis bakgrund.  

                                                                                                                 1= en artikel 

Meraf Bahta: Etnicitet Ja/Nej 

 Ja Nej  

Kvällstidningar  14 12 

Morgontidningar  13 25 

Lokaltidning  6 7 

Totalt: 33 44 

                                                                                                                  N= 77 artiklar      

Tabell 8: Denna tabell visar hur många gånger som Eritrea nämnts i de valda artiklarna. 

                                                           
86 PO, allmänhetens pressombudsman. Etiska regler för press, TV och radio. Okänt datum. 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
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Trots att många av artiklarna nämnde löperskornas bakgrund är det mycket som tyder på att 

deras prestationer betytt mycket för svensk friidrott. Ett exempel är Anders Lindblad som 

skrev en krönika om friidrott-EM och att det nu är möjligt för Sverige att ta fler 

löparmedaljer. Detta bland annat tack vare Abeba Aregawi och Meraf Bahta.87 Även på 

Göteborgs friidrottsklubbs hemsida skrev de redan 2002 om den kvinnliga torkan inom lång-

och medeldistans.88 

Reporters intervju med löperska  

Vi undersökte hur många gånger reportern intervjuat Aregawi och Bahta. Som journalist är 

det intervjun som är det viktigaste arbetsredskapet men under intervjun är det nästan lika 

viktigt att kunna skapa ett förtroende till intervjupersonen för att få fram de svar som 

tidningen söker.89   

Av de 78 artiklar som vi analyserat var det 41 artiklar där reportern intervjuat Aregawi för sin 

artikel, detta motsvarar 53 % av de 78 artiklar. Med andra ord var det 37 artiklar där reportern 

inte träffat Aregawi för en intervju. Som journalist är det viktigt att höra båda parters sidor 

och om kritik mot någon förekommer i artikeln ska reportern sträva efter att ge personen 

möjlighet att bemöta kritiken.90 I Aregawis fall var det 13 artiklar som reportern skrivit en 

artikel med en privatvinkel och inte intervjuat henne. Totalt var det 19 privatvinklade artiklar 

om Aregawi, där 13 artiklar inte innehöll pratminus från henne. Journalisterna vid 

kvällstidningarna hade intervjuat Aregawi 62 % av alla gånger hen skrivit en artikel om 

henne. Det var 38 % då Aregawi inte blivit intervjuad av journalisterna på kvällstidningarna. 

Journalisterna på morgontidningarna hade intervjuat Aregawi 56 % av alla gånger de skrivit 

en artikel under 2013-2014 om henne. En stor skillnad syntes gentemot lokaltidningarna där 

det var 23 % som intervjuat Aregawi. Sammanlagt var det 47 % då reportern inte intervjuat 

Aregawi men ändå skrivit en text.   

 

 

 

                                                           
87 Lindblad, Anders. ”Tre svenska löpmedaljer för Sverige vore unikt” Svenska Dagbladet 2014-08-12 

http://www.svd.se/sport/de-storsta-svenska-hoppen-i-friidrotts-em_3814588.svd  
88 Crona, Per.  Göteborgs friidrott 2002-05-30 

http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Distrikten/GoteborgsFriidrottsforbund/Lankar/ArkivPelleskronika1998-

2011/MalinEwerloftackarforsig/  
89 Häger, Björn, Reporter 1. uppl. Nordstedts. 2009. s. 181-191 
90 PO, allmänhetens pressombudsman. Etiska regler för press, TV och radio. Okänt datum. 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  

http://www.svd.se/sport/de-storsta-svenska-hoppen-i-friidrotts-em_3814588.svd
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Distrikten/GoteborgsFriidrottsforbund/Lankar/ArkivPelleskronika1998-2011/MalinEwerloftackarforsig/
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Distrikten/GoteborgsFriidrottsforbund/Lankar/ArkivPelleskronika1998-2011/MalinEwerloftackarforsig/
http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
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                                                                                                        1 = en artikel 

Abeba Aregawi: Intervju med löperska   

 Ja Nej  

Kvällstidningar  16 10 

Morgontidningar  22 17 

Lokaltidning 3 10 

Totalt: 41 37 

                                                                                                        N= 78 artiklar 

Tabell 9: Tabellen visar uppdelningen mellan tidningarna i hur många gånger som reportern intervjuat Aregawi 

inför sin artikel.  

Journalisterna från kvällstidningarna hade intervjuat Bahta 58 % av alla gånger de skrivit en 

artikel om henne. Det vill säga 42 % då de inte intervjuat henne i kvällspressen. Journalisterna 

på morgontidningarna hade intervjuat Bahta 32 % av alla gånger de skrivit en artikel om 

henne samt 46 % av alla artiklar i lokaltidningen hade en intervju med henne. Sammanlagt för 

alla tidningar var det 57 % då reportern inte intervjuat Bahta, men ändå skrivit en artikel om 

henne.  

                                                                                                          1 = en artikel 

Meraf Bahta: Intervju med löperska  

 Ja Nej  

Kvällstidningar  15 11 

Morgontidningar  12 26 

Lokaltidning  6 7 

Totalt: 33 44 

                                                                                                          N= 77 artiklar 

Tabell 10: Tabellen visar uppdelningen mellan tidningarna i hur många gånger som reportern intervjuat Bahta 

inför sin artikel. 

Skillnaderna mellan Aregawi och Bahta är att reportern inte tagit sig tiden/fått chansen att 

prata med Bahta lika mycket som med Aregawi. Av alla tillfällen var det 53 % av alla 

journalister som fått en intervju med Aregawi medan det endast var 43 % som fått chansen till 

intervju med Bahta. 

Resultat kvalitativ textanalys: Bahta och Aregawi 

  

För att på ett enkelt sätt kunna besvara vår frågeställning om vilka skillnader det finns i de 

olika tidningarna: morgon-och kvällspress samt närmsta lokaltidning, har vi delat upp 
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tidningarna i underrubriker: Morgontidningar, kvällstidningar och lokaltidningar. Ord och 

citat i fetad text är exempel som vi valt att framhäva.  

Abeba Aregawi: 

Morgontidningar  

Här ingår Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten som motsvarar totalt tre 

artiklar.  

Nyhetsartikeln ”Världsrekord målet i Globen” publicerades i Dagens Nyheter 2014-02-05.91 

Artikeln handlar om Abeba Aregawis tankar inför att slå världsrekordet på 1500 meter på XL-

galan 2014. I artikeln framställs Aregawi som professionell genom att inte nervärdera sin 

egen förmåga att springa bra, trots att reportern påpekar att det precis har slagits ett 

världsrekord på samma distans. Det som genomsyrar texten är att reportern ständigt 

ifrågasätter Aregawis form. Reportern skriver om Aregawis magproblem, medan Aregawi 

försvarar sig med att säga att hon är frisk och stark. Trots hennes professionalitet framställs 

hon som blyg och osäker genom orden som reportern använder. Reportern förklara alltid vad 

Aregawi gör efter ett pratminus, exempelvis, ”(…) skrattar Aregawi blygt” och ”(…) säger 

hon och ser sig omkring”. När det kommer till ordval och tonfall använder reportern 

upprepningar och närvarande implikationer. Ett exempel är att hen skriver ”den svenska” 

innan Aregawis namn mer än en gång, detta syns redan i ingressen. Reportern skriver tydligt i 

ingressen att Aregawi är på en ”blixtvisit” i Sverige, nästa mening innehåller även ordet 

”besök”. Redan i första stycket får läsaren en påminnelse om att Aregawi inte är från Sverige.  

Hon framställs inte bara som professionell utan även som överlägsen. Reportern skriver ut 

hennes meritlista samt: ”Suget efter Aregawi är så stort att hon får en alldeles egen pressträff 

medan resten av de tävlande träffar medierna i dag, onsdag”. 

”Mitt första mål är världsrekordet” är en nyhetsartikel publicerad i Svenska Dagbladet 2013-

11-27.92 Denna artikel handlar om vilka mål Aregawi har inför framtiden. Här framställs hon 

som en idrottsstjärna, då reportern skriver om hennes meriter redan i början av artikeln, 

läsarens förstår att hon är något utöver det vanliga. Genom ordval som ”makalöst löparår” och 

                                                           
91 Palmgren, Nils. Världsrekord målet i Globen. Dagens Nyheter. 2014-02-05 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402051CFBE84E90AA0BD8BE4E677C

6D38E90F&serviceId=2 
92 Lindblad, Anders. ”Mitt första mål är världsrekordet” Svenska Dagbladet 2013-11-27. http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05080320131127D2D0382DE7A55AFB96C5A1CB

5477E403&serviceId=2  

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402051CFBE84E90AA0BD8BE4E677C6D38E90F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402051CFBE84E90AA0BD8BE4E677C6D38E90F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402051CFBE84E90AA0BD8BE4E677C6D38E90F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05080320131127D2D0382DE7A55AFB96C5A1CB5477E403&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05080320131127D2D0382DE7A55AFB96C5A1CB5477E403&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05080320131127D2D0382DE7A55AFB96C5A1CB5477E403&serviceId=2
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Förutom hård träning ägnar Abeba mycket tid till att lära sig svenska. 

Hon försöker allt mer att klara av intervjuer på svenska och den här 

dagen har hon förberett sig genom att skriva ner flera nyckelord i 

handflatan. 

 

citatet ”Hon vann allt som gick att vinna”, framställer reportern henne som överlägsen. Det 

som genomsyrar artikeln är att Aregawi är en supertalang. Precis som i artikeln från Dagens 

Nyheter använder även denna reporter sig av ordet ”blixtvisit”.  

I slutet av artikeln skriver reportern om Aregawis språkkunskaper i svenska, då han förklarar 

att hon ägnar mycket tid åt att studera språket,      

Nyhetsartikeln ”Världsmästerligt” publicerades i Göteborgs-Posten 2013-08-16.93 Artikeln 

handlar om Aregawis VM-guld på 1500 meter. Även i denna artikel framställs Aregawi som 

en idrottsstjärna och journalisten gör det klart för oss att det inte finns något tvivel om det,  

”Där fick hon stående ovationer när hon i finalen krossade allt motstånd och vann EM-guldet 

nästan tio sekunder före närmaste konkurrent.” Journalisten intervjuar Aregawi om hennes 

åsikt angående nykomlingen Irene Ekelund. På så sätt framställs Aregawi som en 

friidrottsexpert med kunskap och erfarenhet. Precis som det står i rubriken framställs hon som 

en ”världsmästerlig” idrottare.  Ordval och ton i meningsuppbyggnaderna är till hennes fördel 

genom texten. Journalisten försvarar Aregawi när det gått dåligt för henne under en tävling, 

”(…) bland dem fanns den uppenbara. Missen från OS, då Aregawi höll på att falla över en 

konkurrent och fick nöja sig med femte platsen.”  

Journalisten gjorde ett val i att försvara henne genom att skriva att hon höll på att falla över en 

konkurrent, istället för att endast nämna hennes femte plats i OS. Tonen i texten fortsätter att 

vara uppmuntrande och Aregawi framstår nästan som omänsklig, då hon hanterar alla 

problem hon stöter på,  

 

Journalisten skriver att Aregawis amerikanska konkurrent pressade på hårt i loppet, men att 

Aregawi aldrig kände oro.  

Kvällstidningar 

Här ingår Aftonbladet och Expressen som motsvarar två artiklar. 

                                                           
93 Bornemann, Jens ”Världsmästerligt” Göteborgs-Posten 2013-08-16 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201308161283510&serviceId=2 

Trots att hennes magproblem gjorde sig påminda inför försöken. Och 

trots att hon fick en konkurrents spikskor på benet i semi-final. 

 

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201308161283510&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201308161283510&serviceId=2
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Personporträttet ”Här når hon drömmen” publicerades i Aftonbladet 2013-08-16.94 Artikeln 

handlar om hennes resa mot världsmästartiteln. Artikeln fokuserar på hennes liv som 

professionell friidrottare där journalisten tar med hennes privatliv som en stor del av hennes 

framgång, 

Journalisten använder ord som framhäver hens egna åsikter om löperskan,”(…) hon får 

äntligen börja tävla för Sverige” eller ”(…) efter att hon krossat allt motstånd i EM-finalen 

(…)”. Journalisten väljer även att framhäva Aregawis ambitioner kring att lära sig svenska, 

”Några gånger varje vecka tränar hon upp sin svenska med en språklärare i Addis Abeba.”  

Ord som ”bedårande”, ”blyg”, ”kämpar” och ”blir bättre och bättre” använder journalisten sig 

av i texten för att beskriva Aregawi. 

”Abeba Aregawi utreds – hotas av miljonsmäll” är en nyhetsartikel på ett dubbeluppslag 

publicerad i Expressen 2014-08-24.95 Artikeln handlar om att Aregawi ska ”utredas” på grund 

av att hon betalat för lite skatt. Mitt i texten finns loggan ”Sportexpressen avslöjar” i olika 

färger. Redan i rubriken uppfattas vinkel journalisterna valt, Aregawi ”ska utredas” och 

”hotas av miljonsmäll”. Genom att journalisterna skriver ”säsongen ser ut att vara över för 

Abeba Aregawi”, och då artikeln egentligen handlar om Aregawis skattesmäll känns citatet 

som en liknelse. Journalisterna har valt att citera ett mejl mellan Aregawis friidrottsklubb och 

hennes manager, där journalisterna bevisar att skattefrågan nämnts tidigare, att Aregawi visste 

om att hon betalat för lite skatt. Journalisterna ger inte Aregawis manager en möjlighet att 

försvara sig angående mejlet. Att journalisterna sedan gjort delar av managerns citat om 

skattefrågan i kursiv text ger en känsla av ironi ”han beskriver det som ”en allmän fråga”.  

Lokaltidning – Metro Stockholm 

”Vilket härligt guld, Aregawi” är en nyhetsartikel som publicerades i Metro STHLM 2013-08-

16.96 Artikeln handlar om Aregawis världsmästartitel och har en sportslig vinkel. Reportern 

                                                           
94 Öhrling, Petter. ”Här når hon drömmen” Aftonbladet 2013-0816 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05734920130816211A278A4B1B5E54A97E9EB4B

B817A16&serviceId=2  
95 Holmberg, Ludvig & Lundberg, Angelica. ”Abeba Aregawi utreds – hotas av miljonsmäll” Expressen 2014-08-24  

http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091020140824D4621AA742111911C3168ED53F

017CAB&serviceId=2  
96 TT. ”Vilket härligt guld, Aregawi” Metro Stockholm 2013-08-16 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=057039201308168E81B84DB2F6A94EA75B1FE4E

72EB409&serviceId=2  

Några år senare träffar hon Henok Weldegebriel på ett träningsläger. 

Henok kommer också från Etiopien, men är svensk medborgare sedan nio 

år tillbaka. 

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05734920130816211A278A4B1B5E54A97E9EB4BB817A16&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05734920130816211A278A4B1B5E54A97E9EB4BB817A16&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05734920130816211A278A4B1B5E54A97E9EB4BB817A16&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091020140824D4621AA742111911C3168ED53F017CAB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091020140824D4621AA742111911C3168ED53F017CAB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091020140824D4621AA742111911C3168ED53F017CAB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=057039201308168E81B84DB2F6A94EA75B1FE4E72EB409&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=057039201308168E81B84DB2F6A94EA75B1FE4E72EB409&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=057039201308168E81B84DB2F6A94EA75B1FE4E72EB409&serviceId=2
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använder sig av många värdeladdade ord som förstärker Aregawis idrottsliga prestation, 

exempelvis, ”En skön belöning för nästan fyra varvs vassa armbågar och mjölksyran på 

upploppet.” 

Detta citat förklarar hur hårt Aregawi kämpade under loppet och visar på reporterns val av 

vinkel. Aregawis möte med prins Daniel bidrar till reporterns vinkel med tanke på att 

kungligheter inte träffar vem som helst och därför förstår läsaren hur stor Aregawi är, 

”Aregawi fick efter ärevarvet en stor kram av prins Daniel, som följt loppet på plats på 

Luzjnikistadion.” 

Vi kontaktade Keith Karlsson, Aregawis manager ett antal gånger för intervju med Aregawi 

om detta, men Karlsson tackade nej.   

Meraf Bahta: 

Morgontidningar 

Här ingår Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten som motsvarar tre 

artiklar. 

”Sveriges nya hopp: ”känns som att jag fått ett nytt liv” är ett personporträtt publicerad i 

Dagens Nyheter 2014-02-27.97 Personporträttet handlar om att Sverige fått en ny 

långdistanslöperska och att hon blivit svensk medborgare. Reportern förklarar det med citatet 

från Bahta i rubriken, ”Känns som att jag fått ett nytt liv”. Reportern är som en berättarröst 

och berättar om Bahtas liv, där hennes flykt och idrottsframgång står i fokus. Han använder 

ord som får läsaren att uppfatta Bahta som en kämpe, exempelvis, ”ständig rädsla” eller ”den 

duktiga löparen”. Reporterns egna värderingar syns tydligt i texten när hen värderar Bahtas 

språkkunskaper vilket också bidrar till läsarens tolkning, ”(…) säger Bahta på god svenska 

med en lätt västkustdialekt.” 

Nyhetsartikeln ”Svenska rockader i Finnkampen”98 är publicerad i Svenska Dagbladet 2014-

08-30. Artikeln handlar om hur förbundskaptenen Karin Torneklint tänker inför Finnkampen, 

där bland annat Bahta har en stor påverkan på hur slutresultatet i Finnkampen kan bli. 

Ordvalen är en aning till Bahtas fördel. I första meningen i ingressen skriver reportern: ”EM-

                                                           
97 Littorin, Jens. ”Sveriges nya hopp: ”känns som att jag fått ett nytt liv” Dagens Nyheter 2014-02-27 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402273FEE65E72772F81C4D83BAA5D

600D0E2&serviceId=2  
98 Wikström, Peter, Svenska rockader i Finnkampen, Svenska Dagbladet 2014-08-30 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050803201408300B6A754B3FC676617496548A48

4CD3E7&serviceId=2  

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402273FEE65E72772F81C4D83BAA5D600D0E2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402273FEE65E72772F81C4D83BAA5D600D0E2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402273FEE65E72772F81C4D83BAA5D600D0E2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050803201408300B6A754B3FC676617496548A484CD3E7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050803201408300B6A754B3FC676617496548A484CD3E7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050803201408300B6A754B3FC676617496548A484CD3E7&serviceId=2
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medaljörerna Meraf Bahta och Charlotta Fougberg förgyller den svenska truppen i 

Finnkampen i Helsingfors i helgen.”  

Förbundskapten menar att det inte spelar någon roll vilken distans de springer, de kommer 

göra bra ifrån sig ändå: ”Och de är nyttiga var vi än sätter dem i Finnkampen, säger 

Torneklint”.  

Att reportern valt att ta med Continental Cup (en tävling mellan världsdelarna där ettan och 

tvåan i Europa får vara med och tävla för Europa) där Torneklint säger att Bahta måste spara 

sig inför den tävlingen. Finnkampen framställs därför som en liten tävling för Bahta, där hon 

inte ens springer sin riktiga distans. Tonen i artikeln är att hon är en internationell 

idrottsstjärna bland ett gäng ”hyfsat duktiga” svenska friidrottare som endast får en mening 

var i artikeln, vissa får inte en presentation om vad de ska tävla i, här syns framing tydligt. 

Rubrik och ingress förmedlar att Sverige gjort en förändring i laguppställningen och att de 

som räddar det svenska laget från eventuell förlust är bland annat Bahta. Läsaren frågar sig 

vad Sverige skulle gjort utan Bahta i Finnkampen.  

”Räddad tack vare sin talang” är ett reportage på ett dubbeluppslag publicerat i Göteborgs-

Posten 2013-06-23.99 Reportaget handlar om hur hennes löpartalang har räddat hennes liv. De 

värdeladdade orden reportern väljer att använda gör att läsaren känner sympati, exempelvis, 

”Men hon tvingades fly från Eritrea och kastades in i en fem år lång mardröm av oro, 

skräck, hopp och bottenlös förtvivlan.” 

Reportern lämnar inga rum för läsarens egen tolkning, utan erbjuder istället läsaren sin 

tolkning genom värderingar och observationer: ”Det är en blygt leende 24-åring som hälsar 

på oss inför intervallpasset på Slottsskogsvallen.” 

Kvällstidningar 

Här ingår Aftonbladet och Expressen som motsvarar två artiklar. 

”Guldhoppets flykt från död och tragedi” är ett reportage publicerad i Aftonbladet 2014-08-

14.100 Reportaget är en tillbakablick på Bahtas resa mot det svenska medborgarskapet. 

Journalisten använder sig av ord som bidrar till att läsaren tycker synd om Bahta, ”Vägen till 

                                                           
99Hilmersson, Erik. ”Räddad tack vare sin talang” Göteborgs-Posten 2013-06-23 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201306231240917&serviceId=2  
100 Karlsson, Erik. ”Guldhoppets flykt från död och tragedi” Aftonbladet 2014-08-14. http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0573492014081430B1B61D64C4D805FBC5A678E

C369FD6&serviceId=2  

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201306231240917&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050802201306231240917&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0573492014081430B1B61D64C4D805FBC5A678EC369FD6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0573492014081430B1B61D64C4D805FBC5A678EC369FD6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0573492014081430B1B61D64C4D805FBC5A678EC369FD6&serviceId=2
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det svenska medborgarskapet har varit ”närmast omänskligt tuff med familjetragedier och en 

ständig rädsla av att skickas tillbaka”.  

Ibland kan reportern vinkla Bahta som ett offer genom vissa ordval, ”fruktade” och ”Hon 

hade inget val, hon var tvungen att fly.” Trots att läsaren tycker synd om Bahta, får reportern 

en att gilla henne. Bahta framställs som en glad och trevlig person: ”Meraf Bahta är lugn och 

avslappnad och med ett leende på läpparna när Sportbladet träffar henne (…)”.  

Journalisten fokuserar mycket på att det svenska medborgarskapet gett Bahta hopp om livet. 

Genom att Bahta pratar om att hon vill vinna för Sverige visar det på tacksamheten hon 

känner till landet och alla som hjälpt henne.   

”Efter flykten och dödshoten är Meraf bäst i Europa: "Det har varit många - ... tårar", är en 

nyhetsartikel publicerad på ett dubbeluppslag i Expressen 2014-08-17.101 Artikeln handlar om 

när Bahta tog EM-guld i Zürich 2014. Även om artikeln handlar om EM har reportern lagt 

mer fokus på hennes bakgrund än på Bahta som europamästarinna. Reporterns egna 

värderingar kan ibland synas i texten, då vi vet att det finns större tävlingar än EM: ”Meraf 

Bahta, som kom till Sverige som flykting 2008, har tagit sig hela vägen till toppen.”  

Ordvalen är kraftfulla som gör att läsaren känner sympati, exempelvis ”märkbart berörd”, 

”lämnar sedan presskonferensen i tårar”, och reporterns åsikt ”Och nu är du där”. I denna 

artikel uppmärksammar reportern att Bahta inte vill svara på frågor från journalister som 

frågar om hennes bakgrund,  

Lokaltidning – Kungälvs-Posten  

”Meraf Bahta är guld värd” är en nyhetsartikel publicerad i Kungälvs-posten 2014-08-19.102 

Artikeln handlar om Bahta och andra svenska friidrottares tankar inför EM i Zürich. 

Reportern använder sig av en nedryckare: ”Så nervös att hon inte kunde äta lunch före loppet 

– men orken räckte ändå”.  

                                                           
101 Broström, Oscar. ”Efter flykten och dödshoten är Meraf bäst i Europa: "Det har varit många - ... tårar” Expressen 2014-

08-17 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050910201408176D4F8D2CA9AB9E262BBC22907

B7EFD24&serviceId=2 
102 Ohlson, Niklas. ”Meraf Bahta är guld värd” Kungälvs-Posten 2014-08-19 http://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05715420140819EF94818B40AA10C8C8270108A5

49555F&serviceId=2  

En utländsk journalist ber henne berätta hur det kändes att lämna 

hemlandet. Bahta blir tyst och skakar på huvudet, märkbart berörd. 

http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050910201408176D4F8D2CA9AB9E262BBC22907B7EFD24&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050910201408176D4F8D2CA9AB9E262BBC22907B7EFD24&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050910201408176D4F8D2CA9AB9E262BBC22907B7EFD24&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05715420140819EF94818B40AA10C8C8270108A549555F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05715420140819EF94818B40AA10C8C8270108A549555F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05715420140819EF94818B40AA10C8C8270108A549555F&serviceId=2
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Reportern använder sig av Bahtas flyktinghistoria som kan skapa sympati hos läsaren. 

Reporterns val av ord, exempelvis ”efter allt slit, och alla våndor”, för att förklara hennes 

bakgrund. Reportern beskriver idag Bahta som en ”omtalad vinnarskalle” och att hon 

”knäckte de andra löperskorna”. Detta gör att läsaren betraktar henne som en fighter. 

Journalisten har också intervjuat Lovisa Lindh, 800 meters löpare om huruvida Charlotta 

Fougberg och Meraf Bahta fungerat som förebilder för henne.  

Mejlkontakt med Ulf Friberg, Bahtas tränare 

Efter mejlkontakt med Bahtas tränare Ulf Friberg fick vi svar på de frågor vi ställt till henne. 

Eftersom Bahta var på träningsläger har Friberg själv ställt frågorna och vidarebefogat hennes 

svar till oss. Bahta menar att svenska tidningar mestadels skriver bra om henne och att 

journalisterna ofta fokuserar på de idrottsliga prestationerna men att det ibland kan dyka upp 

kommentarer hon inte sagt. Bahta kan känna sig besviken när journalister frågar om Eritrea 

trots att hon inte vill prata om sin bakgrund. ”Jag har sagt det jag vill säga och det måste man 

respektera(…). Jag (Bahta) tycker det är konstigt att min bakgrund är viktigare än min 

idrottsliga prestation för många” skriver Friberg i sammanställt mejl om vad Bahta sagt. 

Frågan ställdes om hon uppfattat om det finns några skillnader i hur hon och Aregawi 

framställs i medier och hon har uppfattat att det finns skillnader, ”Jag vet inte varför men de 

skriver nog taskigare saker om Abeba än om mig. Jag har kommit som flykting till Sverige, 

medan Abeba har kommit hit på annat sätt. Det har säkert spelat in om vad journalister 

skriver.” Hon menar dock att de flesta journalister skriver bra artiklar om henne och de får 

fram hennes riktiga jag. 

Slutsatser 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras löpande. Vår första frågeställning var: Finns det 

några skillnader i mediebilden som svenska tidningarnas ger av Meraf Bahta och Abeba 

Aregawi? 

Enligt våra två analyser finns det skillnader i hur löperskorna framställs i svenska tidningar. 

Journalisterna skriver mer om Aregawis privatliv, till skillnad från Bahta där journalisterna 

skriver mer idrottsliga artiklar. En skillnad på 5 procentenheter i hur många artiklar som hade 

en idrottslig vinkel mellan löperskorna gick att utläsa. En annan skillnad var att journalisterna 

intervjuat Aregawi fler gånger när artikeln haft en idrottslig vinkel än vid en idrottslig artikel 

om Bahta. Skillnaden mellan dem två var 15 procentenheter.  
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Vi såg tidigt under arbetets gång att den etniska bakgrunden nämndes mycket, både i artiklar 

skrivna om Bahta och Aregawi. Aregawis etniska bakgrund nämndes dock mer än vad Bahtas 

gjorde, skillnaden var 7 procentenheter. I 4 av 6 artiklar som vi analyserat med den kvalitativa 

textanalysen uppfattade vi Aregawi som idrottsligt överlägsen. Många journalister använde 

meningar som ”krossat allt motstånd” och ”hon var tio sekunder före närmsta konkurrent”. En 

journalist har även skrivit om Aregawis möte med prins Daniel, vilket höjer Aregawi till 

skyarna.  

Bahta framställs som duktig men aldrig överlägsen. För att göra en återkoppling till Esks 

krönika om Bahta och Aregawi anser vi som Esk att detta är en av anledningarna till att 

Aregawi inte är lika lätt att tycka om. Hon är helt enkelt för överlägsen och det underhåller 

inte publiken lika mycket som en oväntad seger gör. Oväntade segrar eller succéer är också ett 

av kriterierna för att definieras som en NSH. I och med Bahtas bakgrund som flykting och 

hennes framsteg i Sverige som idrottare kan läsaren känna stolthet över henne. Personer med 

liknande bakgrund som Bahta kan känna samhörighet och få hopp om sin egen framtid, precis 

som Radford menar att en NSH kan göra. I 5 av 6 artiklar som vi analyserat om Bahta 

framställs hon som en kämpe. Journalisterna skriver att hon alltid kände sig rädd för att bli 

hemskickad innan hon fick sitt medborskap i Sverige, att hon är en duktig löperska och att 

hon hela tiden vill lära sig bättre svenska. Sedan hon kom till Sverige anses hon ha förgyllt 

det svenska landslaget och fungerat som en förebild för många, enligt den svenska 

förbundskaptenen. Att Bahta känner stor tacksamhet över att få tävla för Sverige leder till att 

läsaren automatiskt tycker om henne. Medier kan skapa sporthjältar med hjälp av idrottarens 

specifika egenskaper som exempelvis kan vara personens nationalitet eller ras. Bahta kommer 

inte ursprungligen från Sverige, men hon försöker ändå anpassa sig till sitt nya levnadssätt. 

Alla dessa faktorer bidrar till att hon lätt blir omtyckt av läsaren. 

Vår andra frågeställning var: Finns det skillnader i hur de olika tidningarna: morgon-och 

kvällspress samt närmast lokaltidning framställer löperskorna? 

Det fanns skillnader i hur de olika tidningarna valde att framställa löperskorna. 

Morgontidningarna var de som skrev minst om Aregawis skandaler (21 %) medan 

kvällstidningarna (31 %) skrev mest om dem, en skillnad på 10 procentenheter. Detta visar 

tydligt hur journalister från olika tidningar väljer ut och observerar vissa delar av en händelse. 

Detsamma var det för Bahta, morgontidningarna skrev minst om de privatvinklade ämnena 

(11 %) och kvällstidningarna mest (31 %), en skillnad på 20 procentenheter. Detta är ett 
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exempel på hur olika scenarion väljs ut av en händelse vilket inte ger en rättvis bild av 

verkligheten alla gånger. Många journalister ramar in Aregawis liv utifrån hennes skandaler, 

vilket gör att läsaren tror att hon är en sådan person. 

När journalister väljer att nämna idrottarnas etnicitet har de valt en form av vinkel som skapar 

distans till Sverige. Samtidigt som andra möjliga vinklar väljs bort. Hälften av alla 

kvällstidningar nämnde Aregawis bakgrund men morgontidningarna var de tidningar som 

nämnt den mest (54 %). Lokaltidningarna var de som nämnde hennes bakgrund minst. 

Kvällstidningarna nämnde Bahtas bakgrund mest och morgontidningarna minst. Ännu en 

skillnad mellan tidningarna sinsemellan var att morgontidningen SvD skrivit minst om Bahta 

av alla tidningar (12 artiklar i SvD). 

Den kvantitativa innehållsanalysen visade att 2 av 39 morgontidningar hade en dubbelsida om 

Aregawi och 8 av 26 i kvällstidningarna. Metro STHLM hade ingen dubbelsida, 0 av 13. I 

Bahtas fall var det 6 av 39 artiklar i kvällstidningarna som hade dubbeluppslag, 3 av 25 

artiklar i morgontidningarna som hade dubbeluppslag och endast en 1 av 13 i Kungälvs-

Posten. I båda fallen har kvällstidningarna flest dubbeluppslag.   

Vår tredje frågeställning var: Vilka kan de bakomliggande faktorerna till de eventuella 

skillnaderna vara? 

En av de bakomliggande faktorerna till skillnaderna mellan löperskorna kan vara Aregawis 

språksvårigheter i svenska. Aregawi har i många artiklar hävdat att hon inte kan uttala sig om 

en händelse eftersom att hon inte kan språket tillräckligt bra och har ett begränsat ordförråd. 

Detta gör att hon inte kan uttrycka sig på det sättet som hon vill, vilket i sin tur leder till 

missförstånd och hon framställts som en person som hon förmodligen inte är. Ett exempel är 

hennes uttalande om homosexualitet. På vilket sätt journalisten än väljer att rama in 

händelsen, blir mediebilden av Aregawi inte rätt på grund av hennes språksvårigheter. Även 

Radford menar att det är medier som skapar idrottares identitet för publiken. Medier lägger 

stort fokus på Aregawis misslyckanden på de privata planen, vilket bidrar till mediebilden av 

henne. I den kvantitativa innehållsanalysen såg vi att Aregawi inte alltid intervjuas vid en 

privatvinklad text, vilket gör att hon inte kan stå till svars för den identitet som medier ger 

henne. Hennes språksvårigheter i svenska gör att hon behöver tolk, vilket hon inte heller alltid 

haft.   
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Bahta kom ungefär samtidigt till Sverige som Aregawi men har inte samma språksvårigheter 

som henne, vilket kan bidra till att publiken gillar Bahta mer. Eftersom Bahta bott 

tillsammans med svenskar har hon lärt sig språket snabbare och kan därför uttrycka sig som 

hon vill. Hon har ofta uttryckt att hon är tacksam för att få bo i Sverige och vill vinna för 

Sverige. Vi tycker att hon framställs som en person som vill bo och tävla för Sverige medan 

Aregawi ”flyr” hem till Etiopien och därför har publiken svårare att gilla någon som inte vill 

bo där hen har fått medborgarskap. Aregawi känns inte lika tacksam till sitt medborgarskap 

som Bahta gör. Med tanke på sitt uttalande om homosexualiteten, skenäktenskapet samt att 

hon betalat för lite skatt i Sverige blir hon inte mer gillad.    

Bahta har många drag som gör henne till en National Sporting Hero medan Aregawis drag 

definierar henne som en kändis, enligt Hellströms, Holdens och Schougs resonemang. 

Kriterierna som Bahta passar in på är: En idrottare som visar mod och hängivenhet under 

tävlingar, gjort succé som betytt något för allmänheten, är en idrottare med brister men som 

publiken har överseende med, hon är inte ursprungligen från Sverige, skapar hopp för 

allmänheten genom identifikation samt att hon passar in i landets mallar för karaktärsdrag. 

Kriterier som Aregawi passar in på är: Hon har stor publicitet, många känner till henne, hon 

visar mod och hängivenhet under tävlingar samt att hon inte är från Sverige.  

Aregawi har mer publicitet än Bahta men det kan beror på att Bahta inte haft svensk 

medborgarskap lika länge som Aregawi. Bahta visar precis som en NSH ska, mycket mod och 

hängivenhet i tävlingssammanhang då hon ställer upp för landet (exempelvis då hon ställde 

upp i Finnkampen och sprang en annan distans än sin egen) och att hon hela tiden nämner hur 

kul det är att tävla för Sverige. Bahta har inte vunnit lika mycket internationellt som Aregawi 

men när hon vunnit eller tagit internationella medaljer har hon gjort det med bravur. En NSH 

har en del brister men som publiken har överseende med, detta har Bahta. Det faktum att 

Bahta var flykting räknar vi som en svaghet. Det kan vara svårt med språket och svårt för 

publiken att relatera till henne och känna glädje över hennes framgångar. Dock har Bahta 

visat stor hängivenhet till Sverige vilket gör att publiken har överseende med hennes svaghet. 

Hon är inte från Sverige vilket en NSH inte behöver vara.  

Bahta skapar tro och hopp till friidrotten genom att Sverige inte haft många 

långdistanslöperskor på hennes nivå på länge. Genom att hon tävlar och bor i Sverige får vi en 

känsla av att hon är en av oss och gör mycket för att passa in i landets specifika mallar för 

karaktärsdrag. Bahta passar in i 6 av 9 kriterier för att vara en National Sporting Hero.  
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Många känner till Aregawi men det är ofta på grund av hennes skandaler. Ett exempel är från 

den kvantitativa innehållsanalysen där morgontidningarna skrev mer om Aregawis skandaler 

än om Bahtas flyktinghistoria. Aregawi har vunnit mycket och ofta stort, men hennes segrar 

har inte varit succéer som Bahtas EM-guld var. Aregawi har många brister (skandalerna och 

att hon inte bor i Sverige) som publiken kanske inte har överseende med. Dock tycker vi att 

hon visat mod och hängivenhet då hon alltid haft tro på sig själv och presterat under press från 

allmänheten. Vi anser inte att Aregawi passar in i Sveriges mallar för hur man bör vara, på 

grund av att hon ännu inte kan språket tillräckligt bra och inte vill bo här. Aregawi passar in i 

4 av 9 kriterier för att vara en National Sporting Hero och kan istället räknas som en kändis 

för många, på grund av att hon är mer känd för händelser utanför idrotten. För att istället 

räknas som en stjärna ska personen ha stor kulturell betydelse utanför idrotten, vilket vi anser 

att Aregawi inte har. På grund av hennes skandaler kan publiken känna mer distans till henne 

och det blir svårare att tycka om henne. På så sätt får hon ingen direkt kulturell betydelse för 

allmänheten. 

Precis som i Esk gör i sin krönika anser vi att det är mediebilden som journalisterna skapar av 

Aregawi som fäller krokben för henne. Mediebilden är vanligtvis att hon är för överlägsen för 

att bli omtyckt och det skapar ingen idrottshjälte, enligt Hellströms, Holden och Schougs 

resonemang. 

Diskussion 

Här kommer våra tankar kopplas ihop med teorierna framing och National Sporting Heroes. 

Det finns en skillnad i vilka känslor löperskornas bakgrunder ger läsaren. Bahtas 

flytkinghistoria skapar sympati och förståelse hos betraktaren medan Aregawis skandaler får 

läsaren att ifrågasätta henne: varför tävlar hon för Sverige om hon bor i Etiopien? Varför har 

hon valt att bo i ett land som är så pass fritt som Sverige, när hon är emot homosexualitet? På 

så sätt är det lättare för Bahta att bli omtyckt av det svenska folket än vad det är för Aregawi. 

Sverige har inte haft många långdistanslöperskor på Bathas nivå på länge, vilket skapar hopp 

hos publiken om den kvinnliga långdistansen i internationella mästerskap. Bahtas EM-guld 

blev en succé då det var en av hennes första tävlingar för Sverige. Precis som ett kriterium för 

att vara en NSH måste hen ha gjort succé vid en tävling som betytt något för allmänheten. 

Efter EM blev Bahta en förebild och någon att räkna med i det svenska landslaget (stöd från 

Lovisa Lindhs, 800-meters löperska, uttalande). Precis som Dahlén menar har idrott och 

idrottarna själva stor betydelse för ett land. Mediebilden som ges av Bahta är att hon är ett 
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föredöme, med tanke på att hon har gått från botten till toppen och hon visar stor respekt för 

sitt land. Dahlén resonerar kring öppningsceremonier i de Olympiska spelens betydelse för ett 

land, att paraden ska visa på ett lands sammanhållning och respekt. Eftersom Aregawi inte 

tävlar så mycket inom Sverige samt inte bor här är det svårt att skapa relationer och 

sammanhållning. 

 

De flesta artiklar var idrottsvinklade både hos Bahta och Aregawi men det var fler tidningar 

som skrev om Aregawis privatliv än om Bahtas. Eftersom det var 19 % som skrev om Bahtas 

privatliv och 24 % som skrev om Aregawis såg vi en skillnad på 5 procentenheter. Vi kunde 

se en koppling till Hellströms, Holden och Schougs resonemang om kombinationen mellan 

definitionen av en sporthjälte och intimitetsbegrepp. Då det skrevs mer privata artiklar om 

Aregawi och med tanke på att det var stort uppståndelse kring hennes skandaler kunde vi 

kategorisera henne under definitionen kändis, istället för hjälte eller stjärna. En kändis är 

omtalad utanför sina idrottsliga prestationer vilket Aregawi mycket väl är, även om hon är 

känd för sina idrottsliga prestationer också. Till skillnad från Aregawi passar Bahta bättre in 

under definitionen av vad en hjälte är. När hjälten tävlar bidrar dennas prestationer till stor 

kulturell betydelse samt att hen fungerar som en förebild för många, enligt resonemanget.  

Enligt uttalandet från Lovisa Lindh, 800-meters löperska, är Bahta en stor förebild för det 

svenska landslaget och hennes flyktinghistoria skapar stor kulturell betydelse då publiken 

förstår hur långt Bahta har kommit sedan tiden i Eritrea.   

 

Vi tror att anledningen till att journalisterna nämner Bahtas etniska bakgrund mindre är för att 

hon tävlar mer för sin svenska klubb, Hälle IF, än vad Aregawi tävlar för sin, Hammarby IF. 

Aregawi har inte tävlat så mycket för Hammarby IF utan mer i internationella mästerskap 

medan Bahta har ställt upp i många svenska mästerskap. Journalisterna skriver därför istället 

många gånger ”Hällelöparen Meraf Bahta”, i exempelvis Kungälvs-Posten, detta kan vi se 

som ett exempel på framing av journalisterna. De väljer att framhäva och skriva om hennes 

friidrottsklubb, på så sätt får läsaren känslan av att Bahta är mer ”en av oss”. Att Bahta tävlar 

mer i sin klubbdräkt än vad Aregawi gör visar på hängivenhet till hennes klubb och Sverige, 

vilket en NSH ska. 

Genom framing skapar medier en sporthjälte av Bahta och en kändis av Aregawi. 

Journalisternas berättarteknik används för att dra uppmärksamhet till sin artikel och 

journalisterna har en tendens att skriva ”den förra etiopiskan” innan Aregawis namn, vilket 
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leder till distans mellan henne och läsaren. Vi frågar oss om detta är medvetet. När 

journalister skriver ”den svenska” innan Aregawis namn undrar vi vad detta bidrar med. Att 

hon är svensk eller ”den förra etiopiskan” har ungefär samma betydelse, men vi tycker ändå 

att det ger olika bilder av Aregawi. Vi resonerar att när en journalist skriver ”den svenska” har 

hen accepterat Aregawi som svensk, men när hen skriver ”den förra etiopiskan” finns inte 

samma acceptans. Samma känsla får vi när löperskornas etnicitet nämns i en typ artikel där 

det inte behövs.   

En viktig faktor i skillnaderna mellan Aregawi och Bahta är att Aregawi har fler 

mästerskapstitlar än vad Bahta har. Vi tror därför att anledningen till att det finns fler 

intervjuer med Aregawi vid en idrottsvinklad artikel är på grund av att hon är mer 

eftertraktad. En annan anledning till detta kan vara att Aregawi fick svenskt medborgarskap 

tidigare än Bahta och har på så sätt haft större möjlighet till att tävla. Bahta kunde inte träna 

under samma förhållanden som Aregawi med tanke på kallelsen till militärtjänstgöringen som 

hon fick.  

I och med att Aregawi inte vuxit upp i Sverige har det svenska folket inte följt hennes 

utveckling och kan därför inte glädjas åt hennes framgångar på samma sätt. På sättet Bahta 

försöker passa in i Sverige gör henne mer omtyckt och hennes framgångar berör publiken 

mer. I Hellströms avhandling där han analyserar mediebilden av fem idrottare var den 

avgörande faktorn om de klassas som en sporthjälte eller inte om publiken kände 

identifikation till hjälten. Även vi tror att det kan vara en avgörande faktor till att Bahta 

definieras som en idrottshjälte och Aregawi som en kändis. 

Återkoppling till tidigare forskning    

En viktig avhandling inför vår uppsats var Den svenska sporthjälten, vi ser likheter mellan 

vårt resultat och Hellströms. Han menar bland annat att publikens identifikation till en 

idrottare var avgörande för att räknas som en sporthjälte. Enligt teorin NSH är identifikation 

med allmänheten viktig och genom journalisternas ordval och vinklar kan läsaren identifiera 

sig mycket med Bahta, men mindre med Aregawi. Hellströms kategorier: prestation, person 

och publik har till stor del präglat vårt resultat. Med tanke på att Hellström endast undersökt 

svenska idrottare, medan vi undersökt utländska idrottare har löperskornas etnicitet och 

språkkunskaper spelat en större roll i vår uppsats. I magisteruppsatsen Ludmila – livet på 

löpsedeln har Hellstrand undersökt hur Ludmila Engquist framställts i svensk press och hur 

mediebilden förändrades från en händelse till en annan. Hellstrands resultat visade att det 
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skrevs mycket privatvinklade artiklar om Engquist, till skillnad från vår uppsats där det skrevs 

fler idrottsliga artiklar om Aregawi och Bahta trots deras skandaler och flyktinghistoria. 

Precis som i Hellstrands uppsats har språk och ton spelat en stor roll i vår kvalitativa 

textanalys. Vi kan relatera till Strandqvists kandidatuppsats Löperska på löpet – en studie av 

identitetskonstruktioner om Abeba Aregawi. I uppsatsen använder hon sig av Dyrbergs teori 

som har fokus på identiteter, den utländska och den svenska. Slutsatsen var att Aregawi 

skiftar mellan dem två, vilket vi håller med om. Strandqvist skriver att Aregawi passar in i 

den utländska identiteten genom att hon framställs som en person som är emot 

homosexualitet, har språksvårigheter och värderar sin religion högt. Det vi kan se i relation till 

vår uppsats är att Aregawi ofta framställs som utländsk medan Bahta framställs som 

”Hällelöperskan”. I kandidatuppsatsen om Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo 

definieras Ibrahimovic som en sporthjälte, precis som Bahta. Ett kriterium för att definieras 

som en NSH är att idrottaren ska ha gjort succé under tävlingssammanhang, vilket 

Ibrahimovic gjort genom att han är en symbol för svensk fotboll. I vår uppsats definierar vi 

Bahta som en sporthjälte och om vi jämför henne med Ibrahimovic har de många NSH-

kriterier som är samma, men som ligger på olika nivåer. Ibrahimovic skulle kunna vara en 

NSH i vilket land som helst men inte Bahta, enligt oss. I exempelvis Eritrea skulle Bahtas 

flyktinghistoria inte skapa samma sympati som det gjort i Sverige. Vilket kan bero på att 

hennes bakgrund kan vara vanligare i Eritrea. 

Förslag till framtida forskning 

 

Det hade varit intressant att få en annan typ av infallsvinkel i skillnaderna mellan Aregawi 

och Bahta om en undersökning mellan medier utfördes. Undersökningen skulle kunna vara 

mellan TV och radio, eller svenska tidningar respektive utländska tidningar. En annan 

undersökning skulle kunna vara att jämföra antingen Bahta eller Aregawi med en svenskfödd 

långdistanslöperska, exempelvis Charlotta Fougberg som haft stort framgång under ungefär 

samma tidperiod som Aregawi och Bahta. Då skulle forskning kring nationella stereotyper 

förmodligen bli aktuellt.  
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Bilaga 1 
  
Intervjufrågor till Meraf Bahta och Abeba Aregawi 

- Hur tycker Meraf/Abeba att svenska tidningarna skriver om henne? 

 

- Har det varit någon gång som Meraf/Abeba känts sig besviken över hur en journalist 

valt att skriva om henne? På vilket sätt? 

 

- Har Abeba märkt att det är några skillnader i hur Meraf/Abeba framställs i jämfört 

med andra elitlöperskor, exempelvis Abeba Aregawi/Meraf Bahta? 

 

- Tycker Meraf/Abeba att svenska tidningar får fram hennes rätta jag? 

 

 

 

 

 


