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Sammanfattning 

Fotbollspelaren Zlatan Ibrahimovic var 2010 och 2011 den mest omskrivna sportprofilen i svensk 

press och Aftonbladet och Expressen har varsin reporter på plats i Milano för att bevaka honom och 

hans lag AC Milan. Syftet med denna C-uppsats är att ta reda på vad sportjournalister på Aftonbladet 

och Expressen tror är anledningarna till att det skrivs så mycket om Zlatan Ibrahimovic. Vidare vill vi 

ta reda på hur de skriver om honom, varför de skriver som de gör, vilka egenskaper Zlatan 

Ibrahimovic har som gör att det skrivs så mycket om honom samt vad det stora fokuset på honom får 

för konsekvenser. I vår analys kommer vi koppla resultatet till teorier som maskulinitet inom 

sportjournalistiken, virvelvindseffekt och tabloidisering. 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med hjälp av halstrukturerade djupintervjuer. Totalt har vi 

genomfört fem intervjuer med reportrar, krönikörer och nyhetschefer på de två kvällstidningarna i 

Sverige. Resultatet visar att det framförallt är läsarnas engagemang i Zlatan Ibrahimovic som person 

och fotbollspelare som gör att tidningarna skriver om honom, inte som läsarna själva verkar tro – att 

hans namn på löpsedeln säljer lösnummer. En annan slutsats är att det finns en risk att tidningarna 

missar andra bra nyheter på grund av det stora fokuset på Zlatan Ibrahimovic. 

Abstract 

The Swedish soccer player Zlatan Ibrahimovic was the most well-publicized sports profile in Swedish 

newspapers during 2010 and 2011. The tabloid newspapers Expressen and Aftonbladet have one 

reporter each stationed in Milan, Italy, whose sole purpose is to report the events of Zlatan 

Ibrahimovic and his team AC Milan. The aim of this bachelor thesis is to establish the reasons to why 

he is so well-publicized through the eyes of Swedish journalists at Expressen and Aftonbladet. 

Further, we intend to investigate how they write about him, why they do so, what characteristics 

make him well-publicized and what the consequences from this are. The analysis will be connected 

to theories such as masculinity, the vortex-effect and tabloidization. 

The information is gathered through quantitative analysis, namely through half structured interviews 

with five reporters, columnist and news directors at each of the two newspapers. The results show 

that it is the involvement of the reader in Zlatan Ibrahimovic that makes the newspapers write so 

much about him, not as the readers themselves might think – because his name at the front of the 

newspapers boosts the sales of single copies. Another conclusion is that the focus on Zlatan 

Ibrahimovic within Swedish media creates a risk of missing other major news. 
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1. Introduktion 

Zlatan Ibrahimovic (hädanefter benämnd som Z) är den mest omskrivna sportprofilen i 

Sverige. Vi kommer i den här studien att försöka ta reda på varför det är på det viset. Vi vill 

gå längre än det uppenbara nyhetsvärdet han har som hyllad fotbollsspelare och lagkapten 

för det svenska fotbollslandslaget. I den här inledande delen kommer vi att presentera och 

förklara varför Z och sportjournalistiken runt honom är ett viktigt område att titta närmare 

på. 

1.1 Problematisering 

”Zlatan är skadad”, ”Zlatan ska spela”, ”Zlatan ordnar grillfest för lagkamraterna” och ”Zlatan 

jagar älg”. Ibland får vi som läsare känslan att minsta lilla händelse kring fotbollsspelaren Z 

blir en nyhet. Under 2010 publicerades, enligt Mediearkivet Retriver (2011), 11 165 artiklar i 

svensk tryckt press om fotbollsfenomenet – nästan två artiklar om dagen i Expressen och en 

om dagen i Aftonbladet. 2011 var antalet artiklar 10 702 stycken (Mediearkivet Retriver 

2012), allra flest i november då boken Jag är Zlatan Ibrahimovic (Lagerkrantz och 

Ibrahimovic 2011) släpptes. Detta gör Z till den överlägset mest omskrivna idrottsprofilen. 

Samtidigt har såväl Aftonbladet som Expressen varsin reporter/krönikör på plats i Milano för 

att bevaka honom. Men vad är det som gör att svenska tidningar skriver så mycket om 

honom? Andra kända idrottsprofiler med samma stjärnglans, till exempel ishockeyspelaren 

Peter ”Foppa” Forsberg, har inte alls fått medial uppmärksamhet på samma sätt. 

Z framställs ofta som en manlig förebild för unga personer. Men med attribut som 

”bråkstake”, hur pass bra förebild är han då? Vi tror att det finns en fara med att media 

oftare lyfter fram hur han beter sig mot journalister och lagkamrater, istället för vilken 

duktig fotbollsspelare han är. Att bilden av hur man ”ska vara” på så sätt kan bli negativ.  Vi 

tror också att det finns en fara med att han hyllas för sin manlighet, att egenskaperna som 

hans utmärkta fysik och den hårt arbetande familjefadern ofta lyfts fram. Hur ser 

självkänslan ut hos den som inte lyckas leva upp till dessa högt ställda förväntningar på hur 

en man ska vara. Och hur tänker alla duktiga unga fotbollstjejer i Sverige om det stora 

fokuset på den manliga förebilden? Vi vill ta reda på varför journalisterna skriver så mycket 
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om honom och hur de tänker när de gör det. På det sättet hoppas vi synliggöra mönster som 

kan få konsekvenser när de når läsare som nyheter. 

I november 2011 släpptes självbiografin Jag är Zlatan Ibrahimovic (Lagerkrantz och 

Ibrahimovic), därför är han mer aktuell än någonsin. Dagarna runt boksläppet rådde 

Zlatanhysteri i Sverige och Expressen och Aftonbladet skrev spaltmeter om boken. På 

nätforum och i tidningarnas kommentarsfält höjdes röster: ”skriv om något annat än Zlatan” 

och ”sluta skriv, annars har vi snart läst hela boken i tidningarna” var vanliga argument. Vår 

uppfattning är att det inträffade en sorts virvelvindseffekt (Whannel 2001:143) där medierna 

missade andra nyheter, eftersom fokus låg på Z. Med vår studie hoppas vi slutligen kunna 

belysa de faror som finns med ett för stort fokus på en enskild individ.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Huvudsyftet med denna C-uppsats är att ta reda på vad vissa sportjournalister på 

Aftonbladet och Expressen tror är anledningarna till att det skrivs så mycket om Zlatan 

Ibrahimovic. 

1.2.2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning:  

 Varför skriver Aftonbladet och Expressen så mycket om Zlatan Ibrahimovic? 

Förutom huvudsyftet vill vi söka svar på nedanstående kompletterande frågeställningar: 

 Hur skriver ovanstående journalister om Zlatan Ibrahimovic?  

 Vilka egenskaper hos Zlatan Ibrahimovic gör att det skrivs så mycket om honom? 

 Vad får det stora fokuset på Zlatan Ibrahimovic för konsekvenser? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna förstå varför medierna rapporterar om vissa händelser och inte om andra 

måste vi förstå hur en nyhetsredaktion resonerar. I den här delen kommer vi att gå igenom 

olika teorier inom journalistik. Vi tar vår utgångspunkt i nyhetsvärderingen och medielogiken 

för att sedan närma oss personifiering och bevakningen av idrottsstjärnor. 

2.1 Nyhetsvärdering och medielogik 

När du ska undersöka vad som blir nyheter och varför något blir en nyhet är det omöjligt att 

inte komma in på några av de mest utforskade teorierna inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Teorierna kring nyhetsvärdering handlar precis som det låter 

som: om vilka värden en händelse bör ha eller innehålla för att komma med bland mediernas 

nyhetsurval. En sådan lista av kriterier har Håkan Hvitfelt arbetat fram i sin studie ”På första 

sidan: En studie i nyhetsvärdering” (1985:216). 

Man kommer också in på hur det går till på nyhetsredaktionerna när de ska bestämma sig för 

att skriva om en viss händelse, eller som i vårt fall en person. Det begrepp som brukar 

användas inom medieforskningen då är medielogiken. Altheide och Snow brukar ses som 

medielogikens grundare. De menar att det går ut på att hitta ett effektivt sätt att arbeta på 

som passar redaktionens rutiner, metoder och format, samtidigt som det fångar läsarnas 

uppmärksamhet (Altheide and Snow 1979:10-11). Om en händelse, exempelvis en 

presskonferens, passar medierna tids-, avståndsmässigt och dessutom uppfyller några av 

kriterierna inom nyhetsvärderingen så ökar möjligheten att medierna bevakar den. 

Ser man enbart till de här teorierna är mediernas attraktionskraft för Z enkel att förklara. 

Men vi vill gå djupare och få en ännu större förståelse för varför och hur journalisterna själva 

uppfattar bevakningen av fotbollsstjärnan. Vi kommer givetvis ta hänsyn till teorierna om 

nyhetsvärdering och medielogik i vårt analysarbete, men för att verkligen komma till pudelns 

kärna behövs andra perspektiv som vi tar upp i fortsättningen av vårt teorikapitel. 

2.2 Personifiering inom sportjournalistiken 

Det är en allmän konsensus inom medieforskningen att sportbevakningen i medierna har 

ökat och att det har blivit en ökat fokus på sportstjärnorna de senaste åren (se exempelvis 
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Whannel 2002). Av den anledningen är det naturligt att bevakningen av stjärnor som Z står i 

centrum. Men vad beror det på? Och hur tar det sig uttryck? De nedanstående teoretiska 

utgångspunkterna vill vi använda för att i analysen svara på två av våra frågeställningar: ” 

Hur skriver journalisterna om Zlatan Ibrahimovic?” samt ”Vilka egenskaper hos Zlatan 

Ibrahimovic gör att det skrivs så mycket om honom?”. 

I USA och Storbritannien ser forskare tabloidiseringen som en av anledningarna till att 

personifieringen har ökat. Stora bilder, stora rubriker och mer sensationsjournalistik gör att 

sportstjärnor (och andra stjärnor) får stort utrymme och presenteras tydligt för läsarna. 

Whannel säger exempelvis: “... den ökade användningen av fotografier hjälpte till att skapa 

en början till en individualisering inom sporten och individuella stjärnor infiltrerades i 

publikens verklighet” (2002:31). I Sverige finns ingen forskning på det här området. Men den 

brittiska och amerikanska forskningen går att applicera på kvällstidningarna Expressen och 

Aftonbladet med editioner, som är de svenska tidningar som är tabloidiserade i dag.  

Stjärnorna presenteras nästan alltid i tidningarna som hjältar eller kändisar, så också Z. Flera 

forskare, såsom Whannel och Boorstin har gjort försök att särskilja de olika begreppen åt 

men medger att det är svårt. Vi har valt att ansluta oss till Daniel Boorstins berömda citat: 

“Kändisen är en person som är känd för att han är känd. … Hjälten är framstående till följd av 

hans prestationer” (1992:57). Det här betyder att hjälten har skapat sig själv medan 

kändisen är skapad av media, det går också att säga att hjälten är en stor person medan 

kändisen är ett stort namn. Ibland händer det att en person är såväl en hjälte som en kändis, 

det som uppstår då kallas av Garry Whannel för en superstjärna (2002:176), detta ord 

används ofta slarvigt även på svenska. När de här begreppen hamnar i symbios uppstår alltså 

den ultimata kändisen. Det är inte ovanligt att en superstjärna får göra reklam som ansiktet 

utåt för evenemang eller företag, det har David Beckham gjort, det har Muhammad Ali gjort 

– så också Z. 

Media i dag hjälper till att skapa såväl kändisar som hjältar, vi har valt att titta närmare på 

den forskning som finns på den engelska fotbollsspelaren David Beckham, som är att jämföra 

med Z. Detta för att försöka få förståelse för de två personerna som mediefenomen. 

David Beckham har många attribut som lockar medierna, han har fotbollstalang, han är 
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snygg, är gift med en annan känd person (Victoria Beckham, tidigare Adams) och spelade på 

toppen av sin karriär för Manchester United – ett lag som som delade in supportrarna i två 

läger: de som hatade och de som älskade (Whannel 2001:139). Garry Whannel slår fast att 

David Beckham har blivit en ikon för sport i England (2002:202). 

När David Beckham gifte sig med sin Victoria, blev bröllopet mycket omskrivet i brittisk 

press. Det blev en “virvelvindseffekt” - det snurrade och snurrade, till den grad att 

tidningarna till viss del ”glömde bort” att skriva om någonting annat. Redaktionerna drogs in 

som i en virvelvind (Whannel 2001:143). När den så kallade virvelvindeffekten sätts igång, är 

det svårt för kolumnister, krönikörer och andra att inte dras med, även om det är ämnen de 

normalt inte brukar skriva om. Exemplet med makarna Beckhams bröllop kan jämföras med 

när Z släppte sin självbiografi i november 2011, men det återkommer vi till i analysen. 

Det är dock inte alltid sportstjärnorna framställs på ett positivt sätt i medierna. Den som inte 

lever upp till de förväntningar som medierna eller allmänheten har på en blir istället 

framställd som ett avskräckande exempel på hur man inte ska bete sig. Sportstjärnan blir en 

skurk eller en idiot (Lines 2001:291-295). 

De här rollerna är inte absoluta utan kan förändras under tid. En sportstjärna kan till och 

med vara såväl hjälte, skurk och idiot på en och samma gång. Och det behöver inte vara 

något negativt. Gill Lines ger oss ett utmärkt exempel på det i den duktige brittiska 

fotbollsspelaren Paul ”Gazza” Gascoigne som efter att ha avslutat sin karriär, av många, är 

ihågkommen för sitt skandalomsusade privatliv (2001:295-296).  

Det här är något som även Z har fått uppleva i sin karriär. Han har blivit ifrågasatt och 

människor har skojat på bekostnad av honom, inte minst i kvällstidningarna. Därför tycker vi 

att det är viktigt att även ta med ett perspektiv som inte bara idoliserar sportstjärnorna, utan 

också belyser en mer kritisk hållning mot bevakning av dem. 

2.3 Maskulinitet i sportjournalistiken 

I USA är idrotten förmodligen den starkaste kraften i samhället när det kommer till att 

uppfostra pojkar till män (Trujillo 1991:2). Förmodligen är det även så i Sverige. Idrotten ses 

som en typ av uppfostran och barnen lär sig se upp till och ta efter hur de stora 
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idrottsstjärnorna gör. Ofta talas det om att stjärnorna har ett ansvar eftersom de ska vara 

förebilder för de yngre. Vi påstår inte att medierna bör ha ett ansvar för hur de framställer 

dessa idrottsstjärnor, då journalistiken ska vara konsekvensneutral även på sportsidorna. 

Däremot är det intressant att titta på hur dessa idrottsstjärnor beskrivs och om de verkligen 

är lämpliga som förebilder eftersom barnen ofta läser vad som skrivs om deras idoler. Av 

den anledningen är det viktigt att se hur idrottsstjärnor som Z framställs i medierna och 

vilken typ av bild medierna bygger upp av jämförbara personer.  

Det råder ingen tvekan om att det är männen som är det dominerande könet i medierna och 

allra tydligast är det på sportsidorna (Eastman och Billings 2000: 192). Män favoriseras enligt 

Eastman och Billings (2000:92) även vid tillfällen där de ”kvinnliga” nyhetshändelserna har 

ett uppenbart större nyhetsvärde, såsom vid mästerskap. När kvinnorna väl får ta plats på 

sportsidorna handlar det nästan uteslutande om att redaktionen vill ha in fler bilder på 

kvinnor i tidningen eller att artiklarna är av humoristisk natur (Eastman och Billings 

2000:194). Och det är inte den enda skillnaden. Män och kvinnor beskrivs också olika på 

sportsidorna. Män beskrivs som beslutsamma, starka och skickliga medan kvinnor sällan får 

sådana attribut (Harris och Clayton 2002:400-401).  

Männen inom idrotten beskrivs alltså oftast som det manliga idealet. De är beslutsamma, 

starka och skickliga. Manliga idrottare ska heller inte visa motsatsen. Smärtsamma nederlag 

och skador glorifieras så länge idrottaren inte visar sig svag. Då finns risken att medierna 

beskriver det på ett hånfullt sätt (Harris och Clayton 2002:401). 

Stolthet är en annan viktig faktor när manliga idrottare beskrivs på sportsidorna. När herrlag 

eller individuella idrottsmän tävlar är det en fråga om heder. Männen ska försvara sin egen 

och sina supportrars stolthet. Lever de inte upp till förväntningarna som finns på dem så blir 

de uthängda till att skämmas inför allmänheten (Harris och Clayton 2002:402-403). I de 

lägena gör det ingenting om de vinner genom aggressivt eller våldsamt beteende, det 

handlar bara om att vinna och att göra det på ett “manligt” sätt (Harris och Clayton 

2002:400). 

I studien “Hegemonic Masculinity on the Mound: Media Representations of Nolan Ryan and 

American Sports Culture” tittar Nick Trujillo på den amerikanska basebollstjärnan Nolan 
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Ryan och på hur medierna har beskrivit honom utifrån fem aspekter. Där handlar det om 

samma attribut som beskrivits ovan. Det är styrka, skicklighet, beslutsamhet, möjligheten att 

motstå smärta och resultaten som de centrala punkterna. Dessutom lägger Trujillo till 

egenskaper som faders- och ledaregenskaper i sin undersökning (1991:3-6). Trujillo menar 

att eftersom medierna har hittat alla de här egenskaperna i Nolan Ryan så lyfts han och hans 

egenskaper fram och förstärks mer i medierna jämfört med andra basebollspelare (1991:2-

3).  

Varför är dessa teoretiska utgångspunkter relevanta i vår undersökning? Vi ska nu kort 

sammanfatta och motivera de viktigaste teoretiska aspekterna: 

 Nyhetsvärdering och medielogik – dessa två teorier är grundbultar inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Utifrån dessa vill vi kunna konstatera att Z har ett högt 

nyhetsvärde och varför. Samt ta reda på vad inom medielogiken som ökar 

möjligheterna att det skrivs om honom. 

 Personifiering (tabloidisering, hjältar, kändisar, skurkar, idioter och virvelvindseffekt 

etc.) – att det finns ett stort fokus på Z råder det inget tvivel om. Vi vill med dessa 

teorier ta reda på hur Z beskrivs i media, varför och vad det får för konsekvenser. 

 Maskulinitet inom sportjournalistiken – beslutsamhet, styrka, skicklighet och stolthet 

är attribut som män ofta får på tidningarnas sportsidor. Vi vill mot den bakgrunden ta 

reda på vad det får för konsekvenser när de når läsarna som nyheter. 

Utifrån de här teoretiska utgångspunkterna kommer vi att analysera vårt material och 

jämföra resultaten vi får fram kring Z med den tidigare forskning som finns kring manliga 

idrottare och sportstjärnor. Vi kommer att undersöka hur journalisterna resonerar kring Z 

utifrån nyhetsvärdering och medielogiken. Vi kommer också analysera journalisternas syn på 

mediebevakningen av Z och vad den eventuella personifieringen av honom i 

kvällstidningarna får för konsekvenser. Vi ska dessutom analysera mediebeskrivningen av Z 

utifrån perspektivet av hjältar, skurkar, idioter och maskulinitet. 
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3. Metod 

Under detta avsnitt kommer vi presentera på vilket sätt vi utfört vår studie. Vi kommer 

motivera valet av vår metod och vårt urval. Vi kommer också ta upp de problem vi haft, på 

vilket sätt vi försökt undvika dessa och försöka reda ut i vilken mån de påverkat studien. 

3.1 Val av metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie med hjälp av samtalsintervjuer. Detta eftersom vi anser att 

det är det bästa sättet att svara på våra frågeställningar. Ett av användningsområdena för 

samtalsintervjuer är när du vill veta hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson m.fl. 

2007:285). Vår målsättning har varit att ta reda på hur sportjournalisterna själva uppfattar 

fenomenet Z och det stora mediala intresset runt honom. 

Våra intervjuer var av informantkaraktär. Esaiasson m.fl. (2007) skriver: ”Vid en 

informantundersökning används svarspersonerna som vittne eller ”sanningssägare” som ska 

bidra med information om hur verkligheten är beskaffad i något visst avseende” (Esaiasson 

m.fl. 2007:257). Avseendet som Esaiasson pratar om har i detta fall varit vårt syfte (att ta 

reda på vad sportjournalister på Aftonbladet och Expressen tror är anledningarna till att det 

skrivs så mycket om Z). 

Innan vi började med vårt uppsatsarbete skrev vi ner vår förförståelse (bilaga 2) om Z och vår 

erfarenhet av kvällstidningar. Esaiasson m.fl. skriver att det är klokt att göra detta för att se 

vad våra samtalsintervjuer har tillfört till forskningsprojektet (2007:289-290).  

Våra intervjuer har varit halvstruktuerade för att ge utrymme till intervjupersonerna att 

uttrycka sig fritt. För vår egen trygghet har vi på vår intervjuguide haft exempel på 

uppföljande frågor, men vi har känt oss fria att hoppa mellan dem eller konstruera nya 

frågor. Anne Ryen säger: ”om poängen är att fånga intervjupersonens perspektiv kommer en 

utvecklad förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte” (2004:44). 

3.2 Urval 

Vi har valt att fokusera på kvällstidningarna med editioner eftersom de skriver mest om Z. 

Enligt Mediearkivet Retriever (2011) skrevs det nästan två artiklar om dagen om Z i 

Expressen 2010 - i Aftonbladet ungefär en om dagen. 
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Vid intervjuer av informantkaraktär är källornas centralitet viktigast (Esaiasson 2007:291). 

Det har därför varit av stor vikt för oss att välja källor som har stor kunskap och erfarenhet 

om Z. Kunskap och erfarenhet kan de ha inskaffat sig genom att de skrivit mycket om honom 

och/eller att de aktivt har bevakat honom eller det svenska landslaget. Vi har tittat på 

papperstidningarnas bevakning av Z och landslaget för att se vilka journalister som oftast 

förekommer som avsändare (byline) i de sammanhangen. Vi har även valt en informant på 

chefsposition på varje kvällstidning, detta eftersom det är cheferna som såväl lägger ut 

jobben och i slutändan också väljer vad som ska publiceras och inte. Det var svårare att 

identifiera vilka nyhetschefer som skulle vara lämpliga att ingå i undersökningen då de inte 

syns i tidningen. Vi rådfrågade journalister vi känner på tidningarna för få en bild av vilka av 

nyhetscheferna som har mest kunskap och erfarenhet av Z samt vilka som ansågs kunna 

uttrycka sig på ett bra sätt (Ryen 2004:80).  

När undersökningen genomfördes fanns cirka tio sportjournalister på kvällstidningarna 

Expressen och Aftonbladet som antingen bevakade individen Z eller det svenska landslaget 

kontinuerligt. De fem vi intervjuat är de journalister som vi anser har mest kunskap och 

erfarenhet om Z. Att intervjua fler hade inte tillfört vår undersökning något väsentligt. Vi 

uppnådde en teoretisk mättnad efter ungefär fyra intervjuer. 

På varje kvällstidning har vi valt en person som bevakar Z och en nyhetschef. Vi har också 

valt en person som bevakar det svenska fotbollslandslaget. Vi har försökt välja de 

journalister med mest erfarenhet av Z. När de kommer till journalisterna som bevakar Z på 

plats i Milano är det ett totalurval i Jennifer Wegerup (Aftonbladet) och Johanna Reimers 

(Expressen). I kategorin för dem som bevakar landslaget har vi valt den som följt Z under 

längst tid: Mats Olsson (Expressen). Nyhetschefer fanns det många att välja på, men även 

där valde vi dem med mest erfarenhet. De som deltagit är Christofer Brask (Expressen) och 

Fredrik Lilja (Aftonbladet). 

3.3 Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med våra intervjupersoner togs via mejl. Där presenterade vi kortfattat 

vår studie och varför vi ville intervjua just dem. Vi bad dem återkomma om de var 

intresserade och i så fall när och var de ville träffas. Detta för att de skulle kunna välja en 
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plats där de känner sig bekväma och för att vi vet att just de här journalisterna ofta är på 

resande fot. Vi ville vara så anpassningsbara och tillmötesgående som möjligt. 

Medan vi bokade tid och plats med intervjupersonerna så utformade vi vår intervjuguide (se 

bilaga 1). Vi valde att ha tre teman som operationaliserade våra tre frågeställningar. Därefter 

fyllde vi på med exempel på följdfrågor, som vi kunde använda beroende på deras svar. ”Ett 

argument för en begränsad förhandsstruktur eller ingen alls är att en fast uppläggning gör 

forskaren blind. Blir det för mycket struktur fångar forskaren kanske inte eller missförstår 

fenomen som är viktiga för undersökningspersonen.” (Ryen 2004:44). 

Intervjupersonerna tillfrågades om de var bekväma med att vi spelade in samtalen. Samtliga 

godkände detta. Vi anser att inspelningsmomentet inte störde intervjuerna då 

intervjuperson själva är vana vid att använda bandspelare i sitt eget yrkesliv (Ryen 2004:56). 

När vi har haft möjlighet har båda forskarna varit närvarande. Detta för att sedan kunna göra 

en så bra analys som möjligt. Enligt Anne Ryen (2004) börjar analysen redan under intervjun. 

Intervjuerna med Jennifer Wegerup och Christofer Brask gjordes därför med båda forskarna 

närvarande. De övriga gjordes individuellt. Anledningen till att vi båda inte kunde vara 

närvarande vid samtliga intervjuer var av logistiska och tidsmässiga skäl. Vi ansåg att det var 

viktigare att kunna genomföra intervjuerna än att båda var på plats. 

Intervjuerna gjordes i följande ordning: Johanna Reimers 15/11 2011, Christofer Brask och 

Fredrik Lilja 16/11 2011, Jennifer Wegerup 17/11 2011 och Mats Olsson 21/11 2011. 

Så snart vi hade genomfört intervjuerna transkriberade vi dem. Vi återgav intervjuerna i sin 

helhet, så noggrant det var möjligt. Vi tog oss friheten att “städa” bort vissa störande 

småord, men var noga med att återge harklingar, skratt och långa pauser. Dessa noteringar 

hjälpte oss i vår analys på det sättet att vi kunde märka om intervjupersonen till exempel 

kände att en fråga var besvärande eller om det till exempel var ett ämne som personen 

brann för och ansågs kunnig inom. Transkriberingen var ett första steg mot analysen där vi 

bekantade oss med materialet och redan här kunde vi se mönster. Innan vi gick över till 

analysstadiet läste vi noggrant igenom hela vårt material och ordnade det i lämpliga rubriker 

under “resultat”. 
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Vi valde en naturalistisk analysprocess eftersom vi ansåg att det var de intervjuades bild av 

verkligheten som var intressant. I den naturalistiska processen “... håller forskaren fast vid 

skiljelinjen mellan verklighet och representation och lyssnar till intervjupersonens 

representation av verkligheten” (Ryen 2004:105-106). Vi kartlade sedan samtliga intressanta 

aspekter enligt kartläggningsmetoden (Esaiasson m.fl. 2007:306) och kopplade dessa till våra 

teoretiska utgångspunkter. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som är mer aktuella inom den kvantitativa forskningen, 

men vi väljer ändå att upp några aspekter för att visa på vår undersöknings kvalitet. 

Ett vanligt argument mot samtalsintervjuer är att den externa validiteten ofta blir låg 

(Esaiasson m.fl. 2007:175-176). Med det menar kritikerna att det blir svårt att generalisera 

eftersom du undersöker så pass specifika fall. Men att generalisera har inte varit vårt mål, 

därför anser vi detta oviktigt. 

Det är alltid önskvärt att få så hög extern validitet som möjligt men ofta står det i konflikt 

med den interna validiteten (Esaiasson m.fl. 2007:176). Intern validitet handlar enligt 

Esaiasson m.fl. om “välgrundade (giltiga) slutsatser” (Esaiasson m.fl. 2007:64). 

Vi anser att den interna validiteten är hög eftersom undersökningen är beskrivande och inte 

förklarande - vår undersökning var av informantkaraktär. 

När det gäller undersökningens reliabilitet - dess tillförlitlighet - anser vi att också den är 

hög. Det är möjligt för en annan forskare att återskapa undersökningen om denne får 

tillgång till våra transkriberingar. Att helt göra om undersökningen är inte möjligt eftersom 

den fria förhandsstrukturen på vår intervjuguide bidrar till att svaren kan variera beroende 

på vilka frågor som ställs. Men vi har, som vi tidigare poängterat, inte haft för avsikt att 

generalisera, utan är intresserade av just dessa personers bild av verkligheten.  

3.5 Metodproblem 

Ett metodproblem är våra informanters ekonomiska intresse med hur de svarat i den här 

undersökningen. De har alla som arbete att följa Z på ett eller annat sätt och framförallt 

Jennifer Wegerup och Johanna Reimers är beroende av Z som en superstjärna, annars skulle 

deras jobb inte existera. Vi tror att denna bakomliggande faktor har påverkat deras svar 
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genom att de kanske beskrivit Z i något mer positiva ordalag än om verkligheten inte såg ut 

så, men det är någonting som inte går att komma ifrån. Å andra sidan har möjligen deras 

ekonomiska intresse varit en av orsakerna till att ställa upp på våra intervjuer. 
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4. Resultat 

Här kommer vi att presentera vad som kom fram under våra intervjuer. De vi har intervjuat 

är Christofer Brask, Johanna Reimers och Mats Olsson från Expressen och Jennifer Wegerup 

och Fredrik Lilja från Aftonbladet, vilka vi kommer att presentera kortfattat här nedan. Vi 

kommer därefter gå igenom fyra olika teman där vi presenterar fyra olika aspekter av 

relationen mellan Z och kvällstidningarna. Det kommer ske i löpande text blandat med citat 

från intervjupersonerna.  

4.1 Informanterna 

Jennifer Wegerup, 39, har följt Z sedan 2003. Hon är sedan ett år tillbaka stationerad i 

Milano och har skrivit väldigt många artiklar om honom under årens lopp. Hon är den 

svenska journalist som jobba längst och närmast Z på internationell mark, hon har också en 

blogg på Sportbladet.se där läsarna kan följa med bakom kulisserna hos AC Milan. Hon har 

även skrivit en bok som heter Zlatan är Zlatan och som är ett porträtt av Z. På Aftonbladet är 

hon reporter och krönikör med inriktning mot internationell fotboll. 

Johanna Reimers, 30, har bevakat Z sedan hösten 2007. I omgångar har hon varit på plats i 

Italien och Spanien, först när han spelade i FC Inter sedan FC Barcelona och slutligen i AC 

Milan. Det senaste året har hon bott till stora delar i Milano, nu har hon ändrat bas till 

Stockholm. Hon är reporter och krönikör med inriktning mot internationell fotboll på 

Expressen. 

Mats Olsson, 62, har bevakat det svenska fotbollslandslaget för Expressens räkning sedan 

1990. Han är kanske den svenska sportjournalist som följt Z under längst tid och har bäst 

relation med honom. I 12 år har han bevakat Z, den första riktigt artikeln/krönikan om 

honom skrev Mats när Z var bara 18 år. I dag är han krönikör på Expressen. 

Fredrik Lilja, 46, har arbetat på Aftonbladet i snart 20 år där han har haft flera olika roller. 

Bland annat var han med när man startade upp sportbilagan Sportbladet. Han har arbetat 

både som nattchef och nyhetschef på tidningen. Det har gjort att han har varit med under 

hela Z karriär och följt den på avstånd via mediebevakningen. Just nu är han nyhetschef. 
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Christofer Brask, 37, kom till Expressen när sportbilagan startades 2001. Då arbetade han 

som reporter i fem år innan han gick på föräldraledighet och frilansade. 2009 kom han 

tillbaka till Expressen, sedan dess har han suttit på olika chefspositioner – främst på 

sportavdelningen. Vid intervjutillfället var han tillförordnad biträdande 

sportchef/tillförordnad nyhetschef. 

4.2 Zlatan Ibrahimovic i kvällstidningarna 

I den här delen kommer vi att presentera resultaten som handlar om hur Z beskrivs i media. 

Precis som i alla de andra resultatdelarna så utgår vi från våra intervjupersoners svar, så här 

handlar det lika mycket vilken bild de har av Z och hur de beskriver honom. Men eftersom de 

som är intervjuade är journalister och skriver om Z så kan man anta att deras bild av honom 

överförs till vad och hur de skriver om honom. 

Det första vi kan konstatera är att de vi intervjuat tycker det är svårt att beskriva Z. Som 

Jennifer Wegerup uttrycker det så är det väldigt svårt att ge en komplett beskrivning av 

någon person överhuvudtaget. Man kommer alltid att få olika bilder av en och samma 

person beroende på vem man frågar. 

”… men vem är den sanna Zlatan liksom? Det är väl en kombination, det är som man själv. Frågar ni 

30 människor kommer säkert hälften säga att jag är världens största svin och de andra att jag är en 

helt underbar person. Och jag försöker ge min bild av honom, men jag tror alltid att det är svårt att 

ge en sann bild av en människa.” 

Med det sagt så kan vi konstatera att beskrivningarna av Z skiljer sig från andra svenska 

fotbollsspelare i Europa och i landslaget. Medan man beskriver de flesta andra som trevliga, 

genuina och snudd på tråkiga så tycker de vi har intervjuat att Z sällan beskrivs som tråkig. 

Han är alltid i händelsernas centrum och den som får och/eller tar plats i kvällstidningarna. 

Det är han som bryter mönster och gör det oväntade både på och utanför planen. 

Våra intervjupersoner har noterat en förändring i beskrivningen av honom. Vi kommer att gå 

igenom alla de mediebeskrivningar av Z som våra intervjupersoner varit överens om, även 

om alla inte utvecklat sina tankar lika utförligt alla gånger. 
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Vi börjar från början när Z slog igenom i början av 2000-talet som en ung och talangfull 

fotbollsspelare i Malmö FF. Då beskrevs han som den kaxiga supertalangen som alltid var 

trevlig och sa roliga eller bra citat när han pratade med media. Han hyllades i krönikor och 

journalisterna gillade hur han framhävde sig själv vid varje tillfälle som gavs. Fredrik Lilja 

berättar om hur han uppfattade Z första gången. 

”Jag kommer ihåg när vi gjorde första intervjun med honom, då jobbade jag också som nyhetschef på 

Sportbladet, och då sa han att ”jag ska slå ner som en blixt i allsvenskan nästa år” och då var han ju 

okänd. Man tyckte att han var häftig, en cool snubbe. Och sen gjorde han ju det också när han slog 

igenom i allsvenskan. Man har ju varit van vid att fotbollsstjärnor säger: ”Man tar en match i taget” 

och de flesta är inte särskilt roliga. Men Zlatan var väldigt rolig och hade en väldigt stor personlighet. 

Han slog ju igenom med dunder och brak och sen har det bara hållit i sig.” 

Men ju mer Z exponerades i media och pressen på honom att prestera blev hörgre, desto 

mer ansträngd blev också hans relation till media och framför allt till kvällstidningarna. Mats 

Olsson berättar hur bägge kvällstidningarna ett tag jagade efter skandaler där Z var 

inblandad och hur irriterad han blev över det det slutade med att han då distanserade sig 

ytterligare från media. Tonen mellan Z och media förändrades och blev allt hårdare. Det hela 

kulminerade med att han helt slutade att prata med Aftonbladet och att reportrar från 

tidningen inte fick ställa frågor till honom ens på landslagets presskonferenser. Z började 

beskrivas allt mer som en diva och bråkstake som framför allt tyckte illa om journalister. 

Christofer Brask kommer ihåg ett speciellt tillfälle: 

”… Det var en landslagssamling i Göteborg och då var det som mest infekterat mellan honom och 

Aftonbladet, och… Ja, det kom nog lite senare när han (Zlatan) skrek till Olof Lundh på TV4 som då var 

på Expressen, han stack in huvudet i en presskonferenssal och sa ”jag ska sätta på dig Olof” och det 

är ju ändå ganska grovt liksom. Då gjorde vi en grej och liksom vände kameran åt andra hållet. Och 

sen hade vi sådana här rutor på alla journalister och deras relation till Zlatan. Det var ju inte sådär 

helt populärt bland kollegorna då men det var ganska intressant just då för de skrevs så mycket om 

att det var infekterat.” 

Det är inte bara med journalisterna som Z har bråkat. De vi har intervjuat pratar om honom 

som en person söker sig till konflikter och inte backar för att konfrontera någon om han 

tycker att den personen har fel. Exemplet som de flesta använder sig av är det som hände 
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när han spelade i FC Barcelona. Där hamnade han i bråk med sin tränare och det hela slutade 

med Z lämnade klubben redan efter ett år. Det är inte det enda exemplet som de intervjuade 

tar upp. Det finns många berättelser som det har skrivits om i media där han har bråkat eller 

där han har varit besvärlig. Mats Olsson beskriver ”bråkstaken Zlatan”: 

”… han drivs nog av att han vill visa alla…” ”… Det är en lång resa han har gjort så han drivs nog av 

den, präglad av den här ”busungen” fortfarande. Jag vet inte om man kan säga det om någon som är 

30 år men han har fortfarande det här retsamma, vill retas, vill provocera. Han gör det ofta för att få 

en reaktion, de som blir förbannade och sura får han ingen respekt för. De som ger tillbaka, då tycker 

han det är kul...” 

Beskrivningarna som diva och bråkstake höll i sig under flera år, men samtidigt började det 

också blandas med artiklar där Z hyllades. Man berömde hans fysik, snabbhet, teknik och 

målfarlighet som fotbollsspelare. Han beskrevs som en förebild ena dagen för att nästa dag 

vara ett skräckexempel att inte se upp till. Det är just de här två mediebeskrivningarna som 

är dominerande enligt de vi har intervjuat. Han är å ena sidan den fantastiska 

fotbollsspelaren och å den andra sidan så är han en bråkstake. Men samtliga vi har pratat 

med enas om att han är mer av den förstnämnda än av det sistnämnda. Anledningen till det 

tror de är så enkel som att han är svensk. Trots att han gör dumma saker så är han på ”vår” 

sida. Hade han inte varit svensk tror de intervjuade att det hade varit tvärtom. Då hade 

bilden som bråkstake kommit fram mer tydligt och bilden av honom som en fantastisk 

fotbollsspelare hade hamnat mer i skymundan.  

Bilden av Z som en förebild tar de flesta av de vi intervjuat upp och samtliga är kluvna i sina 

svar om han är en förebild för yngre att se upp till. De menar att samtidigt som han har en 

viktig roll som fotbollsspelare med invandrarbakgrund som har kämpat för att komma till 

toppen så har han även andra sidor som gör att de tvekar i sina svar. Johanna Reimers 

jämför honom med landslagsmittfältaren Kim Källström: 

”Ja, det tycker jag nog att han är (en förebild). Det är klart att han gör snedsteg och han har gjort 

dumma saker. Jag menar, han har blivit utkastad från landslaget, han har sparkat lagkamrater i 

ryggen och han säger saker till folk…” ”… jag tycker att det kan vara viktigt att det finns olika typer av 

människor att identifiera sig med för alla kan inte ha Kim Källström som en förebild. Även om han är 
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den man kanske skulle vilja framhäva som en förebild. Lite mer lugn och svärmorsdröm, verbal och 

trevlig och så…” 

Som vi tidigare nämnt så har mediebeskrivningarna av Z förändrats över tid och när de 

journalister som arbetar närmast honom beskriver hur han är idag så närmar de sig de 

beskrivningarna av honom som var vanliga i början av hans karriär. Han bråkar inte med 

media längre och agerar på ett annat sätt. En förändring som blev tydlig när han flyttade 

tillbaka till Milano från Barcelona. Jennifer Wegerup har märkt en tydlig skillnad sedan dess 

och hon tror att det handlar om att han har mognat: 

”Han har ju varit mycket antihjälte, men sen har han ju skärpt sig, jag tror egentligen inte det har att 

göra med att folk fjäskar utan han har ju skärpt sig. Han är bättre att ha och göra med helt enkelt, 

han var ju hemsk för några år sedan, det var ju omöjligt nästan att ha och göra med honom. Jag 

märker att han själv har insett det också…” ”… det är klart det blev mer negativa skriverier förr för att 

han gjorde mer dumheter också, han stångade motspelarna, det hände mycket mer dumma saker 

runt honom, han har blivit mer vuxnare helt enkelt.” 

Z har själv sagt att han inte kan ha en dålig relation med de svenska medierna nu när hans 

karriär börjar lida mot sitt slut och han ska bygga en karriär utanför fotbollen. Men framför 

allt tycker Jennifer Wegerup att Z har mognat och blivit mer ödmjuk i sitt bemötande till 

andra människor. Något som hon tror kan påverka, på ett undermedvetet plan, hur man 

skriver om honom till det positiva. Men bilden av Z som en bråkstake finns alltid med i 

bakhuvudet på de vi intervjuat. Det är en beskrivning som blivit så vedertagen att den etsat 

sig fast hos journalisterna och förmodligen alltid kommer att finnas med i deras medvetande 

när de arbetar med Z.    

4.3 Personen Zlatan Ibrahimovic 

Det första man kan konstatera när det gäller det stora medieintresset som finns kring Z är att 

det grundar sig i hans idrottsliga prestationer. Samtliga vi har intervjuat i vår undersökning 

understryker att det är fotbollsspelaren Z som har skapat hans ursprungliga nyhetsvärde. 

De ser honom som Sveriges absolut bästa fotbollsspelare och som helt ohotad på den 

positionen. Han har spelat i några av världens största och mest kända fotbollsklubbar och 

gjort det bra under en lång tid. Sedan han lämnade Sverige har han spelat i AFC Ajax 
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(Holland), Juventus FC, FC Inter, AC Milan (Italien) och i FC Barcelona (Spanien). Han har 

vunnit titlar i samtliga klubbar och även vunnit skytteligan i Italien. Prestationer som våra 

intervjuobjekt lyfter fram som unika i modern svensk idrottshistoria. Så här uttrycker Fredrik 

Lilja, nyhetschef på Sportbladet, Z nyhetsvärde: 

”Det är ganska enkelt. Först och främst är han Sveriges bästa fotbollsspelare och har varit det ganska 

länge. Och det är ju framför allt det som han har gjort på planen som gör att det han gör för övrigt 

blir stort.” 

Numera är Z även lagkapten för det svenska fotbollslandslaget och det gör att hans 

nyhetsstatus har höjts ytterligare en nivå. När landslaget samlas för att spela match så 

handlar den största delen av rapporteringen om Z. Det kan vara allt ifrån om han ska spela, 

vem han i så fall ska spela med och vilka åsikter han själv har om vilka han tycker ska spela. 

De vi har intervjuat säger att hans åsikter om landslaget alltid har varit intressanta, men att 

hans ord får en helt annan tyngd nu i och med hans position som lagkapten. 

Exklusiviteten, och/eller avsaknaden av den, spelar också in när vi ska förstå varför det skrivs 

så mycket om honom. Framför allt för några år sedan så var det väldigt sällan svensk media 

fick prata med Z. Om tidningarna fick tid med honom var det alltid väldigt lite tid och de fick 

sällan intervjua honom utan att några konkurrerande medier var närvarande. På så sätt blev 

alla uttalande som gick att få tag på en nyhet. Christofer Brask, nyhetschef på Expressen 

säger så här: 

”Jag ska bara säga det, det kan ju också vara så att det kan göra honom extra intressant just att man 

inte har access till honom. Det kan vara en faktor i nyhetsvärderingen faktiskt, när han väl pratar då 

är det en händelse liksom.” 

De så kallade Zlatan-korrespondenterna Johanna Reimers (Expressen) och Jennifer Wegerup 

(Aftonbladet) har sett en förändring kring detta de senaste åren. Numera är Z mer öppen 

och tillmötesgående mot media. Såväl Johanna Reimers och Jennifer Wegerup märkte en 

stor skillnad under hösten 2010 när han flyttade tillbaka till Milano från Barcelona. De tror 

att det beror på att han har mognat, blivit mer ödmjuk än tidigare och själv förstått att det är 

bra om han har en bra relation till svensk media nu när han är inne på slutet av sin aktiva 

karriär.  
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Det faktum att han är i slutet av sin fotbollskarriär är också något som gör att 

kvällstidningarna vill skriva mycket om honom. Jennifer Wegerup utvecklar resonemanget: 

”Det är därför vi har sagt att vi ska göra allt nu. Nu åker vi med på vinterläger till Dubai, vi ska göra 

webb-tv och bara pumpa på så länge det går. För när Zlatan försvinner kommer det bli ett stort svart 

hål. Det kommer som sagt dröja väldigt länge innan Sverige, och då menar jag inte bara inom 

idrotten, kommer ha en stjärna av den kalibern.”  

Stjärnstatusen som Jennifer Wegerup beskriver gör att kvällstidningar följer Z på ett helt 

annat sätt än de följer andra idrottare. Bara det faktum att bägge kvällstidningarna har 

reportrar stationerade i Milano är ett tecken på det. Ingen annan svensk idrottsstjärna har 

någonsin varit utsatt för en sådan intensiv bevakning. 

För att förstå varför bevakningen av Z är så pass intensiv så måste vi se vad som skiljer 

honom från andra svenska idrottsmän och framför allt vad som skiljer honom från andra 

svenska fotbollsspelare. Som vi redan har nämnt är han fullständigt överlägsen när det 

kommer till den idrottsliga prestationen. Enligt de vi har intervjuat kan ingen annan svensk 

fotbollsspelare i modern idrottshistoria mäta sig med det Z har uträttat på fotbollsplanen. 

Men det är inte bara där han skiljer sig från de andra svenska idrottsmännen. Ända sedan Z 

slog igenom som 20-åring i Malmö FF har hans sätt att vara och hans personlighet fascinerat 

kvällstidningarna. Mats Olsson på Expressen är den kvällstidningsjournalist, som fortfarande 

är aktiv, som följt Z under längst tid och förklarar det så här: 

”Det blev en väldig uppmärksamhet för det Zlatan sa. För han uttalade väl sig inte som en normal 

svensk fotbollsspelare brukar göra. Då var han ju ännu yngre, han skriver också i boken att han inte 

hade lärt sig medias spelregler. Han bredde väl på att ”jag ska bli bäst” och han hade ju Muhammed 

Ali som idol, ”I’m the greatest”, han körde liksom det tugget. Han fattade ju inte hur man skulle bete 

sig och det var ju tacksamt för rubrikmakare och sådär, det blev ju stort.” 

Numera är han mer eftertänksam med hur han uttrycker sig och inte alls lika kaxig som 

tidigare. Men samtidigt poängterar Johanna Reimers att många nog tar Z på för stort allvar. 

Hon menar att han tycker om att skämta även när han är i en intervjusituation och att han 

oftast har ”glimten i ögat” när han säger något. 
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”Jag tror att han ofta blir missförstådd - att folk tar honom för att säga vissa saker. Det är ju det man 

har märkt med språkförbistringar, om du bara läser ett citat som han säger i Italien och det kommer 

till Sverige, så kanske det ser hårdare ut. Men har du sett honom säga det så vet du att han har sagt 

det med det där leendet. Det är så lätt att orden rycks ur sitt sammanhang, jag tror att ofta har det 

faktiskt varit skämtsamt.” 

Även på planen utmärkte han sig. Hans spelstil skiljde sig från det vi tidigare var van vid inom 

svensk fotboll. Z var och är en individualist på planen. Flera av de vi har intervjuat kommer 

ihåg en match speciellt. Det var när han spelade i Malmö FF och de mötte Djurgården på 

Stockholms Stadion 2001. Då dribblade han bort halva motståndarlaget och målvakten innan 

han sköt in bollen i målet. De som var på plats beskriver det som att han ”exploderade” och 

att till och med motståndarfansen hyllade honom med stående ovationer efter matchen. Z 

stack ut och skiljde sig från mängden från början och det har berört såväl läsare som 

journalister.  

Att Z berör är den främsta anledningen till att kvällstidningarna skriver om honom. Samtliga 

intervjuade berättar att de aldrig får så mycket läsarrespons som när de skriver om Z. Det 

som gör läsarresponsen så intressant är att den är tudelad. Hälften av de som hör av sig 

älskar honom och tycker att tidningarna bara smutskastar honom medan den andra hälften 

avskyr honom och tycker att tidningarna bara fjäskar för honom. De här grupperna går också 

att urskilja i olika ålderskategorier tycker de vi har intervjuat. De som tycker illa om Z är 

oftast medelålders eller äldre män, medan de yngre läsarna är de som tar honom i försvar. 

Fredrik Lilja tror att han har en förklaring till det: 

”För det är ju också en grej i den svenska idrottssjälen, det som vi har varit bra på är att ha ett lag 

med bra sammanhållning, god stämning, trevliga killar som kan slå sig samman och ändå spöa de här 

divorna från andra länder. Som till exempel IFK Göteborg när de dominerade på 80-talet.”  

Fredrik Lilja menar att då skapades idealet för hur en svensk idrottsstjärna i ett svenskt lag 

skulle vara. Spelarna i IFK Göteborg var amatörer och hade andra yrken sidan om fotbollen. 

De var ödmjuka och laget gick före individen. Trots det lyckades de slå proffsklubbar från 

Europa med välbetalda stjärnor som hade en kaxig attityd och var som Fredrik Lilja säger 

”divor”. Den attityden gick inte hem hos svenskarna som oftast tyckte lite extra om de här 



Sara Fridh & Daniel Wilhelmsson 
Mittuniversitet 

2012-01-06 
 

 24  
 

”divorna”. Z passar inte in i det idealet som skapades av IFK Göteborgsspelarna, utan 

påminner mer om någon från motståndarna. 

”Och nu har vi helt plötsligt den där divan i vårt lag. Och det är ju därför många nu pratar om det här 

att: ”Är Sverige bättre med eller utan Zlatan?” Det är ju väldigt många som går igång på det liksom.” 

Just det att alla har åsikt om Z är något som passar kvällstidningarna som handen i handsken. 

Det råder ingen tvekan om att kvällstidningar ofta anspelar på folks känslor för att locka dem 

till att läsa just deras tidning. Det gör att Z passar in perfekt i kvällstidningarnas format då 

han alltid berör läsarna. Vare sig det handlar om landslaget, klubblaget eller om att han åker 

iväg på älgjakt så berör Z. 

Enligt de vi har pratat med så står Z i mångas ögon för det ”nya Sverige”. Uppväxt på 

Rosengård i Malmö så kommer han från en annan bakgrund än vad tidigare svenska 

idrottsstjärnor har gjort och med det kommer också en annan personlighet. Det gör att han 

talar och uttrycker sig på ett annat sätt. Samtidigt säger alla de vi intervjuat att de har fått 

ändra sin bild av Z sedan de läst hans bok. De säger att han målar upp en bild av en betydligt 

tuffare och mer segregerad uppväxt än de kunnat tänka sig.  

”Jag tror att han har varit nyttig, också för att han har en invandrarbakgrund. Sverige är ju 

mellanmjölkens land, Zlatan är ju ömsom vin ömsom vatten, men det är aldrig tråkigt. Han har varit 

bra som förebild för så kallade nysvenskar, men han har även varit bra för oss. Inte minst när man 

läser boken. Det är en ganska skrämmande bild han ger att han inte var inne i Malmös centrum 

förrän han var arton år.” 

Jennifer Wegerup 

Vi kommer fortsätta att beskriva de konsekvenser den stora personifieringen på Z får under 

nästa kapitel. 

4.4 Personifieringens för- och nackdelar 

Att det är stort fokus på Z som fotbollsspelare och som person i kvällstidningarna råder det 

inget tvivel om. Det räcker att som läsare öppna en tidning för att förstå det. Reportrarna 

och krönikörerna beskriver ett ibland närmast maniskt ”Zlatanbehov” från sina chefer och 

ofta får de jobb utlagt på sig i stil med ”skriv någonting om Zlatan”. Detta råder det delade 

meningar kring. Flera av de intervjuade upplever att det är skönt att skriva om någonting 
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annat än just Z. Men samtidigt har de förståelse för att cheferna vill ha dessa jobb – 

eftersom de vet att läsarna vill läsa om honom. Mats Olsson ger exempel: 

”Redan 2004-2005, när jag gick in i väggen och var sjukskriven i ett halvår. Då var det så ”kan du 

skriva nått om Zlatan?” och jag sa ”vadå? Jag har ju skrivit om Zlatan nu fem dagar i rad”, ”jo, men, 

du kan väl skriva nått om Zlatan”, ”men jag har ju gjort det, jag vill inte mer”, då kunde de säga ”men 

det räcker om du nämner honom lite”. Så då i slutet la man in någonting om att Zlatan kom in. Då 

blev det liksom Zlatan stort över tio spalter.” 

Jennifer Wegerup och Johanna Reimers som har som jobb att följa Z och hans AC Milan 

skriver i stort sett någonting om honom varje dag under säsong. De är själva fascinerade 

över att tidningarna satsar pengar på att ha dem på plats. Johanna Reimers säger att hon 

tycker det är ganska absurt när hon väl tänker på det. Och Jennifer Wegerup tycker att det är 

skönt att få skriva om något annat ibland, annars blir man som hon uttrycker det lite ”koko”. 

De berättar att många inte riktigt förstår att deras jobb faktiskt är att följa Z. Även 

huvudpersonen själv ska vid flera tillfällen ha uttryckt sin fascination över deras jobb. När Z 

tilldelades Guldbollen 2011 fick Jennifer Wegerup intervjua honom exklusivt, då passade han 

på att fråga henne om livet i Milano, hur det fungerar med hennes barn, var hon bodde och 

liknande. Men kanske är det i Italien som människor är som mest förundrade. Johanna 

Reimers: 

”Men det roliga är ju att folk där nere, alltså de italienska journalisterna de är ju liksom: ”skriver du 

verkligen om Zlatan varje dag?”, ”nej det gör jag inte, men typ”. ”Hur kan du ha nått att skriva om 

honom varje dag?” och jag bara ”jaja”.” 

De två nyhetschefer vi har intervjuat är tydliga med att varken Johanna Reimers eller 

Jennifer Wegerup skulle vara stationerade i Milano om det inte varit för att Z varit där. Det 

är han som är nyhetsvärdet i deras bevakning och inget annat. De beskriver en särskild 

agenda för bevakningen av honom som till att böja med utgår från när han spelar sina 

matcher, men även innefattar andra tänkbara scenarion. Vid landslagssamlingar är 

bevakningen också unik, då finns det oftast en särskild reporter och/eller fotograf som följer 

just Z. Då är allt han gör eller inte gör en nyhet, han har en särskild status jämfört med de 

andra spelarna.  
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”Under landslagssamlingar då kan det vara så att man har extrakoll på Zlatan under… när landslaget 

tränar. Jag menar, är det så att han får ont nånstans och får nån behandling, då är ju det en nyhet 

direkt.” 

Christofer Brask 

Samtliga intervjuade säger att de tror att det finns en risk att de missar andra viktiga 

nyheter, på grund av det stora fokuset på Z. De säger enhälligt att det så att säga ”sitter i 

väggarna” vid till exempel en landskamp, att de gör en större nyhet om Z och en mindre 

nyhet om det övriga landslaget. Christofer Brask förklarar: 

”Jag säger inte att det händer. Men det kan ju finnas tendenser ibland att man är lite för fokuserad 

på Zlatan så man missar andra bra grejer. Och då kanske det blir en halvdan Zlatan-grej på 

bekostnad av någonting som kanske egentligen är dagens ”snackis”.” 

Jennifer Wegerup nämner också det faktum att medierna i och med Z:s bok: Jag är Zlatan 

Ibrahimovic, på många sätt gjort reklam för boken, från ett pressetiskt inte alltid 

tillfredställande sätt. Jennifer Wegerup säger att det skett en utveckling sedan hon utbildade 

sig till journalist, att mediesamhället allt oftare ägnar sig åt textreklam. 

På frågan om det kan bli för mycket Z i tidningen svarar samtliga ja. De är alla överens om att 

det är en fin linje som det gäller för tidningen att hålla sig på rätt sida om. Flera av de 

intervjuade nämner hans bok som ett exempel. Och flera nämner att de fått otroligt mycket 

reaktioner på det de skrivit i anslutning till boksläppet. 

”Vi kan ju ibland känna att nu är det för mycket Zlatan … Nu är det boksläppet, matchen mot 

Barcelona, EM-kval och Guldbollen. Nu har det varit en extrem Zlatan-period ett tag, kanske den 

värsta någonsin, de senaste månaderna.” 

Fredrik Lilja 

Framförallt är det läsarnas förtroende, som verkar kunna påverkas vid ett allt för stort fokus 

på en enskild person. Flera säger att de ibland känner ett behov av att skriva om någonting 

annat, just för att visa läsarna att de kan så mycket mer än att bara skriva om en enda 

person. Efter bokskriverierna hörde många av sig till tidningarna. Även de reaktionerna var 

tudelade. Johanna Reimers:  
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”Folk tyckte tidningarna avslöjade för mycket om boken när de själva ville läsa den. Men också, som 

vanligt, att folk var trötta på att läsa om Zlatan, och den här gången dessutom Zlatans egen version 

av honom själv.” 

Z väcker känslor och bidrar till många läsarkommentarer och läsarmejl, det märker de som 

skriver om honom, men det återkommer vi mer till i nästa kapitel. 

Trots de negativa följderna, tycker samtliga ändå att fenomenet Z varit viktig på många sätt. 

Han är en förebild för många – och står i mångas ögon för att det går att lyckas, mot alla 

odds. Och även om de andra spelarna i landslaget kanske får stå i skymundan till förmån för 

honom, så får de ändå mer uppmärksamhet, än om Z inte hade funnits: 

”Med Zlatan som den här superstjärnan så blir ju intresset på nått sätt ännu större. Fotbollen 

kommer ju aldrig hamna i skymundan men med honom som på nått sätt större än alla andra, så då 

blir ju proportionerna på nyhetsbevakningen så mycket större.” 

Johanna Reimers 

Framförallt verkar Z ses som en förebild för unga invandrare. Och i och med hans bok, där 

han bland annat tar upp att han inte var inne i Malmö förrän han var 18 år gammal, så tror 

de vi intervjuat att politiker får upp ögonen för den segregation som finns på många håll i 

landet. Bland annat i Rosengård. 

”Framför allt är han väl en förebild för ”invandrarkidsen”, en jätteförebild. Och i och med den här 

boken han har skrivit nu också så tror jag att folk får större förståelse för Zlatan och kanske får en 

inblick de inte haft tidigare i såhär Rosengård och såna områden och det är klart att det är bra.” 

Fredrik Lilja 

I vårt avslutande resultatkapitel kommer vi att besvara den stora frågan ”varför skrivs det 

om Zlatan Ibrahimovic?”. 

4.5 Varför skrivs det om Zlatan Ibrahimovic? 

Att Z används för att tidningarna ska sälja fler lösnummer, verkar vara en klyscha. Enligt de 

intervjuade verkar det finnas en förställning hos läsarna att Z säljer lösnummer och att det är 

därför tidningarna skriver om honom. Huruvida han är en försäljningsmagnet råder det 

delade åsikter om hos dem vi intervjuat. Nyhetscheferna Christofer Brask och Fredrik Lilja 
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samt reportern Jennifer Wegerup hävdar bestämt att han inte, med vissa undantag, säljer på 

löpsedlarna. 

”Nja, jag har ju jobbat som nattchef på nyhetsredaktionen också. Där har jag gjort löpsedlar och 

förstasidor och sådär. Och grejen är att han säljer inte tidningar när han är i bråk eller så…  för att 

Zlatan ska sälja bra med tidningar så ska han avgöra en stor och viktig landskamp, då säljer han 

tidningar, men om Zlatan har skallat någon eller det är någon skandal sådär då är han en sänkare 

försäljningsmässigt…” ”… Det är inte så att man automatiskt säljer mycket tidningar för att man har 

Zlatan på löpet, det är tvärtom liksom.” 

Fredrik Lilja 

Även här tror Fredrik Lilja att det är en generationsfråga. Han säger att pappersläsarna bara 

blir äldre och äldre och det främst är i den generationen som man inte tycker om Z. De vill 

inte läsa om honom på samma sätt som den yngre generationen vill läsa om honom. Men 

den yngre generationen köper inte tidningen utan de läser om Z på internet istället. Något 

Johanna Reimers också kommer in på. Hon är dock mer diplomatisk i sitt svar, hon säger att 

det är svårt för henne att veta huruvida papperstidningsförsäljningen går, eftersom den inte 

redovisas publikt: 

”Alltså det man kan mäta sånt på är ju ganska vanskligt. Men till exempel vet man att på webben går 

allt som handlar om Zlatan väldigt bra, att sätter man Zlatan i en rubrik så kommer det klickas. 

Oavsett vad det handlar om, i princip.” 

Den enda av de intervjuade som skiljer sig från de övriga i sitt svar är krönikören Mats 

Olsson. Han är tvärsäker på att Z säljer lösnummer. Han skrattar nästan åt frågan ”varför 

skrivs det så mycket om Zlatan?”:  

”För att det säljer! Det räcker att det står Zlatan, Zlatan på ”ettan”. Jag vet det började då, jag vet 

inte vilket mästerskap det var. Men plötsligt stod det ”Zlatan har checkat in”. Det var inte ”landslaget 

har checkat in”. Det var liksom ”här kommer Zlatan”, ”här ska Zlatan bo under EM”. Alltså, helt 

plötsligt så var landslaget Zlatan.” 

Meningarna går som sagt isär, men de som bör ha bäst koll på försäljningssiffrorna är 

cheferna och de rörande överens om att Z inte säljer inte på löpsedlarna. Däremot verkar 

alla ha en åsikt om Z och som vi tidigare nämnt är han en vattendelare – antingen hatar du 



Sara Fridh & Daniel Wilhelmsson 
Mittuniversitet 

2012-01-06 
 

 29  
 

eller älskar honom. Detta gör att folk vill läsa honom, om inte för att dyrka honom så för att 

klanka ner på honom. Och det som är gemensamt för de båda grupperna är att de köper 

tidningen för att få sina behov tillfredställda. Mats Olsson ger sin syn på saken: 

”… de som skriver brev och skriver att de är trötta på att läsa om honom. Nästa dag så är det ”titta, 

nu skriver de om honom igen”. Det retar.” 

Att alla har en åsikt om Z märker reportrarna på alla de läsarmejl de får skickat till sig. En stor 

del av dessa mejl misstänker de är skickade av rasister. Men bortsett från dessa så kan de 

utskilja två huvudgrupper bland de som mejlar – de som hatar och de som älskar. Och Z är 

också den person som genererar flest mejl och kommentarer. Norska skidåkaren Petter 

Nothug är en liknande person. Av all respons förstår tidningen att läsarna vill läsa om 

honom, trots att han inte säljer på löpsedeln. 

Genom åren har det som skrivits om Z varierat. Självklart på grund av faktiskt händelser, 

men också på grund av ”trender” som gått. Som vi tidigare tagit upp var han i början av sin 

karriär tacksam för rubrikmakare, han uttryckte sig då, på ett för många, ”osvenskt” och 

oförväntat sätt. När han kom upp till landslaget började båda kvällstidningarna leta 

skandaler hos honom. Mats Olsson nämner när Aftonbladet skrev om en händelse på 

nattklubben Spy Bar i Stockholm där en tjej polisanmälde Z för ofredande: 

”Det var många som tyckte han var för kaxig, tog för stor plats. Så man måste hitta skandaler.” 

Kort därefter skedde så smått en förändring och trenden blev istället hyllningarna till Z. 

Sverige hade en av världens bästa fotbollsspelare och alla tunga namn som sa något positivt 

om Z uppmärksammades. Det här märkte Johanna Reimers och Jennifer Wegerup som följde 

honom internationellt. I princip vad som än sades om honom i positiva ordalag blev en 

nyhet. 

”… förut var det också alla typer av hyllningar också, om nån uttalar sig, men det har blivit mycket 

mer, där har det varit så mycket, van Basten (Marco) hyllar Zlatan och sådär, men det har blivit 

mycket mer en webbgrej nu, det kan man lägga ut på webben i så fall det är väldigt sällan det 

hamnar i tidningen numera.” 

Johanna Reimers 
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Båda kvällstidningarna har de senaste åren förändrat sina sportsidor. För tio år sedan kunde 

det bli en nyhet på sportsidorna att en fotbollsspelare gift sig, så är det inte i dag. Sedan 

bilagorna Sportbladet och SPORT-Expressen startades har de övergått till att handla mer om 

renodlad sport. Detta till trots, har de det senaste året haft rubriker om att Z jagat älg och att 

han ordnat grillfest. Dessa nyheter kritiserades och ifrågasattes på nätforum och sociala 

medier. Nyhetscheferna förklarar dessa med att de går att koppla till det sportsliga. 

”Vi skriver om privata grejer och sånt om det påverkar det sportsliga. För fem år sen då kunde det, 

faktiskt, bli rubrik på att ”Foppa är sambo”, att han har flyttat ihop med sin tjej. Men det händer inte 

nu. … Om Zlatan, säg att Zlatan är och tittar på ett hus i Stockholm och så och man har så pass bra 

uppgifter om att han har köpt till exempel. Då skulle nog det ha varit på nyhetsplats, om det inte var 

så att man kunde visa att han också ligger i förhandling med AIK eller Djurgården. Typ så. Eller att 

han köper huset för att kunna bo där under landslagssamlingar.” 

Christofer Brask 

Enligt de vi har intervjuat är anledningen till att det skrivs så mycket om Z att de vet att det 

genererar reaktioner från läsarna. Läsarna bryr sig om Z vare sig de hatar eller älskar honom. 

Men den stora skillnaden är hur kvällstidningarna skriver om Z på nätet, där vet de att han 

genererar ”klick” och läsarkommentarer bara hans namn finns med i rubriken till skillnad 

från om hans namn finns på löpsedeln.   
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5. Analys 

Här kommer vi att utgå från våra teorier om nyhetsvärdering, medielogik, personifiering och 

från perspektivet av hjältar, skurkar, idioter och maskulinitet etc. Vi kommer att koppla de 

teorier vi gick igenom i teorikapitlet till Z utifrån de svar vi fick under våra intervjuer.  

5.1 Zlatan Ibrahimovic i kvällstidningarna 

Bilden av Z har varierat genom åren. Han har beskrivits som den pratglada supertalangen 

och senare som den största fotbollsspelaren i svensk historia. Men den beskrivning som har 

dominerat rapporteringen om Z i kvällstidningarna är bilden av honom som en bråkstake. 

Det är den bilden som samtliga intervjuade kommer in på när vi ber dem att beskriva 

honom. Det handlar dessutom om honom som bråkstake i olika sammanhang. Vissa tar upp 

att han bråkar med lagkamrater och tränare och bryter mot reglerna i landslaget. Andra tar 

upp hans dåliga relation till kvällstidningarna och journalister. Jennifer Wegerup beskriver 

honom som en människa som drivs av konflikter: 

”Han har ett behov av att nästan alltid ha en fiende. Det är också typiskt för Zlatan. Han drivs av det, 

han vill alltid ha någon han är förbannad på. Under några år var det Aftonbladet och journalister. 

Han har ett väldigt behov av att ha någon att kämpa mot, det driver honom.” 

Med de beskrivningarna passar Z in i det som Gill Lines beskriver som en skurk (Lines 

2001:291-295). Han framställs som ett avskräckande exempel för ett beteende som inte är 

accepterat. En sådan historia kom fram i kvällspressen i samband med en landslagssamling i 

Göteborg för några år sedan. Z och två andra landslagsspelare valde att strunta i att vara 

tillbaka på hotellet den tid som var bestämd och gick istället ut på en nattklubb. Det hela 

slutade med att Z och de andra två spelarna blev hemskickade från landslaget och därmed 

missade en landskamp. Den här historien tar flera av de intervjuade upp som ett typiskt 

exempel för beskrivningen av Z i kvällspressen. Han gör det förbjudna och bryr sig inte 

särskilt mycket om konsekvenserna. Z lever inte alltid upp till de förväntningar som finns på 

honom som idrottsstjärna. Därför blir beskrivningen av honom som bråkstake eller skurk 

accepterad i kvällstidningarna (Lines 2001:291-295). 

En förklaring till beskrivningen av Z som bråkstake eller skurk är att aggressivt och ibland 

våldsamt beteende är ett accepterat sätt att beskriva en man på sportsidorna. Så länge Z gör 
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allt för att vinna och komma så långt som möjligt i sin karriär så accepteras han fortfarande 

som en stor idrottsman trots att han gör saker som inte skulle vara acceptabelt för någon att 

göra utanför idrottens värld. 

Våra intervjupersoner beskriver Z som tuff och som ett fysiskt fenomen. Han ses som den 

överlägset bästa svenska fotbollsspelaren och har spelat på den absolut högsta nivån i 

världen i flera år. Som lagkapten i det svenska landslaget beskrivs han också som en ledare 

som hjälper framför allt de yngre spelarna i landslaget. Attribut som går igen från det som 

Nick Trujillo skriver i sin undersökning om basebollspelaren Nolan Ryan (1991:3-6). 

Dessutom märker vi hur flera av de intervjuade hyser en vis beundran för Z, framför allt 

Jennifer Wegerup, Johanna Reimers och Mats Olsson som är de som träffat och arbetat 

närmast honom. Något de erkänner kan lysa igenom i deras texter, om än på ett 

undermedvetet plan. Positiva attribut kan lyftas fram och förstärkas när Z beskrivs i 

kvällstidningarna då journalisterna hittat så många av ”stjärnattributen” hos honom.  

Z ses som en, om något tveksam, förebild för unga människor av dem vi intervjuat. Han har 

så många positiva kvalitéer menar de att de väger tyngre än bilden av honom som bråkstake, 

som trots allt är den dominerande. Det är framför allt hans bakgrund som gör honom till en 

förebild. Att han kan visa att det går att lyckas även om du inte kommer från de bästa 

hemförhållandena. Det är den bilden som de intervjuade tror att framför allt yngre 

människor har av Z. Så här säger Johanna Reimers:  

”När man är liten, eller yngre kanske i alla fall, i formbar ålder då har man en förebild och då är det 

svart eller vitt. Men jag tror ändå att de mesta av hans riktigt bra sidor väger över då.” 

Faktum är att samtliga vi har intervjuat ser Z som en hjälte. Trots hans aggressiva och ibland 

våldsamma beteende så är han en av de ”goda” i deras ögon. Han är den fotbollsstjärnan 

som allt kretsar kring och han är den som ska leda såväl sitt klubblag som landslaget till 

seger. Det är förmodligen därför det har skrivits så pass mycket negativt om honom också. 

Förväntningarna på Z är betydligt högre än på någon annan svensk idrottsstjärna. De högre 

förväntningarna gör att besvikelsen blir så pass mycket större när han inte lyckas leva upp till 

dem. Men eftersom han är på ”vår” sida så kommer han generellt sett alltid att ses som 



Sara Fridh & Daniel Wilhelmsson 
Mittuniversitet 

2012-01-06 
 

 33  
 

hjälten även om han gör saker som inte skulle vara acceptabelt för någon att göra utanför 

idrottens värld. 

Likt den brittiska fotbollsspelaren Paul Gascoigne, som Gill Lines tar upp som exempel i sin 

studie ”Villains, fools or heroes? Sports stars as role models for young people”, är Z ett 

exempel på att en idrottsstjärna inte bara beskrivs på ett och samma sätt hela tiden. En 

idrottsstjärna kan vara såväl en hjälte som en skurk eller en idiot i mediebeskrivningen 

(2001:295-296). 

Z beskrivs som en skurk eller en idiot när han inte lever upp till de höga förväntningarna som 

finns på honom. Både som förebild och som fotbollsstjärna. Han blir en idiot när han gör 

dumma saker utanför fotbollsplanen. Till exempel när han bråkar med sin tränare, 

medspelare eller ignorerar de regler som finns i landslaget. Han är en hjälte när han avgör 

stora fotbollsmatcher och briljerar på fotbollsplanen med sin skicklighet, fysik, beslutsamhet 

och tekniska kunnande. Det är alltså inte journalisterna som bestämmer hur Z beskrivs utan 

de utgår från vad han gör såväl på som utanför planen när de beskriver honom. Förmodligen 

finns det en undermedveten positiv eller negativ anda bland journalisterna beroende på hur 

relationen mellan dem och Z ser ut och vad de tycker om honom. Dock är den 

undermedvetna andan, positiv som negativ, inte avgörande för beskrivningen av honom 

utan det är Z eget agerande som avgör.  

5.2 Personifieringens för- och nackdelar 

Vi har i vår studie sett att det stora fokuset på Z som person och fotbollsspelare får både 

positiva och negativa konsekvenser. Han är en förebild för många och det ska inte tas ifrån 

honom. Medierna har också hjälpt till att skapa denna förebild, genom att lyfta fram de 

attribut vi nämnt tidigare.  I och med boksläppet (Jag är Zlatan Ibrahimovic) tror de 

intervjuade att många yngre kommer att läsa en bok för första gången i sitt liv just för att det 

är Z som har skrivit den. Blir det verklighet så är det en faktor som man måste räkna in när 

man pratar om honom som en förebild. Har en enskild person en sådan effekt på en så pass 

viktig sak som läsning så måste han ses som en bra förebild. Eftersom man inte kan belägga 

medierna med ansvaret för hur de presenterar idrottsstjärnor och idoler, på grund av 

konsekvensneutraliteten är det upp till dessa själva att undvika att agera på ett sådant sätt 
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att det kan ge dem negativ publicitet. Enligt Trujillo (1991:2) är idrotten troligtvis den 

starkaste kraften i samhället att uppfostra pojkar till män. Och även unga personer läser i 

tidningar om sina idoler. Därför tycker vi ansvaret ligger på de till exempel Z att undvika att 

agera på ett sätt som kan ses som olämpligt (förutsatt han vill bli sedd som en förebild och 

idol själv). 

Till de stora nackdelarna när det gäller personifieringen hör den risk att tidningarna missar 

andra viktiga och kanske ännu bättre nyheter på grund av att de har ett ensidigt fokus på en 

enskild person.  

Vi tog i vår teoridel upp den brittiska fotbollsspelaren David Beckham, som är att jämföra 

med Z. Gemensamt för dem båda är att de har beskrivits som personer med stor 

fotbollstalang, som stilförebilder, som trogna makar och familjefäder. De har båda spelat i 

lag som berör många. Beckham i Manchester United. Och Z i AC Milan, FC Inter, Juventus FC 

och FC Barcelona. I vår teoridel tog vi också upp den virvelvindseffekt (Whannel 2001:143) 

som uppstod då Beckham gifte sig med sin Victoria (tidigare Adams). Det som uppstod då är 

att jämföra med när Z:s bok: Jag är Zlatan Ibrahimovic släpptes hösten 2011. Tidningarna var 

så uppslukade av boken att det andra ”stod stilla”, många läsare hörde av sig och var 

förbannade över att tidningarna skrev så mycket om boken. Liksom vid makarna Beckhams 

bröllop var det svårt för krönikörer och kolumnister även på andra avdelningar än 

sportredaktionerna att undvika ämnet. Det skrevs krönikor, ledare och gjordes webb-tv på 

boken och vad som stod i den. Tidningarna blev fartblinda. Och det är en av nackdelarna 

med ett stort fokus på en enskild person. 

5.3 Varför skrivs det om Zlatan Ibrahimovic? 

Att Z har ett stort nyhetsvärde, enligt Håkan Hvitfelts teori om nyhetsvärdering (1985:216), 

är självklart. På samma sätt ökar möjligheten att det skrivs om honom enligt medielogiken 

(Altheide and Snow 1979:10-11), när Jennifer Wegerup (Aftonbladet) och Johanna Reimers 

(Expressen) finns på plats och följer Z i Milano. 

Men varför skriver tidningarna så mycket om honom? Trots att hans namn inte säljer 

lösnummer vet tidningarna att läsarna vill läsa om honom. Med hjälp av tabloidiseringen har 

han ”infiltrerats i publikens verklighet” (Whannel 2002:31). Stora fotografier, stora rubriker 
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och sensationsjournalistik har gjort att Z är en person som läsarna känner igen. Tidningarna 

har presenterat honom och gör allt för att hålla honom kvar i läsarnas fokus. Självklart skulle 

merparten av Sveriges befolkning säkert känna till honom, bara genom att de sett 

landskamper där han har ”presenterat sig själv”. Men vi tror inte att de skulle ha tyckt att 

han vore lika spännande utan att också ha läst om honom i tidningarna - han vore inte 

samma fenomen. 

5.4 Slutsats 

Det första vi kan konstatera är att Z är vad Gary Whannel kallar för en superstjärna. Hans 

kändisskap grundar sig först och främst på vad han har presterat på fotbollsplanen, men nu 

är han även så pass känd bara för att han är Z att han alltid hamnar i kvällstidningarnas 

fokus. Och anledningen till att kvällstidningar fortsätter att skriva om Z är att de vet att han 

väcker känslor hos folk – positiva som negativa. Z engagerar och det är framför allt läsarnas 

engagemang som gör att tidningarna skriver om honom, inte som läsarna själva verkar tro – 

att hans namn säljer lösnummer. De vi intervjuat menar att de inte säljer mer tidningar när 

de har Z på löpsedeln, däremot märker de att varje gång de skriver om honom så får de 

massvis med reaktioner och de gör att de fortsätter skriva om honom.  

En av konsekvenserna med det stora fokuset på Z är att det finns en risk att kvällstidningarna 

missar andra bra nyheter som hamnar i skuggan för en nyhet om Z. Framför allt är det under 

landslagssamlingarna som den risken är överhängande då bägge tidningarna oftast har en 

reporter som enbart ska fokusera på vad Z gör och vad som händer med honom. Den 

bevakningen särskiljer honom från de övriga spelarna i landslaget.  

Z beskrivs oftast på ett typiskt maskulint sätt i kvällstidningarna enligt de intervjuade. Den 

dominerande beskrivningen av honom genom åren är ”bråkstaken Z”. Det har handlat om 

bråk med tränare, lagkamrater och motståndare. Men han har också beskrivits som en hjälte 

som gör allt för att vinna och som allt som oftast dessutom vinner. Hans fysik och hans 

skicklighet kommer också ofta på tal och då handlar det om allt från hur stark han är till 

vilken teknik han har och hur pass mycket smärta han kan tolerera.  

Men huvudanledningen till varför kvällstidningarna skriver så pass mycket om Z är eftersom 

läsarna är engagerade i honom. Det bekräftas av alla de mejl och brev som kommer till 
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redaktionen där folk uttrycker sin beundran eller sin avsky för Z. Enligt de vi har intervjuat så 

är han unik på det sättet. Det finns ingen annan idrottspersonlighet i Sverige som väcker så 

mycket känslor och som genererar många läsarkommentarer som Z.  

6. Diskussion 

Under vår undersökning av kvällstidningsfenomenet Z har det väckts en del frågor och 

funderingar hos oss. Här kommer vi att redogöra för några av dem och även ge vår syn på 

kvällstidningarnas bevakning av Z. Vi kommer slutligen ge förslag på vidare forskning. 

När vi planerade vår undersökning så var det fortfarande flera veckor kvar tills Z skulle släppa 

sin bok. Vi var inte beredda på den uppståndelsen som boken skapade och hade inte med 

det i våra beräkningar. När vi genomförde våra intervjuer med kvällstidningsjournalisterna 

hade vi precis passerat en av de mest intensiva ”Zlatanperioderna" någonsin. Förmodligen 

har detta påverkat såväl uppbyggnaden som resultatet av vår undersökning. Flera av de vi 

intervjuat hade redan läst hans bok och sade att den förändrat deras bild av honom. Det 

hade varit intressant att göra om en liknande undersökning under andra omständigheter, då 

Z inte varit lika överexponerad i kvällstidningarna för att se om resultatet blivit detsamma. 

Nu hade Z diskuterats i flera olika TV-program och i andra medier. Både Mats Olsson och 

Jennifer Wegerup deltar regelbundet i SVT:s morgonprogram ”Gomorron Sverige” där de 

diskuterar aktuella sporthändelser. Där hade de diskuterat boken och formuleringarna från 

den diskussionen märks i intervjuerna.  

Det vi har kommit fram till är att Z engagerar och att det framför allt är läsarnas engagemang 

som gör att tidningarna skriver om honom, inte som läsarna själva verkar tro – att hans 

namn säljer lösnummer. Detta tycker vi är ganska anmärkningsvärt. Med tanke på de svaren 

vi har fått från såväl nyhetschefer som från journalister så är det inte alltid det som säljer 

bäst som det skrivs mest om, utan det finns andra faktorer som gör att kvällstidningarna gör 

de val de gör. Det hade varit intressant att se försäljningssiffrorna för de dagar då både 

Aftonbladet och Expressen haft Z på löpsedeln för att verkligen kunna bekräfta att deras 

påståenden är sanna. 
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Att kvällstidningarna har så stort fokus på Z gör också att det finns en risk att de missar andra 

bra nyheter, något som alla medier alltid får leva med. Att jobba som journalist handlar ofta 

om att välja bort och ska du då välja mellan att skriva om Z eller en annan idrottsman så är 

det logiskt att välja att skriva om Z på grund av det läsarengagemang han genererar. Men 

det är intressant att de två nyhetscheferna vi har intervjuat tycker att det kan bli rätt 

tröttsamt med nyheter om Z, framför allt under landslagssamlingarna. Det är trots allt de 

som kan styra vad som skrivs och att de då ändå fortsätter att släppa igenom texter om 

honom är anmärkningsvärt. Vi ser det som ett tecken på att han har en unik status på 

kvällstidningarnas sportsidor.  

En annan anledning till att det skrivs så mycket om Z är att både Aftonbladet och Expressen 

har valt att ha varsin reporter stationerad i Milano för att bevaka honom. Lägger de ner så 

pass mycket pengar som det kostar att ha en reporter stationerad utomlands så vill de 

såklart ha valuta för den investeringen.  

Att Z har den personligheten han har gör också att det skrivs mycket om honom. Eller 

snarare den personligheten han hade när han slog igenom. Då charmade han journalisterna 

med att säga saker som de inte förväntade sig av en fotbollsstjärna. Han var annorlunda och 

stack ut ur mängden på flera olika sätt. Det är förmodligen det som skapat det stora 

läsarengagemanget som finns runt honom och sedan har läsarengagemanget gjort att 

kvällstidningarna fortsatt skriva om honom.  

Sättet som de intervjuade beskriver Z på är också typiskt för en manlig idrottsstjärna. 

Attribut som aggressivitet, beslutsamhet, fysisk styrka och kontroll är framträdande och 

förstärks gärna i bevakningen, om än kanske undermedvetet. Precis som tidigare forskning 

visar i andra fallstudier, till exempel Nick Trujillos studie om basebollspelaren Nolan Ryan, är 

det något som är genomgående för manliga idrottsstjärnor att media beskriver och 

förstärker det som anses vara ”manligt”. Att bevakningen ser ut på det sättet går givetvis att 

ifrågasätta, men det överlåter vi till dem som besitter den specifika kunskapen. 

Självklart har kvällstidningarna påverkat bilden av Z. Det enda sättet de inte skulle kunna ha 

påverkat bilden av honom är om de inte hade skrivit om honom överhuvudtaget. Det vi 

däremot vill påpeka är att de inte har påverkat bilden av honom på något missvisande sätt. 
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De vi har intervjuat är väldigt tydliga med att de på förhand inte har bestämt att ”idag ska vi 

skriva om den där bråkstaken Zlatan”. Istället har de utgått från det som verkligen har hänt 

och vad de har fått reda på om honom. På grund av att bevakningen av Z är mer intensiv än 

bevakningen av någon annan svensk idrottsstjärna så får kvällstidningarna också reda på 

mer.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Anledningen till att vi valde att göra djupintervjuer med journalisterna som bevakar Z var att 

vi ville se hur journalisterna själva ser på den stundtals absurda situationen som kan uppstå 

när kvällstidningarna flera dagar i rad domineras av Z. Vi ville höra deras tankar och idéer för 

att få en bättre förståelse för hur en sådan intensiv bevakning går till och planeras. Hade vi 

inte varit intresserade av det så hade en kvantitativ innehållsanalys varit ett alternativt sätt 

att gå till väga. Då hade vi kunnat se hur bevakningen av Z faktiskt ser ut i tidningen istället 

som nu när vi har fått berättat för oss hur journalisterna själva ser på bevakningen och hur Z 

beskrivs. Vi tycker att vår undersökning har stort värde och tar fram saker som en kvantitativ 

studie aldrig skulle kunna åstadkomma då den ger en inblick i hur de tänker på 

kvällstidningarnas sportredaktioner och ger en bild av hur journalisterna som jobbar med att 

bevaka Z faktiskt tänker och tycker om att bevaka Z. 

Vi föreslår dock att någon snarast tar upp stafettpinnen där vi lämnade den och gör en 

kvantitativ och/eller en kvalitativ innehållsanalys av hur kvällstidningarnas bevakning av Z ser 

ut. För det vi definitivt kan slå fast med hjälp av vår undersökning är att Z har en nästintill 

unik position på kvällstidningssidorna. Det är få personer som skapar så pass mycket 

reaktioner och som bevakas så hårt. På sportsidorna finns det ingen motsvarighet, utan de 

personer som våra informanter jämför honom med är statsminister Fredrik Reinfeldt och 

kungen. 

En sådan undersökning är också ännu mer motiverad om vi ser till att Z är en person som 

påverkar unga människor. Många har honom som sin förebild och då är det viktigt att ta 

reda på hur han beskrivs i kvällstidningar och hur detta påverkar, framför allt unga, 

människors bild av honom.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – reportrar    

1. Personligt 
Namn 

Ålder 

Titel 

Roll på företaget 

Hur länge har du bevakat Zlatan och/eller landslaget? 

Hur skulle du beskriva din yrkesmässiga relation till honom? Har du en personlig 

relation? 

Kan du ge något exempel på artiklar du skrivit om honom. 

 

2. Hur skulle du beskriva Zlatan som person? 

Exempel på uppföljande frågor: 

Vilka egenskaper gör honom nyhetsmässig? 

Vad ”står” Zlatan för i dina ögon?  

Vad tror du Zlatan betytt för Sverige/svenska befolkningen? 

Ser du Zlatan som en förebild? (inte personligen)  

 

3. Varför skrivs det om Zlatan? 

Exempel på uppföljande frågor: 

Söker du aktivt efter nyheter om Zlatan? Varför? 

Varför, tror du, skrivs det så mycket om Zlatan? 

Vill cheferna ha nyheter om honom? Vad eftersöker de? 

Vill läsarna ha nyheter om honom? Vad eftersöker de? 

Brukar du få reaktioner på artiklar du skrivit om honom? Kan du ge exempel? 

Kan det gå till överdrift? Bli för mycket Zlatan. 

Vilka skriver man för när man skriver om Zlatan? Vilka är målgruppen? 

Vilka tror du vill läsa om Zlatan?  
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4. Medias bevakning av Zlatan 

Exempel på uppföljande frågor: 

Hur tror du mediernas bevakning av Zlatan har påverkat bilden av honom?  

Skulle du säga att det skrivs mest positivt eller negativt om honom? Varför? 

Finns det gränser för vad som skrivs om Zlatan? (privatliv o.s.v.) 

Att han är så omskriven. Påverkar det relationen till honom? 
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Bilaga 2 

Förförståelse 

Vi som ska genomföra den här undersökningen, Daniel Wilhelmsson och Sara Fridh, har 

studerat journalistik på Mittuniversitetet i två år och har då bekantat oss med hur en 

tidningsredaktion fungerar. Vi har läst om och studerat masskommunikation, teorier om 

nyhetsvärdering, medielogik och andra teorier som rör medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Vi har bara skrapat på ytan än så länge men kommer att gå 

djupare in på den här forskningen nu i samband med vår C-uppsats.  

Under vår praktik och följande sommar jobbade vi båda två på kvällstidning och fick då lära 

oss hur det är att jobba på en kvällstidningsredaktion. Vi lärde oss hur vi får fram nyheter, 

hur vi ska tänka när vi ska vinkla våra nyhetstexter och vilka nyheter som passar i 

kvällstidningsformatet. Daniel Wilhelmsson arbetade dessutom på sportredaktionen och 

lärde sig då hur man tänker kring nyheter i sportens värld.  

Vi har båda ett stort sportintresse och har läst och läser så mycket sportnyheter vi kan 

komma över. Vi har följt Zlatan Ibrahimovics karriär via medierna och har läst det mesta som 

har skrivits om honom genom åren. Därför har vi en väldigt god förkunskap om och hur 

kvällstidningarna skriver om Zlatan Ibrahimovic och hur hans relation till media ser ut. 

Kunskaper som förmodligen kommer lysa igenom i samtliga delar av vår uppsats och som 

krävs för att kunna göra ett så bra forskningsarbete som möjligt.  

Det som vi vill att våra djupintervjuer ska tillföra är det som vi inte kan tänka ut själv. 

Nämligen vad journalisterna som jobbar nära Zlatan Ibrahimovic själva har för tankar kring 

hur och varför det skrivs så mycket om fotbollsstjärnan. Vi vill försöka komma djupare in än 

det uppenbara att han är Sveriges bästa fotbollsspelare.  

 

 


