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The aim of this thesis was to examine how the media representation of elite skiers Anna 

Holmlund and Thomas Fogdö was altered following their accidents resulting in 

disabilities. In order to examine this a critical discourse analysis was performed on 16 

newspaper articles from Tidningarnas Telegrambyrå, Expressen, Dagens Nyheter, 

Göteborgs-posten, Sundsvalls Tidning and Aftonbladet, out of which eight of them had 

been published before the skiers respective accidents and the other eight afterwards. 

  

The results showed that swedish newspapers shifted their focus from how the skiers 

performed in competitions prior to their accidents to how their bodies functioned and 

how they would perform everyday tasks following the accidents. We found that this 

would distance Holmlund and Fogdö, representing them as deviants when compared to 

non-disabled people. In contrast to this we found that Holmlund and Fogdö would be 

allowed to talk about or show their lives and bodies in great detail. This would seem to 

function as a way of teaching non-disabled people of what it’s like to live with a 

disability. Through this Holmlund and Fogdö were represented as ambassadors for the 

disabled collective. We also found that there was a risk of objectification which would 

increase in connection with a decrease in Holmlund and Fogdö’s represented ability to 

communicate and function as a non-disabled person does. This also appears to increase 

the risk of having one’s voice excluded by other people talking in one’s place. 

 

 

Keywords 
 

Disabilities, discourse analysis, Anna Holmlund, Thomas Fogdö, athletes, newspapers, 

media representation, journalism, skiers, accidents, sports stars, sporting heroes. 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning _________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte och frågeställning __________________________________________ 2 

2 Tidigare forskning _________________________________________________ 3 
2.1 Normaliseringsuppvisningar ______________________________________ 3 
2.2 En avvikande grupp _____________________________________________ 4 

3 Teoretiska perspektiv _______________________________________________ 5 
3.1 Representationsteori _____________________________________________ 5 
3.2 Diskursteori ___________________________________________________ 5 

3.3 Idrottares framställning __________________________________________ 6 
3.3.1 Nationell stereotypisering ____________________________________ 6 

3.3.2 Nationella hjälten och stjärnan ________________________________ 7 

3.3.3 Mytologisering _____________________________________________ 9 

3.4 Framställning av personer med funktionsnedsättningar _________________ 9 
3.4.1 Diskursiv diskriminering _____________________________________ 9 

3.4.2 Distansering ______________________________________________ 10 

4 Metod ___________________________________________________________ 12 
4.1 Kritisk diskursanalys ___________________________________________ 12 

4.2 Urval _______________________________________________________ 13 
4.2.1 Thomas Fogdö ____________________________________________ 13 

4.2.2 Anna Holmlund ____________________________________________ 14 

4.2.3 Strategiskt urval ___________________________________________ 14 

4.3 Analysmodell _________________________________________________ 15 

4.4 Metodbegrepp ________________________________________________ 15 
4.5 Metodkritik __________________________________________________ 16 

4.6 Reliabilitet och validitet _________________________________________ 17 

4.7 Etiska överväganden ___________________________________________ 17 

5 Analys __________________________________________________________ 19 
5.1 Titlar och benämningar _________________________________________ 19 
5.2 Sportrelaterade diskurser ________________________________________ 20 

5.2.1 Fogdö bäst i sin sport _______________________________________ 20 

5.2.2 Holmlund bäst indirekt ______________________________________ 21 

5.2.3 Omtalas med andra idrottare _________________________________ 22 

5.2.4 Hopp och lovande __________________________________________ 22 

5.2.5 Idrottarnas barndom _______________________________________ 22 

5.2.6 Bäst, unik och supermänniska ________________________________ 23 

5.2.7 Tävlingsinriktad och fortfarande idrottare ______________________ 24 

5.3 Funktionsnedsättningarna i fokus _________________________________ 25 
5.3.1 Gör saker annorlunda än normaten ____________________________ 25 

5.3.2 Hur deras kroppar fungerar __________________________________ 26 

5.3.3 Trasiga och fungerar inte som de ska __________________________ 27 



  
 

iii 

5.4 Hur olyckorna beskrivs _________________________________________ 27 

5.5 Fokus på anpassning ___________________________________________ 28 

5.5.1 Att behöva hjälp och vara en belastning ________________________ 28 

5.5.2 Självständig ______________________________________________ 29 

5.5.3 Träning för ny vardag ______________________________________ 30 

5.5.4 Arbete - från avkoppling till nödvändigt ________________________ 30 

5.6 Hur de framställs vara __________________________________________ 31 
5.6.1 En annan Anna ____________________________________________ 31 

5.6.2 Ett nytt steg i livet __________________________________________ 31 

5.6.3 Talar för sin grupp _________________________________________ 32 

5.6.4 Att inte vara en människa ____________________________________ 32 

5.6.5 Känsloliv _________________________________________________ 33 

5.7 Aktörernas närvaro och relationer _________________________________ 34 
5.7.1 Hur de ska förhålla sig ______________________________________ 34 

5.7.2 Att få tala för sig själv eller inte _______________________________ 35 

5.7.3 Framställs som ett barn _____________________________________ 36 

5.8 Sammanfattning _______________________________________________ 36 

6 Slutsats och diskussion _____________________________________________ 38 
6.1 Förslag till fortsatt forskning _____________________________________ 41 

Referenser ___________________________________________________________ 42 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A – Lista över analyserade artiklar __________________________________ I 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 

Den 19 december 2016 tränade skicrossåkaren Anna Holmlund inför en tävling när 

något gick snett. I ett hopp missade hon en dämpning och föll. Hon slog i huvudet och 

förlorade medvetandet. På sjukhuset konstaterades det att hon fått blödningar i hjärnan 

och hon opererades omgående (Palmgren, 2016). Hon hade ådragit sig en hjärnskada 

som var en trea på en fyrgradig skala (Sjöstrand, 2017) och försattes i medicinsk koma 

som kom att vara i tre månader (Törnmalm, 2017). 

  

Nästan 22 år tidigare, den 7 februari 1995, inträffade en annan olycka under liknande 

omständigheter. Under träning åkte slalomåkaren Thomas Fogdö i hög hastighet genom 

ett skogsparti för att komma till en annan backe, när han körde på en ojämnhet och 

kastades in i skogen. Han landade med ryggen före i ett träd och blev på ett ögonblick 

förlamad från midjan och neråt (Wennerholm, 1999). 

  

Både Anna Holmlund och Thomas Fogdö hade innan sina respektive olyckor både 

deltagit i och vunnit tävlingar på elitnivå runt om i världen inom sina grenar inom 

skidsport. Vid deras olyckstillfällen var de båda i tjugoårsåldern, de föll under 

träningspass och båda fick en funktionsnedsättning som resultat. De hade även varit 

mycket uppmärksammade av svenska nyhetstidningar innan olyckorna. En 

uppmärksamhet som inte försvann efter att deras karriärer som elitskidåkare fått ett slut. 

  

I svenska nyhetstidningar kunde publiken följa Anna Holmlunds återhämtning steg för 

steg, exempelvis när hon efter olyckan tog sina första steg (Palmgren, 2017) och började 

prata (Edwinson, 2017). De kunde också följa hur Thomas Fogdös vande sig vid att sitta 

i rullstol och hur han letade efter en ny sysselsättning (Bergman, 1995). 

  

När det var dags att välja ämne att undersöka för denna studie kom vi tidigt överens om 

att vi ville undersöka hur människor med funktionsnedsättningar kan framställas i 

nyhetstidningar. Vi var intresserade av hur personer med funktionsnedsättningar kan 

framställas i jämförelse med icke-funktionsnedsatta men var osäkra på hur en sådan 

jämförelse skulle kunna bli så rättvisande som möjligt. När vi blev påminda om Anna 

Holmlunds olycka som skett två år innan studiens inledning såg vi en möjlighet att 

jämföra hur hennes framställning förändrats från innan hennes olycka, då hon inte hade 
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en funktionsnedsättning, till efter, när hon hade en. Vi ville också undersöka om hennes 

förändrade framställning skulle vara unik för henne eller om det skulle gå att identifiera 

mönster som stämmer in på hur andra idrottare som fått funktionsnedsättningar 

framställs. Då beslöt vi oss för att även undersöka Thomas Fogdös förändrade 

framställning för att kunna möjliggöra detta, om än på en liten skala. Vi ansåg även att 

deras liknande idrottsbakgrund och omständigheterna kring deras olyckor troligtvis 

skulle göra det möjligt att se liknande mönster även om funktionsnedsättningarna de 

fick inte var likadana. 

 

Sportjournalistiken har förmågan att locka stor publik (Enbom & Carlsson, 2015). 

Ghersetti (2007) menar att mediernas framställningar av personer med 

funktionsnedsättningar skulle kunna leda till att människor anammar denna bild av 

personer med funktionsnedsättningar och ser den som sanningen. Med detta i åtanke 

kan alltså de framställningar om Holmlund och Fogdö, som före detta aktiva 

elitskidåkare med funktionsnedsättningar, därför antas nå många läsare och påverka hur 

läsarnas uppfattning om Holmlunds och Fogdös funktionsnedsättningar, och möjligtvis 

även deras uppfattning om personer med funktionsnedsättningar i allmänhet. 

 

Vi anser därför att det är viktigt och relevant att undersöka deras framställning så att 

nyhetstidningar möjligtvis kan få en ökad förståelse för hur framställningen av personer 

med funktionsnedsättningar kan se ut, eller åtminstone hur framställningen av före detta 

elitidrottare med funktionsnedsättningar ser ut. Detta kan förhoppningsvis leda till en 

mer medveten och mångsidig skildring av personer med funktionsnedsättningar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur framställningen av Anna Holmlund och 

Thomas Fogdö förändras efter att de har ådragit sig funktionsnedsättningar. För att 

kunna studera detta ska vi använda en kritisk diskursanalys när vi analyserar artiklar 

publicerade i svenska nyhetstidningar från både före och efter deras respektive olyckor 

som resulterade i funktionsnedsättningar.  

  

Frågeställningen är följande: 

 Hur förändras framställningen av Anna Holmlund och Thomas Fogdö i svenska 

nyhetstidningar efter att de ådragit sig funktionsnedsättningar? 
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2 Tidigare forskning 

Som stöd för vår studie om hur Holmlund och Fogdö kan framställas efter att de ådragit 

sig funktionsnedsättningar har vi läst forskning om hur personer med 

funktionsnedsättningar kan framställas i medier. Vi är dock medvetna om att 

elitidrottare med funktionsnedsättningar kanske inte nödvändigtvis framställs i 

nyhetsmedier på samma vis som icke-elitidrottare med funktionsnedsättningar kan 

framställas. 

  

2.1 Normaliseringsuppvisningar 

Ljuslinder (2002) använde ett diskursanalytiskt perspektiv när hon med både kvalitativa 

och kvantitativa metoder studerade hur fenomen som benämndes funktionshinder, 

handikapp, funktionshindrade personer och relaterade benämningar representerades i 

SVT 1956 - 2000. Det Ljuslinder (2002) kom fram till var att personer med 

funktionsnedsättningar var underrepresenterade i SVT:s programutbud och att det 

vanligaste sättet att representera funktionsnedsättningar var genom vad hon kallar 

”normaliseringsuppvisningar”. Det som då sattes i fokus var de ansträngningar som 

personer med funktionsnedsättningar behövde genomgå för att uppnå det som kulturellt 

anses normalt. Detta för att medier ville visa att personer med funktionsnedsättningar är 

som ”oss”, alltså ”vi” som inte har funktionsnedsättningar. Det fick en motsatt effekt 

eftersom vad “de” kan och inte kan göra hamnade i centrum, det avvikande i jämförelse 

med den kulturella normalitetsdefinitionen. Ljuslinder (2002) anser att det visar att 

normalitet har status av värderingsnorm för människor. Hennes undersökning kom 

också fram till att personer med funktionsnedsättningar även framställdes med hjälp av 

förenklade stereotypiseringar som sällan eller aldrig var nyanserade. De vanligaste 

stereotyperna var hjälten, offret, skurken och det eviga barnet.  

 

Holmlund och Fogdö ådrog sig funktionsnedsättningar efter sina respektive olyckor. 

Eftersom Ljuslinder (2002) menar att personer med funktionsnedsättningar kan 

framställas genom normaliseringsuppvisningar och stereotypisering blir det relevant för 

oss att undersöka om en sådan framställning förekommer även i Holmlunds och Fogdös 

fall. 
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2.2 En avvikande grupp 

Marina Ghersetti (2007) genomförde en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys där 

hon undersökte 18 månader av SVT:s nyhetssändningar i syfte att kartlägga hur 

funktionsnedsatta framställs i SVT:s nyhetsprogram. I undersökningen kom Ghersetti 

bland annat fram till att personer med funktionsnedsättningar inte framställdes som 

vanliga medborgare utan istället som en grupp som avviker från den samhälleliga 

normen. Utöver det visade Ghersettis studie på att bilden av personer med 

funktionsnedsättningar som SVT förmedlade var mer förenklad och stereotypiserad än 

den framställning som fanns för övriga aktörer. Ytterligare en slutsats var att medier 

framställer personer med funktionsnedsättningar genom stereotyper och beskriver 

funktionsnedsattas tillvaro som problemfylld. Det är relevant för oss att ha denna studie 

i åtanke för att undersöka om även Holmlund och Fogdö framställs på det sätt som 

Ghersetti (2007) ansåg att funktionsnedsatta framställdes.   
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3 Teoretiska perspektiv 

Eftersom vi i denna studie ska undersöka hur Holmlund och Fogdö framställs både när 

de var idrottare och när de fått skador som resulterat i funktionsnedsättningar har vi valt 

ut teorier om både hur idrottare och hur personer med funktionsnedsättningar kan 

framställas i medier. För förbättrad överskådlighet presenterar vi de övergripande 

teorierna först, för att sedan presentera teorier om idrottares framställning och teorier 

om personer med funktionsnedsättningars framställning var för sig. 

  

3.1 Representationsteori 

Representation är den språkliga produktionen av meningen av föreställningar vi har i 

våra sinnen, länken mellan språk och föreställningar som gör det möjligt att referera till 

“riktiga” eller påhittade människor, objekt, händelser och abstrakta koncept som 

exempelvis kärlek (Hall, 2013b). Höijer (2008) skrev att representation kan betyda 

”något som står för något”, alltså att ett ord eller en bild kan ha flera betydelser och 

erbjuder en tolkning av verkligheten som inte nödvändigtvis representerar verkligheten, 

utan dess kulturella värderingar. Till exempel att funktionsnedsättningar möjligtvis kan 

associeras med svaghet, vilket inte nödvändigtvis är sant i verkligheten. Detta är 

relevant för oss eftersom vi inte ska undersöka hur Anna Holmlund och Thomas Fogdö 

är i verkligheten, utan hur svenska nyhetstidningars tolkning av dem gör att de 

framställs i nyhetstidningar före och efter sina respektive olyckor. 

  

3.2 Diskursteori 

Diskursteori är grundläggande för vår studie eftersom vi utgår från dessa föreställningar 

när vi använder en kritisk diskursanalys som metod. Fairclough (1995) menar att 

språkanvändning består av sociala identiteter, sociala relationer samt tro- och 

kunskapssystem, och samtidigt bidrar till att forma dessa aspekter av kultur och 

samhälle. Det språk som används för att representera en viss social praktik vid ett visst 

tillfälle kallas för diskurs. 

  

Enligt Bergström och Ekström (2012) anses det, inom diskursanalys, att språk och 

språkanvändning inte är neutrala sätt att kommunicera och inte representerar en given 

verklighet utan istället ett perspektiv på världen. Språket ses som konstituerande, vilket 

innebär att det är olika tolkningar om ett visst fenomen eller en viss sak som bildar 
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grunden för människors kunskap. Bergström och Ekström (2012) menar även att 

diskurser kan beskrivas som ett regelsystem som gör vissa kunskaper till etablerade 

sanningar. Att få en viss kunskap att anses som “sanningen” är en maktfråga, då makt 

kan skapa och driva fram specifika förståelser, kategorier och förslag. Diskursanalytiska 

studier intresserar sig därför ofta för hur dessa kunskaper uppstår, upprätthålls och 

mångfaldigas, samt vad den kunskapen kan få för effekter (Bergström & Ekström, 

2012). 

  

Hur sociala identiteter uppkommer och förändras anses intressant inom diskursanalys 

(Bergström & Ekström, 2012) då de inte ses som givna utan som föränderliga och 

instabila. En specifik social identitet får mening när den ställs i opposition till något den 

inte anses vara, en motsats (Hall, 2013a). Hall skriver om Saussures argument om att 

skillnader är väsentliga för betydelsen, då skillnaderna bär budskap om betydelsen. 

Saussure menar exempelvis att natt får sin betydelse när vi kan sätta den i kontrast till 

sin motsats - dag. Därför utgår diskursanalys ofta från en kategorisering i ”vi” och 

”dem” samt intresserar sig för hur ”vi” alltid skapas i relation till hur ”dem” skapas 

(Bergström & Ekström, 2012). 

  

3.3 Idrottares framställning 

Vi ska undersöka hur Holmlund och Fogdös framställning förändras efter att de ådragit 

sig funktionsnedsättningar. För att kunna undersöka denna förändring måste vi studera 

hur Holmlund och Fogdö framställdes innan funktionsnedsättningarna, när de var 

elitskidåkare. Därför har vi i detta avsnitt samlat teorier om idrottares framställning som 

vi kan stödja oss på under undersökningen. 

 

Dahlén (2008) menar att medierad sport presenterar berättelser, narrativa strukturer, för 

publiken. Liksom andra berättelser är sportjournalistikens berättelser 

symbolproducenter. Idrottens kändisar och stjärnor är centrala som huvudpersoner i 

sportjournalistikens berättelser och som bärare av handlingen. 

  

3.3.1 Nationell stereotypisering 

Enligt Dahlén (2008) kan tävlingsidrott, via mediernas framställningar och 

omskrivningar, forma och motivera föreställningar och känslor av nationell identitet. 

Medier har medverkat till att både nationella ligor och internationella tävlingar blivit 



  
 

7 

prestigefyllda händelser i nationers historia som kan stärka den nationella 

sammanhållningen, speciellt i tider när samhället snabbt förändras. 

 

Enligt Hellström (2014) kan medier använda en positiv nationell stereotypisering i 

framställningar av det egna landets idrottare som anses representera landet på ett 

positivt sätt. Ett exempel på detta menar Hellström (2014) är hur boxaren Ingemar 

Johansson framställdes i svenska medier under 1950-talet. Johansson beskrevs 

representera de ideal och egenskaper som man ansåg att den svenska välfärdsmodellen 

och det svenska folket stod för. Exempelvis beskrevs han som hederlig, ödmjuk, 

måttfull och folklig. Att Johansson betonades vara folklig tolkar Hellström som ett sätt 

för svenska medier att förkorta avståndet mellan honom och den svenska publiken. Som 

Sveriges motpol ställdes den amerikanska boxningsvärlden, som beskrevs vara fylld av 

korruption och tveksamma affärsmodeller. Dessa kontraster ledde till, enligt Hellström, 

att Johanssons boxningsseger var en vinst för hela svenska folket, både på en sportslig 

nivå och en moralisk nivå, det goda vann över det onda. 

 

Eftersom Holmlund och Fogdö var elitidrottare som tävlade för Sverige mot idrottare 

från andra länder kan en positiv nationell stereotypisering möjligtvis förekomma i deras 

framställningar. 

 

3.3.2 Nationella hjälten och stjärnan 

Enligt Dahlén (2008) blir idrottare stjärnor när medier med en samhällelig 

genomslagskraft gör personen känd i det offentliga rummet med hjälp av olika narrativa 

och berättarmässiga framställningar. En idrottsstjärna är känd för fler människor än bara 

de som är intresserade av idrotten som personen i fråga ägnar sig åt. 

  

Men kända idrottare framställs inte bara som stjärnor, utan kan också framställas som 

hjältar, ofta med anknytning till den nationella identiteten. Dahlén (2008) menar att 

nationella hjältar och identiteter skapas och reproduceras via medier, när medier genom 

berättelser lyfter fram hjältefigurer som tilldelas olika betydelser och egenskaper. Det 

som ursprungligen enbart är en kroppslig handling omtolkas till ett hjältedåd som kan få 

en nationell eller annan betydelse. Enligt Hellström (2014) börjar den klassiska 

sporthjältens medieberättelse vid idrottarens stora sportsliga genombrott. I medier 

framhålls det hur sporthjälten haft en “vanlig” svensk uppväxt och att hen nått framgång 
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genom sina svenska egenskaper och ideal som idrottaren framställs besitta när denne når 

världstjärne-status. 

  

Men Hellström (2014) har också sett en utveckling under 2000-talet där kända idrottare 

genom medier också kan få en hjältestatus genom att vara framgångsrika, ha mycket 

pengar och en stark personlighet snarare än att uppnå ett visst nationellt ideal. Hellström 

(2014) lyfter fram representationen av Carolina Klüft och Zlatan Ibrahimovic i medier 

som exempel på detta. 

 

Anna Holmlund och Thomas Fogdö tävlade för Sverige på elitnivå och 

uppmärksammades i nyhetstidningar, medier med samhällelig genomslagskraft, för 

deras idrottsprestationer. Därför förefaller det möjligt att vi även i denna studie kan 

finna att de framställs som sportstjärnor och hjältar, med koppling till en nationell 

identitet. 

  

Radford (2005) studerade hur boxaren Tom Cribb framställdes i brittisk press under 

Napoleonkrigen (1793-1815) med avseende på hur han framställdes som en hjälte och 

jämförde därefter hans framställning med mer nutida idrottare. Radford menar att det 

var under denna period den “Nationella Sporthjälten” (NSH) förekom för första gången. 

Baserat på Tom Cribb identifierade Radford flera karaktärsdrag som en Nationell 

Sporthjälte (NSH) vid den tiden beskrivs ha haft, varav vissa enligt Radford även passar 

in på mer nutida idrottare. Av de karaktärsdrag Radford (2005) identifierade finner vi de 

följande troligen mest relevanta för Holmlund och Fogdö: 

  

 Omfattande publicitet är en viktig beståndsdel i skapandet av en NSH. 

o Vi anser att rapporteringen om Holmlund och Fogdö har varit 

omfattande under den undersökta perioden (7 februari 1990 – 7 februari 

2000 för Fogdö och 19 december 2008 – 19 december 2010 & 19 

december 2014 – 18 december 2016 för Holmlund), eftersom vi totalt 

fann 13790 sökträffar på deras namn i Retriever mediearkivet. 

 En NSH kan bli igenkänd av allmänheten långt efter sin aktiva sportkarriär och 

kanske hela sitt liv. 

o Om den allmänna igenkänningsfaktorn bland sveriges invånare är stor 

eller inte kan vi inte undersöka eller uttala oss om, men både Holmlund 
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och Fogdö har fortsatt blivit uppmärksammade i nyhetstidningar även 

efter slutet på deras aktiva karriärer som elitskidåkare. 

 En NSH kanske inte är den bästa inom sin gren, men måste ha haft framgång 

inom åtminstone ett event som är viktigt för allmänheten. 

o Både Holmlund och Fogdö deltog i och vann flertalet tävlingar inom 

deras respektive skidsportsgrenar. 

 En NSH besitter många av de karaktärsdrag som landet självt besitter. 

o Likt Hellströms (2014) teori om positiv nationell stereotypisering ser vi 

det som möjligt att Holmlund och Fogdö framställs dela positiva 

karaktärsdrag med Sverige. 

 Sporthjältens prestationer muntrar upp nationen och bringar hopp. 

o Som tidigare nämnt finner vi det möjligt att Holmlund och Fogdö, 

baserat på Dahlén (2008) och Hellströms (2014) teorier, att de framställs 

som sporthjältar i svenska nyhetstidningar på grund av deras 

idrottsprestationer. Därför anser vi, med tanke på Radfords (2005) 

forskning, att vi bör ha i åtanke att de även kan framställas som hopp för 

Sverige. 

 

3.3.3 Mytologisering 

Whannel (2002) skriver att idrottsstjärnor genom medier inte bara blir allmänt bekanta 

namn och hjältar utan även mytologiserade ikoner. Whannel menar att mediers 

narrativisering inom sportjournalistiken består av två huvudsakliga processer, varav 

vilka vi finner mytologisering som mest relevant för vår undersökning. En del av 

mytologiseringsprocessen är enligt Whannel (2002) att idrottare tillskrivs magiska 

krafter, övermänskliga egenskaper och att idrottarens karisma och närvaro mystifieras. 

 

Som tidigare nämnt finner vi det troligt att Holmlund och Fogdö framställs som 

sporthjältar och stjärnor. Därför finner vi anledning att tro att de tillskrivs 

övermänskliga attribut av journalistiken och därmed mytologiseras. 

  

3.4 Framställning av personer med funktionsnedsättningar 

3.4.1 Diskursiv diskriminering 

Diskursiv diskriminering syftar på en diskriminering med språkliga medel, där 

diskriminering avser en negativ särbehandling av människor, baserat på de 
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människornas tillskrivna grupptillhörighet. Boréus (2005) urskiljer fyra former av 

diskursiv diskriminering, där vi anser att de två som troligen är mest relevanta för vår 

frågeställning är exkludering och objektifiering. 

  

Enligt Boréus (2005) är exkludering en form av social utestängning. En utestängning 

som sker med språkets hjälp i språkliga sammanhang. Hon beskriver två huvudformer 

av exkludering - exkludering av röster och osynliggörande. Exkludering av röster sker 

när människor utestängs från samtal och diskussioner som berör dem. Förekommer i 

olika grader, från total exkludering (personen eller gruppen är helt frånvarande) och en 

lägre grad av exkludering (personen eller gruppen citeras eller refereras - till exempel i 

intervjuer med journalister) till inkludering (personen eller gruppen deltar i debatten på 

egna villkor  - till exempel får debattinlägg eller egna tidningar publicerade). Gränserna 

mellan dessa grader är inte hårt dragna utan mer flytande. 

 

Osynliggörande sker när omnämningar och representationer av grupper av människor 

utestängs. Att de inte nämns eller syns. Boréus (2005) menar att det verkar som att 

människor har ett behov av att bli bekräftade genom synlighet. Då kan det upplevas 

kränkande att inte synas. Att bara synas i vissa sammanhang (till exempel när det 

handlar om problem) kan också vara diskriminerande. 

  

Den andra formen av diskursiv diskriminering är objektifiering, som kan ta språkligt 

uttryck genom att människor pratas om som om de vore föremål. Boréus (2005) menar 

att objektifiering blir en negativ särbehandling när det finns en maktskillnad mellan 

parterna; den ena kan objektifiera den andre men inte tvärtom. 

  

Dessa typer av diskursiv diskriminering är relevanta för vår studie för att vi ska 

undersöka hur Anna Holmlunds och Thomas Fogdös framställning skiljer sig före och 

efter deras olyckor. Om de av svenska nyhetstidningar kategoriseras in i gruppen 

“funktionsnedsatta” är det intressant att undersöka om de, som ett resultat av den 

eventuella tillskrivna gruppindelningen, också blir diskursivt diskriminerade. 

  

3.4.2 Distansering 

Enligt Boréus (2005) är distansering ett relaterat men separat fenomen till diskursiv 

diskriminering. Distansering syftar till den psykologiska distans som ofta skapas vid 



  
 

11 

diskriminering och förutsätter en kategorisering där “vi” och “de” är separata kategorier. 

För att distansering ska uppstå måste olikheter mellan “oss” och “dem” pekas ut, 

konstrueras eller ges betydelse. Distansering förekommer i olika grader, baserat på hur 

nära “de” bedöms vara till “vi”, där en hög grad är ett långt avstånd och en låg grad är 

ett kort avstånd. 

  

Boréus (2005) nämner benämning och beskrivning som två exempel på hur distansering 

kan ta uttryck. En kategori är djupt rotad i språk och tanke när den har ett substantiv 

som en fast benämning, exempelvis “funktionsnedsatta” eller “invandrare”. När 

benämningen används av personer som inte anser sig tillhöra den kategorin framställs 

de människor som sorteras in i den kategorin som avvikande från “oss”. Termen 

“funktionsnedsatt” i en kontext där funktionsnedsättning är temat är inte lika 

distanserande som om en person skulle säga att hen, som själv inte anser sig tillhöra den 

gruppen, satt bredvid en “funktionsnedsatt” på bussen. Beskrivningar kan vara 

distanserande baserat på hur en person beskrivs vara avvikande från det som anses vara 

normen, trots att det i sammanhanget inte är relevant eller motiverat. 

 

Distansering som teori är relevant för denna studie eftersom vi ska undersöka hur Anna 

Holmlunds och Thomas Fogdös framställning förändras efter att de ådragit sig 

funktionsnedsättningar. En intressant aspekt att undersöka gällande distansering är om 

deras inkludering i ett “vi” förändras. 
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4 Metod 

4.1 Kritisk diskursanalys 

För att svara på våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kritisk diskursanalys 

(CDA) baserat på Faircloughs (1995) metod. Denna metod är relevant för vår studie för 

att på djupet göra det möjligt att undersöka vilka diskurser om Holmlund och Fogdö 

som förekommer i svenska nyhetstidningar. 

 

Enligt Berglez och Olausson (2008) är ett primärt mål inom kritisk diskursanalys att 

undersöka hur språklig praktik utmanar, ingår i eller förändrar samhällets 

maktstrukturer. För att en betydelse ska kunna anses vara den dominerande sanningen 

måste den utvecklas tills att den tas för given och då får en legitimitet. 

  

Inom kritisk diskursanalys betonas det att det är viktigt att undersöka kontexten, hur 

diskurser verkar i olika sammanhang. För att att tydliggöra dessa sammanhang 

beskriver Fairclough (1995) varje kommunikativ händelse som en text, en diskursiv 

praktik och en sociokulturell praktik. En analys av texten syftar till att visa det som tas 

för givet som språkhandlingarna rymmer och utgår ifrån (Berglez & Olausson, 2008). I 

analysen är det intressant att undersöka både det som finns och inte finns med i texten, 

det som prioriterats och det som utelämnats. Den diskursiva praktiken handlar om den 

mening som skapas under produktionen av text och receptionen av text (av textens 

publik) och den sociokulturella praktiken handlar om de samhällsstrukturer som 

mediers innehåll produceras och konsumeras inom (Berglez & Olausson, 2008). 

  

I Faircloughs (1995) diskursmodell används tre frågor som ställs till text som 

analyseras: 

 Hur representeras den ”värld” som undersöks? 

 Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

 Vilka relationer konstrueras mellan textens aktörer? 

  

Utifrån Faircloughs frågor och våra egna frågeställningar har vi utformat följande 

analysfrågor som ställdes till det empiriska materialet: 

 Hur benämns/refereras Holmlund och Fogdö? 

 Med vilka ord beskrivs Holmlund och Fogdö? 
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o Dessa två frågor används för att undersöka de konstruerade identiteterna 

för Holmlund respektive Fogdö. Utifrån deras konstruerade identiteter 

kan vi utläsa hur deras “värld”, kontexten de befinner sig i, framställs i 

de olika undersökta delarna av deras liv - som elitidrottare och som 

funktionsnedsatta. 

 Hur framställs relationerna mellan övriga aktörer och Holmlund respektive 

Fogdö? 

o Vi undersöker inte hur de andra aktörerna i det empiriska materialet 

framställs som personer, utan enbart hur Holmlund och Fogdös relationer 

med dem framställs se ut. 

 Hur stor plats får aktörerna? 

o Denna fråga anser vi även visar hur relationerna ser ut mellan aktörerna. 

Om någon aktör exempelvis får ta mer plats än Holmlund respektive 

Fogdö kan det visa på en relation där en annan aktör får tala om 

Holmlund och Fogdö istället för att de får tala om sig själva. 

  

4.2 Urval 

De medier som vi valde det empiriska materialet ur begränsade vi till artiklar som 

antingen har publicerats i tidning eller på webben från svensk morgon- och kvällspress 

samt artiklar från Tidningarnas Telegrambyrå. Sökorden som användes för att hitta 

empiriskt material bestod av Holmlunds respektive Fogdös för- och efternamn. Sedan 

begränsades sökningen till fyra olika årsintervall, före och efter Holmlunds respektive 

Fogdös olyckor. Sökningen skedde genom Retriever mediearkivet. Eftersom denna 

studie genomfördes under en begränsad tidsperiod valde vi att begränsa sökandet efter 

de artiklar vi skulle analysera till de tidsspann som presenteras nedan. 

  

4.2.1 Thomas Fogdö 

 Före olyckan: 7 februari 1990 - 6 februari 1995. 

 Efter olyckan: 7 februari 1995 - 7 februari 2000. 

Thomas Fogdö fick sin funktionsnedsättning i en olycka 7 februari 1995. Vi valde sedan 

att begränsa oss till fem år innan, eftersom Fogdö 1990 fick ökad medial 

uppmärksamhet jämfört med tidigare och då för första gången beskrevs som ”en 

stjärna” av nyhetstidningar. Sökningen begränsad till fem år innan olyckan gav 723 

träffar. Vi valde därefter att fokusera på fem år efter olyckan för att potentiellt kunna 
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urskilja skillnader i nyhetsrapporteringen efter det att den värsta uppståndelsen om 

olyckan i sig avtagit. Den sökningen gav 540 träffar. 

  

4.2.2 Anna Holmlund 

 Före olyckan: 19 december 2008 - 19 december 2010 och 19 december 2014 - 

18 december 2016. 

 Efter olyckan: 19 december 2016 - 2 december 2018. 

Anna Holmlunds olycka där hon fick funktionsnedsättningar skedde den 19 december 

2016. Eftersom olyckan skedde relativt nyligen kunde vi inte analysera hur hon 

framställs efter sin olycka under en lika lång tidsperiod som Fogdö. Vi började 

insamlingen av empiriskt material den 3 december 2018 och begränsade därför 

sökningen till artiklar publicerade senast dagen innan. Sökningen efter artiklar 

publicerade efter olyckan gav 5072 träffar. Vi valde sedan att begränsa sökningen före 

olyckan till fem år innan, precis som med Fogdö. Holmlund hade knäskador mellan 

2011 och 2013 och kan då ha förekommit mindre i sportsammanhang. Därför valde vi 

bort de åren från urvalet för att kunna analysera hur både Holmlund och Fogdö 

framställdes före deras olyckor under liknande förhållanden. Sökningen efter artiklar 

publicerade under sammanslaget fem år före olyckan gav 7455 träffar. 

  

4.2.3 Strategiskt urval 

För att maximera mängden analyserbart material, utifrån de sammanlagt 13790 

träffarna, fokuserade vi vårt andra urval på artiklar med ett innehåll på över 600 ord, 

som hade Holmlund respektive Fogdö som artiklarnas fokus. Det resulterande urvalet 

radades upp i längdordning, baserat på person och period. Utifrån längdordningen valde 

vi ut fyra artiklar per period och person, före respektive efter olyckan. De kriterier som 

användes för att välja ut artiklarna var att vi hellre tog längre än kortare texter för att 

maximera det analyserbara materialet, att samtliga artiklar inte skulle komma från en 

och samma källa och att inte mer än en artikel skulle väljas ut om det fanns flera som 

handlade om samma händelse - exempelvis om samma presskonferens. Vi sorterade 

även bort krönikor och andra åsiktstexter. Detta resulterade i 16 artiklar. Vi begränsade 

oss till just 16 artiklar på grund av studiens tidsomfång på tio veckor. 
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4.3 Analysmodell 

När vi genomförde vår studie utformade vi en analysmodell för att säkerställa att vår 

analys skulle vara enhetlig trots att vi i perioder inte hade möjlighet att arbeta på samma 

fysiska plats. I början av analysarbetet analyserade vi dessutom tillsammans de första 

artiklarna för att få en gemensam förståelse för hur analysen skulle genomföras på ett 

enhetligt vis. 

  

Vi analyserade en artikel i taget. För varje artikel började vi med att stryka under alla 

ord som beskrev Anna Holmlund respektive Thomas Fogdö - vad de beskrevs göra, 

säga och hur de beskrevs vara. Därefter ringade vi in alla ord som användes för att 

benämna dem, exempelvis deras namn, “hon” respektive “han” och de titlar som de 

tilldelades. Sedan skrev vi in samtliga ord och hur Holmlund och Fogdö namngavs i ett 

dokument där vi sedan delade upp dem efter de teman och diskurser som framträdde. 

Utifrån det skrev vi korta analyser för varje tema och diskurs i syfte att förstå deras 

funktion och kontext i deras respektive artiklar. När vi gjort detta med samtliga artiklar 

kombinerade vi alla analyser till en gemensam analys utifrån de oftast förekommande 

diskurserna. 

  

Efter det studerade vi vilka övriga aktörer som fanns i varje artikel, hur stor plats de fick 

ta och hur deras relation till Holmlund respektive Fogdö framställdes. Det gjorde vi 

genom att markera de ord i artiklarna som vi uppfattade visa relationerna, och jämförde 

hur stor plats aktören fick ta i förhållande till Holmlund respektive Fogdö. De 

markerade orden sammanställdes och analyserades på samma sätt som vi analyserade de 

ord som beskrev och benämnde Holmlund och Fogdö. 

  

4.4 Metodbegrepp 

Söder, Hugemark och Grönvik (2016, 25) beskriver ett begrepp som myntades av 

forskaren Rosemarie Garland-Thomson: Normaten. Detta begrepp handlar om den fullt 

fysiskt och intellektuellt funktionella individen som kan användas som grund för att 

urskilja personer med nedsatt funktionsförmåga, som därmed inte tillhör gruppen 

normat. I denna studie har vi använt begreppet “normat” i analysen och diskussionen 

som en benämning för människor utan funktionsnedsättningar. 
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4.5 Metodkritik 

Denna studie genomfördes under cirka 10 veckors och därför behövde vi begränsa det 

empiriska materialet till 16 artiklar. Om vi hade haft möjlighet att analysera fler artiklar 

under en längre period hade vi potentiellt kunnat få fler och djupare insikter som kunnat 

resultera i ett annat resultat för studien. 

 

Vi valde att inte analysera artiklarnas bilder och bildtexter, trots att de i hög grad kan 

bidra till diskurser och påverka läsarnas helhetsintryck av artiklarna och personerna som 

de handlar om. Artiklarna vi fann om Anna Holmlund hade ofta bilder och bildtexter 

inkluderade, men i Thomas Fogdös fall fanns det inget bildmaterial. Vi spekulerar att 

det kan ha att göra med hur Retriever mediearkivet fungerar, att de äldre artiklarna om 

Fogdö kanske inte har samlats in på samma sätt som artiklarna om Holmlund som 

publicerades nästan 22 år senare. För att kunna göra ett så rättvist urval som möjligt för 

både Holmlund och Fogdö valde vi därför att inte ha med bilder och bildtexter i 

analysen överhuvudtaget. Vi är medvetna om att denna studie kanske skulle ha fått ett 

annorlunda resultat om vi hade valt att inkludera en analys av bilder och bildtexter. 

 

Utöver bilder och bildtexter så valde vi även att inte analysera några faktarutor. Detta 

för att vi ansåg att det troligen inte skulle gå att utläsa några diskurser ur dem eftersom 

de ofta enbart innehöll kortare fakta som namn, ålder, familjeinformation och liknande. 

 

I vårt urval av nyhetsartiklar valdes en artikel från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) ut. I 

denna studies syfte uppges det att vi har analyserat artiklar från nyhetstidningar. Vi är 

medvetna om att TT inte är en nyhetstidning, men då de säljer sina artiklar till 

nyhetstidningar där artiklarna sedan publiceras ansåg vi att de ändå kunde inkluderas i 

kategorin nyhetstidningar. 

 

Av de totalt 16 artiklarna som valdes ut för analys var tre stycken av Fogdös fyra 

artiklar, från innan olyckan, publicerade år 1993. Detta var en slump då dessa artiklar 

var tre av de längre och därför lämpade sig gott för analys. På grund av artiklarnas olika 

källor och olika fokus ansåg vi inte att tidsspannet mellan artiklarna skulle bli ett 

problem för analysen. 
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I denna studie har vi inte haft de möjliga skillnaderna mellan morgon- och 

kvällstidningar i åtanke, trots att de kan skilja sig en del i hur och vad de skriver om. 

Exempelvis menar Gripsrud (1992) att kvällstidningar är sensationella och gärna 

fokuserar på innehåll som chockerar. Vi ansåg däremot att ett större fokus på 

skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningar inte behövdes, då de diskurser vi fann 

om Holmlund och Fogdö förekom i samtliga eller i en majoritet av de artiklar inom de 

relevanta tidsperioderna (av våra fyra tidsperioder är ett exempel på en period Holmlund 

efter olyckan). Artiklarna i de olika tidsperioderna bestod därutöver aldrig enbart av 

artiklar från morgontidningar och vice versa. 

  

4.6 Reliabilitet och validitet 

För att denna studie ska upplevas som trovärdig har vi valt att vara så transparenta som 

möjligt. För att uppnå transparens har vi detaljerat beskrivit hur vi utformat vårt urval, 

både hur vi resonerat kring vilka tidsperioder vi valt ut artiklar ifrån och även hur vi har 

valt ut de artiklar som vi har analyserat. Vi har även beskrivit hur vi genomförde 

analysen genom vår utformade analysmodell. Vi skrev inledningsvis analysen 

tillsammans för få en uppfattning om hur den skulle genomföras enhetligt även när vi 

inte skrev tillsammans. Sedan kombinerade vi det vi skrivit till en sammanhängande 

analys där vi tillsammans gick igenom våra resultat flera gånger om. Detta 

sammanslaget med transparensen anser vi ha gett denna studie en tillfredsställande 

reliabilitet. 

 

I syfte att säkerställa att studiens frågeställning skulle kunna besvaras har många 

diskussioner förts gällande vilka teorier och analysfrågor som skulle kunna hjälpa oss 

göra detta. Efter diskussionerna återstod de teorier och analysfrågor som hjälpte oss att 

förklara de diskurser som identifierades. Detta anser vi har givit vår studie validitet. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram att personer som medverkar i forskning ska skyddas 

från kränkning och skada. Som en skyddsåtgärd har vi därför enbart undersökt hur 

svenska nyhetstidningar kan ha framställt Holmlund och Fogdö och inte gjort någon 

bedömning om framställningen stämmer överens med hur de faktiskt är som personer 

eller inte. 
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Ett sätt att skydda inblandade aktörer från kränkning och skada kan vara att 

anonymisera personer (Vetenskapsrådet, 2017). Vi bedömde det dock omöjligt att 

anonymisera Holmlund och Fogdö i denna studie, eftersom de som personer har varit så 

uppmärksammade i svenska nyhetstidningar både före och efter deras olyckor att det 

troligen skulle vara lätt för denna studies läsare att lista ut vilka de är trots 

anonymisering. Skulle vi försäkra oss om att de skulle vara totalt anonyma skulle vi 

kanske även behöva ta bort innehåll som annars skulle ha kunnat tillföra viktiga insikter 

till vår undersöknings resultat och diskussion. I vår analys har vi dock valt att inte 

skriva ut namnen på de personer som inte är kända idrottare som förekom i artiklarna 

utan istället benämnt dem med deras relation till Holmlund och Fogdö. Detta för att vi 

inte anser det vara relevant för studiens syfte att skriva ut deras namn, eftersom det är 

deras relation till Holmlund och Fogdö som är mer intressant. Däremot har vi inte 

anonymiserat deras namn när de har förekommit i citat som vi tagit med i analysen då vi 

bedömde att det potentiellt skulle kunna sänka reliabiliteten för vår studie. 
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5 Analys 

5.1 Titlar och benämningar 

Förutom att benämnas med sina namn benämns Holmlund och Fogdö i samtliga 

analyserade artiklar från innan olyckan som att vara de bästa, mästare och talanger. Ofta 

i samband med ordet världen, exempelvis ”vår världsmästare” och  “världens bäste 

slalomåkare”. De båda benämns även som stjärna i olika former, som exempelvis 

“skicrosstjärnan” och “svensk slalomstjärna”. Dessa benämningar visar på en 

framställning av dem som bäst i världen i sina respektive sporter. Fogdö refereras också 

till som kung, exempelvis “suverän slalomkung”, vilket ytterligare förstärker den 

framställningen av honom. 

  

Före olyckorna inkluderades Holmlund och Fogdö mycket i ett svenskt “vi”. Det lyfts 

ibland även fram vilken del av Sverige de kommer ifrån i benämningarna. Exempel som 

“svensk”, “Sundsvallstjejen” och “norrbottningen Fogdö” förekommer. Den 

inkluderingen stärks även när olika ord används för att visa att de tillhör Sverige eller 

“oss”, såsom “vår” eller “sin”. 

  

Utöver dessa benämningar refereras Holmlund och Fogdö före sina olyckor även med 

sina åldrar. Exempelvis kallades de för “22-åringen” och “den 28-åriga skicrossåkaren”. 

  

I en artikel läggs mycket fokus på att Fogdö slagit igenom som slalomåkare och han 

benämns som ny och stjärna. Han beskrivs vara en nyfödd stjärna som tänds, vilket är 

lite av en frälsar-diskurs, likt den religiösa berättelsen om Jesus Kristus där en stjärna 

tändes på himlavalvet när han föddes. Fogdö var inte nyfödd då i verkligheten, men för 

nyhetstidningar kan det ha varit första gången Fogdö utmärkte sig tillräckligt för att vara 

intressant. Fogdö benämns även som norrsken, ett naturligt fenomen som bara sker 

under vissa specifika omständigheter, vilket framställer det som att han likt norrskenet 

är sällsynt och unik. Det är även ett tecken på mytologisering, som definieras av att 

idrottare tillskrivs magiska krafter och övermänskliga egenskaper (Whannel, 2002), 

eftersom det inte är särskilt mänskligt att vara ett norrsken. 

  

Efter olyckorna benämns Holmlund och Fogdö till största del med sina namn, både 

deras fullständiga namn samt för- respektive efternamn. Vissa sportrelaterade titlar och 
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upphöjningar till stjärna som “världcupvinnaren” och “byns världsstjärna” förekommer, 

men enbart när deras karriärer innan olyckorna och själva olyckstillfällena beskrivs, inte 

som en benämning på Holmlund och Fogdö som personer efter olyckorna. Det som har 

förändrats från innan olyckorna är att de inte lyfts fram som att vara världsmästare i sina 

sporter efter olyckan, utan att de har varit det förut. De lyfts inte fram som tillhörandes 

ett svenskt “vi” som ofta förekom innan olyckorna, men de exkluderas inte aktivt från 

det svenska “vi:et” i hur de benämns heller. 

 

Holmlund benämns i en artikel efter olyckan på ett sätt som visar hennes relation till 

hennes familj och hennes föräldrar, som exempelvis “sladdbarn” och “sin dotter”. Detta 

framställer henne som att hon inkluderas i och tillhör familjen istället för att tillhöra sig 

själv som person. 

 

5.2 Sportrelaterade diskurser 

5.2.1 Fogdö bäst i sin sport 

Fogdö framställs att före olyckan ha varit bäst i sin sport, inte bara i Sverige utan även i 

världen när han benämns som världens bäste och hans åk beskrivs vara i absolut 

världsklass. Han inkluderas i ett starkt svenskt “vi” när han benämns Gällivares 

världskändis och Sveriges bäste slalomåkare på herrsidan. Samtidigt som han framställs 

vara bäst framställs han även inte vara “alltför bäst”, utan mer ”lagom bäst”, när han 

beskrivs aldrig ha fått en fullträff och att han har varit halvdålig slalomåkare som ung. 

Fogdö framställs även som inte alltför bäst när han får prata om att ha varit orutinerad, 

haft uråkningar och åkt dåligt. Han framställs även som blygsam när han beskrivs inte 

ha förhoppningar om att åka bra och bli bäst i världen. Radford (2005) menar att en 

nationell sporthjälte inte behöver vara den bästa i sin gren, men att hen ska ha varit 

framgångsrik i åtminstone ett event som anses vara viktigt av människor. Vilket 

möjliggör att Fogdö framställs som en nationell sporthjälte, även när han inte vinner 

sina tävlingar. 

  

Han beskrivs ha haft ett skidstjärneliv, och efter olyckan får han säga att han saknar det 

livet. Han fortsätter att framställas som blygsam efter olyckan när han får säga att han 

tidigare bara var en skidåkare på TV och att han var en hyfsad slalomåkare, snarare än 

bäst. Detta visar att Fogdös framställning på denna front inte har förändrats efter 

olyckan. 
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5.2.2 Holmlund bäst indirekt 

Medan det i Fogdös fall ofta skrivs ut att han är världens bäste framställs Holmlund vara 

bäst i sin sport på mer indirekta sätt. I artiklarna om henne före olyckan läggs det ofta 

stort fokus på att hon leder världcupen överlägset, att hon tagit OS- och VM-medalj, att 

hon vunnit 19 världscupstävlingar (vilket beskrivs innebära att man måste vara bäst 

under en hel säsong) och totala världscupen tre gånger samt att hon stått på prispallen i 

nästan samtliga tävlingar. Hon beskrivs ha totaldominerat på skicrosscenen och 

framställs vara så bra att de andra tävlande måste bli bättre så att hon kan få en 

utmaning. Denna framställning kan potentiellt ligga som grund för en modern 

sporthjältestatus. Kända idrottare kan, till skillnad från de traditionella kriterierna för 

sporthjältar, uppnå en hjältestatus genom att vara framgångsrika och ha en stark 

personlighet, en utveckling som Hellström (2014) menar har skett under 2000-talet. 

Utifrån denna mer moderna definition och Holmlunds framställning kan hon potentiellt 

framställas vara en sporthjälte. 

  

Knäskadorna hon haft innan sin funktionsnedsättning lyfts fram för att framställa henne 

som ”ännu mer bäst” för att hon har åstadkommit mycket trots dem. 

  

Sett över hela karriären har hon i snitt stått på världscuppallen i varannan tävling. Men 

då ska man komma ihåg att Anna Holmlund har dragits med dubbla knäskador, och 

missat nästan två hela säsonger sedan debuten 2009. (Dagens Nyheter 2016-12-27 

Kortare luftfärd ska ge nya titlar till Holmlund) 

  

Det är enbart i en artikel som det rakt ut skrivs att hon har varit bäst i världen på 

skicross innan olyckan. Men det används som kontrast till den hon framställs att vara 

efter olyckan - att hon inte längre är bäst efter att ha “ramlat”. 

  

– Är jag världens bästa skicrossåkare? 

– Ja, du har varit det innan du ramlade. Tre gånger har du vunnit världscupen. 

– Är jag världsmästare, undrade Anna. 

– Nej, du kunde inte åka VM. Men Victor vann. (Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att 

vinna finns kvar i Anna Holmlunds nya liv) 
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5.2.3 Omtalas med andra idrottare 

Fogdö framställs vara på en legend-nivå i sin idrott när han före olyckan omtalas 

tillsammans med andra svenska idrottare som har vunnit tävlingar och stått på 

prispallar. Fogdös idrottsliga bedrifter jämförs bland annat med Torgny Mogren som 

lyfts fram ha tagit femmilsguld. Fogdö beskrivs även ha vunnit en tävling exakt tio år 

efter en av Ingemar Stenmarks sista vinster. Stenmark är den idrottare som oftast nämns 

i artiklarna om Fogdö, där Fogdö beskrivs vara Stenmarks arvtagare. 

  

Holmlund omtalas även hon med andra idrottare, men i en annorlunda kontext då det 

sker först efter olyckan. Hon beskrivs fylla år samma dag som Zlatan och uppges ha 

vuxit upp i samma område som ett flertal idrottare varav en beskrivs mästerlig. Det 

framställer henne som lite speciell och unik, som att de tillfälligheterna kan ha påverkat 

eller hjälpt henne till att ha blivit och varit en duktig idrottare. 

  

5.2.4 Hopp och lovande 

Holmlund beskrivs före olyckan som lovande, blivande, hopp (ofta guldhopp) och löfte, 

ofta i kombination med “Sveriges” eller “Sundsvalls” och namn på tävlingar. Det 

framställer henne som väldigt talangfull, att hon tros göra bra ifrån sig i kommande 

tävlingar och inkluderar henne i ett starkt svenskt “vi”. Radford (2005) menar att en 

nationell sporthjälte beskrivs bringa hopp till “folket”. Därmed anser vi att Holmlund 

även framställs som en nationell sporthjälte. Fogdö beskrivs som ett “guldhopp” på 

samma sätt som Holmlund enbart vid ett tillfälle. I övrigt framställs han redan vara bäst 

i tävlingar, snarare än att det finns en förhoppning om att han ska bli det, som i 

Holmlunds fall. 

  

5.2.5 Idrottarnas barndom 

Fogdö får berätta att han som barn inte var modig. Han beskrivs också ha haft 

medelmåttiga skolbetyg och ha varit blyg. Föräldrarnas yrken som polis och 

sjuksköterska lyfts fram, vilket framställer hans klassbakgrund som lägre medelklass. 

Genom detta framställs hans barndom som relativt ordinär och att han var en vanlig 

Svensson innan han blev känd - det lyfts även fram att han som barn snarare drömt om 

att bli stridsflygare, racerförare, traktorförare eller polis än elitskidåkare. Enligt 

Hellström (2014) framställs idrottare, som anses vara sporthjältar, ofta ha haft en helt 

“vanlig” svensk uppväxt. Hellström menar även att medier kan framställa idrottare som 
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folkliga, som “en av oss”, för att förkorta avståndet mellan idrottaren och läsarna. Med 

detta i åtanke framställs Fogdö som en sporthjälte som är precis som “oss”. 

  

Holmlunds uppväxt framställs inte som ordinär. Hon framställs ha varit extraordinär 

redan som barn då hon bland annat beskrivs ha stått på skidor i tidig ålder, varit snabb 

på att utmana sina äldre syskon i skidbackarna och beskrivs ha varit bäst i alla sporter 

som hon tagit sig an. Holmlund framställs även hon som en sporthjälte, men på ett annat 

vis än Fogdö. Hellström (2014) menar att en utveckling skedde under 2000-talet där 

idrottare, genom att framställas vara framgångsrika snarare än att exempelvis vara 

folkliga, kunde bli sporthjältar vilket kontrasterar mot de tidigare hjälte-definitioner som 

funnits. Holmlund faller in i den nya kategorin av sporthjältar genom att vara väldigt 

framgångsrik och bättre än andra. Fogdö, som var aktiv idrottare på 90-talet innefattas 

troligen inte i denna moderna kategori av sporthjältar, då det på hans tid kan ha varit 

troligare att framställas som sporthjälte genom att beskrivas vara bra, men inte så bra att 

man inte uppfattas som folklig, “en av oss”. 

  

5.2.6 Bäst, unik och supermänniska 

Holmlund framställs före sin olycka att ha varit talangfull som individ, snarare än inom 

en viss sport. Det lyfts fram att hon förutom att vara bäst på skicross har spelat fotboll 

på division 1- och landslagsnivå, varit den snabbaste bland de jämnåriga inom friidrott 

och att hon “dominerade” i basket. Även inom annan skidåkning beskrivs hon i sin 

ungdom ha vunnit samtliga discipliner och framställs som unik när hon beskrivs ha varit 

“något utöver det vanliga”. 

  

Bevisligen var hon något utöver det vanliga, inte minst i skidbackarna. 2001 avgjordes 

ungdoms-SM i Åre och i flickklassen vann Anna samtliga discipliner: slalom, 

storslalom, super-G, störtlopp och kombination. Pernilla Wiberg och Anja Pärson får 

ursäkta, men den bedriften är Lars dotter ensam om. (Aftonbladet 2018-02-01 ”Jag tror 

att det går bra - Heja Sverige!”) 

  

Framställningen som talangfull och unik stöds även av att hon beskrivs ha varit bäst i 

allt och refereras till som underbarn och supertalang. Dessa egenskaper är inte 

vardagliga för normaten. Enligt Whannel (2002) blir framställningar som inkluderar 

övermänskliga egenskaper mytologiserande. Holmlund blir i detta fallet därmed 
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mytologiserad genom att hon framställs med dessa nämnda egenskaper och därigenom 

framställs som bättre än “vanliga” människor. 

 

Efter olyckan framställs Holmlund fortfarande vara bäst i relation till sin karriär som 

idrottare. Som person framställs hon snarare som en supermänniska än bäst när hon 

beskrivs ha bestämt sig för att “tänja på rimlighetens gränser” och att “det inte borde 

vara möjligt att komma så långt som hon redan gjort” när hennes återhämtning efter 

olyckan tas upp. Holmlunds pappa får också säga att om “någon ska klara det här så är 

det Anna”, vilket ytterligare förstärker hennes framställning som supermänniska, men 

även framställer henne som speciell. En mytologisering av henne förekommer alltså 

även efter olyckan. 

 

För Fogdös del förekommer ingen framställning om honom som supermänniska eller 

speciell. Han mytologiseras inte efter olyckan på samma nivå som Holmlund. 

  

5.2.7 Tävlingsinriktad och fortfarande idrottare 

Holmlund framställs före olyckan som väldigt tävlingsinriktad och hon får lyfta fram att 

hon hatar att förlora. Efter hennes olycka framställs hon fortfarande vara 

tävlingsinriktad när hon kallas tävlingsmänniskan Holmlund och beskrivs ha en vilja att 

vinna. Därutöver beskrivs hon ha en träningsdjävul och vinnarinstinkt i samband med 

sin rehabiliteringsträning.  

 

Efter olyckorna lyfts det fram att Holmlunds och Fogdös intresse för sport finns kvar 

sedan innan olyckorna. Holmlund beskrivs ha som mål att åka skidor igen och Fogdö 

får berätta att han gått över till andra sporter som segelflyg och segling istället för 

skidåkning, men att han inte vill inleda en ny sportkarriär. Både Holmlund och Fogdö 

beskrivs ha haft nytta av sina idrottskarriärer under sina rehabiliteringar. Fogdö får 

berätta att det han har lärt sig av idrotten har gjort det lättare att ta sig igenom de kriser 

som avlöst varandra efter olyckan. Han får även berätta att en mental styrka utvecklades 

genom utförsåkningen som hjälpte honom i den psykiska rehabiliteringen. Holmlunds 

träningsprogram beskrivs vara för svårt för icke-elitidrottare, vilket gör att hon på ett 

sätt framställs som att hon fortfarande är en elitidrottare. Detta framställer dem båda 

som att de fortfarande mentalt är idrottare, även när deras aktiva utövande av idrott har 

tagit slut. 
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5.3 Funktionsnedsättningarna i fokus 

Ett genomgående tema i artiklarna om Holmlund och Fogdö efter deras olyckor är att de 

på olika sätt framställs vara avvikande från normaten genom sina 

funktionsnedsättningar. 

  

5.3.1 Gör saker annorlunda än normaten 

Det beskrivs mycket och ingående hur Holmlund och Fogdö gör vardagliga saker som 

normaten gör men på ett annorlunda sätt än vad normaten är van vid. Det stämmer väl 

in på vad Ljuslinder (2002) kallar normaliseringsuppvisningar. 

Normaliseringsuppvisningarna är även distanserande, eftersom distansering uppstår, 

som Boréus (2005) beskriver det, när olikheter mellan “oss” och “dem” pekas ut, 

konstrueras eller ges betydelse. Holmlund beskrivs exempelvis hälsa med vänster hand, 

trycka på hissknappar med foten, dricka kaffe med sugrör och vila i en speciellt 

utformad stol. Istället för att bara beskriva att Holmlund vilar så fokuseras det på hur 

hon vilar - vilket pekar ut att hon är annorlunda och hur hon är det. 

  

Medan Anna tar igen sig i en för hjärnskadade speciellt framtagen vilstol berättar 

hennes far att minnesträningen har gett resultat. (Aftonbladet 2018-02-01 ”Jag tror att 

det går bra - Heja Sverige!”) 

  

Fogdö beskrivs rulla när han tar sig runt i miljöer vilket lägger fokus på att han inte går, 

som normaten annars gör. 

  

Fastkörningen i nysnön var nästan lika dumt som när han skulle ut med några kompisar 

på Lidingö. Kompisarna gick medan Fogdö rullade nerför en backe. (Expressen 1997-

06-29 "Synd om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 

  

Han får prata om problem med att ta sig runt, bland annat i trappor, hus utan hiss och 

över höga trottoarkanter. Han får även berätta att han måste planera restaurangbesök i 

minsta detalj för att halvtrappor, för små dörröppningar och avsaknad av 

handikappanpassade toaletter kan hindra honom från att äta där - vilket lyfter fram hur 

han skiljer sig från normaten som troligtvis inte behöver tänka på dessa detaljer. 
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5.3.2 Hur deras kroppar fungerar 

Holmlund och Fogdö framställs även vara avvikande från normaten på ett annat sätt - 

genom att det gås in på detalj hur deras kroppar fungerar. Enligt Boréus (2005) kan 

ingående beskrivningar om hur någon avviker från det som anses vara normen vara 

distanserande. Deras kroppsfunktioner lyfts fram som intressanta exempelvis när Fogdö 

får prata om hur mycket känsel och rörelse han har kvar i sina ben och att hans 

läkningsprocess och blodcirkulation är annorlunda från normatens. 

  

– Ja, cirkulationen är betydligt sämre, så man har lätt att förfrysa ben och fötter. Känn 

på foten här, den är alldeles kall fast det är varmt ute. Och så svullnar den upp. Titta! 

(Expressen, 1997-06-29 "Synd om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet 

efter kraschen) 

  

För Holmlunds del finns ett stort fokus på hur hon utför och tränar på de mest 

grundläggande sakerna för normaten - att prata, äta, minnas och stå och gå. Detta 

framställer henne som annorlunda. Det fokuseras också på hur Holmlunds vänstra 

kroppshalva har återhämtat sig till en högre grad än den högra, som bland annat 

beskrivs släpa efter och hänga. Det framställer henne som annorlunda från normaten - 

särskilt när det beskrivs som märkligt och olustigt att se henne, vilket blir distanserande 

eftersom hon då pekas ut som konstig och avvikande från normaten. 

  

Det är märkligt och olustigt, för den som enbart studerar Anna Holmlunds vänstra 

kroppshalva kan inte se hur allvarligt skadad hon är. Det är högersidan som släpar efter. 

Ögonlocket hänger. Benet vill inte lyssna på hjärnans signaler. (Aftonbladet 2018-02-

01 “Jag tror att det går bra - Heja Sverige!”)   

  

I Fogdös fall fokuseras det på om han kan få barn och om han kan ha “ett vanligt 

sexliv”. 

  

Kan du ha ett vanligt sexliv? 

– Det funkar inte alls. Man får lära sig att umgås på ett annat sätt, och det tycker jag 

fungerar jäkligt bra. (Expressen 1996-02-04 Expressens Olle Fors möter... THOMAS 

FOGDÖ. "DET HAR VARIT EN KAMP") 

  

Användandet av ordet “vanligt” signalerar att nyfikenheten gäller om han kan ha sex på 

ett “normalt” sätt, alltså på det sätt som normaten antas ha sex. Det är en intim fråga 
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som troligen sällan ställs till normaten och har ett tydligt syfte att ta reda på vad Fogdö 

kan och inte kan i jämförelse med normaten - därför är detta utöver att vara 

distanserande även en normaliseringsuppvisning. 

  

5.3.3 Trasiga och fungerar inte som de ska 

Både Holmlund och Fogdö beskrivs som annorlunda från normaten när de framställs 

som trasiga eller att de inte fungerar “som de ska” i jämförelse. Genom journalistens 

utskrivna fråga om att bli hel antyds det att Fogdö och funktionsnedsatta är trasiga, 

eftersom de inte är hela som normaten. 

 

Vad har du för möjligheter att bli hel igen? 

– Jag har större chans att vinna 20 miljoner på måltips. (Expressen 1996-02-04 

Expressens Olle Fors möter... THOMAS FOGDÖ. "DET HAR VARIT EN KAMP") 

 

Holmlunds kontakt mellan kropp och hjärna beskrivs inte fungera som den ska, vilket 

framställer det som att normaten fungerar som den ska, på rätt sätt, medan Holmlund 

och andra människor med funktionsnedsättningar inte gör det och då fungerar “fel”. 

  

Kontakten mellan hjärnan och kroppens högra sida fungerar ännu inte som det ska och 

därför bar inte kroppen den 185 centimeter långa Anna Holmlund. (Dagens Nyheter 

2017-10-13 Anna Holmlund: På julafton ska jag kunna gå) 

  

5.4 Hur olyckorna beskrivs 

Holmlunds och Fogdös olyckor får ta plats i samtliga analyserade artiklar och två sätt 

att berätta om dem förekommer. Det ena sättet är ett dramatiskt återberättande som 

ingående och känslomässigt beskriver olyckornas händelseförlopp med hög 

detaljrikedom. Detta berättarsätt tolkar vi kan ha använts för att väcka spänning, beröra 

och locka läsarna till att fortsätta läsa. 

  

Alla föräldrar fruktar ett samtal med beskedet att något allvarligt har hänt ens barn. Vid 

fyratiden på eftermiddagen den 19 december kom det till Anna Holmlunds. Deras dotter 

hade kraschat under ett träningsåk i italienska Innichen. Det var tre stora pucklar i slutet 

av banan. Hon fick felskär på den första, landade på den andra och kraschade in i den 

tredje. (Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att vinna finns kvar i Anna Holmlunds nya 

liv) 
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Det blev en fruktansvärd smäll. Två ryggkotor försköts kraftigt och klippte av 

ryggmärgen. Miljoner nervtrådar tappade kontakten med varandra. Skrik av svår smärta 

sekunderna efter smällen. Ingen känsel i benen. Ett grymt slut på karriären för Sveriges 

bäste slalomåkare på herrsidan. (Göteborgs-posten 2000-02-06 “NJUTER AV LIVET Så 

vände Thomas motgång till framgång”) 

  

Det andra sättet att berätta om olyckorna är betydligt mindre dramatiskt. Några korta 

meningar används för att summera händelsen innan artikeln går vidare med andra 

ämnen. Att visa vad som har gjort Holmlund och Fogdö annorlunda från innan olyckan 

framställs därmed vara viktigt för att förklara bakgrunden till intervjun för läsarna. 

  

Ljuset har kommit tillbaka till Gällivare. [...] Slalomskidorna slant i backen i Åre. 

Ryggraden knäcktes mot ett träd, kroppen förlamades från höften. 

– Man är trött på mörkret, säger Thomas när hans Marina lämnar honom och katten för 

att gå på skiftet som närpolis i Malmberget. (Expressen, 1996-02-04“Expressens Olle 

Fors möter... THOMAS FOGDÖ. "DET HAR VARIT EN KAMP"”) 

  

5.5 Fokus på anpassning 

I de analyserade artiklarna finns ett fokus på att Holmlund och Fogdö efter sina olyckor 

behöver anpassa sig till samhället och familjen, men också på att andra i sin tur får 

anpassa sig till dem. 

  

5.5.1 Att behöva hjälp och vara en belastning 

I artiklarna framställs Holmlund behöva mycket hjälp och stöttning i vardagen, med 

träningen och att hon får hjälp ekonomiskt. Det lyfts fram att hon behöver tillsyn dygnet 

runt och att hon inte klarar av någonting själv. Hon beskrivs därför behöva daglig hjälp 

av assistenter som hon beskrivs ha tio av. Det lyfts dessutom fram att assistenterna har 

ett eget rum i hennes lägenhet, vilket ytterligare förstärker framställningen att hon 

behöver hjälp med allt och ofta. Hon beskrivs även få hjälp av sina föräldrar, som 

framställs dagligen ägna mycket tid åt henne. De framställs inte bara hjälpa henne med 

det hon behöver fysiskt, utan även att de ordnar för att hennes liv ska bli så bra som 

möjligt, en process som beskrivs som en kamp. 

  

Samtidigt för hennes föräldrar en krävande kamp mot byråkratin för att det där livet ska 

bli så bra som möjligt. (Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att vinna finns kvar i Anna 

Holmlunds nya liv) 
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I och med att ordet “krävande” används i anslutning till “kamp” framställs det som att 

det inte går utan problem för föräldrarna att hjälpa Holmlund. Det gör att hon framställs 

som en belastning för dem, vilket även händer när de får berätta om hur Holmlunds 

olycka och att det som hänt därefter har påverkat dem på ett negativt sätt. 

  

– Ibland känner jag att jag inte orkar gå ur sängen men jag har gått ur sängen varje dag 

ändå, säger Margaretha. Någon frågade om man kan vara riktigt glad, men nej, det är 

väldigt svårt. Det ligger där och nöter oavsett vad man gör. (Dagens Nyheter 2017-06-

17 Viljan att vinna finns kvar i Anna Holmlunds nya liv) 

  

Holmlund framställs fortsatt som en belastning för föräldrarna när det lyfts fram hur hon 

hindrar dem från att ägna tid åt den övriga familjen och sina egna intressen. 

  

Hans och Margarethas pensionärsliv kunde ha sett så annorlunda ut. De har nio 

barnbarn att underhålla, ytterligare tre barn att visa kärlek och omtanke och är, eller 

rättare sagt var, ett väldigt aktivt par. (Aftonbladet 2018-02-01 “Jag tror att det går bra 

- Heja Sverige!”) 

  

5.5.2 Självständig 

Även om det i Fogdös fall också tas upp att han fått hjälp efter sin olycka så får han 

framställas som självständig, även om det framställs som en självständighet han får 

kämpa för att upprätthålla. 

  

Efter handskakandet börjar han rulla uppåt och får ta i rejält där i gruset, och det är just 

det, hans spända armmuskler och lilla grimas, som plötsligt får de två kunderna att se 

lika bortkomna ut som man själv känner sig. (Expressen 1997-06-29 "Synd om mig? Ja, 

när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 

  

Fogdö får även framhålla att det är viktigt för självkänslan att få klara sig själv utan 

hjälp och att han blir irriterad om någon obedd hjälper honom - han säger till om hjälp 

behövs, vilket ytterligare stärker hans framställning som självständig. 
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5.5.3 Träning för ny vardag 

Träningen framställs som ett sätt för Holmlund och Fogdö att klara av deras liv och 

vardag. I Holmlunds fall framställs träningen vara hennes livsuppgift, att träna för att få 

en mer självständig vardag och “förbättra” sin funktionsnedsättning. 

 

Anna Holmlund har ägnat stora delar av sitt liv åt att träna för att vinna. Nu tränar hon 

för att leva sitt nya liv. (Dagens nyheter 2017-06-16 “Viljan att vinna finns kvar i Anna 

Holmlunds nya liv”) 

 

I artiklarna om Anna Holmlund beskrivs hennes träning detaljerat. Det beskrivs att hon 

alltid har älskat att träna, vilket därmed framställs vara ett karaktärsdrag som finns kvar 

efter olyckan. Holmlunds pappa får i detalj berätta om en större del av hennes träning. 

Hennes träningsprogram, som uppges pågå från det att hon vaknar tills dess att hon 

somnar, målas noggrant upp. Hon beskrivs flera gånger om dagen träna på 

koncentrationen, minnet, att gå, äta och vila innan sin rehabilitering där hon beskrivs 

träna ännu mer. I artiklarna beskrivs Holmlund ha en del av sitt vardagsrum som gym, 

utrustat med diverse träningsredskap, vilket ytterligare framställer henne lägga mycket 

tid på träning. 

 

Målet med Holmlunds träning beskrivs vara att uppnå det som kallas för “anpassning 

till dagligt liv”. “Dagligt” tolkar vi syftar på en vardag likt normatens, och därför 

framställs målet med hennes träning vara självständighet. Det framställer hennes 

nuvarande vardag som annorlunda i jämförelse och är distanserande eftersom såsom 

Boréus (2005) skriver, att distansering går ut på att olikheter konstrueras och pekas ut 

mellan “oss” och “dem”. 

  

För Fogdö framställs träningen ha varit en period under fyra månader av rehabilitering 

där han beskrivs ha fått lära sig använda rullstolen. Det är mer fokus på hans mentala 

träning än hans fysiska när han framställs ha blivit tvungen att lära sig lösa problem som 

inte normaten har, vilket blir distanserande. 

  

5.5.4 Arbete - från avkoppling till nödvändigt 

I artiklarna före Holmlunds och Fogdös respektive olyckor framställs att arbeta, att ha 

haft en anställning som inte är relaterad till skidåkningen, som trivsamt, roligt och 

avkopplande. I artiklarna efter deras respektive olyckor är tonen en annan. För 
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Holmlund framställs det som ytterst viktigt och självklart att hon måste ha ett arbete i 

framtiden, för att hon annars inte har en vettig sysselsättning och inte gör rätt för sig. 

  

– Tanken är såklart att hitta en vettig sysselsättning någon gång. Vi måste ju hitta ett 

jobb åt Anna. (Göteborgs-posten 2018-05-05 “Anna Holmlund redo för girot”) 

  

Holmlunds nuvarande arbete framställs vara att träna så att hon kan “bli bättre”. Den 

sammanslagna tolkningen vi gör är att Holmlunds träning framställs vara ett krav för att 

komma närmare det som kulturellt definieras som normalt, och för att kunna få ett 

arbete - så att hon inte är en börda, varken för samhället eller sina föräldrar. 

  

För Fogdös del framställs arbete i artiklarna efter olyckan vara en del av en meningsfull 

vardag och som nödvändigt för att inte känna sig värdelös, vilket kan tyda på en 

framställning att människor utan arbete saknar värde. Fogdö får i flertalet artiklar även 

prata mycket om vad han arbetar med efter olyckan och beskrivs jobba hårt, vilket 

framställer Fogdö som värdefull och bidragande till samhället. 

  

5.6 Hur de framställs vara 

5.6.1 En annan Anna 

Holmlund framställs vid flera tillfällen att vara en ny person, en annan Anna. 

  

Den Anna som alla sett stråla högst upp på en prispall och som jag kunde möta och 

småprata med hemma på Stora Essingen, den Anna är ersatt av en annan. (Dagens 

nyheter 2017-10-13 “Anna Holmlund: På julafton ska jag kunna gå”) 

  

Den Anna Holmlund som fanns innan olyckan uppges inte existera längre, utan beskrivs 

vara ersatt av en ny: Anna Holmlund med funktionsnedsättningar. Det framställs då som 

att hon har blivit en helt annan person och att hon har ett helt nytt liv snarare än att 

hennes liv har förändrats. 

  

5.6.2 Ett nytt steg i livet 

Thomas Fogdö framställs istället för att vara en ny person, ha tagit ett nytt steg i livet. 

Hans vardag beskrivs vara oerhört annorlunda. Hans vänner får säga att Fogdö är 

samma person efter olyckan fast i rullstol, vilket ändå inte framställer honom som 

likadan som förut, eftersom det måste pekas ut att han sitter i rullstol. 
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Fan, han står ju med fötterna på jorden. Vare sig han sitter eller ligger eller går eller 

åker skidor, så är han samma Fogdö som han alltid varit. (Expressen 1997-06-29 "Synd 

om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 

  

I samma artikel framställs uttrycket “en som står med båda fötterna på jorden” som 

komiskt eftersom Fogdö sitter i rullstol. Det distanserar Fogdö eftersom hans olikhet 

gentemot normaten då pekas ut. 

  

5.6.3 Talar för sin grupp 

Fogdö får i artiklarna vid flertalet tillfällen lyfta fram att han och andra som sitter i 

rullstol inte är så annorlunda från normaten, att de är som “alla andra”. På ett sätt 

framställs han då som en slags talesperson för gruppen människor som sitter i rullstol, 

genom att han får introducera och lära läsarna hur det är att vara just en person som 

använder rullstol. 

  

– Ofta ser man mammor och pappor som sliter tag i sina barn när man kommer med 

rullstolen. Säkert för att barnen inte ska vara i vägen, men bara för att man sitter i 

rullstol kör man inte över barn som inte flyttar sig. Även vi kan vänta som alla andra. 

(Expressen 1997-06-29 "Synd om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet 

efter kraschen) 

  

Holmlund får inte, på samma vis som Fogdö, lyfta hur hon upplever att det är att ha den 

funktionsnedsättning hon har. Därför är det beskrivningarna av henne, snarare än vad 

hon får säga, som får visa läsarna hur det verkar vara att ha hennes 

funktionsnedsättning. 

  

5.6.4 Att inte vara en människa 

Holmlund beskrivs stundtals på ett objektifierande sätt. Boréus (2005) menar att 

objektifiering kan ta språkligt uttryck genom att människor pratas om som om de vore 

föremål. Holmlund framställs ha varit ett föremål främst under den första tiden efter 

olyckan, när hon låg i koma på sjukhus, då hon beskrivs som “ett paket”. Att personer 

med funktionsnedsättningar med ett stort vårdbehov benämns “paket” är något som 

även Ljuslinder (2002, 123) fann att funktionsnedsatta på 1950-talet refererades till. 

Holmlund får i samband med att benämnas paket även kallas för “det” snarare än “hon”, 

vilket även det är objektifierande. 
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– Jobbigast var det i februari, när vi tyckte att inget hände. "Ska det vara ett paket resten 

av livet?" (Aftonbladet 2018-02-01 ”Jag tror att det går bra - Heja Sverige!”). 

  

I samband med att Holmlund refereras till som paket tas det även upp att det inte skulle 

ha funnits någon större anledning för henne att överleva om hon skulle ha förblivit i 

koma, vilket framställer ett liv i koma som ett meningslöst liv. 

  

– Vad var det för mening med att hon skulle överleva om hon bara skulle ligga som ett 

paket? Inte ville Anna ha ett sånt liv. (Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att vinna 

finns kvar i Anna Holmlunds nya liv) 

  

Andra tillfällen som Holmlund objektifieras i artiklarna är när hon beskrivs vara ett 

“ärende”. En mindre objektifierande framställning kunde ha varit att istället beskriva att 

hennes hjälpbehov har lett till att hennes ärende bollas runt eller liknande. 

  

Hon och Lars är inne i en tillvaro med utredningar, byråkrati och regler där deras dotter 

är ett ärende som bollas mellan kommun och stat, det vill säga Försäkringskassan. 

(Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att vinna finns kvar i Anna Holmlunds nya liv) 

  

5.6.5 Känsloliv 

Holmlund och Fogdö framställs före sina olyckor nästan uteslutande vara glada och 

positiva. Deras känslor i övrigt tas annars sällan upp, med undantag för när Fogdö får 

berätta om nervositet inför en tävling och när Holmlund får berätta om att hon hade mått 

dåligt i samband med tidigare knäskador. 

  

I artiklarna efter deras respektive olyckor framställs Holmlund fortfarande överlag som 

glad, positiv och bekymmersfri, men nu även som ledsen när hon uppges förstå vad som 

hänt henne och när hon ser eller hör något sportrelaterat. Hon får sällan berätta själv om 

hur hon mår och känner. Det är oftare antingen hennes föräldrar som får berätta om hur 

hon, enligt dem, mår eller att journalisterna tolkar att Holmlund har en viss känsla. 

  

– Det är med blandade känslor hon tittar på rapporteringen från olika idrottsgrenar. Ja, 

hon blir väldigt ledsen när hon ser de här programmen och när Victor pratar om 

träningsläger märker jag att Anna inte mår bra. (Aftonbladet 2018-02-01 ”Jag tror att 

det går bra - Heja Sverige!”)     
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Fogdö å andra sidan får prata mycket mer om sina känslor och får beskriva en större 

mångfald av känslor än vad han fick innan olyckan, vilket framställer honom som mer 

känslorik efter olyckan. Likt före olyckan beskrivs han som positiv och glad, men efter 

olyckan får han även prata om ett brett spektrum av känslor och tillstånd, som 

exempelvis sorg, depression och frustration. Han får även berätta att han har gråtit 

mycket och att han har blivit bättre på att prata om och hantera sina känslor, vilket han 

får beskriva har gjort honom till en bättre människa efter olyckan jämfört med före. 

  

– Nej, jag kan till och med säga att jag har blivit en bättre människa. Mer ödmjuk både 

mot mig själv och andra, mer medmänsklig faktiskt. (Expressen 1997-06-29 "Synd om 

mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 

  

5.7 Aktörernas närvaro och relationer 

5.7.1 Hur de ska förhålla sig 

I vissa artiklar efter olyckan syns journalisterna när de beskriver att de på olika sätt har 

haft svårt att förhålla sig till Anna Holmlund och Thomas Fogdö. I en av dessa artiklar 

om Fogdö beskriver journalisten att det svåraste med att intervjua honom var att inte 

veta om han behövde hjälp eller ej. 

  

För hur ska man göra nu? Knuffa på Fogdö? Fråga om han behöver hjälp? 

Lyfta rullstolen? Det rycker i både mina och kundernas händer [...] (Expressen 1997-

06-29 "Synd om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 

  

I samma artikel beskriver journalisten att han känner sig osäker på hur han ska 

formulera sig gällande termen “rullstolsburen”. I och med ordet “man” framställs det 

som att alla läsare antas råka ut för det journalisten beskriver i kontakt med människor 

med funktionsnedsättningar och att läsarna därmed också blir osäkra på vilken term som 

ska användas. 

  

Man biter sig i tungan och undrar för sig själv om man ska säga rullstolsburen eller 

rullstolsbunden, men klarar sig genom att säga rullstolsbu... och få nåt som kan vara en 

hostattack på grund av kraftig pollenallergi. (Expressen 1997-06-29 "Synd om mig? Ja, 

när jag är förkyld". Thomas Fogdö om livet efter kraschen) 
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I Anna Holmlunds fall beskrivs hon exempelvis utmana flera av journalisterna i 

tumbrottning. En journalist beskriver i artikeln att han inledningsvis inte vågade ta i för 

mycket under den första matchen, med tanke på hennes funktionsnedsättning. När han 

sedan fått en uppfattning om Anna Holmlunds handstyrka beskriver han att han tar i 

under de övriga omgångarna, men trots det beskriver han sig vara “chanslös” mot 

Holmlunds snabba reflexer och starka hand. 

  

När journalisterna på detta vis skriver sina reflektioner i texterna blir Holmlund och 

Fogdö distanserade från läsarna, eftersom en psykologisk distans skapas när människors 

olikheter gentemot normaten pekas ut (Boréus, 2005). De pekas ut som annorlunda när 

det inte framställs självklart hur andra ska bete sig runt dem, eftersom journalisterna i en 

artikel om en person som är normat troligen inte skulle reflektera över hur hårt de ska ta 

normaten i hand eller om normaten behöver hjälp med att ta sig fram, för att ta några 

exempel. 

  

5.7.2 Att få tala för sig själv eller inte 

Före olyckan talade både Holmlund och Fogdö för sig själva. I samtliga artiklar efter 

olyckan där Thomas Fogdö är huvudperson får han tala för sig själv. Journalisten och 

Fogdö är till största del ensamma aktörer, och Fogdö får ta mest plats av dem. I en 

artikel förekommer ett flertal individer närstående Fogdö, men de får inte ta tillräckligt 

mycket plats för att överskugga Fogdö som huvudperson. 

 

I artiklarna om Anna Holmlund efter olyckan får de övriga aktörerna, journalisterna, 

föräldrarna och pojkvännen, ta mer utrymme än hon själv. Föräldrarna får till stor del 

tala å Holmlunds vägnar om hur hon mår och om hennes situation från olyckan fram 

tills nu. Att hon inte får tala för sig själv, utan att andra får tala åt henne, är ett exempel 

på diskursiv diskriminering. Mer specifikt exkludering av hennes röst, vilket enligt 

Boréus (2005) förekommer när människor utestängs från samtal och diskussioner som 

berör dem. Det får även berättas om Holmlunds olycka och hennes tid på sjukhus från 

föräldrarnas perspektiv, med stort fokus på deras känslor och reaktioner. Holmlund 

benämns även i artiklarna ofta som “dotter” även i fall där hennes eget namn skulle ha 

kunnat använts, vilket visar på en framställning där hon inte är en egen vuxen person, 

utan enbart sina föräldrars barn. 
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Hans dotter var 22 år när hon gjorde tävlingsdebut i franska Les Contamines en 

januaridag 2009, då hon blev 28:a och belönades med sina tre första världscuppoäng. 

(Aftonbladet 2018-02-01 ”Jag tror att det går bra - Heja Sverige!”) 

  

Hennes pojkvän, som är elitskidåkare, får också ta plats i en artikel där fokus hamnar på 

honom och hans karriär, vilket är ett separat ämne från Anna Holmlund. Han får 

exempelvis berätta om att han blev intervjuad av en brasiliansk journalist och beskrivs 

vara mitt uppe i sin karriär. Detta ställs i kontrast till att Anna Holmlunds karriär som 

uppges tvärt ha tagit slut. 

  

5.7.3 Framställs som ett barn 

Holmlunds föräldrar, pojkvän och journalisterna får i artiklarna efter olyckan interagera 

med henne på ett sätt som visar på en stereotypisering av henne som barn, genom att de 

får använda ett förenklat språk. 

  

– Här är OS-banan och vem är det där? 

– Oj då. Det är jag, säger Anna och båda skrattar. (Dagens Nyheter 2017-10-13 “Anna 

Holmlund: På julafton ska jag kunna gå”) 

  

Uttrycket “vem är det där?” har en enkel klang som mer liknar en fråga som kan ställas 

till ett barn än till en vuxen människa. I sin doktorsavhandling tog Ljuslinder (2002) upp 

en stereotyp som kallas för “den infantila”, eller det eviga barnet. Denna stereotyp 

framställs vara en funktionsnedsatt individ med en mental nivå som motsvarar ett barns. 

I detta fall blir Holmlund, trots att hon är vuxen, stereotypiserad som ett evigt barn. 

  

5.8 Sammanfattning 

Holmlund och Fogdö benämns, utöver sina namn, före olyckorna som bäst i världen på 

sina respektive sporter och att de därför är sällsynta och unika. De inkluderas i ett 

svenskt “vi”. Efter olyckorna benämns de inte längre som bäst. Holmlund benämns 

ibland utifrån hennes relationer som exempelvis “dotter”. Efter olyckorna lyfts de inte 

längre fram som att de tillhör Sverige, men de exkluderas inte heller från Sverige för 

det. 

  

Före olyckorna framställs både Holmlund och Fogdö vara nationella sporthjältar genom 

hur deras uppväxt skildras och hur de framställs i tävlingssammanhang. Fogdö 
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framställs ha varit bäst i sin sport på en legend-nivå, men stundtals på ett blygsamt sätt. 

Holmlund framställs ha varit så bra i sin sport att hon var överlägsen sina konkurrenter. 

Holmlund framställs vara talangfull och unik, och att både före och efter olyckan ha 

varit en tävlingsmänniska. 

  

Hur olyckan gick till tas upp i varje artikel för att sätta Holmlund och Fogdö i kontext. 

Deras olyckor beskrivs dels på ett sätt som skapar dramatik och dels på ett sätt som 

summerar händelsen. De beskrivs båda ha haft nytta av sina bakgrunder som idrottare 

efter sina olyckor och Holmlund framställs ha övermänskliga egenskaper för att hon 

klarar en träning som ingen icke-idrottare uppges kunna klara av. 

  

Efter olyckan framställs Holmlund vara en ny person medan Fogdö istället framställs ha 

tagit ett nytt steg i livet. Både Holmlund och Fogdö framställs avvika från normaten 

angående hur de gör saker och hur deras kroppar beskrivs fungera efter olyckorna. I 

jämförelse med normaten, som beskrivs vara hel, framställs de båda som trasiga på 

olika vis. Holmlund framställs som ett barn genom att andra aktörer använder ett 

förenklat språk när de talar med henne. Därutöver objektifieras hon ibland, exempelvis 

när hon benämns vara ett paket. 

  

Båda två framställs träna i syfte att klara av normatens vardag på ett självständigt sätt. 

Fogdö framställs som självständig, även om det är en självständighet som han får 

kämpa för medan Holmlund framställs behöva hjälp med allt och beskrivs samtidigt 

belasta sina föräldrar. Arbete framställs vara nödvändigt för de båda för att de inte ska 

belasta samhället och känna sig värdelösa. 

  

Fogdö får lära läsarna att rullstolsburna inte är så annorlunda från normaten och om hur 

det är att sitta i rullstol. Fogdö får introducera läsarna till hur det är att ha en 

funktionsnedsättning genom vad han får säga och hur han beskrivs, medan Holmlund 

enbart får introducera genom sina beskrivningar. Fogdö får tala för sig själv och 

uttrycka mer känslor efter olyckan, medan Holmlunds föräldrar och journalisterna får 

tolka Holmlunds känslor och tala i hennes ställe, vilket i sin tur exkluderar henne. I sina 

reflektioner om hur de ska förhålla sig till Holmlund och Fogdö pekar journalisterna ut 

dem båda som annorlunda, exempelvis hur hårt en journalist kan ta i under en omgång 

tumbrottning mot Holmlund som har en funktionsnedsättning. 
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6 Slutsats och diskussion 

Den här studiens syfte var att undersöka hur framställningen av elitidrottare som fått 

funktionsnedsättningar under karriären förändras, vilket vi har gjort genom en kritisk 

diskursanalys där vi studerat hur framställningen av Anna Holmlund och Thomas Fogdö 

i svenska nyhetstidningar förändrats efter olyckorna som gav dem 

funktionsnedsättningar. 

  

Det vi har kommit fram till är att nyhetstidningarna innan deras olyckor främst 

fokuserar på deras idrottsliga bedrifter, vad de sysselsätter sig med, snarare än hur de är 

som personer. Holmlund och Fogdö beskrivs som världsmästare, stjärnor och 

kungligheter i relation till deras sportgrenar och de inkluderas i ett starkt svenskt “vi” 

när de framställs som nationella sporthjältar och stjärnor. Fogdö får vara bäst i sin sport 

på ett mer blygsamt sätt än Holmlund som framställs vara bäst genom att vara 

överlägsen alla andra i allt hon tar sig an. 

  

Efter olyckorna har fokuset flyttats till hur Holmlund och Fogdö använder sina kroppar 

och hur deras kroppar fungerar i vardagen, snarare än vad de sysselsätter sig med. Att 

fokuset har flyttats från deras prestationer till deras kroppar gör det inte särskilt 

förvånade att Holmlund och Fogdö framställs som mer känslorika efter deras olyckor - 

innan olyckorna var deras känslor inte lika intressanta, för nyhetstidningarna, som att 

beskriva hur de presterade i tävlingar. Hur deras kroppar fungerar annorlunda efter 

olyckan och hur de begränsas av kroppen ägnas uppmärksamhet till den grad att 

Holmlund och Fogdö i princip blir ambassadörer för hur deras respektive 

funktionsnedsättningar är att leva med. Det klargörs tydligt att de inte längre är 

normater, likt det som Ghersetti (2007) kom fram till i sin studie, att personer med 

funktionsnedsättningar framställdes avvika från den samhälleliga normen. Att 

Holmlund och Fogdö framställs som avvikande och inte längre normater förefaller vara 

anledningen till att de numer uppmärksammas. 

 

Som idrottare vann de tävlingar med sina kroppar, men nyhetstidningarna beskrev 

aldrig innan olyckorna hur deras kroppar fungerade - utan istället vad deras kroppar 

hjälpte dem åstadkomma. Eftersom de efter olyckan inte längre kan använda sina 

kroppar för att tävla är det inte underligt att nyhetstidningar vill förmedla till läsarna att 

den förändringen har skett. Att fokusera på hur deras kroppar fungerar utanför 
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tävlingssammanhang, hur de i detalj utför handlingar som av normaten tas för givet, 

förefaller däremot något omotiverat i jämförelse med deras tidigare kontext. 

  

Nyhetstidningar skulle troligen aldrig beskriva i detalj hur en person som är en normat 

tar i hand eller äter. En normat skulle troligen aldrig heller ställas frågor om ifall de kan 

ha sex på det “normala” viset. Detta för att det anses självklart att en person gör saker på 

ett visst sätt om hen har en kropp som kulturellt definieras som normal. Att 

nyhetstidningar då frågar Holmlund, Fogdö och i förlängningen andra personer med 

funktionsnedsättningar om dessa självklarheter målas en bild upp att det självklara för 

normaten inte längre blir självklart om ens kropp ser annorlunda ut än det “normala”. 

Normaten ser att funktionsnedsatta individer är annorlunda från dem och vill veta 

varenda detalj om hur de är annorlunda. Vi anser att de inte nödvändigtvis behöver få 

veta det. 

  

Ljuslinder (2002) menar att normaliseringsuppvisningar har använts av medier i syfte 

att visa att människor med funktionsnedsättningar är som normaten genom att lyfta fram 

hur de gör saker som anses vara självklara för normaten. Enligt Ljuslinder får det 

motsatt effekt för att fokuset hamnar på att funktionsnedsatta inte kan utföra saker på 

vad normaten anser vara ett “normalt” vis, och då blir utmålade som annorlunda. I 

denna studie har vi kommit fram till att normaliseringsuppvisningar har använts i 

artiklarna och att de framställer Holmlund och Fogdö som avvikande. Vi vill därför 

framhålla att om mediers strävan är att inkludera människor med funktionsnedsättningar 

i normatens “vi”, bör de vara försiktiga med att fokusera på hur saker görs då det kan 

exkludera funktionsnedsatta istället. Fokus kan istället läggas på att saken blivit 

genomförd, vilket skiftar fokus från processen till slutresultatet. 

 

Att Holmlund och Fogdö får visa hur deras kroppar och funktionsnedsättningar fungerar 

i detalj efter olyckorna spekulerar vi till viss del kan bero på att deras 

funktionsnedsättningar var nya för dem själva, precis som det faktum att Holmlunds och 

Fogdös funktionsnedsättningar var nya även för läsarna. Exempelvis fick Fogdö 

beskriva sina upptäckter av hur hans kropp har förändrats sedan olyckan eftersom han 

hade upplevt något att jämföra med - vilket personer som fötts med 

funktionsnedsättningar troligen inte har. 
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Vårt syfte har inte varit att jämföra Holmlund och Fogdös framställning, men i 

presentationen av analysen blev det ibland oundvikligt att inte jämföra dem då deras 

framställning kunde skilja sig markant. Vår spekulation kring varför den ibland skiljer 

sig rör två faktorer. Den första faktorn är att det nästan gick 22 år mellan olyckorna. 

Den tidsenliga attityden då artikeln publicerades förefaller vara en potentiell faktor i att 

de framställs annorlunda. Det visar sig exempelvis genom att de båda framställs vara 

sporthjältar men på skilda vis som möjligen visar på en förändring över tid om hur 

sporthjältar framställs. 

  

Vi tror även att deras olika funktionsnedsättningar är en faktor som påverkar deras 

framställning till en hög grad. Vi finner att risken att bli objektifierade för Holmlund, 

Fogdö och möjligtvis även andra personer med funktionsnedsättningar ökar i samband 

med minskad kommunikations- och funktionsförmåga, med normaten som måttstock. 

Det förefaller också ha ökat risken att deras röst exkluderas genom att andra får tala i 

deras ställe. Fogdö framställs vara närmare normaten än Holmlund, eftersom han enbart 

skiljer sig från normaten genom att sitta i rullstol. Holmlund framställs ha svårare att 

röra sig på normatens vis vilket inte gör det oväntat att hon framställs vara i större 

behov av hjälp än Fogdö, som framställs vara självständig. Fogdös förmåga att tala 

framställs inte vara annorlunda än normatens, medan Holmlunds förmåga att 

kommunicera framställs mycket begränsad i jämförelse. Vi varken kan eller bör bedöma 

om så är fallet i verkligheten, men om det stämmer överens med verkligheten kan det 

möjligtvis vara lättare för nyhetstidningar att objektifiera och exkludera Holmlund än 

vad det skulle vara för Fogdö - eftersom han eventuellt skulle kunna protestera mot en 

sådan behandling mer än vad hon kanske kan. 

 

Att Holmlund framställs vara en helt ny person jämfört med Fogdö, som istället 

framställs ha tagit ett nytt kliv i sitt liv, är intressant. Vi spekulerar att den skilda 

framställningen kanske även här har att göra med deras olika funktionsnedsättningar. 

För Holmlund kanske journalisterna, varav en del beskriver de erfarenheter de har av att 

ha träffat henne innan olyckan, upplevde henne som förändrad när hon möjligtvis inte 

pratade, gestikulerade eller såg ut på samma sätt som innan olyckan och därför beskrev 

henne som en annan person. De journalister som mötte Fogdö kanske i högre grad 

upplevde honom som likadan jämfört med förut om han möjligtvis pratade, 

gestikulerade och, bortsett från rullstolen, såg ut som innan olyckan. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

För att vidare undersöka idrott i samband med funktionsnedsättningar föreslår vi att 

vidare studier skulle kunna jämföra hur paralympics-idrottare framställs i jämförelse 

med hur icke-funktionsnedsatta idrottare framställs. 

  

För att bygga vidare på det vi kom fram till om att människor med 

funktionsnedsättningar i vissa fall objektifieras och exkluderas, kan ytterligare studier 

genomföras som undersöker vilka ämnen funktionsnedsatta får prata om och hur de får 

prata - om de får tala för sig själva eller om andra talar åt dem. 
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Bilagor 

 

Bilaga A – Lista över analyserade artiklar 

 

1.   Tidningarnas Telegrambyrå 1990-12-18 Ny slalomstjärna född 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocumentdocumentId=050806199011835c8ec

67ab0ffe64034175af338b43ce&serviceId=2 

2.   Expressen 1993-02-03 Fogdö rustad för guld-strid 

 https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199302031129

911&serviceId=2 

3.   Dagens Nyheter 1993-03-29 Fogdö suverän slalomkung. För första gången 

sedan Stenmarkepoken är världens bäste en svensk 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519930329e379

488fe0597acf3c08c6618c4d9f07&serviceId=2 

4.   Dagens Nyheter 1993-11-21 Anonym VM-kung i huvudstaden. Kändisliv inget 

för Fogdö. Men i slalombacken känner alla igen vår världsmästare. 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091519931121a789

476836d22660dbbdb20aacdf13eb&serviceId=2 

5.   Göteborgs-posten 1995-10-01 “Jag är mer harmonisk nu” 

 https://web-retriever-info-

com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080219951

001557690&serviceId=2 

6.   Expressen 1996-02-04 Expressens Olle Fors möter... THOMAS FOGDÖ. "DET 

HAR VARIT EN KAMP"  

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199602041234

589&serviceId=2&articleType=relatedArticle 

7.   Expressen 1997-06-29 "Synd om mig? Ja, när jag är förkyld". Thomas Fogdö 

om livet efter kraschen  

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061990121835c8ec67ab0ffe64034175af338b43ce&serviceId=2
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https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199706291543

193&serviceId=2&articleType=relatedArticle 

8.   Göteborgs-posten 2000-02-06 NJUTER AV LIVET Så vände Thomas motgång 

till framgång  

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802200002063367

080&serviceId=2 

9.   Sundsvalls Tidning 2009-06-22 OS-aktuell av en slump   

https://www.st.nu/artikel/sport/os-kandidater-os-aktuell-av-en-slump 

10. Aftonbladet 2009-12-23 Häftigt med mycket fart   

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7lPeJ4/haftigt-med-mycket-fart 

11. Expressen 2016-01-14 Anna Holmlund tänkte sluta med skicross 

https://www.expressen.se/sport/vintersport/anna-holmlund-tankte-sluta-med-

skicross/ 

12. Dagens Nyheter 2016-12-07 Kortare luftfärd ska ge nya titlar till Holmlund 

https://www.dn.se/sport/kortare-luftfard-ska-ge-nya-titlar-till-holmlund/ 

13. Dagens Nyheter 2017-06-17 Viljan att vinna finns kvar i Anna Holmlunds nya 

liv   

https://www.dn.se/sport/viljan-att-vinna-finns-kvar-i-anna-holmlunds-nya-liv/ 

14. Dagens Nyheter 2017-10-13 Anna Holmlund: På julafton ska jag kunna gå   

https://www.dn.se/sport/anna-holmlund-pa-julafton-ska-jag-kunna-ga/ 

15. Aftonbladet 2018-02-01 “Jag tror att det går bra - Heja Sverige!” 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0575382018020129e3

a4263829f1bcb15a1e4a59393244&serviceId=2 

16. Göteborgs-posten 2018-05-05 Anna Holmlund redo för girot 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050802201805053478

365&serviceId=2 
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