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Sammanfattning 
Media är viktigt för opinionsbildningen. En korrekt, allsidig, opartisk, saklig och oberoende 

journalistik som agerar utifrån allmänhetens intressen och som står fri från statligt inflytande och 

externa påtryckningar är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle. Men när den här 

makten missbrukas – när medierna låter andra faktorer styra, har egna agendor och tummar på 

regelverket – kan konsekvenserna för den enskilde bli stora och förödande. Sverige är ett 

internationellt föredöme när det kommer till att värna om den personliga integriteten där hänsyn 

generellt prioriteras före sanning till skillnad mot i många andra länder. Vi vill hellre fria än att fälla.  

Men den svenska mediekulturen håller på att förändras. Sensationsjournalistiken får allt större 

utrymme och media testar ständigt gränserna för vad som går att publicera. Allt för att 

medieföretagen ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.  

Tv-programledaren Ola Lindholm blev knarkare över en natt och förlorade både jobb och 

förtroendeuppdrag efter att ha hängts ut av kvällstidningen Expressen. Jag har gjort en textanalys av 

totalt sjutton artiklar av varierande längd som omfattar allt ifrån tidningens första publicering, där  

Lindholm pekades ut som misstänkt för narkotikabrott, till rättegången drygt fem månader senare.  

Syftet var att studera hur rapporteringen såg ut och hur väl Expressen uppfyllde uppdraget om en 

oberoende journalistik i allmänhetens tjänst. 

Resultatet av analysen visar att tidningen inte bara har brutit mot god publicistisk sed genom att  

namnge Lindholm på lösa grunder. De har även bedrivit en argumenterande journalistik med syftet 

att bevisa Lindholms skuld, de har strävat efter att framställa honom i dålig dager och använder 

experter för att stödja sin egen tes och förstärka trovärdigheten, de har gett nyheten orimligt stort 

utrymme i förhållande till allmänintresset och på bekostnad av andra ”tråkigare” och icke-säljande 

nyheter, de har skandaliserat händelsen och även haft en ledande roll i rapporteringens utveckling. 

Allt detta har sammantaget påverkat allmänhetens syn på Lindholm som dömdes innan han blev 

fälld.

Nyckelord: sensationsjournalistik, journalistiska ideal, pressetik, skandalisering, Ola Lindholm, 

Expressen och kritisk diskursanalys.



Abstract 
Media has enormous powers. It influences both our views and values and determines what is 

relevant in society. When the power is abused and media submits to economic factors, has its own 

agendas and pushes the boundaries of what is allowed to be published, the consequences for the 

individual can be devastating. The purpose of this study has been to examine how the newspaper 

Expressen reported about the famous children’s tv-host Ola Lindholm’s suspected drug offence.  I 

have made a critical discourse analysis of seventeen news articles relating to this. The study shows 

that Expressen has breached the rules of established media ethics, has blown the incident out of 

proportion and has endeavored to prove Lindholm’s guilt and to make him appear in a bad light. 

The newspaper does not live up to the basic journalistic ideals of an accurate, comprehensive, 

impartial and independent journalism which has the public’s interest and best in mind.

Key words: chequebook journalism, journalistic ideals, media ethics, scandal, Expressen and 

critical discourse analysis.
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Det är många personers förtjänst att den här uppsatsen finns till. Inte minst min egen. Att våga ta 
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1. Inledning
På Expressens löpsedlar den 12 april 2011 kunde man läsa: Tv-programledaren Ola Lindholm från 

Kamratposten tagen för knark. Några dagar tidigare hade Lindholm fått lämna ett urinprov i 

samband med att han besökte en fotbollsmatch på Råsunda i Stockholm, men det definitiva 

testresultatet skulle inte komma förrän efter två veckor. Trots det valde Expressen att gå ut med 

både namn och bild på Lindholm samtidigt som de pekade ut honom som misstänkt för 

narkotikabrott. Det här blev startskottet för en omfattande rapportering i en mängd olika medier 

som slutade med att Lindholm fick lämna sin chefredaktörstjänst på Kamratposten, jobbet som 

programledare för Wild Kids och förtroendeuppdraget inom BRIS – utan att vara fälld i tingsrätten. 

Jag vet att det var många med mig som reagerade på hur fallet Lindholm behandlades i media, men 

som ändå inte kunde låta bli att läsa. Människan är nyfiken i sin natur och fascineras av offentliga 

personer och deras värld som ofta kantas av andra villkor och värderingar, spännande händelser och 

pikanta relationer (Ghersetti, 2001). Det är billigt att producera och det, i kombination med att  

mediebolagen till stor del styrs av investerarnas och ägarnas krav på lönsamhet (Ekström & 

Nohrstedt, 1996), har bland annat lett till en mer sensationsinriktad journalistik där allmänintresset  

kan ifrågasättas och där både de journalistiska idealen och de pressetiska reglerna har blivit 

överkörda (Barkman, 2011, 10 maj). 

Samtidigt som gränserna för vad som är tillåtet att publicera tänjs (Hadenius & Weibull, 2005) får 

medierna allt större makt över oss. Åtta av tio svenskar mellan 15 och 79 år läser en dagstidning 

varje vardag och i genomsnitt ägnar vi närmare sju timmar om dagen åt att konsumera olika medier  

(Mediekompass, 2012). Faktum är att mediekanalerna har expanderat så pass mycket de senaste 

åren att det näst intill är omöjligt att undvika dem. De finns i mobilen, på bussen, på tv-skärmarna i  

gallerian, i väntrummet på sjukhuset, på löpsedlarna, på datorn, överallt (Nord & Strömbäck, 2004). 

Detta gör att det vilar ett tungt ansvar på mediemarknadens axlar. I fallet Lindholm är det inte 

orimligt att anta att medierapporteringen påverkade allmänhetens, och däribland hans egna chefers,  

uppfattning och i förlängningen även hur händelsen utvecklades, men frågan är i vilken omfattning 

och vilken bild av Lindholm som gavs. Jag hoppas att min uppsats ska bidra med en inblick i hur 

mediemarknaden ser ut och fungerar idag och ge en tankeställare när det gäller utveckling och 

framtid. Vill vi ha sensationsjournalistik till vilket pris som helst?
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1.1 Syfte och frågeställningar

Medieetiken i Sverige bygger till stor del på egenansvar. De pressetiska reglerna är inte lagstadgade 

och kan tolkas på olika sätt, men hur medierna väljer att definiera och tillämpa reglerna påverkar  

både mediemarknaden och samhället i stort. Det sätter tonen för vad som är allmänt accepterat och 

hur något uppfattas. Syftet med uppsatsen är därför att kritiskt granska hur väl Expressen lever upp 

till journalistikens grundläggande ideal rörande sanning, relevans, allsidighet, neutralitet, saklighet  

och objektivitet i sin rapportering om fallet Lindholm. 

Mina frågeställningar ser därför ut som följande:

Hur har Expressen valt att beskriva fallet Lindholm i sina artiklar?

Uppfyller tidningen de journalistiska idealen om en sann, oberoende och objektiv rapportering?

1.2 Urval och avgränsning

För att få svar på frågeställningarna kommer jag att utföra en textanalys med hjälp av metoden 

kritisk diskursanalys. Fokus ligger på hur texterna produceras och konsumeras, det vill säga vad de 

innehåller, vad de förmedlar och hur de tolkas av publiken. Jag kommer att studera artiklarna som 

igår i studien ur flera olika perspektiv – ett journalistiskt, ett pressetiskt  och ett  

skandaliseringsperspektiv – för att få en så omfattande bild av Expressens rapportering som möjligt. 

Att jag har valt just deras bevakning av fallet Lindholm beror på att tidningen var först med att  

publicera och indirekt har satt agendan för andra mediers rapportering. Tidningen har även blivit 

citerad i ett flertal medier, använts som källa och varit den mest pådrivande aktören. Därmed är det  

inte orimligt att anta att Expressens bevakning har påverkat rapporteringens omfattning och 

allmänhetens uppfattning om vad det var som hände.

Mellan 12 april och 22 september 2011 har 17 artiklar om fallet Lindholm publicerats och jag 

tänker studera samtliga för att undvika ett snedvridet resultat. Tre av dem publicerades i samband 

med ”avslöjandet” om urinprovet i mitten av april. Den 7 maj kom det fram att testerna hade visat  

spår av kokain och under de närmaste tre dagarna, när bevakningen var som mest intensiv, skrevs 

sex artiklar. I samband med rättegången den 5 september blossade intresset upp igen och fyra texter 

publicerades under ett fåtal dagar, att jämföra med tre texter under hela sommaren. Som ett avslut  

skriver Expressen, den 22 september 2011, att Ola Lindholm nu har fått ett nytt jobb och den texten 

får även sätta punkt för uppsatsens omfattning. 

Alla texter har hämtats från Expressens nätupplaga där jag har hittat dem i arkivet genom att söka 
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på Ola Lindholms namn. De flesta är rena nyhetsartiklar, men ett fåtal klassifieras snarare som 

notiser på grund av sin längd. Jag har dock valt att inkludera dem i analysen ändå eftersom att de 

hjälper till att föra tidningens rapportering om fallet Lindholm framåt och utan dem skulle det  

slutgiltiga resultatet kunna bli missvisande. Likaså texterna där TT står som avsändare har tagits  

med av samma anledning. Däremot har jag medvetet valt bort både krönikor, inslag på webb-tv, 

blogginlägg och övriga kommentarer på nätet. Inte heller bilder, bildtexter eller löpsedlar kommer 

att analyseras på grund av tidsapekten. 

Som en av Sveriges största dagstidningar, med 262 000 sålda lösnummer per dag och 2,2 miljoner 

unika besökare på webben varje vecka (Expressen, 2012), har Expressen mycket makt, både som 

opinionsbildare och nyhetskälla. När det gäller informationssökning så fyller internet en viktig 

funktion och trots att alla de ovanstående faktorerna i olika hög grad är med och bidrar till  

allmänhetens tankar, känslor och tolkningar kring fallet Lindholm lämnar jag dem därhän för att  

enbart fokusera på de journalistiska artiklarna.
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2. Teoretiska utgångspunkter
Här kommer jag att redogöra för den teori som ligger till grund för uppsatsen. Underlaget är tänkt 

att öka förståelsen för medieetikens historia, syfte, problematik och utveckling samt de 

journalistiska idealen och svårigheterna med att leva upp till dem. 

2.1 Den svenska tryckfriheten

Enkelt förklarat finns det tre faktorer som styr över de svenska medierna – lagstiftning i form av 

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen, pressetiska regler som har formulerats av 

och regleras av mediebranschen och marknaden där lönsamhetskraven styr (Falkheimer & 

Leijonhufvud, 2002). Tryckfrihetsförordningen, TF, som reglerar tryckta medier och ger vem som 

helst rätten att ge ut tryckt skrift, har anor ända från sent 1700-tal. Grundlagen bygger på 

censurförbud, meddelarfrihet och källskydd (ibid.) – så länge inte uppgiftslämnandet innerbär 

allvarliga brott som landsförräderi, uppvigling eller spioneri (Hadenius & Weibull, 2005). Även 

hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning och olaga våldsskildring räknas som brott mot TF 

(Falkheimer & Leijonhufvud, 2002). Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, ska så långt det är möjligt ge 

etermedier samma skydd som TF ger det tryckta ordet, men eftersom den här uppsatsen enbart 

behandlar tryckta medier kommer jag inte att gå närmare in på YGL. 

Eftersom integritetsskyddet för den enskilde individen inte är särskilt starkt i TF fungerar de 

pressetiska reglerna som ett komplement till grundlagen. Publicitetsreglernas huvudsyfte är att  

skydda enskilda personer mot ”oförskyllt lidande genom publicitet” (Pressens samarbetsnämnd, 

2002). Systemet är självsanerande, det vill säga helt fritt från statligt ingripande, och det ställer stora  

krav på medierna som strävar efter en korrekt och allsidig nyhetsförmedling där ingen ska känna sig 

kränkt (Hadenius & Weibull, 2005). Allmänhetens pressombudsman, PO, har till uppgift att lösa 

tvister mellan enskilda och tidningar. PO gör då en utredning och kan antingen ta kontakt med 

tidningen och kräva en rättelse eller vidarebefordra ärendet till Pressens opinionsnämnd, PON, för 

bedömning. Vid en fällande dom måste tidningen publicera nämndens kritik och betala en 

expeditionsavgift (Pressens samarbetsnämnd, 2002).

Publicitetsreglerna, som finns att läsas i sin helhet i Bilaga 1 sorteras under sex underrubriker: Ge 

korrekta nyheter, var generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten, var varsam  

med bilder, hör båda sidor och var försiktig med namn (Pressens samarbetsnämnd, 2002). 
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2.2 Journalistikens uppgift

För de allra flesta människor är media den viktigaste källan till kunskap om politik och politiska 

frågor. Informationen är nödvändig för att medborgarna ska kunna bilda sig egna uppfattningar i 

olika samhällsfrågor (Nord & Strömbäck, 2004). En viktig journalistisk uppgift är således att 

fungera som en opinionsbildare, skapa en fri åsiktbildning och i förlängningen en väl fungerande 

demokrati (ibid.). Faktum är att journalistiken har ytterligare två viktiga uppgifter förutom att  

informera, nämligen att granska verksamheter som utövas av de inflytelserika i samhället och att 

vara ett forum för debatt (Hadenius & Weibull, 2005). I Spelregler för press, radio och tv står det att 

”massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver en korrekt  

och allsidig nyhetsförmedling” (Pressens samarbetsnämnd, 2002).

Ekström & Nohrstedt (1996) återger tre punkter som är centrala för det journalistiska idealet:

1. Myten om den säkra kunskapen och myten om neutraliteten. Bilden av att media förmedlar 

objektiv, opartisk, saklig och korrekt kunskap.

2. Myten om altruismen. Föreställningen om att journalister inte arbetar utifrån egenintressen utan 

utifrån kollektivets, allmänhetens eller mänsklighetens bästa vilket även styr valet av nyheter,  

nyheternas innehåll och form.

3. Myten om hjälten. Bilden av att den kritiskt granskande journalisten räddar allmänheten från 

maktmissbruk, korruption och allehanda orättfärdigheter genom att använda okända arbetsmetoder,  

hemliga källor och fakta som är otillgängliga för gemene man.

Även Nord & Strömbäck (2004) har formulerat ett antal kriterier som de anser att medierna måste 

uppfylla för att leva upp till de journalistiska idealen:

1. Att tillämpa principen om två av varandra oberoende källor.

2. Att i huvudsak vara beskrivande.

3. Att tydligt skilja mellan fakta å ena sidan och tolkningar och spekulationer å den andra.

4. Att alltid tydligt skilja mellan bekräftade och obekräftade uppgifter.

5. Att vara tydlig med vilka källor som använts.

6. Att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion.

7. Att inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördomar på ett sätt som bidrar till 

att de sprids och förstärks.

Media ska alltså leverera korrekt, allsidig, opartisk, saklig och oberoende journalistik och agera 

utifrån allmänhetens intressen. Journalisterna själva anser att det kritiska granskandet är den 
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viktigaste uppgiften. Arbetsmetoden är dock relativt eftersatt i dagens nyhetsjournalistik eftersom 

den kräver mycket arbete (Ekström & Nohrstedt, 1996). Som den norska medieforskaren Sigurd 

Allern (2001, citerad av Wadbring i Nord & Strömbäck, 2004) uttrycker det: ”Ju mer resurser – i  

form av tid, personal och budget – det kostar att täcka en händelse, desto mindre troligt är det att  

det kommer att bli en nyhet av händelsen” (s. 141).

2.3 Vinstintresse och yttre påverkan

Medieföretagen är, som alla företag, bundna till en marknad, underkastade ekonomiska villkor med 

krav på vinst och investeringar (Hultén, 1996). Tidigare drevs de i huvudsak av publicistiska mål, 

men idag har pendeln svängt och allt mer fokus ligger på att tjäna pengar. Medierna är beroende av 

publikintäkter och annonser, men eftersom de här inkomstkällorna är rörliga blir det ekonomiska 

målet ännu viktigare. Särskilt idag när konkurrensen på mediemarknaden är så hård. Det har bland 

annat resulterat i nedskärningar på många redaktioner och att innehållet allt mer anpassas efter  

publiken för att minimera risken att de väljer en annan tidning (Nord & Strömbäck, 2004).

Så här sammanfattar Anders R. Olsson (2006) hur nyhetsproduktionen fungerar idag:

- Du ska dra till dig uppmärksamhet från så många människor som möjligt.

- Du ska tala sanning i åtminstone några meningar.

- Du ska inte kosta pengar.

Skämt åsido. Kampen om läsarna, vikten av att vara först, att inte komma efter andra konkurrerande 

medier samt höga produktionskrav ställer höga krav på dagens journalister. Få reportrar ska under 

kort tid producera stora mängder text som lockar till läsning (Ekström & Nohrstedt, 1996). 

I USA har nyhetshetsen gått så pass långt att flera reportrar har blivit påkomna med att skapa egna 

historier med påhittade källor. Det här tyder på att behovet av spektakulära och häftiga nyheter  

ständigt ökar eftersom det uppenbarligen är det som säljer. Det sätter stor press på journalister som 

kan få allt svårare att hålla sig till sanningen. Det faktum att många påståenden är svåra att  

kontrollera på grund av källskydd, meddelarfrihet och liknande gör att frestelsen att ljuga är stark 

(Olsson, 2006). Dessutom tenderar många texter att baseras på mindre kunskap och mer 

spekulationer. Texterna har visserligen ett högt underhållningsvärde, men sällan mer än så (ibid.). 

Hårdare press och konkurrens behöver dock inte nödvändigtvis leda till en sämre journalistik, enligt 

Ekström & Nohrstedt (1996), men rapporteringen tenderar att bli mer populistisk, lättillgänglig,  

underhållande och, i många fall, mindre sakligt uppbyggd på bekostnad av komplexa och viktiga 

nyheter som berör många (Lull & Hinerman, 1997).
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2.4 Pressetiska problem

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicering om inte  

ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.” (Pressens samarbetsnämnd, 2002)

All publicering är en balansgång mellan sanning, hänsyn och nytta där lagen sätter hänsyn framför 

sanning om det inte finns en ”skälig grund” för publicering, det vill säga att uppgifterna är av 

allmänintresse (Axberger, 1994). Allmänintresse är dock ett svävande begrepp som både förändras 

med tiden, beror på sammanhanget, bedöms från fall till fall och är svårt att precisera, och det 

resulterar ofta i en konflikt mellan medias uppdrag att offentliggöra och avslöja sanningar och den 

enskildes integritetsskydd (Ekström & Nohrstedt, 1996). Axbergers definition är att likställa det 

med ett samhällsintresse där informationen ska ha ett nyhetsvärde och vara av intresse för eller 

gagna en större grupp människor (ibid.), men det är samtidigt viktigt att skilja på ”allmänt intresse” 

och ”allmänintresse”. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet klargör Olle Stenholm, tidigare PO, 

att det första kan vara vad som helst som intresserar människor, exempelvis skvaller, medan det 

andra har ett relevanskriterium. ”Allmänintresset betjänas i pressen av sådana publiceringar som  

bidrar till förståelsen av den tid och det rum vi lever i”, enligt Stenholm (2006, 8 maj).

Även det offentliga och det privata kan orsaka pressetiska dilemman. Personer som på grund av sitt 

arbete eller som av egen fri vilja har ställt sig i offentlighetens ljus – exempelvis politiker,  

idrottsmän, företagsledare, kungligheter och skådespelare – får finna sig i att granskas i media 

(Axberger, 1994). Dessa är mer synliga idag än tidigare på grund av det förändrade medieklimatet 

(Thompson, 2000) medan ”vanliga” människors privatliv närmast har ett absolut skydd genom 

grundlagarna och de etiska reglerna (Axberger, 1994). Men offentliga personer i privatsfären och 

privatpersoner på offentliga platser orsakar gränsdragningsproblem (Hadenius & Weibull, 2005).

2.5 Namnpubliceringarna ökar

”Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan  

publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.” (Pressens 

samarbetsnämnd, 2002)

När det gäller publicering av namn och bild på dömda brottslingar är svensk media väldigt restriktiv 

i jämförelse med många andra länder, men gränserna flyttas ständigt längre fram (Hadenius & 

Weibull, 2005). En orsak är den rättspolitiska samhällsdebatten. I och med att medierna påverkas av 

den samtidigt som de är opinionsbildande skapas ett allmänintresse för brott utan särskilt stort 
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straffvärde (Jigenius, 2004, 29 november). Under 70-talet blev det exempelvis allmänt accepterat att 

de som dömdes för grovt narkotikabrott namngavs i pressen. Under 80-talet var det ekobrottslingar 

och nolltaxerare, under 90-talet pedofiler, nynazister och medlemmar i mc-gäng (ibid.) och under 

2000-talet män som dömdes för grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning (Håkansson, 

2004, 13 november). Nästa grupp som förmodligen kommer att hamna i hetluften är korrumperade 

tjänstemän, spår Pär-Arne Jigenius (2004, 29 november) och menar att ”i den svenska kulturen är  

en undanhållen skattemiljon eller en genom fiffel erhållen våning i Stockholms innerstad det mest  

upprörande journalistkåren kan tänka sig” Även offentliggörande av personer som enbart är 

misstänkta för brott blir allt vanligare. Detta trots att det i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna uttryckligen står: ”Var och en som är anklagad för brott har rätt att  

betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig  

rättegång” (FN, u.å.). När Christer Pettersson anhölls och häktades misstänkt för mordet på Olof 

Palme gick han under benämningen ”41-åringen” i medierna (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002), 

men både Mijailo Mijailovic, Niklas Lindgren (Hagamannen) och Toni Alldén namngavs långt 

innan de var dömda. Bara för att nämna några exempel. 

Utvecklingen underminerar det pressetiska systemet och gör publicering till en fråga om tycke och 

smak, enligt pressombudsmannen (Barkman, 2011, 10 maj), men Lennart Håkansson, tidigare 

tidningschef på Norrländska Socialdemokraten, menar att det är nödvändigt för att läsarna inte ska 

leta information på andra ställen, så som internetforum, bloggar och sociala medier. Det blir helt  

enkelt en trovärdighetsfråga för tidningen (Bergling, Krogh & Nejman, 2009). En mindre strikt 

inställning till namnpublicering kan även förhindra många framtida brott eftersom brottslingar  

tenderar att återfalla, enligt pressforskare Stig Hadenius. Att metoden ökar risken för att oskyldiga 

hängs ut i media är något som man får acceptera för att skydda människor från att bli utsatta för 

brott (Olsson, 2008, 15 april). De här idéerna för tankarna till exempelvis Storbritannien där mottot 

”publish and be damned” saknar konsekvenstänkande. I USA heter det ”the public's right to  

know” och media tar inget ansvar för vad allmänheten gör med informationen (Axberger, 1994).

Enligt en undersökning som Helsingborgs Dagblad gjorde 2010 menade 34 procent av de drygt 700 

personer som ingick i studien att de ville att journalistkåren oftare skulle namnge misstänkta 

brottslingar. Dubbelt så många ville dessutom få veta vem eller vilka som hade dömts för brott av 

ospecifik karaktär (Johansson, 2010, 29 maj). Men att publicera namn i preventivt syfte eller enbart 

för att tillfredsställa allmänhetens nyfikenhet går emot de pressetiska reglerna. Medierna ska inte  

sätta sig i polisens och domstolarnas stol och döma någon på förhand (Olsson, 2008, 15 april).
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2.6 Expressens motivering

Expressens första text från den 12 april, där Ola Lindholm pekades ut som en misstänkt brottsling, 

möttes av kritik. Däribland av Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, som menade att det inte fanns 

något stöd för polisens misstankar om narkotikabrott, det vill säga att Lindholm just dömdes på 

förhand, samt att namnpubliceringen var förödande för Lindholm (Helin, 2011, 16 maj). Även 

allmänintresset ifrågasattes av Pressens opinionsnämnd som senare fällde artikeln (PON, 2011). 

På sin blogg motiverade Expressens chefredaktör i efterhand beslutet att publicera: ”Som 

chefredaktör för Kamratposten, programledare för Wild Kids och styrelseledamot för BRIS kan man  

dock inte åtnjuta anonymitet om man av polisen på allmän och offentlig plats avslöjas med att ha  

tagit kokain... // … det som publicerades i tidningar, radio och tv om kokainskandalen var sant och  

relevant” (Mattsson, 2011, 10 september). Att flera andra medier snabbt följde i Expressens fotspår 

torde dessutom tyda på ett allmänintresse, enligt Mattsson (2011, 7 maj).

2.7 Skandal som underhållning

”De gamla journalistiska dygderna om saklighet, opartiskhet och strävan efter sanningen har  

alltmer ersatts av attityd, partiskhet och viljan att underhålla. Det blir alltmer utrymme 

för dramaturgi, givna roller och stereotyper.” (Nilsson & Runsiö, 2009)

Skandalisering handlar om att väcka uppmärksamhet, uppröra och underhålla, ofta på bekostnad av 

kraven på opartiskhet, allsidighet och balans. Överdrifter, generaliseringar, hårddragna vinklingar 

och sensationella rubriker är vanligt förekommande. Oftast är det populärkulturella medier,  

exempelvis kvällstidningar som är beroende av lösnummerförsäljning och unika besökare på 

webben, som använder det här (Ekström & Nohrstedt, 1996).

Det finns fem punkter som kännetecknar en skandal, enligt Allern & Pollack (2009):

1. Lagar, regler, normer eller moraliska gränser måste överträdas. 

2. Händelsen måste hamna i det offentliga ljuset.

3. Händelsen ska chocka och skaka om, väcka missnöje och ogillande.

4. Rykten och slarv kan lägga grunden, men det blir ingen skandal förrän händelsen 

väcker en offentlig, kritisk reaktion och sprids till flera medier.

5. Personens trovärdighet och karriär hotas och konsekvensen blir ofta att personen tvingas avgå. 

Den tredje punkten fungerar som ett vägskäl. Om inte läsarna fastnar på kroken kommer skandalen 

att självdö. För att skapa ett intresse kryddas därför texterna ofta med starka och värdeladdade ord 
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som exploderar, skakas, rasar eller kort och gott skandal. Saker som har skrivits tidigare upprepas 

åtskilliga gånger för att ge sken av att det är betydelsefullt (Fladmoe & Todal Jenssen, 2009). Med 

små, enkla medel som att dramatisera händelsen, rama in och vinkla, låta vissa aktörer komma till  

tals och ge mycket spaltutrymme kan media alltså ”skapa” en skandal av en obetydlig nyhet.

Det här knepet säljer tidningar, gör att folk ser på tv och bidrar till otaliga konversationer (Lull & 

Hinerman, 1997). Människor älskar att spekulera i varför någonting hände och hur det kunde hända, 

särskilt om de blir personligt berörda, kan identifiera sig med det inträffade eller känner empati för 

den drabbade (ibid.). Det här är tidningarna inte sena med att utnyttja. Allt handlar om personer,  

upplevelser och känslor, skriver Allern & Pollack (2009), som menar att medierna ofta ger 

huvudpersonen en välbekant persona, exempelvis ond eller god, av just den anledningen. 

Marina Ghersetti tror att våran fascination av kändisjournalistik beror på att vi vill fly från den grå 

vardagen för en stund och istället få ”umgås” med människor från en annan värld. Vi skapar 

kravlösa relationer till de offentliga personerna som ofta figurerar i media, upplever en känsla av 

samhörighet och precis som i verkliga livet vill man komma närmare de människor som man redan 

känner närhet till (Ghersetti, 2001). Abstraktionsnivån är låg, kändisfaktorn är hög, bilderna är 

lättillgängliga och allmänheten kan ta ställning till övertrampet, men samtidigt distansera sig från  

den uthängde. Dessutom leder en skandal till många möjliga uppföljningar för tidningen som 

därmed vinner mycket på den här typen av journalistik eftersom den samtidigt är relativt billig att  

producera (Allern & Pollack, 2009). Mediernas makt över det offentliga samtalet är således stor. De 

hanterar förtroendefrågor, ifrågasätter företag, organisationer, enskilda personer och utkräver ansvar 

(Nilsson & Runsiö, 2009). Stor uppmärksamhet i media, vid exempelvis en skandal, får inte bara 

konsekvenser för den drabbade utan även för organisationer och företag som personen är aktiv inom 

eller förknippas med, men hos läsarna lämnar de ofta inte några bestående avtryck och glöms ofta 

bort när nästa skandal uppdagas (Lull & Hinerman, 1997).

Desto mer aktad och väl omskriven en person är, desto högre blir fallet när han eller hon blir 

ifrågasatt för sina handlingar (Pihlblad, 2010), men hur man behandlas av media beror också till 

viss del på det personliga varumärket, vem man är och vad som förväntas av en. När höjdhopparen 

Patrik Sjöberg var aktiv var hans image en frispråkig rebell som stod och rökte mellan hoppen 

under stora friidrottstävlingar medan häcklöparen Sven Nylander framställdes som en präktig 

familjefar. När de två greps för misstänkt narkotikabrott under EM 2006 gick den förstnämnde, som 

erkände direkt, relativt oskadd ur skandalen medan Nylander, som nekade till en början, förlorade 

jobbet (ibid.). Samma sak var det när Mikael Persbrandt åkte fast för narkotikabrott på en nattklubb 
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– bara ett par månader innan händelsen på Råsunda. Testerna visade positivt, Persbrandt erkände, 

drevet dog och hans medverkan i Hamiltonfilmerna som precis höll på att spelas in påverkades inte 

alls (Sundberg, 2011). Enligt Pihlblad är ett erkännande det bästa sättet att undvika uppföljningar 

vid ett drev, och indirekt minimera skadan, eftersom det då inte finns så mycket mer för medierna 

att göra något på (Pihlblad, 2010). Men att vara tyst är också en rättighet. Enligt meddelarfriheten 

får vem som helst lämna uppgifter till media (Hadenius & Weibull, 2005), men precis som namnet 

antyder så är det en rättighet, inte en skyldighet. Varken journalister, arbetsgivare eller någon annan 

kan tvinga någon att prata med journalister. Helena Edlund menar dock att tystnad kan tolkas som 

att dina motståndare har rätt, men även om du protesterar så väljer medierna ändå vad de publicerar 

och hur de publicerar (Edlund, 2012, 3 september). 

2.8 Är de journalistiska idealen en utopi?

”Ingen beskrivning kan vara fullt sanningsenlig. Journalisten måste välja bland en stor mängd  

fakta, intryck och informationer. Han måste också skapa en berättelse och klä sina upplevelser och  

intryck i ord. Allt detta innebär att han gör en konstruktion. //...// Verkligheten ses genom ett  

temperament, ett raster eller filter.” (Hultén, 1996)

Journalistens roll är både komplicerad och motsägelsefull. Samtidigt som nyheterna ska vara sanna, 

allsidiga och sakliga så är det upp till journalisten att se till att de är begripliga och har ett högt  

nyhetsvärde (Ekström & Nohrstedt, 1996). Det handlar om att iscensätta konflikter, att dramatisera 

och skärpa dem, och vinkla och regissera verkliga skeenden på ett sådant sätt att publiken blir 

underhållen och förstår vad de läser (Olsson, 2006). Journalistiken lyfter gärna fram det som är 

oväntat, nytt, ovanligt gott eller ovanligt ont, sådant som många kan tänkas vara intresserade av att  

läsa. Fokus ligger ofta på en liten del av ett större sammanhang – uppgörelsen, den dramatiska 

slutspurten eller han som aldrig nådde ända fram (Hultén, 1996). Att spegla verkligheten är, enligt 

Ekström & Nohrstedt (1996), en gammal metafor som lever kvar än idag trots att den inte stämmer 

särskilt väl överens med journalisternas egna erfarenheter. Journalister speglar inte – de konstruerar.

Även objektivitetskravet är problematiskt. Enligt mediekritikern Bengt Nerman går det inte att  

skilja på objektiv och subjektiv eftersom alla uttalanden görs i ett sammanhang, av någon, till  

någon, i en avsikt (Josefsson, 2002). Lars J Hultén (1996) är inne på samma linje. Det som upplevs 

som subjektivt för någon kan vara objektivt för någon annan. Det beror på hur man uppfattar 

verkligheten och förhåller sig till tillvaron. Nyhetstexter kan ses som en form av kreativt skapande, 

precis som en tavla eller en teaterpjäs, som inbjuder till personliga tolkningar.
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Journalisten är bara en springpojke som tror sig vara objektiv, menar Bengt Nerman. Även 

begreppet ”den tredje statsmakten” och medias samhällsuppdrag i demokratins tjänst – att granska 

riksdag och regering och föra ut sanningen till folket – är en politisk konstruktion, menar Bengt 

Nerman (Josefsson, 2002). Utifrån detta betraktas de journalistiska idealen ofta som en ouppnåelig 

utopi, men de allra flesta journalister tar dem på största allvar och utgår ifrån att de kan realiseras,  

fast kanske inte fullt ut (Ekström & Nohrstedt, 1996).

2.9 Tidigare forskning

Tidigare forskning kring just fallet Lindholm som kan vara relevant att nämna i sammanhanget är  

bland annat Linda Gustad och Gabriella Kvarnlöfs (2011) b-uppsats Mediedrevets makt – en studie  

av Expressens drev mot Ola Lindholm. Studien tar avstamp i teorier som rör agenda-settingteorin 

(att media sätter dagordningen för vad som ska anses viktigt att skriva om), mediedrev och 

skandalisering. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys av Expressens material i den tryckta 

upplagan samt en kvalitativ analys i form av en retorisk textanalys enligt appellformerna ethos,  

logos och pathos, på valda delar av materialet. Författarna konstaterar att Expressen inte har varit  

objektiv i sin rapportering och istället strävat efter att skandalisera händelsen. Med det som 

utgångspunkt känns min uppsats synnerligen relevant i och med att jag kommer att studera allt 

material som Expressen publicerade och på så sätt få en helhetsbild istället för en generell. 

Jag kommer även att, förutom att titta på skandaliseringsaspekten, studera texterna ur pressetiska 

och journalistiska perspektiv för att tillföra ytterligare dimension till fallet Lindholm. Det kan även  

vara intressant se om resultaten av en retorisk textanalys, likt den som Gustad och Kvarnlöf har 

använt, ger samma resultat som en kritisk diskursanalys. Däremot har jag valt bort 

mediedrevsperspektivet eftersom det kändes svårt att studera om man enbart tittar på en tidnings 

rapportering.
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3. Metod 
Jag ska göra en kvalitativ undersökning i form av en kritisk diskursanalys, men kommer enbart att 

använda det som metod och inte teori. För att diskursanalysen ska komma till sin fulla rätt krävs det  

dock en viss teoretisk bakgrund. Både för att läsaren ska förstå de grundläggande utgångspunkterna, 

men också eftersom uppdelningen av teori och metod är komplex.  

3.1 Mediernas makt 

Som jag tidigare har redogjort för domineras samhället av ett kapitalistiskt synsätt där pengar styr.  

Mediebolagen är inget undantag. Genom att skapa falska behov lurar man människor att konsumera 

sådant som de egentligen inte behöver, exempelvis skandalinriktade nyheter. Den ledande klassen, 

kapitalisterna, styr alltså över mediemarknadens utveckling, verksamhet och innehåll och 

journalistiken bidrar således till att forma och sprida idéer, värderingar och intressen som gynnar de 

som styr (Jansson, 2007). Dessa gömmer sig dock ofta bakom det som till synes ser ut att vara 

neutralt, objektivt och okontroversiellt (Berglez, 2010) och därför är de flesta inte medvetna om den 

yttre påverkan som de utsätts för. Enligt Karl Marx, som är hjärnan bakom de här teorierna, 

säkerställs stabiliteten i samhället om de falska behoven tillgodoses och folk tror att de har fått det  

de vill ha. I själva verket motarbetas alternativa teorier, ideologier och synsätt som skulle kunna 

hota de rådande maktförhållandena (Strinati, 2004).  

Inom cultural studies, som är influerade av de marxistiska tankegångarna, finns dock en starkare 

tilltro till människans förmåga att tolka medieindustrins texter och använda dem som meningsfulla  

komponenter i vardagen snarare än att låta sig manipuleras i en viss riktning. Det vill säga det som 

är medias grundläggande uppgift – att se till att folket kan ta ställning i olika samhällsfrågor och 

förändra sin situation (Jansson, 2007). Kritisk diskursanalys är en del av den här förgreningen. 

3.2 Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs omfattar samtal och vårt sätt att uttrycka oss. Språkbruket påverkas bland annat 

av din sociala bakgrund, din utbildning och ditt jobb; sättet du pratar på och vad du pratar om 

ändras beroende på situationen, exempelvis i hemmet, i kompiskretsen, på arbetsplatsen och så 

vidare (Berglez, 2010). Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) speglar inte språket vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer på ett neutralt sätt utan har en stor betydelse i  

skapandet och förändringen av dem. Även nyheter är diskurs eftersom de utgör ett slags språk – 

nyhetsrapporteringsspråket. På samma sätt som personliga faktorer påverkar språket gör 
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förförståelse och tidigare erfarenheter att vi tolkar en nyhetstext på olika sätt. I och med att  

textförfattarna är unika individer med egna bakgrunder, intressen och agendor gömmer sig 

kognitiva, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska undertoner bakom de skrivna orden. Det är 

därmed indirekt samhället och dess begär, maktkamper, orättvisor och intressen som formar texten 

samtidigt som texten påverkar samhället (Berglez, 2010). Genom den kritiska diskursanalysen 

studeras diskursens roll när det gäller att skapa och upprätthålla ojämlika maktförhållanden i  

samhället, exempelvis mellan män och kvinnor, minoriteter och sociala grupper. Analysen är inte  

politiskt neutral utan syftar till att bidra till en social förändring för de svaga, missgynnade och 

förtryckta (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).

3.3 Faircloughs tredimensionella system 

Den kritiska diskursanalysens fader, Norman Fairclough, har skapat en modell (se Figur. 1) som kan 

användas vid empirisk forskning rörande kommunikation och samhälle. Genom att använda den kan 

man kartlägga förbindelsen mellan språkbruket och sociala och kulturella förändringar samt hur de 

påverkar och påverkas av varandra (Fairclough, 2011).

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell.

Modellen består av tre delar, så kallade dimensioner: 

- Text: Genom att studera egenskaper, grammatik, uppbyggnad och ordval kan man få kunskap om 

medvetna och omedvetna föreställningar som människor har samt spegla relationen mellan 

individer och grupper utanför texterna (Bergström & Boréus, 2005). 

- Diskursiv praktik: Här studeras produktions- och konsumtionsprocesser, det vill säga hur 

reportern skapar en text, hur den distribueras och hur den tas emot av publiken (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000). Fokus ligger på språkbruk, hur författaren bygger på redan existerande diskurser 

och genrer vid skapandet av en text samt hur publiken använder detsamma när de tolkar texten 

(Bergström & Boréus, 2005). 
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- Social praktik: Den kommunikativa händelsen är en del av en bred, omgivande kontext. Det kan 

exempelvis vara hur undervisningen bedrivs, hur studenterna umgås när de äter lunch, enligt vilka 

rutiner som lokalerna städas och hur arbetsförmåner fördelas mellan olika grupper av anställda om 

man ska hämta ett exempel ur högskolemiljön (ibid.). Utifrån Faircloughs forskning har Teun van 

Dijk utvecklat en social-kognitiv metod för hur man analyserar nyheter, främst tidningsartiklar  

(Fairclough, 2011), som jag kommer att använda för att få de resultaten som jag behöver för att 

kunna studera Expressens texter ur olika medieperspektiv. 

3.4 Kritisk diskursanalys enligt Teun van Dijks modell 

Teun van Dijks modell är uppbyggd av två delar, den makrostrukturella och den mikrostrukturella 

analysen. I den förstnämnda undersöks den tematiska strukturen, det vill säga artikelns huvudtema 

och sekundära teman samt hur de organiseras rent hierarkiskt. Huvudtemat kan ofta skönjas redan i 

rubrik och ingress och ju mindre relevant något anses vara, desto mindre utrymme får det i 

förhållande till huvudtemat. Den schematiska strukturen är en kartläggning av nyhetsberättandet där 

man studerar vad som förmedlas i rubrik och ingress, vilka som får komma till tals i texten, 

historisk bakgrund samt journalistens egna slutsatser och kommentarer (Berglez, 2010). Ofta 

presenteras tolkningar som objektiva fakta, exempelvis ”björnar är farliga” istället för ”vi anser att  

björnar är farliga”. Detta kallas modalitet och bidrar till att stärka mediernas makt (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000).

  

I den mikrostrukturella analysen studerar man hur texten har konstruerats genom koherens,  

producentens och konsumentens ömsesidiga bidragande till textens sammanhängande mening. Man 

studerar både frånvarande mening (textluckor) som innebär att läsaren förväntas fylla i information 

som anses självklar och närvarande implikationer – finns det överflödig eller onödig information 

som inte hade behövt vara med i texten? Vilka ord som beskriver personer, saker eller händelser, 

den lexikala stilen, analyseras också. Ordvalet, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, kan 

nämligen innehålla både sociokulturella och ideologiska element som påverkar hur läsaren uppfattar  

texten, exempelvis ”pamp” och ”förtroendevald” (Berglez, 2010).  

3.5 Metodkritik och diskussion 

Som tidigare kapitel har visat produceras betydelser när text och publik samverkar. Fiske (2004) 

beskriver det som en dynamisk handling där båda elementen bidrar lika mycket och enligt 

Bergström & Boréus (2005) väver texter samman språk och handling och ligger till grund för vad 
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människor gör och tänker. Men i diskursanalysen är det enbart textens relation till andra texter och 

deras del i ett större sammanhang som är i fokus, inte publikens tolkningar, varför metoden ofta 

kritiseras (Nilsson, 2004). Andra kritiska frågor som uppkommer i samband med diskursanalyser är 

i vilken utsträckning man kan peka på trender och tendenser utifrån ett ganska begränsat material 

(ibid.) samt om det är möjligt att distansera sig så pass mycket från en text att man kan inta en 

oberoende position utanför samhället och kulturen som man själv befinner sig i (Berglez, 2010). 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) beskriver det som att man måste ställa sig främmande inför 

material som kan kännas fullkomligt naturligt. Det är nämligen just självklarheterna som man är ute  

efter att avslöja.

Eftersom jag har inkluderat alla Expressens artiklar om fallet Lindholm i analysen är risken för en 

felaktigt vinklad bild av tidningens rapportering helt eliminerad. Det stärker reliabiliteten. Däremot  

innebär textanalyser alltid ett problem i och med att tolkningar till viss del genomsyras av 

underliggande fördomar, erfarenheten och förförståelse som det aldrig går att avskärma sig helt 

ifrån. Men det faktum att jag är medveten om problematiken tror jag kommer att minska 

sannolikheten för att mina personliga åsikter avspeglas i resultatet. Tolkningarna kan däremot skilja 

sig från läsarnas och därför är det viktigt med en väl genomarbetad teoretisk förankring samt en 

noggrann processbeskrivning där val och avgränsningar som har gjorts tydligt framgår så att alla 

som läser kan bilda sig en egen uppfattning om studiens trovärdighet (Patel & Davidson, 2003). 

3.6 Avgränsning av uppsatsen 

I och med tidsramen och det faktum att uppsatsens syfte är att studera Expressens rapportering ur ett 

flertal olika journalistiska perspektiv ämnar jag inte lägga någon större vikt vid den ideologiska 

aspekten och den omgivande sociala kontexten. Men som Berglez (2010) skriver är en studie som 

enbart ägnar sig åt detaljerad språkanalys utan att analysera hur texten samspelar med samhälle och 

ideologi inte mycket till kritisk diskursanalys. Det måste således finnas en balans mellan teoridelen 

och själva analysen för att god validitet ska uppnås (Svenning, 2003) vilket jag kommer att ha i 

åtanke under diskussionsdelen och när frågeställningarna ska besvaras. 

3.7 Genomförande 

Jag har läst igenom de sjutton tidningsartiklarna ett flertal gånger med utgångspunkt i den mall som 

finns beskriven i nästa kapitel. Till en början på ett mer ytligt plan där helheten, textens 

beståndsdelar och huvudsakliga syften var i fokus. Sedan allt mer noggrant där jag tittade på vad 
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som egentligen stod, och inte stod, i rubrik, ingress och brödtext och hur det uppfattades av mig 

som läsare. Resultatet från textanalysen har sedan använts för att göra en granskning ur ett 

pressetiskt, ett journalistiskt, ett skandaliseringsperspektiv vilket ökar tillförlitligheten,  

reliabiliteten, genom att känsliga frågor ringas in från flera håll med hjälp av ett flertal indikatorer  

(Svenning, 2003). Jag har utgått från teoretiska begrepp och verktyg som jag tidigare har beskrivit, 

så som Publicitetsreglerna, Nord & Strömbäcks kriterier om hur man uppfyller de journalistiska 

idealen samt Allern & Pollacks fem punkter som kännetecknar en skandal, vilket även påverkar 

uppsatsens validitet på ett positivt sätt (ibid.)

Som jag redan har konstaterat i tidigare kapitel är fullkomlig objektivitet en omöjlighet eftersom det 

journalistiska arbetet till viss del styrs av yttre faktorer samt att vi alla bär på fördomar, erfarenheter,  

kunskaper och värderingar – inre faktorer – som i slutändan både påverkar hur texterna blir och hur 

de uppfattas av publiken. Jag låter ändå ordet objektivitet vara en del av min andra frågeställning i  

och med att det är ett av journalistikens mest uttalade ledord samt att de flesta journalister, enligt  

Ekström & Nohrstedt (1996), tar idealen på allvar och utgår ifrån att de till stor del kan uppfyllas.

3.8 Tillvägagångssätt 

Min analys kommer att genomföras enligt följande schema som baseras på van Dijks modell: 

- Tematisk struktur: Här går jag igenom huvudteman och sekundära teman samt tittar på hur den 

hierarkiska ordningen ser ut. Vilka ämnen prioriteras och vilka hamnar i periferin? 

- Schematisk struktur: Här undersöks vad som förmedlas i rubrik och ingress, vilka aktörer som 

förekommer i texterna och vad de representerar (organisationer, företag, sig själva) samt vilka 

resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan som förs. Jag kommer även att studera hur 

mycket som är reporterns egna åsikter samt vilken historisk bakgrund som ges. 

- Frånvarande information och närvarande implikationer: Behövs det förförståelse från 

läsarens sida, det vill säga att det saknas kunskap och information som anses så pass självklar att 

publiken själv får fylla i textluckorna, eller finns det information i artiklarna som anses överflödig 

eller onödig som inte hade behövt vara med?

- Stilen: Under den här rubriken sorteras ordval och beskrivningar när det gäller personer, händelser 

och saker eftersom språkbruket har stor betydelse för hur texten, och i det här fallet Ola Lindholm 

själv, uppfattas och tolkas av publiken.  
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4. Granskning av Expressens artiklar
Mellan 12/4-2011 och 22/9-2011 publicerade Expressen 17 artiklar om fallet Lindholm. Jag har 

analyserat samtliga och presenterar dem för enkelhetens skull i kronologisk ordning. Alla ord och 

meningar som är direkt hämtade ur texterna är markerade med citattecken.

4.1 Barnprogramledaren Ola Lindholm misstänkt för narkotikabrott 

Av: Roland Johansson, Magnus Hellberg och Diamant Salihu. Från: 12 april.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är brottsmisstanken som riktas mot Lindholm. Läsarna får även en 

resumé av hans karriär och förtroendeuppdrag med koppling till barn.  

Schematisk struktur: I rubrik och ingress framgår det att Lindholm är misstänkt för 

narkotikabrott, men längre ner i texten står att det dröjer två veckor innan det slutgiltiga 

analyssvaret kommer. Bakgrunden till provtagningen är att Lindholm fick lämna ett urinprov i  

samband med en fotbollsmatch på Råsunda några dagar tidigare där han ”såg ut att vara påverkad 

av droger”. Texten har flera aktörer, däribland Ola Lindholm (som inte vill kommentera), poliserna 

som utförde provtagningen (som inte får komma till tals) och ”källan med insyn” som rimligtvis 

jobbar inom polismyndigheten.  

Mikrostrukturell analys: Texten bygger på väldigt få fakta. Att Lindholm fick lämna ett urinprov 

är konstaterat, men att han är misstänkt för brott är bara ett antagande från den hemliga källan 

eftersom testresultatet inte är klart. I och med att polisen inte har uttalat sig om själva händelsen så  

kan tillförlitligheten ifrågasättas, men innehållet är tillräckligt för att väcka reaktioner hos läsarna.  

Lindholm beskrivs som ”den folkkäre barnprogramledaren” som har flera ”familjeprogram och tv-

succéer” i bagaget och som sitter som ”ledamot i styrelsen för Barnens rätt i samhället”. Att han 

jobbar med barn, har synts i tv-program som barn tittar på och nu nämns i drogsammanhang gör 

texten väldigt laddad, särskilt eftersom Lindholm namnges. I hans position förväntas man vara en 

förebild och hans agerande kan tolkas som ett svek mot barnen. Att jobba med barn och använda 

droger rimmar väldigt illa, det är den frånvarande meningen i texten.  

4.2 Ola Lindholm om knarkmisstankarna: Jag är inte orolig 

Av: Sara Fridh. Från: 12 april.  

Tematisk struktur: Temat är Lindholms syn på det inträffade som han ger via ett pressmeddelande.

Schematisk struktur: I rubriken får läsarna veta att Lindholm, som är den enda aktören i texten, är 
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övertygad om sin oskuld och i ingressen dementerar han att han skulle ha använt ”någon form av 

narkotika”. Han beskriver hur han, utanför Råsunda, blev ifattsprungen av två poliser som 

misstänkte att han hade narkotika på sig. ”Det hade jag givetvis inte”. Sedan togs ett ”urinprov 

under en trappa i en trappuppgång... // … med folk i huset passerandes. Efter det såg poliserna mig 

gå till min bil för att  köra hem”, skriver Lindholm.  

Mikrostrukturell analys: I och med att texten bygger på ett pressmeddelande, som dessutom finns 

att läsa i sin helhet, så ges journalisten väldigt liten möjlighet att påverka innehåll och ordval.  

Däremot används ”knarkmisstankarna” i rubriken, som ger en mer negativ klang än exempelvis 

misstanken om narkotikabrott. Även här ställs ytterligheter mot varandra, ”barnprogramledaren” 

och ”knarkmisstankarna”, vilket är ett sätt att anspela på läsarnas moral och känslor. Mellan raderna 

kan man utläsa att Lindholm upplevde provtagningen i trapphuset som förnedrande och 

integritetskränkande, men att han ställde upp för att bevisa sin oskuld. Även att han fick köra bil 

därifrån lämnar läsarna med en känsla av misstro mot polisens professionalitet och agenda. Det går 

även emot uppgifterna i föregående text om att Lindholm ”såg ut att vara påverkad av droger”. 

4.3 SVT:s Ola Lindholm i möte efter knarkmisstanken 

Av: Josefine Elfström. Från: 12 april.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att SVT ställer sig bakom sin medarbetare. Sekundära teman är 

att Lindholm har gett SVT sin version av det som har hänt och att han och Bonnier Tidskrifter, där 

Kamratposten ingår, uppgavs sitta i möten hela dagen. 

Schematisk struktur: Rubriken är något missvisande och har knappt något med textens egentliga 

innehåll att göra. Den säger kort och gott att Lindholm satt i möte efter avslöjandet om 

”knarkmisstanken”. Ingressen ger en kortare resumé av det inträffade och läsarna får även veta att 

Lindholm förnekar brott och har berättat för SVT att rör sig om ett missförstånd. Aktörerna i texten 

är Ola Lindholm, SVT:s kommunikationsdirektör Helga Baagöe och Ulrika Saxon, vd för Bonnier 

Tidskrifter (som dock inte gick att nå för en kommentar). Återigen nämns Lindholms roll som 

programledare för ”en rad familjeprogram” och förtroendeuppdraget inom BRIS. 

Mikrostrukturell analys: Uppgifterna om att både Lindholm och Ulrika Saxon, Bonnier  

Tidskrifters vd, satt i möte under hela den aktuella dagen – om det ens var på samma möte vet man 

inte – leder till fler frågor än svar. Vad det var för typ av möte, om det ens hade med misstankarna 

mot honom att göra eller om det underförstått betydde att han inte ville prata med media framgår  

inte. Dessutom handlar bara de fyra sista raderna i texten om detta, vilket gör att rubrikens relevans 

kan ifrågasättas. Det framstår mer som närvarande implikationer som enbart syftar till  
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spekulationer. Rubriken innehåller det värdeladdade ordet ”knarkmisstanken” och i ingressen står 

det att Lindholm blev tagen av polis, vilket antyder att han skulle ha gripits på bar gärning, vilket  

inte var fallet. SVT tar ställning och väljer att ”tro honom (Lindholm, reds, anm) tills motsatsen mot  

förmodan skulle bevisas. Självklart tror vi på vår programledare” gör Lindholm till en i SVT-

familjen som i enlighet med public service-andan ska stå för saklighet, opartiskhet, kvalitet och 

mångfald och vara ett föredöme för andra. ”Vi dömer ingen på tidningsuppgifter” är en känga till  

kvällspressen och Lindholm får fortsätta att leda Wild Kids. Den frånvarande informationen är att  

Lindholms lämplighet som barnprogramledare ifrågasätts av Expressen. 

4.4 Ola Lindholm hade kokain i kroppen 

Av: Carl V Andersson, Magnus Hellberg och Roland Johansson. Från: 7 maj.  

Tematisk struktur: Det positiva testresultatet är huvudtemat. Sekundära teman är att Lindholm 

uppges ha ljugit för både chefer, media och allmänheten, att han i polisförhör fortsätter att hävda sin 

oskuld och vägrar att svara på frågor om narkotikaanvändning trots bevisningen samt att ärendet 

kommer att avgöras i tingsrätten.  

Schematisk struktur: Rubriken berättar att Lindholm hade kokain i kroppen. Han fortsätter dock 

att neka till brott och säger sig inte ha ”tagit någon form av narkotika” trots att både polisen och 

Rättsmedicinalverket styrker analysresultatet. Han vägrar dessutom att svara på frågor om tidigare 

bruk, enligt ingressen. Texten inleds med en sammanfattning av det som har hänt och det som har 

stått i tidigare artiklar och fortsätter med testresultatet som styrks av en expert, samt Lindholms 

polisförhör. Aktörer i texten är Olof Beck, chef inom klinisk farmakologi vid Karolinska 

universitetslaboratoriet, åklagare Zilla Hirsch, polisen (som indirekt citeras via förhörsprotokoll)  

och Ola Lindholm (som citeras ur tidigare texter och inte vill kommentera).  

Mikrostrukturell analys: En lång text som innehåller många starka ord och uttryck. Lindholm 

misstänks för ”knarkbrott på offentlig plats, på en fotbollsmatch med många barnfamiljer i  

publiken”, provtagningen ”slog ner som en bomb hos tv-stjärnans uppdragsgivare” och ”polisen 

ertappade honom mitt i Råsundas publikhav”. Flera av de här påståendena stämmer inte överens 

med tidigare texter där det står att provtagningen ägde rum i samband med att Lindholm lämnade 

matchen och skulle åka hemåt. Att det var många barn i publiken är en spekulation och att han 

ertappades på läktaren är ren osanning. Att händelsen dessutom skulle ha skakat om och gjort stor 

skada på SVT rimmar illa med deras beslut att tro på honom ”tills motsatsen mot förmodan 

bevisas”. Att Expressen sedan skriver att han har ”avslöjats” och att två instanser ”slår fast att han 

hade kokain i kroppen” ger en känsla av att resultaten är definitiva. Särskilt i kombination med 
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expertutlåtandet om att bensoylekgonin som analysen mäter enbart kan komma från kokain.   

Det faktum att Lindholm faktiskt hade en narkotika i kroppen väcker lika många känslor hos läsarna 

som det faktum att han fortsätter att neka och inte svarar på polisens frågor, trots bevisen som riktas 

mot honom. Att Lindholm säger sig ”inte ha någon anledning att besvara den frågan”, när polisen 

frågar om han har använt narkotika tidigare, öppnar upp för spekulationer. Expressen avslöjar 

dessutom nya uppgifter om att polisen redan samma dag som provtagningen på Råsunda gjorde ett 

eget test som indikerade kokain – och att Lindholm därmed visste att han hade testat positivt när  

han tog bilen därifrån och senare ringde sina chefer och övertygade dem om att han var oskyldig. 

Varför han tilläts köra från platsen framgår dock inte eftersom polisen inte intervjuas. Expressen 

berättar dessutom att han som chefredaktör är ytterst ansvarig för den ”populära” KP-webben där 

”skrämmande inslag som detaljerat våld, sex och/eller droger” inte får förekomma enligt tidningens 

regelverk. Eftersom den informationen inte i övrigt relateras till något upplevs den som överflödig 

och som enbart fyller syftet att belysa det omoraliska i Lindholms agerande. Expressen radar även 

upp att han är profilerad som barnprogramledare och har gjort Wild Kids, Myror i brallan och Lilla 

melodifestivalen. Att det eventuella narkotikabrottet som mest kan ge 30 dagsböter nämns kort.

 

4.5 Ola Lindholm får fortsätta i BRIS 

Av: Oscar Julander. Från: 7 maj.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Lindholm får fortsätta som styrelseledamot i BRIS.  

Schematisk struktur: Rubriken berättar att BRIS förtroende för Lindholm är orubbat, trots de 

positiva testresultaten. De är nöjda med hans ideella arbete för BRIS och hans barnperspektiv och i 

ingressen får läsarna veta att de inte vill döma honom förrän dom har fallit. Någon timeout är heller  

inte aktuell. Som bakgrund berättas att Lindholm ”knarktestades” efter en fotbollsmatch och att  

resultaten visar att han hade kokain i kroppen. Man får även veta vilka jobb han har samt att han 

nekar till anklagelserna. Aktörerna i texten är Cecilia Naucler, presschef, och generalsekreterare 

Göran Harnesk (som verkar vara den som har beslutat att Lindholm får sitta kvar).  

Mikrostrukturell analys: Redan i ingressen skymtar den frånvarande meningen. ”Analyssvaren 

visade att Ola Lindholm hade kokain i kroppen. Men han får fortsätta som styrelseledamot i BRIS”. 

Även i slutet av texten, när reportern skriver ut sin fråga, blir det tydligt att BRIS ställningstagande 

ifrågasätts. ”Är det inte allvarligt nog att analysen visar att han hade kokain i kroppen?” Lindholms 

snedsteg är en allvarlig sak som kräver allvarliga och drastiska åtgärder. Expressen refererar 

ständigt till de positiva testresultaten som förstärker detta, trots att Lindholm fortsätter att hävda sin  
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oskuld. Naucler beskriver honom med positiva ord. Att han ”har gjort ett jättebra jobb för BRIS och 

haft ett väldigt bra barnperspektiv” och att de fortfarande har förtroende för honom.  

4.6 Lindholm i tv – trots kokainavslöjandet 

Av: Oscar Julander. Från: 7 maj.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att ett avsnitt av Wild Kids med Lindholm som programledare 

kommer att visas på tv. Sekundära teman är att SVT dock funderar på att byta ut programledaren till  

nästa säsong – trots att de tidigare ställde sig bakom sin medarbetare ”tills motsatsen mot förmodan 

skulle bevisas” – oavsett om han döms eller inte, men att BRIS fortsätter att ge honom sitt stöd. 

Schematisk struktur: Rubrik och ingress berättar att SVT kommer att sända Tittarnas Wild Kids 

under lördagskvällen med Lindholm som programledare samt att BRIS låter honom sitta kvar i  

styrelsen trots analysresultaten. Brödtexten inleds med en sammanfattning av ”gammalt” publicerat  

material och avslutas med en upprepning av föregående artikel där texten är kopierad rakt av. 

Däremellan berättar SVT:s kommunikationsdirektör Helga Baagöe att de funderar kring hur 

lämpligt det är att Lindholm figurerar som barnprogramledare just nu, och att de inte hann ”vidta  

några åtgärder” gällande veckans Wild Kids-avsnitt. Aktörerna i texten är Helga Baagöe, SVT:s 

ansvarige utgivare Christina Colliander (som inte ville lyfta ut programmet ur tablån i hastigt mod 

utan att tänka över saken) och Cecila Naucler, presschef på BRIS (citeras ur föregående artikel).  

Mikrostrukturell analys: Texten innehåller samma frånvarande mening som den tidigare texten – 

Lindholms omoraliska handlande, hans olämplighet som medieprofil och arbetsgivarens agerande. 

Reportern förstärker detta genom att skapa motsatsförhållanden genom att använda ordet trots. 

Exempelvis ”Lindholm i tv – trots kokainavslöjandet och Ola Lindholm, barnprogramledare och 

chefredaktör för Kamratposten, hade kokain i kroppen när han gick på fotboll på Råsunda, enligt 

polisen och Rättsmedicinalverkets tester. Trots det får han fortsätta som ledamot i BRIS styrelse”. 

Liksom i föregående artikel ifrågasätts arbetsgivarens agerande, i det här fallet SVT som anser att  

Lindholm ”i det här läget inte kan vara programledare”, men att de ändå sänder ett program med 

honom. Journalisten ställer, och skriver ut, flera värdeladdade frågor. ”Med tanke på att han hade 

kokain i kroppen, borde ni inte stoppa det programmet?” undrar reportern. Samt: ”Men är det inte 

bara att ta det från tablån idag? Vi borde definitivt ha en diskussion om det... // ... det är oerhört 

allvarligt och inget vi kan acceptera”, menar SVT som uppenbart påverkas av Expressens 

ifrågasättande. Ordet kokain nämns sex gånger om man räknar med rubriken och händelsen 

refereras till som ”kokainavslöjandet” eller ”knarkmisstankarna”.  
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4.7 Ola Lindholm tvingas ta timeout från Kamratposten 

Av: Oscar Julander. Från: 7 maj.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Lindholm försöker rentvå sig från brottsmisstankarna. 

Sekundära teman är att han på eget initiativ har tagit en timeout från Kamratposten samt att han har  

lagt upp ett brev adresserat till barnen på KP-webben. Det nämns även kort att barnen diskuterar det 

inträffade på KP:s hemsida.  

Schematisk struktur: I rubriken står det att Lindholm ”tvingas ta timeout” från Kamratposten, men 

i ingressen och även längre ner i brödtexten får läsarna veta, via ett pressmeddelande från Ulrika 

Saxon, vd på Bonnier Tidskrifter, att det är något som han själv har bett om att få göra. Det utesluter 

visserligen inte att det är framtvingat. Texten inleds med en mycket kort resumé och fortsätter sedan 

med brevet som Lindholm har skrivit där han hävdar att han inte har gjort något fel och att han 

hoppas på en friande dom. Advokat Peter Lindqvist berättar att de kommer att begära 

kompletterande uppgifter angående analysresultatet. Aktörerna i texten är Ola Lindholm 

(i egenskap av brevskrivare), Ulrika Saxon samt advokaten.  

Mikrostrukturell analys: Tidigare har Lindholm hävdat att han inte har ”tagit någon form av 

narkotika”, men i brevet (som presenteras i sin helhet i artikeln) på Kamratpostens hemsida skriver 

han att han ”INTE har tagit någon drog medvetet”. I kontrast till det berättar advokat Peter 

Lindqvist att Lindholm är förkrossad och att de ska försöka rentvå hans namn genom en egen 

utredning som förhoppningsvis kan bevisa att testet gav utslag trots att Lindholm inte har använt 

narkotika. Ulrika Saxon beskriver Lindholm som ”en omtyckt arbetskamrat och uppskattad 

chefredaktör” och, som jag skrev i stycket ovan, så saknar rubriken täckning i texten. Lindholm har 

själv bett om en timeout och har inte tvingats bort, i alla fall inte officiellt. 

4.8 Barnen diskuterar knarkavslöjandet 

Av: Diamant Salihu och Roland Johansson. Från: 8 maj.   

Tematisk struktur: Huvudtemat är att KP:s hemsida är full av trådar där barn och ungdomar 

diskuterar och funderar kring Lindholms agerande. Sekundära teman är att SVT har bett Lindholm 

att ta en paus, timeouten från Kamratposten och KP:s ansvar över det som publiceras på hemsidan.   

Schematisk struktur: Lindholms egenförfattade blogginlägg går som en röd tråd genom hela 

texten och nämns redan i ingressen. Där får läsarna också veta att trycket på KP:s hemsida är stort 

och att unga har många frågor kring det inträffade – om han är oskyldig eller inte och hur farligt det 
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egentligen är att ta droger. Diskussionsforumet får kritik bland annat från en tvåbarnsmamma och 

KP-webbens redaktionschef, Lukas Björkman, säger att moderatorerna jobbar för fullt och att de 

har tagit in extrapersonal för att hinna bemöta alla funderingar som barnen har. I blogginlägget har 

Expressen även fått information om att SVT har uppmanat Lindholm att ”ta en paus” eftersom han 

”inte kan vara barnprogramledare om han blir dömd”, som SVT:s kommunikationsdirektör Helga 

Baagöe uttrycker det. Återigen inleds brödtexten med en sparsam bakgrund av det som har hänt. 

Aktörer i texten är Ola Lindholm (i egenskap av bloggare), Helga Baagöe, tvåbarnsmamman 

Magdalena Busk samt KP:s redaktionschef Lukas Björkman. 

Mikrostrukturell analys: Rubriken innehåller två ord som tillsammans blir väldigt laddade – 

”barnen” och ”knarkavslöjandet” – vilket väcker känslor hos läsarna. Beskrivningar som ”den 

populäre programledaren och chefredaktören var... // ... drogad av kokain bland barn och ungdomar 

på en fotbollsläktare” förstärker det omoraliska i Lindholms agerande, som i texten refereras till  

som ”kokainskandalen”. KP-webben beskrivs som en ”populär barnsajt för barn mellan 8-14 år” 

och som har tydliga regler mot främjandet av droger i sina forum. Trots det pågår en hel del 

diskussioner om just narkotika. ”Låt Ola ta kokain eller vad fan han nu har gjort. Jag menar, Charlie 

Sheen är ju ett levande exempel på att människor kan klara i princip hur mycket som helst utan att  

dö”, skriver ett barn. Den frånvarande meningen i texten är att Lindholms agerande har fått en 

negativ inverkan på barn som ifrågasätter konsekvenserna av narkotikaanvändning. Hur KP 

resonerar när de låter det här ske framgår inte i texten, trots att kritik riktas mot dem. ”Det är inte en 

bra förebild om barnen får veta att chefredaktören och programledaren tar kokain. Då kan barnen 

också tro att det är okej att göra det”, menar Magdalena Busk. I sitt blogginlägg skriver Lindholm 

att han är ledsen och besviken över att SVT har bett honom att ta en paus och han ger även en känga 

till Expressen och det drev som de har utsatt honom för. Journalisten försvarar sig indirekt genom 

att styrka händelsens allmänintresse genom meningen: ”Redan när Expressen först avslöjade 

brottsmisstankarna refererades uppgifterna i bland annat Aftonbladet och SVT”.  

4.9 Lindholm stoppas av SVT 

Av: Oscar Julander. Från: 9 maj.  

Tematisk struktur: Att SVT väljer att lägga de två resterande avsnitten av Wild Kids på hyllan för 

ögonblicket är huvudtemat i texten. Däremot kan de tänka sig att sända dem senare under hösten 

(sekundärt tema). 

Schematisk struktur: I rubrik och ingress får läsarna veta att Tittarnas Wild Kids med Lindholm 

som programledare läggs på is tills den juridiska biten är avklarad. Om han fälls kommer avsnitten 
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att klippas om (och Lindholm att tas bort) och om han frias kommer de att sändas som planerat.  

SVT:s kommunikationsdirektör Helga Baagöe berättar att de behöver mer beslutsunderlag innan de 

kan ta ett slutgiltigt beslut. Bakgrunden som presenteras är att Lindholm ”knarktestades” utanför 

Råsunda och att han leder barnprogrammet som sänds kl. 19.30 på lördagar. Textens aktörer är 

Helga Baagöe och advokat Peter Lindqvist som inte vill kommentera SVT:s beslut.  

Mikrostrukturell analys: Rubriken säger att ”Lindholm stoppas av SVT” vilket känns lite 

missvisande med tanke på att det inte är något definitivt, men frågan är om det gör någon skillnad 

för hur texten uppfattas. Till skillnad mot en tidigare text där SVT:s beslut att sända Wild Kids 

ifrågasattes genom frågan ”Med tanke på att han hade kokain i kroppen, borde ni inte stoppa det 

programmet?” ifrågasätts istället beslutet att stoppa de återstående avsnitten. ”Ni tar det beslutet  

trots att han inte är dömd ännu?” undrar reportern. Den frånvarande meningen i texten blir således 

att SVT framställs som en skurk som plockar bort en medarbetare som inte är dömd, som enbart är 

misstänkt för ett ringa brott samt hävdar att han är oskyldig (och man är ju oskyldig tills motsatsen 

bevisas). Wild Kids sändningstider är däremot onödiga, så kallade närvarande implikationer, som 

enbart ska förstärka det faktum att Lindholm är en idol för många barn och att många tittar på 

honom. Även kommentaren från advokaten som har inte har något att säga om SVT:s beslut är 

överflödig.  

4.10 Ola Lindholm inte kvar i BRIS styrelse 

Av: TT. Från: 21 maj.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Lindholm inte längre sitter kvar i BRIS styrelse.

Schematisk struktur: BRIS har valt en ny styrelse och Lindholm sitter inte längre med i den. Det 

framgår i både rubrik och ingress. Cecilia Naucler, presschef på BRIS, berättar att Lindholm själv 

beslutade sig för att inte ställa upp för omval. Bakgrunden som återges är väldigt kort. Det står att  

Lindholm är åtalad för ringa narkotikabrott och att han i samband med det tog timeout från sina 

jobb. Den enda aktören är Cecilia Naucler.  

Mikrostrukturell analys: Det finns inte mycket att analysera i och med att texten är så kort, men 

skillnaden mellan den här texten och de tidigare som Expressens reportrar har skrivit, är stor. Den 

här är neutral och informativ. Däremot kräver den en viss förförståelse av läsarna eftersom 

bakgrunden är knapphändig. I Expressens artiklar har resumén varit en del av textens dramaturgiska 

uppbyggnad. Att Lindholm skulle ha tagit paus från SVT är dock inte riktigt sant eftersom de bad 

honom att ta en.  
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4.11 Ola Lindholm lämnar Kamratposten 

Av: TT. Från: 28 juni.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Lindholm slutar på Kamratposten. Sekundärt tema är att han 

har fått ett annat jobb.  

Schematisk struktur: I rubrik och ingress får läsarna veta att Lindholm slutar som chefredaktör på 

Kamratposten och efterträds av den tidigare redaktionschefen Lukas Björkman. Han kommer 

istället att gå vidare till ”nya spännande projekt i livet” efter fem år på Kamratposten. Resten av  

texten är en upprepning av tidigare artiklar – att Lindholm misstänktes vara drogpåverkad på 

Råsunda, att testerna visade spår av kokain, att han bestämt nekar till brott i bland annat ett öppet  

brev på KP:s hemsida, att han tog en timeout från Kamratposten den 8 maj, lämnade BRIS och att 

SVT inväntar dom innan de beslutar om han kan leda den nya säsongen av Wild Kids. Aktören i 

texten är Ola Lindholm som citeras ur ett pressmeddelande.  

Mikrostrukturell analys: Varken i rubriken eller ingressen berättas det att Lindholm lämnar KP av 

egen fri vilja utan det kommer längre ner i texten. Vad det är för jobb som han går vidare till  

framgår inte, men den positiva känslan som den meningen förmedlar färgar av sig på hela texten. 

Han framställs inte som den knäckta man som han har beskrivits som tidigare. Även den här TT-

texten är mer försiktig, exempelvis ”polisen bad honom lämna lämna ett urinprov”, och varken ord 

som ”knarkmisstankar, skandal eller kokainavslöjandet” förekommer. I och med att TT står som 

ensam avsändare under artikeln utgår jag ifrån att ingen annan reporter har ändrat något. Däremot 

hänvisar jag till tidigare analyser i och med att mycket av texten är kopierad från dessa.   

4.12 Han tar över efter Ola Lindholm 

Av: Malin Ekman. Från: 29 juni.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Rickard Olsson tar över Lindholms jobb med Wild Kids och 

att han ska snacka ihop sig med Lindholm angående utformningen av programmet.  

Schematisk struktur: Rubriken väcker ett intresse eftersom den inte berättar vem som har tagit 

över. I ingressen får läsarna dock veta att det är Olsson och att vävningen är känslig. Den korta 

tillbakablicken berättar att Lindholm ”stängdes av” från ”barnsuccén” i början av maj efter att ha  

testats positivt för kokain på en fotbollsmatch. Läsarna får även en resumé av Olssons tidigare 

erfarenheter inom tv och får veta att han pratade med Lindholm innan han tackade ja och att de ska 

träffas och prata vidare om programmet så att ”hans kunskaper ska föras vidare. Jag rycker in som 
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vikarie, så ser jag på det hela”, säger Olsson som är den enda aktören i texten förutom Lindholm 

som nämns. 

Mikrostrukturell analys: Olsson framställs som en hyvens kille som värdesätter Lindholms 

känslor och åsikter och som ville ha hans välsignelse innan han tackade ja till jobbet. Han är folkkär 

och seriös i sin yrkesroll, men att han har varit på vågsurfingresa med sin dotter är helt onödig 

information. Att han ser sig själv som en vikarie leder läsarna in på den frånvarande meningen. Att 

Lindholm trots allt har sin trovärdighet i behåll och att han kan komma tillbaka längre fram. 

4.13 Jag vet vad som har hänt, men har svårt att berätta om det 

Av: Magnus Hellberg och Josefine Elfström. Från: 5 september.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är att Lindholm håller fast vid sin oskuld, men nu säger sig veta 

hur det kommer sig att testet visade positivt för kokain. Mer vill han dock inte berätta.  

Schematisk struktur: I rubriken får läsarna veta att Lindholm har en förklaring till 

analysresultaten, men att han med hänvisning till sitt privatliv inte vill berätta – ens under 

rättegången. Eftersom det var några månader sedan den senaste texten så berättas historien bakom 

det positiva provresultatet och att Lindholm hela tiden har nekat, likaså under rättegången. 

Aktörerna i texten är Lindholm, försvararen Peter Lindqvist som vill att åtalet ska ogillas och 

åklagaren som vill se honom dömd för ringa narkotikabrott. 

Mikrostrukturell analys: En text som ger fler frågor än svar. Å ena sidan säger Lindholm att han 

är oskyldig, men att han kan förklara resultaten (något som han inte gör) och försvararen säger att 

Lindholm ”inte medvetet har intagit kokain och att det inte går att utesluta att någon hällt något i  

hans dryck för att jävlas”. Å andra sidan vill Lindholm inte svara på frågor för att skydda sitt 

privatliv. För läsarna är det lätt att börja spekulera i att Lindholm skyddar någon i sin närhet. Det 

nämns ingenting om den kompletterande utredningen som advokaten ville genomföra i ett tidigare 

skede. Att Lindholm kom in och gick ut via bakvägen är ganska ointressant och orelevant. Likaså 

att han hade på sig en ljusblå skjorta, en cardigan och såg proper ut. Förmodligen syftar det enbart 

till att ge en närvarokänsla så att läsarna ska förstå att Expressen var på plats i rättssalen. 

4.14 Ola Lindholm: Det är mitt val 

Av: Marit Sundberg. Från: 6 september. 

Tematisk struktur: Huvudtemat är Lindholm beslut att inte berätta hur han fick i sig kokainet, 
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bland annat på grund av det stora medieintresset. Risken att bli fälld, hur han mår idag och 

framtiden inom barnrelaterade tv-produktioner räknas till sekundära teman.  

Schematisk struktur: Rubriken säger att Lindholm har gjort ett ställningstagande och i ingressen 

medger han att han mest troligt kommer att fällas till följd av detta. Den första halvan av brödtexten  

ger samma bakgrundsinformation som i stort sett alla tidigare texter. I den andra halvan får läsarna 

veta att han har medverkat i tv-programmet Hübinette och där han säger att han tycker att det är  

viktigare att behålla sitt privatliv än att riskera att dömas och få betala några tusen i böter. Han säger  

att hans liv är ganska bra och att han tror att han kommer att kunna jobba med barn igen inom tre 

månader. Aktörerna är Lindholm, hans advokat och Karin Hübinette som är osynlig i intervjun.  

Mikrostrukturell analys: Enligt Lindholm så är det på grund av det ”massmediala trycket och 

läckor” som han håller tyst, därför är det lite tvetydligt att han ställer upp i tv. Han anser att han har  

blivit smutskastad genom rapporteringen och ord som knarkskandalen och att han därför redan är 

skyldig i mångas ögon. ”Det är mitt val och min rätt. Expressen, Aftonbladet, DN och medierna i 

övrigt och du till exempel har inte rätt att få veta allt om mig”, säger Lindholm angående sitt beslut.  

”Det är ett bötesbrott och jag kommer att få några tusen i böter om jag blir fälld”, fortsätter han och 

illustrerar vilket stort utrymme händelsen har fått i media i förhållande till brottet och vilket lidande  

som Lindholms familj har utsatts för till priset av ett par tusenlappar.  Det framkommer dessutom 

att provresultatet enligt åklagaren innehöll ”höga mängder” bensoylekgonin, som är en restprodukt 

av kokain. Rubriceringen är dock ringa brott.   

4.15 Ola Lindholm dömd för ringa narkotikabrott 

Av: Josefine Elfström. Från: 12 september.  

Tematisk struktur: Huvudtemat är givetvis den fällande domen. Sekundärt tema är tingsrättens 

motivering och att Lindholm hellre tog ett straff än att berätta om hur han fick i sig drogen.  

Schematisk struktur: Rubriken avslöjar att tingsrätten gick på åklagarens linje och fällde tv-

profilen. I ingressen får man veta att straffet blev 30 dagsböter á 50 kronor, alltså 1500 kronor, och 

längre ner i brödtexten motiverar rätten sitt beslut. Det mesta av texten är en sammanfattning av 

tidigare publicerat material – om allt ifrån urinprovet, det positiva resultatet, Lindholms nekande, 

avhoppen från jobben och valet att inte svara på frågor under rättegången. Varken Lindholm eller 

advokat Peter Lindqvist vill kommentera domen, däremot citeras Lindholm ur tidigare texter.  

Mikrostrukturell analys: Den fällande domen motiveras så här: ”Det finns helt enkelt inget 

underlag för att värdera Ola Lindholms invändning om bristande uppsåt. Invändningen saknar 

därför trovärdighet och kan lämnas utan avseende. Det är ställt utom allt rimligt tvivel att Ola  
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Lindholm uppsåtligen brukat kokain i enlighet med åtalet”. Något som Lindholm förväntade sig 

med tanke på att han valde att tiga under rättegången. Det är dock fortsatt upplagt för spekulationer  

eftersom han inte kan eller vill motivera sin oskuld som har har framhållit hela tiden. Hur fick han 

egentligen i sig kokainet? Vem eller vilka är det han skyddar? Och varför? Nu när domen har 

kommit är det helt befogat av Expressen att ha en sammanfattning av det som har hänt.   

4.16 SVT: Ola är inte välkommen 

Av: Erik Högström. Från: 12 september. 

Tematisk struktur: Huvudtemat är att SVT inte har några planer på att använda Lindholm i rutan 

nu när kokaindomen har fallit. Men samarbetet är inte brutet för all framtid (sekundärt tema).  

Schematisk struktur: SVT anser inte att det är lämpligt att Lindholm syns i deras 

barnproduktioner just nu och därför måste nu de förinspelade avsnitten av Wild Kids göras om så att 

materialet går att sända utan att han syns. För ”i närtid ser vi inte att han kan vara programledare för 

vår barnpublik... // ... men vi utdömer inga livstidsstraff”, säger Helga Baagöe, 

kommunikationsdirektör på SVT, som är den enda aktören i texten.  

Mikrostrukturell analys: Att Lindholm inte är välkommen är en missvisande och onödigt hård 

rubrik, särskilt eftersom Baagöe några rader senare säger att de är öppna för ett framtida samarbete. 

Ingressen inleds med två laddade ord – ”kokaindomen” och ”barnprogramledare” – som väcker 

reaktioner när de står i samma mening. Återigen används återigen ordet ”kokainskandalen”. Det 

som genomsyrar texten, den frånvarande meningen, är att Lindholm har ett fortsatt förtroende hos 

SVT. Trots att reportern försöker spä på känslan av att de har gett Lindholm kalla handen genom att 

skriva: ”Den fällande domen gör varken från eller till. SVT har inte ens varit i kontakt med sin förre 

medarbetare”. Det fanns ”ingen anledning just idag att ha kontakt med honom”, säger Helga Baagöe 

vilket gör att Expressens ovanstående meningar känns helt irrelevanta.  

4.17 Ola Lindholm får nytt jobb 

Av: TT. Från: 22 september.  

Tematisk struktur: Det enda temat i den korta texten är Lindholms nya jobb.  

Schematisk struktur: Rubriken avslöjar att Lindholm har ett nytt jobb, vilket han har berättat i  

tidigare texter. Det är på produktionsbolaget ITV Studios som bland annat har gjort Halv åtta hos 

mig och Lindholm är upprymd. Det här är egentligen en notis, men jag har ändå med den i analysen 

eftersom den tydligt markerar slutet för Expressens rapportering om fallet Lindholm.  
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Mikrostrukturell analys: Det krävs att man har hängt med i nyhetsrapporteringen för att man ska 

förstå vad texten handlar om. Att Lindholm ”nyligen dömdes för knarkbrott” är det enda som står 

och benämningen är missvisande eftersom det ”bara” handlar om ett ringa brott och böter på 1500 

kronor. Den frånvarande meningen är att livet går vidare för Lindholm, oavsett vad det egentligen 

var som hände och som föranledde alla skriverier.
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5. Diskussion

I följande kapitel kommer jag att knyta ihop säcken och dra paralleller mellan analys och 

bakomliggande teori med avstamp i de tre olika journalistiska perspektiven som jag har nämnt 

tidigare. Jag kommer däremot inte att spekulera i Lindholms skuld eller oskuld samt vad det 

egentligen var som föranledde den här rapporteringen. Det är det bara han själv som vet.

5.1 Ur ett pressetiskt perspektiv 
När det gäller pressetiken kring fallet Lindholm är det framför allt namnpubliceringen och 

publiceringens relevans kontra den personliga integriteten som kan diskuteras. Om Expressens 

första artikel hade handlat om ”en programledare i tv” eller ”en känd svensk medieprofil” hade 

genomslaget inte alls blivit detsamma. Nyheten hade fått mindre medieutrymme, många av  

uppföljningarna hade varit omöjliga att göra, intresset från övriga medier hade varit svalare och 

dessutom hade Lindholm och hans närstående sluppit det lidande som publiceringarna har orsakat. 

Men urinprovet på Råsunda bedömdes ha ett så pass stort allmänintresse att det övervägde den 

skada och de kränkningar som publiceringen med säkerhet skulle orsaka; att Lindholm skulle pekas 

ut som en knarkare och tvingas lämna sina jobb. Hur kan det komma sig?

Jag tror att det är den något luddiga definitionen av begreppet allmänintresse som gör att medierna 

utnyttjar, eller kanske snarare missbrukar, möjligheten att kringgå integritetsskyddet till förmån för  

kommersiella syften. Vad man hade för publiceringsgrund, det vill säga källmaterial, behöver 

nämligen aldrig redovisas eftersom det skyddas av grundlagen och vad som är av allmänintresse är 

upp till den egna personliga tolkningen. Dessutom har integritetsskyddet ersatts med ett 

facittänkande där kunskap som tillkommer i efterhand används för att rättfärdiga en tveksam 

publicering. Att flera medier valde att skriva om Lindholm efter Expressens avslöjande stärkte 

argumentet om ett uppenbart allmänintresse, enligt Mattsson (2011, 10 september). Det är dock en 

efterhandskonstruktion eftersom en publicering måste kunna motiveras innan den trycks, inte  

efteråt när man ser om det skapades ett allmänintresse till följd av artiklarna. För övrigt är 

konkurrenternas nyhetsvärdering ingen måttstock på allmänintressets storlek. De fakta som finns – 

att det handlar om ett ringa brott, det saknas brottsoffer, det är inte tal om något maktmissbruk och 

Lindholm var varken dömd eller åtalad vid publiceringstillfället – motiverar inte heller den här 

typen av publicering. Utifrån detta ställer jag mig frågande till Mattssons beslut och har svårt att se 

hur Expressen kunde motivera att det var rätt att döma Lindholm på förhand i en text som baserades 

på information från en ”hemlig” källa och spekulationer som kanske inte ens var sanna? 
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Omständigheterna kring urinprovet som lämnades ”under en trappa i en trappuppgång... // ... med 

folk i huset passerandes” och att Lindholm fick köra bil från platsen trots att han ”såg ut att vara 

påverkad” bidrar inte heller till att öka händelsens tillförlitlighet. Snarare tvärtom. Som läsare får  

man känslan att polisen har en egen agenda och att de har sålt ut Lindholm.

Enligt Mattsson får en person som självmant har sökt offentlighet genom att etablera sig som en 

populär barnprofil finna sig i att bli granskad på det här sättet. Han är visserligen en känd person, 

men enligt publicistreglerna ska medierna inte framhäva någons yrke om det saknar betydelse i  

sammanhanget. Det finns inga indikationer på att Lindholm har varit påverkad på jobbet, att han har  

misskött sina arbetsuppgifter eller att barn har farit illa på något sätt. Tvärtom. Är det då etiskt  

försvarbart att det har fått så stort utrymme i texterna och att det har motiverat publiceringen? Det är  

journalisterna som säger att det inte är lämpligt att Lindholm jobbar med barn och som genom de 

aktörer som tillåts komma till tals i texterna styrker sina egna argument. Desto längre tid som 

rapporteringen fortskrider, desto mer upplever jag dessutom att respekten för den personliga 

integriteten mattas av. Händelsen framställs som allt mer värdeladdad; kokainavslöjandet,  

knarkmisstanken, kokainskandalen. Beskrivningarna blir allt mer målande och tappar i 

sanningshalt; ”polisen ertappade honom mitt i Råsundas publikhav … // … med många barnfamiljer 

i publiken”. Kanske beror detta på att den publicistiska skadan redan är skedd i och med 

namnpubliceringen, men samtidigt har medierna ett ansvar som oberoende opinionsbildare. Den 

enda anledningen till att Expressen gör på det här sättet är, enligt mitt sätt att se det, för att sälja fler  

lösnummer. Dessutom är straffet för att bryta mot god publicistisk sed lågt i förhållande till vad 

tidningarna tjänar på sensationsjournalistik. Att fällas av PON och få betala en expeditionsavgift på 

25 000 kronor (Tidningsutgivarna, 2012) är småpotatis för en av Sveriges största tidningar. 

Sammantaget är Expressens rapportering således ett pressetiskt lågvattenmärke som bryter mot allt  

som god publicistisk sed innebär, men som fortfarande är fullt laglig. 

5.2 Ur ett journalistiskt perspektiv 

Det mest anmärkningsvärda i analysen är det tydliga ställningstagandet från Expressens sida. De är 

av åsikten att det är olämpligt att jobba med barn om man använder narkotika, vilket i kombination  

med Lindholms offentliga roll motiverade namnpubliceringen från första början. Det 

ställningstagandet genomsyrar i stort sett alla texterna, med undantag för några av de som TT har 

skrivit, och påverkar både händelseutvecklingen och opinionen. Gustad & Kvarnlöf (2011) anser 

dock att rapporteringen ytligt sett är relativt neutralt vinklad, men att den bristande objektiviteten  

framträder när artiklarna analyseras på djupet. Därför finns det en chans att gemene man som 
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rimligtvis bara läser texten snabbt, om ens hela, inte lägger märke till samma saker som jag och 

därför inte påverkas på samma sätt som jag utgår från i min analys. Jag upplever dock inte att 

texterna är neutrala, men det kan bero på att jag har läst igenom dem många gånger med en kritisk 

utgångspunkt, helt i enlighet med den kritiska diskursanalysen. Utifrån analysen har jag kommit 

fram till att Expressen bedriver en argumenterande journalistik som varken är saklig, opartisk eller  

objektiv. En av journalistikens grundstenar är att låta publikens intressen och bästa styra 

nyhetsvärdering och rapportering, men både allmänintresset (som jag tidigare har diskuterat) och 

syftet med texterna kan ifrågasättas. Genom att gång på gång redogöra för de positiva testresultatet, 

förstärka det ”hemska” och omoraliska som barnprogramledaren har gjort samt att enbart låta 

experter som styrker Expressens tes om Lindholms skuld komma till tals påverkar man opinionen. 

Reporterns frågor: ”Är det inte allvarligt nog att analysen visar att han hade kokain i kroppen?” och 

”Med tanke på att han hade kokain i kroppen, borde ni inte stoppa det programmet?” är ett tydligt 

exempel på att tidningen driver frågan i egen sak och brister i objektiviteten. 

Även Lindholms uteblivna kommentarer och svar provocerar och påverkar sannolikt 

rapporteringen, trots att han inte har någon som helst skyldighet att prata om sitt privatliv.  

Gissningsvis ger det extra bränsle till Expressen som strävar efter att bevisa hans skuld för att kunna 

rättfärdiga sitt eget avslöjande, den första publiceringen. Det är tydligt att tystnad inte förväntas och 

accepteras av samhället. Att Lindholm vägrar svara på frågor i polisförhör och under själva 

rättegången tolkas snarare som att han är skyldig än att han helt enkelt har gjort ett aktivt val.

Expressen använder gärna motsatsförhållanden för att belysa olämpligheter. ”Lindholm i tv – trots  

kokainavslöjandet”. ”Ola Lindholm hade kokain i kroppen. Men han får fortsätta i BRIS”.

Flera av rubrikerna är överdrivna och två saknar täckning i texten samtidigt som majoriteten av 

artiklarna innehåller värdeladdade ord som inte är till Lindholms fördel. Hade mera neutrala ord och 

uttryck använts hade historien framstått som mindre uppseendeväckande och upplevts på ett annat 

sätt. Framför allt hade publiken själva fått ta ställning. Ett annat exempel på att texterna inte är  

särskilt sakliga är spekulationerna som finns i exempelvis Ola Lindholm misstänkt för  

narkotikabrott och SVT:s Ola Lindholm i möte efter knarkmisstanken. Vi vet ju faktiskt inte varför 

han satt i möte, om det ens hade med händelsen på Råsunda att göra eller om det enbart var ett  

svepskäl för att slippa prata med media, men Expressen får det att låta som ett krismöte gällande 

hans fortsatta karriär. Och att han var misstänkt för brott var ju enbart spekulationer och obekräftade 

uppgifter från ”källan med insyn”. På tal om källor så är det sällan som flera oberoende källor har 

använts och det framgår inte alltid heller vilka källor det rör sig om, vilket är ett måste om de  

journalistiska idealen ska uppfyllas enligt Nord & Strömbäcks sju kriterier (2004). Expressen brister 
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dock på flera punkter:

1. Expressen använder nästan aldrig flera källor i en och samma text och det framgår inte att de 

skulle ha använt två oberoende källor i någon av artiklarna.

2. Istället för att i enlighet med de journalistiska idealen beskriva händelser på ett neutralt sätt  

använder sig Expressen av en argumenterande journalistik som syftar till att framställa Lindholm i  

dålig dager och som ska bevisa hans skuld trots att han nekar.

3. Spekulationer presenteras som fakta, exempelvis när Lindholm enligt Expressen är misstänkt för 

narkotikabrott trots att analysresultatet inte är klart och när Lindholm uppgavs sitta i möte i  

samband med att nyheten släpptes.

4. Genom att använda uttryck som ”att Expressen erfar” påvisar tidningen att det rör sig om 

obekräftade uppgifter, vilket sker en gång i de sjutton artiklarna. Jag utgår ifrån att resten är beräftat  

eftersom det inte står något annat, men det är ingen självklarhet.

5. Expressen har i samtliga fall presenterat sina källor, men ”källan med insyn” är anonym. Varför?

6. Genom att Expressen har skandaliserat fallet Lindholm (se nästa kapitel) genom olika 

dramaturgiska grepp som hårdvinklingar, överdrivna och bitvis missvisande rubriker och 

värdeladdade ord suddas gränsen mellan fakta och fiktion ut. 

7. Expressen har fördomar mot att någon som har haft narkotika i kroppen ska jobba med barn. De 

anser uppenbarligen inte heller att man ska få en andra chans eftersom de varken reflekterar över 

eventuella omständigheter eller förklaringar.

5.3 Ur ett skandaliseringsperspektiv

Enligt Thompson (2000) är många skandaler är fabricerade av media, det vill säga att de vinklar och 

dramatiserar en nyhet till den milda grad att en fjäder lätt kan förvandlas till en höna. De ”skapar” 

alltså skandaler av obetydliga nyheter. Se bara på den första texten i Lindholmkarusellen.

En förutsättning för att en skandal ska kunna uppstå är att lagar, regler, normer eller moraliska 

gränser överträds (Allern & Pollack, 2009) och i Lindholms fall är det omoraliska i hans agerande 

centralt i alla artiklar. Hans karriär och engagemang gällande de allra minsta i samhället ställs hela  

tiden i kontrast till misstankarna om narkotikabrott och det positiva testresultatet. Att använda  

droger är olagligt i sig och att någon som arbetar med barn, nära barn och är en förebild för många 

gör att det här väcker mycket anstöt. Värdeladdade ord som ”barnprogramledare”, ”barn”, ”unga”, 

”Kamratposten”, ”barnfamiljer”, ”BRIS” och ”folkkär” samt ”kokain”, ”knarkavslöjande”, 

”narkotikabrott”, ”drogad” och ”knarkbrott” i olika kombinationer och i anslutning till varandra 

förstärker läsarnas reaktioner ytterligare och är vanligt förekommande vid skandalisering. Det 

faktum att Expressen i två av texterna benämner det inträffade som en ”kokainskandal” bidrar också 
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till läsarnas uppfattning av det inträffade. 

Att krydda texter med starka och bitvis överdrivna ord, generaliseringar, hårddragna vinklingar och 

sensationella rubriker är ett typiskt kännetecken vid skandalisering, enligt Ekström & Nohrstedt 

(1996). Några exempel är rubrikerna SVT: Ola är inte välkommen och Ola Lindholm tvingas ta  

timeout från Kamratposten som inte har någon täckning i texten i övrigt. Tidningen har alltså 

vinklat flera av rubrikerna så pass kraftigt att sanningshalten har försvunnit på vägen. Något annat 

som är utmärkande för i stort sett alla artiklarna om Lindholm är att de inte innehåller särskilt  

mycket ny information utan mest återberättar det som har hänt och det som har skrivits tidigare. En 

stor del av texterna fylls således ut med ”gammal” information och något som hade kunnat bli en 

notis eller en kortare text får därmed större utrymme i tidningen. Jag anser därför att det är tydligt  

att Expressen har strävat efter att skandalisera händelsen för att kunna motivera ständiga 

uppföljningar och en omfattande rapportering som sträcker sig över en längre tid samt att den 

massiva rapporteringen har syftat till att övertyga läsarna om händelsens relevans. 

 

Rapporteringen är dessutom väldigt personinriktad. Lindholm angrips både i egenskap av 

privatperson och offentlig person även att det inte finns några som helst belägg för att han skulle ha 

varit påverkad i samband med tv-inspelningar där barn har varit närvarande och kan ha farit illa 

eller att han skulle ha misskött sitt arbete. Snarare tvärtom. BRIS hyllar hans insats inom 

organisationen, Bonnier Tidskrifters vd beskriver honom som en omtyckt medarbetare och en bra 

chef och SVT agerar i mitt tycke i panik när de till och med klipper bort honom ur redan inspelade 

program eftersom de känner påtryckningar från media. Men inte nog med att media framställer 

honom som en oansvarig, omoralisk och oseriös person – han pekas även ut som en lögnare som har 

något att dölja. Så här skriver Expressen i artikeln som har nämnts ovan: ”Trots att både polisen och 

rättsmedicinalverket slår fast att Ola Lindholm hade kokain i kroppen nekar han dock till brott.  

Samtidigt vägrade han i ett polisförhör igår att svara på frågor om han tidigare använt narkotika.” 

Att Lindholm varken erkänner sin skuld trots bevisen som talar emot honom eller berättar vad det 

egentligen var som hände med hänvisning till ”att det är viktigare att behålla mitt privatliv” ger 

ytterligare dimension till historien. Det är upprörande och provocerande för både medierna och 

läsarna att inte få några svar och öppnar upp för spekulationer som inte är till Lindholms fördel.  

Som han själv säger så är det ett straff som han är beredd att ta, samtidigt som har all rätt i världen 

att inte svara på frågor. Något som omvärlden borde acceptera och respektera.
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Hur man blir behandlad i media beror ofta på ditt personliga varumärke (Pihlblad, 2010) och i 

texterna beskrivs Lindholm som folkkär, seriös, populär, omtyckt som chef och medarbetare, 

trovärdig och barnkär. I och med att han har jobbat inom barnbranschen under lång tid, har ett 

välkänt ansikte och dessutom sitter på höga positioner inom flera företag och organisationer har han 

ett stort ansvar som barnprofil. Den här bedömningen i kontrast till Expressens åsikter och 

värderingar gällande att det är olämpligt att jobba med barn om man har ertappats med droger i  

kroppen – om det så bara har hänt en gång – är tillräckligt för att Lindholms fall ska bli högt och 

brutalt. Thomas Mattsson har hela tiden hävdat att tidningen hade ett ordentligt underlag för den 

första publiceringen, men hur det kan komma sig är ett mysterium. I det läget fanns nämligen ingen 

misstanke. Inget åtal. Bara ett lämnat urinprov som kan ha tagits i ett helt annat syfte än att styrka  

brott. Om uppgifterna kom från polisen borde väl Expressen ha skrivit ut det i och med att de har 

offentliggjort alla andra källor? Vi kan dra paralleller till USA där journalister får allt svårare att  

hålla sig till sanningen i takt med att behovet av spektakulära, häftiga och sensationella nyheter ökar  

samtidigt som pressen på att producera texter under kortast möjliga tid stiger. Nu spekulerar även 

jag, men det skulle faktiskt kunna vara så att Expressen har dragit egna slutsatser utifrån det 

lämnade urinprovet och att ”källan med insyn” har hittats på för att stärka trovärdigheten i texten.  

Oavsett hur det faktiskt låg till så har nyheten nått det offentliga rummet i och med Expressens 

publicering. Och sättet de har presenterat artikeln på, allt ifrån rubriken och tonen i texten till  

sammanfattningen av Lindholms karriär och exploateringen i tidningen, tyder på att Expressen har 

velat skandalisera händelsen. 

Att själva händelsen är överspelad syns på den sista texten som ingår i analysen. Tidigare gavs fallet 

Lindholm oändligt utrymme i tidningen och bakgrunden till händelsen upprepades i alla texter. Den 

här nyheten blir bara en liten notis som glider relativt obemärkt förbi. Det är lite som Thompson 

(2000) säger. Sensationsnyheter fungerar visserligen som spännande underhållning för läsarna, men 

i övrigt gör de inte några större avtryck och glöms snabbt bort när nästa skandal uppdagas. Även det 

här stärker tesen om att Expressen skandaliserade fallet Lindholm och gav det orimligt stora 

proportioner i förhållande till det egentliga intresset som kan skönjas i och med den sista artikelns 

längd. Som jag tidigare har redogjort för så används i huvudsak aktörer som styrker tesen om hans 

skuld. Eventuella förmildrande omständigheter eller andra förklaringar till de positiva testerna,  

exempelvis mediciner som kan orsaka liknande utslag, belyses inte alls. Fömodligen är det ett  

medvetet val som både reflekterar journalisternas syften och det faktum att sensationsjournalistik 

strävar efter att väcka uppmärksamhet, uppröra och underhålla – ofta på bekostnad av 

grundläggande journalistiska ideal som opartiskhet och allsidighet.
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6. Slutdiskussion 
Min analys har visat att fallet Lindholm har skandaliserats, att Expressens rapportering har brutit 

mot många av de pressetiska reglerna samt att publiceringarna har orsakat Lindholm och hans 

familj mycket lidande. Huvudsyftet med den här uppsatsen var att ta reda på om tidningen levde 

upp till de journalistiska idealen om en sann, relevant, allsidig, opartisk och objektiv rapportering i  

sin rapportering om Ola Lindholm. Svaret är nej. Både för att det i stort sett är omöjligt att uppfylla 

kraven samt att Expressen väljer att inte göra det. Det påverkar i sin tur uppgiften som oberoende 

opinionsbildare som är medias mest grundläggande uppgift.

SVT är ett bra exempel på hur enkelt våra tankar, åsikter och handlingar kan påverkas av media och 

vilka konsekvenser det kan få för enskilda. Från början stod de upp för Lindholm, men när 

testresultaten kom och hans lämplighet som barnprogramledare började ifrågasättas av Expressen 

(baserat på egna värderingar) plockades han snabbt bort. Inte för att SVT egentligen saknade 

förtroende för honom – i och med att dörrarna för ett eventuellt fortsatt samarbete när stormen har 

lagt sig står öppna – utan för att de påverkades av medierapporteringen. Moralpanik kallas det. 

Så länge som tidningar som Expressen fortsätter att vara beroende av lösnummerförsäljning har jag 

svårt att se hur något skulle kunna förändras på den här fronten. Det är väl snarare så att läsarna blir 

luttrade och att gränserna för vad som anses sensationellt flyttas längre och längre fram. Men så 

länge som publiken efterfrågar uppseendeväckande material kommer medias skrupelfria jakt på 

skandaler att fortsätta. Problemet är att en sådan utveckling sätter de pressetiska reglerna ur spel.  

Om privatlivet inte längre är heligt och det är fritt fram att bedriva sensationsjournalistik av en  

grövre modell riskerar även de journalistiska idealen, medias uppdrag och tidningarnas trovärdighet 

att tappa i värde till förmån för skandaliseringens vinstdrivande och genomslagskraftiga egenskaper. 

Och det är en mycket skrämmande utveckling.

6.1 Fortsatt forskning 

Med det i åtanke skulle det vara intressant att undersöka sensationsjournalistikens utveckling och 

hur långt fram gränserna egentligen kan flyttas innan någon säger ifrån. Och vem skulle det i så fall 

vara? Jag förstår att det kan vara ett svårt område att forska på och jag har i nuläget ingen konkret 

idé på hur man skulle gå till väga, men det vore mycket spännande läsning. Vad krävs exempelvis 

för att allmänheten ska få nog och inte längre vill köpa och läsa om skandaler? Kan en försämrad 

trovärdighet och en oseriös stämpling leda till att medierna själva tar ett steg tillbaka? Eller är det  

oundvikligen åt det här hållet det barkar eftersom nyfikenheten är människans svaga punkt? Behövs 
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det hårdare regler, det vill säga att definitionen ”allmänintresse” skärps så att pressen inte i  

efterhand kan gömma sig bakom den förklaringen och på så sätt rättfärdiga tvivelaktiga artiklar? Är 

straffet för att bryta mot god publicistisk sed för lågt för att ha önskad effekt? Måste skyddet av den 

personliga integriteten instiftas i grundlagen för att bevaras i sin nuvarande form? 

En annan möjlighet är att utveckla den här studien ytterligare. Eftersom den kritiska 

diskursanalysen inte tar hänsyn till publikens tolkningar (Nord & Strömbäck, 2004) vore det 

intressant att göra en studie av hur läsarna uppfattade Expressens texter om fallet Lindholm. 

Överensstämmer publikens åsikter med mina eller skiljer de sig åt? Uppfattar den stora massan 

artiklarna på samma sätt eller inbjuder texterna till personliga tolkningar (Hultén, 1996)?  

Likaså vad det är som gör att olika personer drabbas olika hårt av en medieskandal skulle kunna 

vara ett uppslag för vidare forskning . Är det enbart hur man bemöter medias uppgifter som spelar 

roll eller ligger det något i Pihlblads (2010) resonemang om att ”desto mer aktad och väl omskriven 

en person är i media, desto högre blir fallet när han eller hon blir ifrågasatt för sina handlingar”? I 

hur stor utsträckning påverkar egentligen personens image och varumärke en skandals utveckling? 

Och utifrån det – spelar det någon roll om du erkänner brottet eller inte?  
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Bilaga 1 – publicitetsreglerna

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och 

allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 

medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan  

faktaredovisning och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 

påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i  

lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har 

fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell  

kommentar.

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som 

rör den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett  

uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 

anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 

och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande.
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Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder  

eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage 

eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta  

kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att  

anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 

fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön 

eller annat, som gör en identifiering möjlig.

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.
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