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Abstract 
Doping cases in Swedish media  

- A qualitative textual analysis of the Swedish sports journalism 

The purpose of this essay is through a qualitative textual analysis, examine how Swedish 

sports journalism portrays two Swedish doping scandals in three Swedish newspapers and 

tabloids. This essay will, in its stage of analysis, relate to three relevant theories regarding 

scandals, nationalism and discourse. The first theory about scandals were appearing in all 

articles thanks to the five main points from the Thompsons theory. It was also noticed by the 

journalists’ use of words related to scandals. Billig’s theory about nationalism was also 

proved by the journalists and their articles through their disapproval of the two athletes 

doping. The discourse theory turned out to be a useful tool for the analysis of the articles. The 

theory made it possible to use different instruments to help the analysis Altogether, 34 articles 

were analyzed by a qualitative text analysis method. The result of the analysis found three 

main themes. First, the articles were written differently depending on when they were written. 

Secondly, every article about the athletes could, according to the scandal theory, be 

considered as a scandal. Last, journalists demonstrated nationalism through the absence of 

words such as Sweden or Swedish. Further, the studied material showed that the journalists 

are critical, scrutinizing, but also not impartial. The conclusion of studying the 34 articles 

combined with the theories and the method was that depending on what time and which 

athlete, the articles were written differently by the journalists. Lastly, the result showed that 

the previous research, although it showed that journalists are both objective or not, was 

relevant and proven in the essay.  

 

 

 
 
 
 

 

Nyckelord: Doping, sportjournalistik, nationalism, skandal, diskurs, kritisk lingvistik, 

kvalitativ textanalys, svenska medier 
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1. Inledning och bakgrund 

I nyhetssammanhang talas det ofta om stora skandaler. Skandaler där kända skådespelare varit 

otrogna, politiker fuskat med tv-avtal och mutor tagits emot av bankdirektörer. Inom idrotten 

berättas det om feldömda straffar, regelvridningar och inte minst, doping. Sportjournalister 

världen över rapporterar om otillåtna preparat och idrottare som använt sig av för att höja sina 

prestationer. Den förre svenska landslagslöperskan Malin Ewerlöf menade i ett uttalande att 

”doping är alltid det största sveket” (artikel 22). Att ställa sig frågan hur då doping rapporteras 

i medier är därför både relevant och intressant. Hur rapporterar svenska medier och svenska 

sportjournalister om dopingfall och inte minst, de svenska? 

 

Till att börja med har många röster höjts huruvida sportjournalistiken är en genre värd att ta 

på allvar. Göran Eriksson anser att ”sportjournalistiken har knappast rollen som saklig eller 

kritisk granskare” och syftar då till att många gånger blir sportjournalisterna ”påhejare” eller 

fans av svenska idrottare (2006: 232). I sin tur menar Ulf Wallin att personifiering av 

idrottarna i rapporteringen blivit vanligare och det har gjort att efter 1970-talet försvann 

amatöridealen inom sportjournalistiken. Enligt Wallin blev den mer granskande och 

nyhetsrapporteringen blev mer professionell och lik den övriga journalistkåren (Wallin: 

1998). Vidare anser Billy Ehn att sportjournalistikens hyllningar rent känslomässigt till 

idrottarna fyller på det nationalistiska likt att det tilltalar åskådarnas känslor av en slags 

kollektiv tillhörighet (1993: 213). Intressant hur först Wallins och Erikssons åsikter om 

sportjournalistik skiljer sig. Även Ehns tankar om nationalismen i sportjournalistiken är 

intressant, går den att finna i dagens rapportering om svenska idrottare? 

 

Då tidigare forskning alltså visat på olika perspektiv av sportjournalistik är det därför relevant 

att analysera detta. Denna uppsats kommer att undersöka hur svensk sportjournalistik skriver 

om två svenska idrottare och deras dopingfall. Med hjälp av tidigare forskning likt Wallin, 

Ehn och Eriksson samt teorier och en kvalitativ metod kommer sammanlagt 34 artiklar från 

Sveriges tre största tidningar att analyseras. Dessa artiklar handlar om de svenska idrottarna 

Nicklas Bäckström och Abeba Aregawi som båda testades positivt för doping.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kvalitativ textanalys undersöka hur svensk sportjournalistik skildrar två 

svenska dopingskandaler i tre svenska dags- och kvällstidningar.  

1. Hur framställs idrottarna och deras dopingfall i artiklarna? 

2. Hur skiljer sig rapporteringen av dopingfallen åt? 

3. På vilket sätt konstrueras svenskhet i artiklarna? 

4. Hur framställs artiklarna i förhållande till skandalteorin? 

1.2 Abeba Aregawi och Nicklas Bäckström 

Medeldistanslöparen Abeba Aregawi föddes år 1990 i Etiopien och byn Adigrat. Under 

tonåren började hon tävla och flyttade till huvudstaden Addis Abeba för att studera. I staden 

träffade hon även sin man som hon ett par år senare flyttade med till Sverige. Efter sin flytt 

ansökte Aregawi om svenskt medborgarskap och började senare representera landet vid stora 

mästerskap (www.abebaaregawi.se). I medierna har det gått att läsa om hur Aregawis 

avstängning trädde i kraft efter att hon under januarimånad 2016 testats positivt i ett 

dopingtest med den förbjudna substansen meldonium i kroppen. I månadsskiftet mellan 

februari och mars samma år blev historien om Aregawis positiva dopingtest allmänt känd och 

Aregawi själv valde att åka till Etiopien. Genom sin agent och i samtal med 

Friidrottslandslagets förbundskapten Karin Torneklint, svor hon sin oskyldighet.  

Ishockeyspelaren Nicklas Bäckström föddes i Valbo, Sverige år 1987 och började under 

tidiga tonår att representera ishockeyklubben Brynäs IF. Efter landskamper på junior- och  

A-landslagsnivå draftades han 2007 av Washington Capitals i NHL där han fortfarande spelar 

idag (www.eliteprospects.com). Medier rapporterade efter OS- kvartsfinalen 2014 att 

Bäckström testats positivt för doping. Hans avstängning från OS-turneringen trädde i kraft 

samma dag som Tre Kronor skulle spela OS-final i Ishockeyturneringen i Sotji. Finalen 

spelades 23 februari 2014 och det utan Bäckström som timmar tidigare stoppats för att han 

haft för högt värde av ämnet pseudoefedrin. Bäckström menade på att det var hans 

allergimedicin, Zyrtec-D, som gett utslag. Enligt svenska medier påstod Ishockeylandslagets 

läkare Björn Waldebäck, som gav klartecken åt Bäckström att äta den, att tidpunkten av 

medicineringen i förhållande till dopingtestet, var problemet. 
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1.3 Doping 

Begreppet doping innefattar två teman som först syftar till att förbättra mänsklig prestation på 

ett artificiellt sätt. Begreppet menar också på den illegitim strategi, alltså en olaglig handling. 

Vad som är olagligt inom doping har alla olika bild av men stora organisationer som 

Internationella olympiska kommittén och även sportjournalister betraktar doping som något 

mer skandalöst. Vart gränsen av denna prestationshöjande metod går är under ständig 

diskussion där det finns såväl etiska som medicinska tvivel. Etiskt sätt ses doping som en 

överträdelse av främst normen av idrottarnas oskrivna regel att tävla rent och rättvist 

(Hoberman: 1992: 100–109).  

Användandet av ordet doping eller dopning började främst genom att dopning användes aktivt 

i sammanhanget under 1990-talet i Sverige, innan syftade ordet till en kunskap inom ellära. 

Lagrådet ville då att doping skulle ersätta som rätt begrepp i sammanhanget men mötte först 

på motstånd då det inte ansågs vara rätt svenska. Till slut ändrades innebörden av dopning 

men fortfarande används doping främst i det svenska språkbruket. Enligt Svenska Akademins 

Ordlista är båda orden godkända att använda (www.rf.se) men i denna uppsats kommer endast 

doping att användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rf.se)/
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2. Tidigare forskning 

Först kommer inledningsvis sportjournalistik att presenteras innan tidigare forskning inom 

tidigare dopingfall. Sist ges McQuail och Johanssons resonemang om Jörgen Westerståhls 

objektivitetsmodell.  

 

2.1 Sportjournalistik 

Då nyhetsjournalistiken enligt Erik Fichtelius vill vara noggrant objektiv (2008: 13–23), har 

det som tidigare nämnts i inledningen diskuterats huruvida sportjournalistiken är det. David 

Rowe anser att det finns en känsla av hierarki inom de olika journalistgenrerna varav sporten 

med sina lättare ämnen därför hamnar längre ner. Till skillnad från tyngre ämnen som politik 

och pjäser ses sportjournalistikens rykte som mindre bra än idag i diskussioner om 

professionell prestige, de historiska bilderna verkar påverka imagen (2004: 41). Å andra sidan 

verkar inte Ulf Wallin hålla med om sportjournalistikens låga rang. Wallin har tittat på hundra 

års sportrapportering i svensk press och anser sig se att amatöridealen minskat och 

professionaliteten ökat inom sportjournalistiken (1998). Återigen en motsägelse, denna gång 

från Rose, mot Wallins teori.  

 

2.2 Nationalism inom sportjournalistik 

Göran Eriksson menar i rapporten Mediernas vi och dom att genom sitt språkbruk kan 

sportjournalistiken hjälpa till med våra föreställningar. Föreställningar om vad som är 

”svenskt” och vad som ingår i den ”svenska” gemenskapen. Samtidigt menar han att det kan 

peka ut vad som är ”osvenskt” och inte bör tillhöra denna typ av gemenskap (2006: 226). 

Forskaren Billy Ehn anser att i sportens värld är det helt tillåtet att visa nationalistisk känsla 

och exempelvis sjunga med i den svenska nationalsången. I andra sammanhang ses denna typ 

av aktion nästan som besvärlig och obekväm. Enligt Ehn måste idrottarnas prestationer 

översättas från fysiska till symboliska och ha mer mångtydiga budskap, vilket är 

sportjournalistens uppgift (1993: 215).  

 

Intressant i detta fall hur både Eriksson och Ehn har sina definitioner av hur nationalismen 

används i sportjournalistiken. Eriksson menar på att journalisterna på ett vis formar våra sätt 

att se det svenska på medan Ehn i sin tur menar att det är journalisterna jobb att förmedla 

idrottarens egna nationalistiska känsla. Tänkvärt här är på vilket sätt skribenterna i detta fall 
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förmedlar nationalismen. Eftersom de båda två författarna verkar vara överens om att 

nationalismen är tydlig inom sportjournalistiken är det därför relevant att analysera. Nedan 

följer ett exempel på en studie samt en avhandling inom sportjournalistik, nationalism och hur 

tidningarna rapporterat om svenska dopingfall.  

 

2.3 Dopingfall i svenska medier 

År 2005 publicerades en fallstudie vid namn Offret, slarvern och fuskaren i Svenska 

idrottshistoriska föreningens årsskrift, skriven av fil.dr. Björn Sandahl och författaren Lars 

Bredelius. Studien är relevant att benämna som exempel på tidigare forskning då den 

studerade reaktionerna i Aftonbladet och Expressen efter tre specifika dopingfall mellan 1968 

och 1984. Likt denna uppsats berörs medierapporteringen och sportjournalisternas artiklar om 

fallen. Sandahl och Bredelius menar i sin fallstudie att den svenska kvällspressen blivit mer 

dramatiserad och att det skiljer sig från fall till fall hur rapporteringen gått till.  

 

I doktorsavhandlingen Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige 

(Hamqvist: 2009) berörs såväl svenska som internationella dopingskandaler. Hamqvist 

redovisar i sin bok hur rapportering av skandalerna har gått till, relationen mellan medier och 

sport samt mycket fakta om mediesportskandaler och doping i allmänhet. I inledningen säger 

författare Hamqvist att studiens ändamål är att undersöka vad som är kännetecknande för 

artiklar i svensk press när det gäller doping av elitidrottare som blivit känt i svenska medier 

(Hamqvist: 2009: 9–10). Det frågas hur rådande normer i samhället och överträdelser av 

regler rapporteras i samband med dopingfall inom elitidrotten mellan 1996 och 2004. 

Hamqvists studie väljer främst att lyfta aspekterna om mediernas faktiska innehåll, vad 

medieinnehållet säger om samtiden samt tidningsartiklarnas innebörd. I delstudie 1 där 

Hamqvist studerat dopingfallen i medier mellan 1996–2004 blir resultatet att den intensiva 

bevakningen de första dagarna efter fallet avtar några dagar senare. Tidningarna väljer också 

att främst använda sig av eget material istället för inköpta texter. I artiklarna får olika berörda 

personer i idrottarnas närhet kommentera mest (2009: 110–111).  

Dessa två bidrag till forskningen om dopingskandaler och svensk sportjournalistik samt dess 

rapportering kommer att förhoppningsvis att bli intressanta att jämföra med resultatet och 

analysen. Denna uppsats har många likheter med såväl Hamqvist som Sandahl och Bredelius 

studier men skiljer sig på andra sätt. De två tidigare studierna undersöker dopingfall från 

svenska men även utländska fall vilket denna uppsats inte kommer att göra. Studierna 
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fokuserar även på tidigare dopingfall och berör nästan inte 2000-talets fall och aldrig 2010-

talets. Istället kommer denna analys och uppsats kunna bidra till en annan och nyare bild av 

rapporteringen av svenska dopingfall i svensk sportjournalistik.   

2.4 Nyheters objektivitet 

Denis McQuail skriver i sin bok Media preformance (1992) om ett sätt att analysera 

mediernas demokratiska uppdrag. I detta fall syftas det på idéer om objektivitet som ses 

genom en normativ modell där insamling, behandling och spridning av information sker. 

Denna tidigare forskning bygger på såväl mediernas oberoende, en enligt McQuail 

nödvändighet för opartiskhet och sanningsenlighet. Vidare väljer McQuail att använda sig av 

Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell (Westerståhl: 1983 i McQuail: 1992) för att bedöma 

nyheters objektivitet (se Modell 1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Denna objektivitetsmodell försöker Bengt Johansson att förklara i Handbok för 

journalistikforskning. Johansson börjar då med att förklara hur objektiviteten delas i två delar, 

saklighet och opartiskhet. Hos saklighet är kravet att nyheten ska vara sann samt relevant. Att 

sanningsenligheten ska finnas är centralt men trots svårigheterna med att studera det är 

relevanskravet än svårare. Detta att själva måttstocken för vad som är relevant är svårbedömd 

och att läsarens subjektiva bedömning i många fall avgör (2015: 189–192). 

 

På andra sidan är kravet på opartiskhet det centrala begreppet när det kommer till empiriska 

analyserna. Sker en tvåpartskonflikt, vilket är det vanligaste, är det viktigt att båda parter blir 

lika behandlade. Sist ska även kraven på en neutral presentation och relevans finnas. Det 

innebär att ord och uttryck inte ska påvisa journalistens eventuella ställning i fallet eller hos 

någon av parterna (2015: 192–194). 

Objektivitet 

 
Saklighet Opartiskhet 

Sanning Neutral 
presentation 

Relevans Relevans 

Modell 1 
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3. Teori 

Till det teoretiska kapitlet i denna uppsats är John B. Thompsons teori om medieskandaler 

först ut. Den innehåller fem stycken karaktäristiska drag för medieskandaler vilket i texten 

presenteras noggrant. Teorin är relevant eftersom en nyhet om en svensk elitidrottare som 

antingen dopat sig eller blivit anklagad för doping blir en stor medial nyhet. Då doping i 

Sverige (och även utomlands) är strängt förbjudet (www.rf.se) ses idrottsstjärnornas 

överträdelse av reglerna som en smärre skandal i medier. Därför passar Skandalteorin in i 

analyseringen av svenska dopingfall i svensk sportjournalistik.   

 

Michael Billigs teori om den banala nationalismen att presenteras sedan. Eftersom tidigare 

forskning finns om sportjournalismens nationella anspelning i texter är denna teori om 

uttryckandet av ord och nationell tillhörighet, användbar. Sist kommer diskursteori att 

presenteras som inledning till metodkapitlet och de metodologiska verktygen.  

 

3.1 Skandalteorin 

James Lull och Stephen Hinerman har i sin bok Media Scandals (1997) samlat ett flertal olika 

författare som skrivit olika teorier om medieskandaler. Den mest intressanta för denna uppsats 

är John B. Thompsons Scandal and Social Theory (Hinerman och Lull: 1997: 34–64).  

 

Enligt Thompson (Hinerman och Lull: 1997: 37–39) började ordet skandal att dyka upp redan 

på 1500-talet i de europeiska språken. Ordets tidigare ursprung kom redan från det tidiga 

Grekland där då ordet skandalon användes i termer som ett moraliskt felsteg. I det engelska 

språket började ordet skandal senare användas för att beskriva en handling eller händelse som 

skadat någons rykte. Idag syftar ordet främst till tillfällen eller aktioner som av samhället 

anses som överträdelser. Dessa anses vara tillräckligt allvarliga för att bli allmänt kända. 

Thompson väljer sedan att presentera en modell för vilka karaktärsdrag han anser att olika 

skandaler anses ha (Hinerman och Lull: 1997: 39). Modellen innehåller dessa fem punkter.  

 

1. Deras uppkomst innehåller en överträdelse gällande olika normer, moral osv. 

2. Någon utomstående får reda på händelsen/handlingen, dessa kallade icke-deltagare. 

3. Några icke-deltagare stödjer inte händelsen/handlingen och kan bli illa berörd av det. 

4. Några icke-deltagare uttrycker ogillande och kritiserar händelsen/handlingen publikt.  

5. Avslöjandet och fördömandet av händelsen kan förstöra den inblandades rykte.  
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Att bryta mot normer och strunta i moralen är enligt Thompson den mest självklara aspekten 

till vad som skapar en skandal. Visst, det finns en stor variation om vad som sägs vara rätt och 

fel gällande regler, värderingar, moral och normer med det finns delar som Thompson kallar 

för ”skandalkänslighet”. Dessa syftar bl.a. på den socialhistoriska kontexten och hur det sett 

ut och betytt över tid, och gör, för människor. Detta gör att människor givetvis påverkas olika 

beroende på vad de anser tillhör normen eller liknande (Hinerman och Lull: 1997: 39–42). Låt 

oss tänka att en domare som ska döma Fotbolls-VM tagit emot mutor av ett av landslagen han 

ska döma i en kvartsfinal. Domaren har i detta fall brutit mot normerna och även regler som 

säger att detta inte är tillåtet.  

 

Någon utomstående, i vårt exempel möjligtvis medier eller fans, behöver sedan få reda på 

skandalen för att den ska bli allmänt känd. Skulle exempelvis huvuddomaren och 

linjedomarna vara de enda som kände till mutorna vore det ingen skandal. Det är först när 

utomstående, kallad av Thompson för icke-deltagare, får reda på det som det kan bli en 

skandal. Undantag finns i fall av korruption för att stoppa någon ifrån att göra det publik 

(Hinerman och Lull: 1997: 42–43). Förutom att det blir känt för allmänheten så behövs också 

ett missnöje för att en skandal ska bli till. Icke-deltagarna måste känna att 

händelsen/handlingen bryter mot normer, moral och regler som tidigare nämnts. De måste 

också känna att det någonstans inte är acceptabelt enligt dem själva och deras principer 

(Hinerman och Lull: 1997: 43–44).  

 

Vidare anser Thompson att icke-deltagare även måste uttrycka sitt missnöje och sedan 

uttrycka sina känslor eller tankar kring händelsen/handlingen för att det ska kunna kallas en 

skandal (Hinerman och Lull: 1997: 44–46). Om inte någon uttrycker sitt missnöje eller andra 

känslor över skandalen eller överträdelsen, finns ingen skandal. I domarexemplet kanske 

fallet blivit uppdagat i medier och hela världen får reda på det. Fans från andra landslag eller 

liknande protesterar eller använder sociala medier för att uttrycka sin frustration och 

besvikelse. Under det sista kriteriet finns aspekten att skandalens eftermäle kan förstöra ryktet 

för den eller de som är involverade i den (Hinerman och Lull: 1997: 46–48). Eftersom 

människor kommunicerar med varandra på olika sätt, inte minst genom medier, är detta 

givetvis en av konsekvenserna av en skandal. Inte ovanligt heller är att de inblandade i 

skandalen väljer att inta försvarsställning för att skydda sitt namn eller rentvå det. Domaren i 

detta fall börjar möjligtvis försvara sig att och mena på att det inte hänt. Att ryktet skadas kan 

i detta fall innebära att domaren inte längre är betrodd att döma längre.  
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3.2 Den banala nationalismen 

I Michael Billigs bok Banal nationalism menar han att det finns symboler och vanor som 

påminner oss om vår nationalitet och att den ska vara värd att hedra och försvara (1995: 122–

127). Kristina Boréus menar att ordvalen kan ge oss information om den banala 

nationalismen. Vardagsord och uttryck som kan bygga upp relationer mellan idrottaren och 

läsaren. En sportkrönika säger Boréus är ett vanligt ställe att hitta dessa ord där texterna kan 

innehålla uttryck som ”har haft ett helvete” eller ”fixade en superskräll”. Detta är exempel på 

hur vi kan dras in subjektivt och vardagligt i den banala nationalismen, vi gör oss delaktiga i 

idrottarens prestationer eller liv (Ahrne och Svensson: 2011: 143).  

 

För uppsatsen är denna teori intressant att kombinera med inte minst Göran Erikssons (2006: 

226) tidigare forskning om att språkbruk kan hjälpa sportjournalister med läsarnas 

föreställningar om vad som är ”svenskt” och vad som ingår i denna ”svenska” gemenskap. 

Enbom och Carlssons (2015: 212–213) tidigare forskning om sportjournalistiken går också att 

koppla ihop med Billigs. De två författarna menar att sportjournalisters hyllningar till 

idrottarna visar på det nationalistiska och känslan av ett kollektiv som även nämnts av Billig.  

Analysen av materialet kommer ha hjälp av den tidigare forskningen av Eriksson, Enbom och 

Carlsson samt Billigs teori om den banala nationalismen.  
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3.3 Diskursteori 

Innan diskursteorins användning i uppsatsen ska förklaras, måste det komplexa begreppet 

diskurs tydliggöras. En diskurs är något som varierar beroende vilken analytisk inriktning den 

tar. Diskurser är språkliga praktiker (Ahrne och Svensson: 2011: 151–152). Laclau och 

Mouffes definitioner av diskursteori handlar om att den sociala världen är konstruerad efter 

diskursen och diskursen kan i sin tur vara varierande. Teoretikerna menar även att det finns en 

diskursiv kamp, att språket är instabilt i sig och kan ständigt diskuteras och skifta. Laclau och 

Mouffe menar även att alla sociala praktiker samt handlingar kan rymmas i diskursen 

(Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 13). Att den sociala världen skulle vara konstruerad 

efter diskursen är något vi skulle kunna se i artiklarna där diskursen i sig styr vilken riktning 

artiklarna hamnar. Om den sociala världen skulle vara formad efter en diskurs som skulle 

innebära att Bäckström eller Aregawi vore skyldiga beror det på något. Likväl att diskursen 

skulle peka på deras oskyldighet, beror det på något annat. Genom diskursteorin kommer 

detta att redas ut. Språket kan skifta och diskuteras efterhand menar Laclau och Mouffe.  

 

Vidare är diskursteori inte en avspegling av världen utan är istället konstituerande. 

Människorna och samhället ger mening och även betydelse åt det materiella och personerna, 

här skapas även betydelse av ett begrepp (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 26). Vidare 

menar Laclau och Mouffe att allting är diskurser men deras betydelse kan aldrig bestämmas 

helt. Dessa sociala fenomen blir aldrig kompletta och pågår i ständig kamp i sina definitioner 

av samhället (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 25-31). Inom diskursteorin hör 

identifieringen av talaren och dess representation av andra grupper till det centrala (Phillips 

och Winther Jørgensen: 2000: 176). Detta kan kopplas till hur journalisterna väljer att 

presentera de människor som omnämns i artiklarna. Hur representeras de och vilket utrymme 

ges dem. 

 

För att ha användning av diskursteorin i praktiken och uppsatsen går det även att använda 

metodologiska verktyg som hjälpmedel. Phillips och Winther Jørgensen skriver att den 

brittiske lingvisten Norman Fairclough använde sig bland annat av kritisk lingvistik i sina 

textanalyser (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 73). I diskursiva analyser menar de två 

författarna också att modalitet är bra använda i nära textanalyser (Phillips och Winther 

Jørgensen: 2000: 87–88). Vad dessa innebär kommer presenteras lite senare under 

metodavsnittet. 
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4. Material och avgränsning 

De två dopingfallen och idrottarna Nicklas Bäckström och Abeba Aregawi, har båda många 

artiklar skrivna om sig och dessa två fall har blivit väldigt omskrivna i medier. De är båda 

kända idrottare i Sverige och representerar respektive landslag. De kan därför också kopplas 

till teorierna om nationalism och skandaler och diskursteorin som hjälper till vid främst 

analyseringen, därför är de två relevanta. Det stora urvalet av artiklar om dem gör även att det 

blir mer intressant att studera hur tidningarna och journalisterna valt att skriva artiklarna. De 

artiklar som tas med är alla över 300 ord och handlar om huvudpersonerna i sig. Artiklar med 

över 2000 ord har inte bedömts som relevanta då de istället gått över i en allt för berättande 

karaktär. Journalisterna är i de längre, berättande artiklarna medvetet subjektiva då de berättat 

om sina känslor kring platser, personer eller tillfällen. Artiklarna blir antingen väldigt nära 

eller kan istället betraktas som reportage vilket inte är avsett att analyseras. Artiklar där fokus 

ligger på andra fall eller någon annan person i fokus kommer ej att analyseras och delar i 

artiklar som tidslinjer eller ren information kommer heller inte analyseras. De är inte relevanta 

i och med att artiklarna ska handla om idrottarna samt att informationen har inget med 

journalistens skrivande att göra. De kan därför inte kopplas till exempelvis den tidigare 

forskningen eller Thompsons teori om skandaler. Även krönikor och andra typer av klara 

subjektiva texter kommer inte att tas med av just den anledningen. De valda artiklarna som 

kommer att studeras kommer från Sveriges tre största tidningar. Dessa tre är Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter. Någon skillnad av tidningar gjordes inte utan de valdes helt 

enkelt för att de är störst.   

 

Sammanlagt finns det 63 artiklar om Abeba Aregawi mellan den valda datumen (1/3 2016 – 

1/4 2016) och 76 stycken om Nicklas Bäckström (24/2 2014 – 24/3 2014). Detta är antalet 

artiklar baserade på en sökning av idrottarens för- och efternamn inom de valda datumen som 

är skrivna av journalisterna på någon av de tre tidningarna. Dessa artiklar går att hitta hos 

artikelsöktjänsten Retriever. Av dem kommer alla de godkända artiklarna om Aregawi att 

analyseras, det vill säga 15 stycken. I Bäckströms fall fanns 20 stycken artiklar som ansågs 

godkända, de kommer alla att analyseras. Sammanlagt undersöktes alltså 34 stycken artiklar.  

Eftersom sista punkten av Thompsons teori om skandaler syftar till att den eller de berördas 

rykte kan förstöras efter skandalen bör därför alla godkända artiklar analyseras. Detta för att 

kunna utläsa om skandalens eftermäle gjort någon skada för idrottarnas image eller rykte. 

Denna typ av urval, av artiklar i detta fall, kallas för klusterurval och bygger på att något väljs 
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i flera steg (Ekström och Larsson: 2010: 93). Först definierades det vilka tidningar som 

artiklarna skulle väljas från. Sedan skedde ett urval kring vilka idrottare och vidare vilka 

urvalskriterier de artiklarna skulle ha och inom vilka datum.  
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5. Metod 

Artiklarna från de tre tidningarna kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalys. 

Textanalysernas syfte är att bryta ner artiklarna i mindre delar och teman samt ställa frågor till 

texten för att utvinna den information som finns (Ekström och Larsson: 2010: 170–175). Efter 

det är tanken att frågor ska ställas utifrån en modell av Kristina Boréus som återfinns i boken 

Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson: 2011).  

 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Samhällsforskare vill hela tiden veta och begripa mer om samhället. Därför behövs texter 

läsas, bilder studeras, människor frågas och deltaganden ske. Ur detta växte sedan den 

kvalitativa metoden fram. Som en nästan direkt motsats finns den kvantitativa metoden. En 

väldigt simpel förklaring till kvalitativ och kvantitativ metod är dess egenskaper att arbeta 

fram och analysera data på olika sätt. Säg att vi studerar en transkriberad intervju på ett par 

sidor. Den kvantitativa delen tittar exempelvis på hur många gånger ordet dopad nämns i en 

text, denna metod beräknar något. Ser vi till den kvalitativa metoden undersöker den snarare 

varför dopad används, i vilket sammanhang eller kontext. Det kvalitativa mäts inte utan 

studeras för att något finns, hur det finns och fungerar. Vilken betydelse skapas när de som får 

komma till tals i artiklarna uttrycker sig på ett visst sätt, har det en stor inverkan eller ens 

någon betydelse? (Ahrne och Svensson: 2011: 10–11). 

 

I boken Metodbok för medievetenskap beskrivs textanalys i början av kapitel 4: 

 

Textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa studier av texter. Inom medieforskningen 

finns det inte bara en slags textanalys, utan flera. /…/ Att analysera betyder att ställa frågor till 

något för att hitta svar. I texten ställer forskaren frågor till texten. /…/ För att besvara frågorna så 

exakt och fullständigt som möjligt behövs bland annat någon form av analytisk procedur  

(Østbye: 2003: 62).    

 

Fortsättningsvis förklarar författarna att textanalys kan ses som en ”generell beteckning för 

kvalitativa sätt att närma sig texter” (Østbye: 2003: 63). Trots att det finns många sätt att 

analysera texter på är en förutsättning att ett begrepp, perspektiv och en frågeställning finns 

för att analysen ska gå i rätt riktning. På sida 64 i samma bok refererar författarna till den 

brittiske medieforskaren Roger Silverstone. Silverstone menar att det är viktigt att skilja på 

vad och hur i en text, vad förmedlas och på vilket sätt förmedlas det. Vidare menar Østbye att 
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textanalyser inte har ett ensidigt recept utan att arbetssättet beror på vilka egenskaper den text 

du tänkt analysera har. Østbye menar även att textanalyserna måste ha ett syfte, varför något 

ska studeras och analyseras (Østbye: 2003: 69). 

 

Kristina Boréus textanalysmodell kommer att användas och bygger på olika analysfrågor som 

kommer från att man väljer ut sina texter och sedan analyserar dem steg för steg. Detta genom 

att ställa olika frågor om vad texterna innehåller och innebär. Frågorna som ställs beror på vad 

för typ av text som ska analyseras och till vilket syfte analysen är. I Boréus modell (se Modell 

2) kan vi se frågor ställas som ”vad underförstås”, ”vad påstås uttryckligen” och ”på vilket 

sätt försöker man övertyga”. Dessa är i modellen antingen inget, delvis eller helt 

omformulerade för att passa att uppsatsens syfte, frågeställningar och för att kunna analysera 

artiklarna (Ahrne och Svensson: 2011: 144–149). Med utgångspunkt från Boréus modell är 

denna anpassad efter lämpliga frågor för artiklarna. Frågorna i sig formades om även för att 

passa artiklarna i sig. Delar av Boréus egna modell var anpassade för andra texter än just 

artiklar vilket gjorde denna modell nödvändig att uppdatera. Modellen kommer att appliceras 

på varje artikel där samtliga frågor kommer svaras på för att få en jämn analysering. Eftersom 

Laclau och Mouffe anser att den sociala välden är konstruerad efter den rådande diskursen 

(Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 13) blir det därför intressant att se hur artiklarna 

anpassar sig åt den rådande diskursen. Kanske att olikheterna är stora, trots att samma 

analysmodell använts. Modellen som skapats (se Modell 2) kommer senare att användas i 

uppsatsens analys. 

 

Modell 2 

Analysfråga till texten 

1. Vad påstås uttryckligen? 

2. Argumenteras något för/emot?  

3. Försöker journalisten övertyga läsaren, i så fall hur? 

4. Vad underförstås? 

5. a) Vilka får komma till tals i texten? 
    b) Hur framställs de? 

6. Vilka omnämns i texten? 
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7. Vad framstår som ej acceptabelt? 

8. Vilka centrala ord och uttryck används? 

 

5.1.1 Metodologiska verktyg 

Innan vi kan titta närmare på de andra begreppen bör kritisk lingvistik förklaras mer ingående. 

Kristina Boréus menar att grundidén bakom verktyget är att varje språk ger oss en uppsättning 

val för hur man exempelvis kan beskriva ett skeende. När något inträffar kan vi tala om att 

saker händer, att någon handlar och oftast vem eller vilka som är deltagarna under det som 

sker. Vidare ger Boréus exempel på fullständiga och icke-fullständiga meningar där meningen 

”Många Hammarby-fans samlades för att börja färden mot Söderstadion” är en fullständigt, 

beskriven mening som går att tolka lätt. En annan mening likt ”Samlades inför färden till 

Söderstadion” saknar dock själva aktören och vem som gjorde färden. Detta att någon 

samlades inför något är ett förkortat sätt att referera till att exempelvis fans samlas för att gå 

till en Hammarbymatch. Enligt Boréus är denna typ av ”förkortning” en typ av 

nominalisering, ett uttryck för en process där aktörer är kopplade till handlingar men inte 

nämns eller preciseras vad de ska göra eller gjort (Ahrne och Svensson: 2011: 142).  

 

Som stöd till textanalysmodell kommer förutom den kritiska lingvistiken även nominalisering 

att användas som hjälpmedel under analysen. Vidare används ordet nominalisering som något 

där skribenten suddar bort enskilda personer och gör att den enskilde sätts in i ett kollektiv. 

Ett exempel på det är hur medaljörer eller stora idrottsliga prestationer faller under ”svenska 

prestationer” och den enskilde idrottaren snarare nämns i samband med detta. Medierna 

bygger upp ett kollektiv kring nationen, idrottarnas medaljer tilldelas alla svenskar (Billig: 

1995: 122–127). Även begreppet lexikalitet kan vara användbart i kombination med modellen 

för analysen av materialet. Lexikalitet beskrivs av Rosamund Moon som den process där ett 

ord eller en kedja av ord och morfem (ordens minsta delar) blir institutionaliserat och 

utvecklar sin egen speciella innebörd eller funktion (1998: 36). Exempelvis ger en ordbok oss 

en lexikal betydelse av vad ordet katt betyder men det kan inte ge oss all information om en 

katt. Lexikala ord innehåller öppna ordklasser som adjektiv, verb och substantiv. Röd, svensk, 

klättra och tavla är alla exempel på det. Vidare kan exempelvis ordet svensk letas efter i flera 

former, som svenskar, svensken och svenskan (Moon: 1998).  
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Ordet modalitet betyder ”sätt” och syftar på talaren eller skribentens grad av instämmande. 

Att säga ”jag gillar den här tröjan mycket” eller ”denna tröjan är ganska fin” är båda exempel 

på modaliteter där talaren förbinder sig med på olika sätt med sitt påstående. Vilken modalitet 

som sägs får konsekvenser för sociala relationer och betydelsesystem. En variant av modalitet 

är sanning. Där talaren instämmer helt i sitt påstående, som ”diskbråck drabbar vanligtvis män 

över 50 år” är ett exempel. Påståendet ”diskbråck kan drabba alla tonåringar” kan däremot 

uttrycka en del osäkerhet (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 87–88). Även Ekström och 

Larsson förklarar begreppet och det som sändarens sätt att markera sin inställning till något 

texten påstå (2010: 162).  

 

Dessa begrepp är alla användbara då de studerar ord och meningar värda att uppmärksammas 

tillsammans med hur deltagare i texten kan används av skribenten eller i vilket sammanhang. 

Därför passar begreppen väl ihop med textanalysmodellen.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Tanken med det insamlade materialet och analysen är också att en hög reliabilitet och validitet 

ska hållas. Med reliabilitet menas tillförlitlighet samt kvalité i insamlad och analyserad data. 

Viktigt här är att hålla koll på felkällor som eventuellt kan dyka upp. Validitet innebär 

giltighet eller trovärdighet. Att man ”mäter det man avser att mäta” (Østbye: 2003: 40).  

I denna uppsats är tillförlitligheten i allt från det insamlade materialet till källhänvisningar 

viktigt. Att materialet kommer från de tre valda tidningarna och att de valda datumen stämmer 

är viktigt för att analysen sedan ska vara trovärdig. Därför är det också viktigt att materialet 

studeras flera gånger och det noggrant. I en kvalitativ studie är mätfel ett vanligt 

förkommande uttryck. Exempelvis om vi använder fel mätinstrument får studien låg validitet. 

Det gäller därför att precisera vad man tänkt undersöka och gärna berätta varför för att 

mätfelen skall undvikas (Østbye: 2003: 41). I analysdelen i uppsatsen kan det innebära att 

artiklar undersöks trots att de inte faller in i den ram som satts upp för vad som ska 

analyseras. Det kan innebära att en artikel under 300 ord analyserats trots att den inte ska det. 

Precis som tidigare nämnt är det därför viktigt att materialet tittas igenom ett antal gånger för 

att undvika mätfel.  

 

En risk med att använda sig av en kvalitativ metod är att olika personer med olika bakgrunder 

och andra kunskaper kan få ett annorlunda resultat. Detta är naturligt eftersom vi alla inte har 



 19 

lika sätt att se på världen eller ens en text (Bergström och Boréus: 2005: 294–295). Även om 

hög reliabilitet och validitet hålls samt att mätfelen är minimala, kommer förmodligen 

resultatet se annorlunda ut beroende vem som analyserar. Trots denna risk för att få olika 

resultat är en kvantitativ undersökning uteslutet då metoden inte kan gå lika djupt in i texten 

som den kvalitativa. Som tidigare nämnt används en kvalitativ metod till för att se hur något 

fungerar och finns. Eftersom artiklar ska undersökas kan ordens betydelse som journalisterna 

använder variera och vara extra viktiga beroende på i vilket sammanhang de sätts i. En 

kvantitativ analys kan inte förmedla innebörden av ett ord, bara hur många gånger det 

återkommer eller finns i texten (Ahrne och Svensson: 2011: 10–11).  

 

Min egen bakgrund som idrottare har även haft sin påverkan på hur jag sett på rapporteringen 

av dopingfallen och även dopingtesten. Då jag själv gjort dopingtest en handfull gånger vet 

jag hur testet går till och hur pass delaktig idrottaren och den ansvarige från exempelvis 

dopingorganisationen är. Det har även påverkat hur jag sett på artiklarna eftersom jag i många 

fall förstått begrepp och sammanhang som kanske inte är helt självklara för den icke 

idrottsintresserade eller lika insatta.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultat och analys att vävas samman. Detta eftersom att de går mycket 

hand i hand och kommer kunna hjälpa varandra under kapitlets gång. Vidare kommer det 

insamlade materialet också att delas in i olika rubriker och teman. Det första och andra temat i 

resultatet kommer handla om hur sportjournalisternas rapportering om Aregawi och 

Bäckström skiljde sig och var olika beroende på dag. Vidare handlar det tredje temat om 

huruvida artiklarna om Aregawi och Bäckström kan ses som skandaler, är ordet 

”dopingskandal” godkänt att använda enligt Thompsons teori? Under tema eller rubrik fyra 

tittas det närmre på hur svenskhet representeras enligt Billigs teori, Boréus resonemang och 

om de båda går att använda fullt ut. Vidare resoneras det kring de likheter och skillnader i 

artiklarna som funnits. Artiklarna kopplas även till Westerståhls objektivitetsmodell för att 

bedömas och granskas vidare. Dessa teman och analyser kommer att varvas med 

textanalysmodellen och dess frågor samt den kritiska lingvistiken, de metodologiska 

verktygen och citat hämtade från artiklarna.  

 

De första två resultat- och analyskapitlen handlar skillnaden i rapporteringen under de första 

samt de sista dagarna om Bäckström och Aregawi. I dessa artiklar återfanns ett väldigt tydligt 

mönster, de första dagarnas väldigt intensiva rapporterande. Av de totalt 34 artiklarna som 

analyserades var 23 av dem publicerade under någon av de två första dagarna, dagen efter 

respektive händelse eller avslöjande. Precis som resultatet i Hamqvists (2009: 110–111) 

delstudie var bevakningen väldigt intensiv de första dagarna och avtog mer och mer ju längre 

tiden gick. Under dessa första dagar rapporterades det inte bara mer än vad det gjordes senare, 

rapporteringen såg även annorlunda ut. Vi börjar med att ta en titt på rapporteringen om 

Nicklas Bäckström och på artikel 3 och 12 för att se på typiska exempel på rapporteringen av 

de två idrottarna. Samtliga artiklar som nämns är alltså inte ensamma i sitt slag (om så inte 

nämns) utan typiska exempel på hur rapporteringen gått till. Analyserna har gjorts under 

samma villkor med likadana frågor till texterna. De har likheter i att de båda kräver att läsaren 

har kunskap om dopingfallet och känner till historien bakom varför Bäckströms sitter i denna 

sits. Det som är mest intressant med analysernas resultat är deras olikheter. Trots att det 

endast skiljer två dagar mellan artiklarna och att de nästan handlar om samma ämne, är de 

väldigt olika.  
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6.1 Nicklas Bäckström 

3. Tre Kronor rasar - går till hård attack på IOK: 'Så jävla inkompetent'  

24 februari 2014 – Aftonbladet 

12. Pressad på svar - Bäckström lägger över skulden på Waldebäck 

26 februari 2014 – Aftonbladet 

 

6.1.1 Oskyldig och skyddad 

 

”Tre Kronors lagledning är rasande på internationella olympiska kommittén. Pär Mårts och 

Tommy Boustedt anser att IOK med flit förstörde ett av de största ögonblicken i svensk ishockeys 

historia. - Det är ett justitiemord, dundrar Mårts och Boustedt” (Artikel 3).  

 

Artikel 3 är alltså publicerad dagen efter finalen och Bäckströms avstängning. Här ligger stort 

fokus på hur arga Tre Kronor och dess ledning är på IOK (Internationella olympiska 

kommittén) och hur många fel de måste rätta till. Att Tre Kronor och Bäckström blivit så illa 

behandlade att förbundskapten Mårts och landslagschef Boustedt liknar det med ett 

”justitiemord”. I detta fall visas det prov på nominalisering när Mårts och Boustedt i detta fall 

säger att ”det är ett justitiemord”. De gör här antaganden att vi både förstår vad ”det” i 

sammanhanget är samt att vi inte tolkar ordet justitiemord bokstavligt utan att det är deras 

subjektiva tolkning och kommentar om situationen. Nominaliseringen sker också 

kontinuerligt under dessa dagar av rapporteringen i form av kommentarerna och journalistens 

användning av orden fallet och oskyldige. Trots att Bäckströms namn inte nämns mer än 

någon gång per artikel tas det för givet att läsarna har koll på honom. Han benämns som både 

”fallet” och som ”oskyldig”. Detta trots att hans handling inte nämns i sammanhanget. 

Samtidigt som de intervjuade skyddar Bäckström, hjälper även journalisterna till. I artikel 1 

skriver journalisten att ”NHL:s mäktiga spelarfack rasar” och använder då inte minst ett 

känslomässigt uttryck som ”rasar” men försöker även bidra till en kollektiv tillhörighet (Ehn: 

1993: 213). Journalisten nämner aldrig ordet vi eller liknande men genom att lägga till ordet 

mäktiga efter NHL, stärker journalisten deras position som beskyddande och kraftfulla. 

Eftersom NHL är på Bäckströms sida och journalisten under denna del av rapporteringen 

också verkar vara det, försöker denne att övertyga läsaren att NHL är starka, mäktiga och 

kommer hjälpa den ”oskyldiga” Bäckström.  
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Något som i kontexten också är intressant är hur endast Boustedt och Mårts får komma till 

tals i artikeln. Varken någon från IOK eller de som stängt av Bäckström, antidopingsbyrån 

WADA har chans att kommentera de starka orden från Mårts och Boustedt. 

Tolkningsutrymmet för läsaren själv blir inte stort då endast en bild av saken ges och den är 

att IOK gjort extremt stora fel samt att Tre Kronor och Bäckström är offer för IOK:s 

beteende. Det finns alltså inte plats för någon annan diskurs att konkurrera med än den som 

journalisten väljer, detta genom de starka citaten och användning av tidigare nämnda orden. 

 

6.1.2 Skyldig och icke-ansvarstagande 

 

”- Vems fel det är? Jag följde läkarens rekommendation .., säger Bäckström.  

(Journalisten) Som idrottare, borde du inte ha koll på vad du tar?  

- Nästa fråga.  

(Journalisten) Hur är ett sådant misstag möjligt på så hög nivå?  

- Jag är ingen doktor” (Artikel 12).  

 

Tittar vi vidare på artikel 12 märker vi att kommentarerna inte är alls lika hätska som tidigare 

artiklar. Två dagar efter artikel 3, Bäckström ska nu intervjuas och framstår inte längre som 

ett offer av medierna. I artikeln uppger journalisten flera gånger att Bäckström verkar 

”pressad” och ”pressas” av journalisterna som är på plats i Washington där han tränar för 

första gången efter sitt positiva dopingtest. I NHL gäller andra regler än i OS vilket gör att 

Bäckström någon dag senare är tillåten att spela match vilket han alltså inte fick under sista 

dagen av OS. Bäckström intervjuas och får frågor likt vems felet är att han fått ett positivt 

dopingsvar. Bäckström svarar då frågade ”Vems fel det är? Jag följde doktorns 

rekommendationer” och syftar då till lagläkaren Björn Waldebäcks godkännande att ta 

medicinen. Senare i artikeln ställer journalisten fyra frågor som denne själv besvarar i texten. 

Frågan ” Kunde inte Nicklas Bäckström ha tagit någon annan medicin i stället?” ställs och 

besvaras direkt med ”Jo”. Denna typ av instämmande i sitt eget påstående är en typ av 

modalitet. Journalisten hade istället för sitt övertygande jo kunnat skrivit något i stil med ”Ett 

flertal mediciner kunde Bäckström istället använt” vilket är ett diffusare men mindre 

instämmande svar. Eftersom svaret är övertygande i sig får det konsekvenser även för den 

övriga betydelsen. Här går det även att använda Ekström och Larssons (2010: 162) förklaring 

om att modalitet är journalistens sätt att markera sin inställning till en del av texten, vilket 
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märks i instämmandet. Detta instämmande visar även att diskursen som tidigare gällt nu är 

förändrad och beskyddandet av Bäckström numera är ifrågasättandet av honom. 

 

Den tidigare forskningen visade oss att det fanns två definitioner av sportjournalistiken. 

Eriksson (2006) menade å sin sida att sportjournalisterna snarare är påhejare av idrottarna och 

inte kritisk granskande. Wallin (1998) menade å andra sidan att sportjournalister visst är 

granskande och börjar bli lik den övriga journalistkåren i professionalitet och liknande. 

Genom olika, på sitt sätt, övertygande hjälpmedel påvisar journalisterna att Bäckström nu 

snarare verkar pressad och inte alls är lika oskyldig som tidigare hävdat. Wallins (1998) 

tidigare forskning verkar i detta fall vara den som stämmer in och journalisterna tycks 

använda ett mer kritiskt och nyhetsjournalistiskt sätt. De verkar i detta skede av 

rapporteringen vilja granska Bäckströms agerande vilket de inte gjorde under tidigare artiklar.  

 

6.2 Abeba Aregawi 

24. Aregawi avstängd - för nytt preparat 

1 mars – Dagens Nyheter 

34. ”Aregawi borde inte bli straffad" - Dopingmedlets uppfinnare upprörd  

5 mars - Expressen 

 

6.2.1 Misstänkliggjord 

 

”Det var på måndagskvällen som nyheten slog ner som en bomb.  

Den redan skandalomsusade Abeba Aregawi är misstänkt för dopning. Nu stängs hon av tills 

vidare av Internationella friidrottsförbundet, IAAF” (Artikel 24).  

 

För att ytterligare visa ett exempel på hur journalisterna tillsynes ändrar sin bild av 

dopingfallen under tid kommer två exempel med Abeba Aregawi. Även här finns vissa 

likheter i analysen av artiklarna. Förkunskap krävs för att förstå båda artiklarna, är det första 

gången du hör talas om fallet blir det ganska svårt att förstå helheten. De båda artiklarna 

omnämner inte heller många personer vilket naturligtvis gör det enklare att minnas vilka 

dessa personerna är. I artikel 24 skrivs det om hur Aregawi stängts av tills vidare av IAAF 

(Internationella friidrottsförbundet) och både förlorar sin OS-plats samt sitt ekonomiska stöd 

av SOK (Sveriges olympiska kommitté). Alla argument som lyfts fram grundar sig i hur 

Aregawi gjort fel eftersom hon testats positivt i dopingtestet vilket upprör många känslor. 
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Diskursen verkar vara helt styrd åt Aregawis skyldighet vilket vi kan se genom journalistens 

användning av ord. Detta gör att det blir intressant att i artikeln se hur Aregawi av journalisten 

bedöms som att hon redan vore dömd. Det skrivs i artikeln om hur hon redan är 

”skandalomsusad” och endast kommentarer som talar emot hennes fördel presenteras. 

Intrycket av artikeln är att journalisten har klart för sig att Aregawi är dopad och inte har 

någon chans att varken delta i OS eller tävla inom lång tid. Vi får här se prov på modalitet i 

sammanhanget eftersom journalisten använder sig av i kontexten negativt laddat ord som 

skandalomsusad och flertalet kommentarer mot Aregawi. Kring denna tidpunkt i 

rapporteringen verkar journalisten i artiklarna och inte minst artikel att vara instämmande i 

kommentarerna och tongången om att Aregawi vore skyldig.  

 

6.2.2 Oskyldiggjord 

 

”Till sist, det har varit en rad fall med meldonium den senaste tiden. Vad känner du när du läser om det?  

- Jag känner mig besviken. För det här borde inte vara förbjudet” (Artikel 34).  

 

I artikel 34 får forskaren som uppfann meldonium som Aregawi blivit testad positivt för 

komma till tals. Han tar fram tydliga argument om varför preparatet inte borde vara förbjudet 

och övertygar delvis i dem. Kalvins, som forskaren heter, menar att preparatet är till för att 

förhindra inre skador i kroppen när blodtillförseln inte fungerar normalt. Enligt Kalvins kan 

man då träna hårdare utan att kroppen skadas vilket inte ökar prestationsförmågan utan bara 

gör att kroppen kan läka. Här presenteras utöver dessa argument, flera indikationer till att 

journalisten vill övertyga om att Aregawi skulle vara mer oskyldig än många vill hävda. 

Bland annat tror Kalvins att Aregawi kunnat få i sig preparatet, om eller hur hon än fått det, 

innan 1 januari 2016 då det förbjöds av WADA (Världens antidopingbyrå). I och med att 

journalisten inte längre är övertygande om Aregawi som skyldig kan det tolkas som ett tecken 

på att hon inte längre ses som just skyldig. Som tidigare nämnt i diskursteorin handlar det 

alltså om hur journalisten i detta fall presenterar och låter grupper representeras, i denna 

artikel främst Aregawi och Kalvins. Att Kalvins, som i fallet står på Aregawis sida, får 

talutrymme är ett bevis på hur diskurser är föränderliga och att de aldrig kan bestämmas helt 

(Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 25–31: 176).  
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Alltså, trots att ordningen var omvänd med att Bäckström sågs som oskyldig och Aregawi 

som skyldig och senare tvärtom har de båda likheter i att bilderna av dem ändrats över den 

korta tiden. Det går ju inte annat än undra varför bilderna då har ändrats på så kort tid.  

 

6.3 Vilken skandal! 

14. Efter kaoset – Bäckström spelar i natt  

- Washington gör allt för att stötta sin stjärna: "Ingen skillnad" 

26 februari – Expressen 

33. Aregawis plan före skandalen: sluta tävla  

- Vill starta familj med pojkvännen - som fått grova anklagelser  

2 mars – Expressen 

 

”Bäckström gör nu allt för att lägga skandalen i Sotji bakom sig och blicka framåt.  

- Jag försöker gå vidare och fokuserar på Washington Capitals” (Artikel 14).  

 

I flertalet av de 34 artiklarna återfinns ordet skandal en eller flera gånger. ”Dopingskandalen” 

och ”Finalskandalen” är bara två exempel på användning av ordet som används ett i negativa 

sammanhang. I artikeln nummer 33, ”Aregawis plan före skandalen: sluta tävla” används 

ordet i rubriken och artikeln berättar om hur Aregawi haft planer att skaffa familj med sin 

pojkvän innan det positiva dopingsvaret. I ingressen står det att Aregawi ”planerade att fly 

friidrotten” vilket låter lite väl drastiskt. Tolkas en artikel i sin helhet verkar det inte som att 

hennes flyktplaner kom ifrån att hon varit inblandad i denna skandal som journalisten valde 

att kalla händelsen. Även i Bäckströms fall används ordet skandal i flertalet artiklar. I artikel 

14 skriver journalisten att Bäckström nu vill gå vidare och glömma händelsen i Sotji och 

syftar då på hans positiva dopingsvar som orsakade hans avstängning i OS. För att kunna 

avgöra om ett dopingfall ens är en skandal kan Thompsons modell (Hinerman och Lull: 1997: 

39–48) användas. Där ingår de fem stegen som en skandal måste ha för att just ses som en 

skandal. Dessa fem presenteras i teorikapitlet tidigare uppsatsen och ska nu jämföras med 

Aregawis och Bäckströms fall.  

 

”Kajsa Bergqvist till SVT:  

- Sverige har alltid haft ett oerhört bra rykte gällande detta, och nu har svensk friidrott blivit av 

med sin oskuld skulle man kunna säga” (Artikel 20).  
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Till att börja med har de båda gjort en slags överträdelse gällande normer och moral. I artikel 

20 berättar gamla friidrottare som Kajsa Bergqvist och Stefan Holm hur chockade och 

besvikna de känner sig över Aregawi och hennes dopingtest. Den tidigare mottävlaren till 

Aregawi, Jenny Simpson, menar att man antingen är ren på livstid eller om man dopar sig 

gäller ”livstidavstängd”. Vidare bygger en skandal på att någon utomstående får reda på vad 

som hänt, vilket inte minst medier är en del i. Det är dem som rapporterat frekvent om 

Bäckström och Aregawis dopingtester. Några behöver också ogilla själva händelsen vilket vi i 

Aregawis fall redan sett. I exemplet Bäckström är det svårare att hitta tydliga ogillande av just 

hans handling. Många säger istället att de stödjer honom och ger support för att han har det 

jobbigt. Det finns dock några avvikelser. De är förmodligen i större behov av att vara neutrala 

och objektiva som uttalar sig att de inte stödjer Bäckströms handling. IOK-medlemmen 

Gunilla Lindberg jobbar internationellt för Olympiska kommittén och säger i ett uttalande:  

 

”Jag lider med Nicklas Bäckström, men det gäller samma regler för honom som för alla andra” 

(Artikel 8).  

 

Lindberg tillägger även att ”det är typiskt när det händer en svensk någonting” och syftar på 

hur främst Tommy Boustedt varit vass i sina uttalanden om IOK. Dessa samt friidrottarnas 

kommentarer faller även in under nästa punkt, att några personer som inte är delaktiga 

kritiserar händelsen publikt. Förutom dessa artiklar som analyserats finns det otaligt många 

till från andra tidningar som skrivit spaltmeter om både Bäckströms och Aregawis fall. 

Eftersom sociala medier också tar stor plats i medier så är det tänkbart att tweets, 

kommentarer på forum och på artiklarna säkerligen skrivits. Speciellt då de två idrottarna är 

så pass mycket i det offentliga och omskrivna i svenska medier.  

 

Avslutningsvis anser Thompson att en skandals avslöjande och själva fördömandet av 

händelsen även kan göra att ryktet hos de inblandade kan förstöras eller klart försämras.  

I Bäckströms fall verkar det till en början som att han är helt skyddad från uttalanden som kan 

förstöra hans image. Ledare och lagkamrater säger att han är en oskyldig kille som fått sin livs 

största dag förstörd av IOK och har bara argument som stödjer honom. Fokus lyfts hela tiden 

från Bäckström som får gå lite under radarn där hans egna uttalanden i medier är sällsynta. 

Men tiden går och Bäckström blir några dagar senare intervjuad och där ställs han mot väggen 

med kritiska frågor. Journalisterna frågar nu istället hur många tabletter han tog, om inte han 

har ett eget ansvar och hur det är möjligt att begå dessa misstag på en sådan hög nivå (artikel 
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10). Bilden som byggts upp runt Bäckström av att vara oskyldig byts istället ut mot att han 

verkar vara oansvarig och inte alls lika mycket av ett offer. Att han kan inte bara skylla ifrån 

sig på landslagets läkare Björn Waldebäck som sa att tabletten Bäckström tog, var okej. 

Journalisterna upprepar här flertalet gånger att Bäckström lägger skulden på Waldebäck vilket 

alltså inte verkar speciellt lyckat hos dem.  

 

Aregawis rykte blir under dagarna efter publicerandet av hennes positiva dopingfall väldigt 

nedsvärtade av medier och av de som får lämna kommentarer i artiklarna. Den tidigare 

nämnda artikel 20 innehåller kommentarer av inte minst besvikna Jenny Simpson men även 

tre svenska friidrottsprofiler i Carolina Klüft och tidigare nämnda Kajsa Bergqvist samt 

Stefan Holm. De tre uttrycker alla sin besvikelse över det som inträffat. Många av de som 

kommenterat fallet med Aregawi säger att det är väldigt ”tråkigt för svensk friidrott”. Skulden 

läggs på Aregawi för att ha gjort ryktet om friidrotts-Sverige sämre och därav borde även 

hennes egen image inte direkt ha stärkts enligt Thompsons teori.  

 

6.4 Nationalism i sportjournalistik 

6. " Någon ljuger" - Testvärdet ett mysterium för experter - och lagets egen läkare  

"Är konstigt om alla talar sanning..." 

24 februari – Aftonbladet 

21. Förbundet tvingas mörka – i två veckor  

- "Svårt hålla glädjen uppe",  

1 mars – Aftonbladet 

 

”Förbundskaptenen Karin Torneklint träffade Abeba Aregawi för cirka en vecka sedan för att höra 

löparstjärnans egen version. Aregawi berättade att hon är oskyldig” (Artikel 21).  

 

Under teoriavsnittet tidigare i uppsatsen skrevs det om Michael Billigs teori om den banala 

nationalismen. Teorins huvudpunkt handlade om hur metoder tar bort idrottarnas enskilda 

prestationer och beskrivs i medier istället som kollektiva prestationer i form av att en svensk 

presterat något. Till det kan den kritiska lingvistiken används som komplement för att förstå 

aktörer och deras handlingar, trots att de inte nämns i en mening eller sammanhang (Ahrne 

och Svensson: 2011: 142). 
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Eftersom Billig talar om den banala nationalismen i form av lyckade prestationer är det därför 

intressant om eller i vilken form misslyckade prestationer kan visa på nationalism. Börjar vi 

med att titta på artikel 21 om Abeba Aregawi finns få indikationer att det svenska kollektivet 

står bakom skandalen eller dopingprovet, det finns knappt någon ledtråd att så vore fallet. I 

citat ovan kan nationalismen visas på i sin frånvaro. Exempelvis, istället för att skriva ”den 

svenska löparstjärnan” väljer journalisten att inte nämna någon nationalitet och i sig kan det 

ses som ett avståndstagande från att visa nationalism. Här kan lexikalitet användas som 

verktyg för att se hur många gånger ordet svensk inklusive böjningarna på ordet finns. I 

artikel 21 används ordet svenskan för Aregawi endast en gång (sammanlagt två gånger i alla 

artiklar) och de enda gångerna ord relaterade till Sverige eller svenskt dyker upp är i samband 

med förbund eller organisationer. Det är i princip omöjligt att hitta någon form av stolthet 

över vad Aregawi åstadkommit före sitt positiva dopingtest i någon av artiklarna. Detta kan 

som tidigare nämnt, visa på nationalism i form av sin frånvaro.  

 

”Precis som svenskstjärnan berättade för personalen när han genomförde testet erkände han under 

förhöret att han tagit sin vanliga allergitablett av märket Zyrtec-D. En vanlig allergimedicin som 

han använt sig av under höst och vår i sju år och som han enligt egen utsaga har tagit en tablett per 

dag under OS enligt rekommendation från landslagets läkare Björn Waldebäck” (Artikel 6).  

 

I fallet Bäckström kan samma mönster påvisas. Som mest skrivs ordet svensken istället för 

Bäckström två gånger (sammanlagt fyra gånger) i artikel 6. I tre av de fyra fallen där 

svensken används är det i ett sammanhang där Bäckström pratas om i kontext med NHL, en 

lagkompis eller IIHF, alltså alla tre i internationella sammanhang. Den fjärde gången (artikel 

6) skriver journalisten om att svenskens testvärde var så pass högt att experterna var frågande. 

Att ordet svensken dyker upp i detta på sitt sätt negativa sammanhang avviker därför delvis 

från teorin, likaså svenskan som nämnts tidigare som används för att beskriva Aregawis 

ekonomiska stöd som dragits in av SOK. Detta exempel på hur svenskhet representeras i 

negativa sammanhang vore en intressant utveckling på Billigs teori där det endast fokuseras 

på när svenskar får framgångar och att journalisterna då väljer att använda sig av 

nationalistiska ord. I detta fall går det att se tendenser, om än väldigt små, att svenskheten 

även används i negativa sammanhang. Kanske att typen av svenskhet där svensken eller 

svenskan nämns väldigt lite kan på sitt sätt påvisa nationalism. Att journalisterna inte vill 

kännas vid eller låta oss identifieras med idrottare som gör fel eller kliver över den moral som 
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samhället anser är godkänd. Använder vi oss även här av lexikalitet kan vi tydligt se att de 

stolta, svenska orden lyser med sin frånvaro.  

 

”Timo Seppälä, chefen för Finlands antidopningsbyrå, tror inte på att svensken bara ätit en vanlig 

dos allergimedicin” (Artikel 6).  

 

Vidare bör den kritiska lingvistiken användas i sammanhanget om svenskhet och hur vi 

använder ordet. Det har tidigare berättats hur Boréus använt sig av analysverktyget som en 

förklaring på hur aktörer är kopplade till handlingar, trots att de inte nämns uttryckligen och 

tydligt att de gör något. Vi hittar i artikel 6 om Bäckström, bevis på hur dessa antaganden görs 

av journalisten. I artikeln berättas det om hur svenske dopingexperten Arne Ljungqvist varit 

delaktig i arbetet kring att doping. Journalisten väljer direkt efter Ljungqvist att sedan skriva 

om finske antidopingchefen Timo Seppälä och om hans synpunkt att ”svensken” förmodligen 

inte bara ätit en vanlig dos med allergimedicin. Genom denna typ av förkortning av meningen 

visar journalisten prov på en typ av nominalisering, där svensken i detta fall lika gärna kunnat 

vara Ljungqvist som ätit en då ”ovanlig” dos, enligt Seppälä, med allergimedicin. Här måste 

vi veta först och främst vem svensken är i sammanhanget och vad en vanlig dos 

allergimedicin är.  

 

Avslutningsvis kan vi under avsnittet ”Tidigare forskning” titta tillbaka för att binda ihop 

Billigs teori med Göran Erikssons (2006: 226). Ord som handlade om att föreställningar om 

vad som är svenskt och osvenskt går att peka ut. Just detta går att bevisa genom det tidigare 

resonemanget att orden svensk och svenska inte användes nästan alls. Denna frånvaro av 

orden anknutna till svenskar som nämnts tidigare bör därför fungera som en bra början till 

mer forskning inom ämnet. Förutom Hamqvist (2009), Eriksson (2006) och Billigs teori samt 

Boréus resonemang (Ahrne och Svensson: 2011) kan även denna uppsats bidra till det. 

 

6.5 Likheter och skillnader 

För att analysera artiklarna lite extra och hitta likheter och skillnader mellan dem kan vi ta 

hjälp av Westerståhls modell (se Modell 1) om journalistikens objektivitet som McQuail 

presterar i sin bok Media preformance (1992). Till att börja med kan vi titta på hur 

journalisterna använt sig av saklighet och opartiskhet. I dessa fyra artiklar verkar sakligheten 

finnas i varje fall. Artiklarna innehåller flertalet kommentarer där åsikter förmedlas och 

mestadels fakta presenteras. Givetvis ska kommentarerna vara rätt återberättade och 
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informationen ska vara rätt och godkänd för att anses som sakliga, sanningsenliga och 

relevanta. Tittar vi vidare på opartiskheten anser Johansson att de två parterna som det oftast 

är i en konflikt, måste behandlas lika (2012: 192–193). Här kan vi se att artiklarna något 

avviker från Johanssons tes. I de flesta av artiklarna om såväl Bäckström som Aregawi får 

nästan alltid bara en part i konflikten kommentera medan den andra inte har den chansen. 

Exempelvis artiklar om Aregawi där personer som anser att hon borde stängas av eller dömas 

får stor plats men där Aregawis part oftast får med samma kommentar i varje artikel.  

I Bäckströms fall dröjer det många artiklar innan IOK eller WADA får kommentera fallet. 

Johansson skriver också att kravet på neutral presentation bör finnas (2015: 192–194) vilket 

det endast i någon enstaka artikel gör. I många fall använder journalisterna laddade och 

förstärkande ord som skandal och chockerande. Dessa ord påvisar inte någon neutral 

presentation.  

 

”Nyheten slog ner som en bomb och efterspelet till OS-finalen kom helt att handla om 

dopningsaffären med Tre Kronors Nicklas Bäckström” (Artikel 5).  

 

”Det var på måndagskvällen som nyheten slog ner som en bomb” (Artikel 24).  

 

Meningen ”nyheten slog ner som en bomb” förekommer som vi ser ovan i artiklar hos båda 

idrottarna (artikel 5 och 24). Genom att använda kritisk lingvistik märks det att meningen blir 

icke-fullständig och journalisten antar att läsaren kan tolka. Meningen blir en typ av 

nominalisering eftersom aktörerna som är kopplade till sina handlingar inte nämns eller 

preciseras vad de ska göra. Vidare kan ordet bomb tolkas genom lexikalitet. Ordet kan även 

syfta på dess användning som sprängmedel. Vi får av ordet inte all information utan behöver 

veta i vilken kontext ordet hamnat och till vilket syfte, vilken innebörd eller funktion får 

ordet. I detta fall verkar bomb av journalisten användas som något chockerande och oväntat. 

 

Kring den banala nationalismen verkar likheten vara att de båda inte vill kännas vid speciellt 

mycket vid deras svenskhet genom journalistens rapportering. Tidigare nämnt vänds istället 

teorin från kollektivet som står bakom i medgång till kollektivet som inte står bakom 

motgång.  

 

 



 31 

7. Slutdiskussion  

Under slutdiskussionen kommer egna reflektioner av uppsatsen att blandas med resultatet och 

analysens svar. Tanken är att försöka ge en sammanfattande bild över hur analysen av 

materialet gått, inte minst tillsammans med de teorier, metoder och metodologiska verktyg 

som använts. Sist kommer förslag till tidigare forskning att ges.  

 

7.1 Sammanfattning av resultat och analys kopplat till syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur svensk sportjournalistik skildrar svenska 

dopingskandaler i svensk press. Under början analysen upptäcktes det att det tydligt fanns en 

klar differens i rapporteringen och i sportjournalisternas agerande. Detta visade sig vara en av 

de viktigaste punkterna i resultatet. Den stora skillnaden i rapporteringen beroende på dag var 

oväntad, att det i princip ändrades över en natt är nästan fascinerande. Det kan bero på att två 

olika idrottare i två olika sporter har analyserats eller att olika tidningar har analyserats. På så 

sätt stämmer det att rapporteringen skiljer sig från fall till fall, journalisterna är olika och det 

kan ha hänt nya saker och händelser mellan artiklarna. Men å andra sidan finns stora likheter i 

rapporteringen av artiklarna vilket inte minst påvisas under uppsatsens resultat- och analysdel. 

Journalisterna följer samma ström och påvisar likadana egenskaper av resonemang när de 

skriver om idrottarna. Inte minst när det gäller skillnaden i rapporteringen av dagarna. Vi kan 

se att de skildras olika beroende på dag och genom vilka som får komma till tals. 

Dopingfallen framställs i samtliga fall som skandaler då uppfyller Thompsons (Hinerman och 

Lull: 1997) krav för en skandal. De enda artiklar som varit tveksamma till att uppfylla kraven 

är de i slutet av rapporteringen och det främst om Aregawi (artikel 34). Artikeln förmedlar 

först att den är väldigt informativ men uppfyller sedan kravet att något är ogillat av andra och 

uttryckt eftersom forskaren i detta fall vet om det.  

 

I framställandet av idrottarna och hur de skiljer sig får vi i Aregawis fall se att väldigt få 

personer i hennes närhet får komma till tals medan det i Bäckströms fall gäller motsatsen. 

Varför detta är fallet finns det säkert olika tankar om men personligen kan sporternas tradition 

i Sverige samt idrottarnas bakgrund spela roll. Bäckström, född och uppvuxen i Sverige, 

utövar en av landets topp-3 mest populära lagidrotter och är dessutom man. Aregawi, född 

och uppvuxen i Sverige, utövar en individuell idrott, är kvinna och har endast varit i landet i 

några år innan hon testades positivt. Dessa anledningar kan mycket väl ha inverkan varför de 

representeras olika i artiklarna. Deras stöd från utomstående är helt skilda och det dröjer 
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dessutom längre tid samt finns färre artiklar till Aregawis stöd än vad det gör till Bäckström. 

Dock är dessa slutsatser inte vad uppsatsen utgått från men intressanta tankar till fortsatt 

forskning om inte annat.  

 

Under tidigare forskning fanns tre tidigare bilder om hur sportjournalistiken ser ut. Sandahl 

och Bredelius att menade den svenska kvällspressen gått mer åt det aggressiva hållet och att 

rapporteringen mer skiljer sig från fall till fall (2005: 71–85). Eriksson (2006: 232) menade å 

sin sida att sportjournalisten inte direkt är saklig eller kritisk granskande och att 

sportjournalisterna blir påhejare av idrottarna. I Hamqvists bok (2009: 59–60) berättades det 

om Ulf Wallin vars studie pekade på att efter 1970-talet skedde en förändring vilket syftade 

till att amatöridealen inte längre fanns inom sportjournalistiken. Den liksom 

nyhetsrapporteringen har blivit mer professionell. Dessa resonemang går att koppla ihop med 

den sista frågeställningen, på vilket sätt svenskhet konstrueras i artiklarna. För att försöka 

besvara den användes teorin om den banala nationalismen tillsammans med tidigare forskning 

om sportjournalism och nationalism. I resultatet kunde vi se att såväl Erikssons kritiska 

definition av sportjournalistik och Wallins mer positiva tankar kunde bekräftas. I en del fall, 

speciellt i början av rapporteringen, var ingen av journalisterna speciellt granskande eller 

opartiska. De lät nästan i alla fall bara ena parten komma till tals medan det dröjde länge 

innan journalisterna blev kritisk till den andra. Senare blev skribenterna försiktigt mer 

granskande och började uppfylla Westerståhls modell och Johanssons resonemang om 

opartiskhet och saklighet. Även om detta främst syntes i Bäckströms fall fanns det en del av 

det i Aregawis artiklar. Dock var det få artiklar som prickade för samtliga punkter i 

Westerståhls modell. De flesta saknade som tidigare nämnt saklighet eller opartiskhet och 

kunde därför inte helt kryssas för som objektiva. Trots detta kunde Wallins tidigare forskning 

om sportjournalismens kritisk granskande bekräftas då det faktiskt fanns fall av objektivitet, 

trots att de inte var många. I denna uppsats var den tidigare forskningen till stor hjälp, inte 

minst i analysen. Eftersom forskningen var blandad och gav mer än bara en bild var det till 

stor hjälp när nu analysen visade på journalisterna rapporterar olika. Detta gjorde det enklare 

att förstå materialet eftersom det just fanns tidigare forskning inom området och den kunde 

resoneras kring och byggas vidare på.   

 

Billigs teori om nationalism hos sportjournalisterna påvisades på ett litet oväntat sätt. Istället 

för att journalisterna alltid försökte skapa en bild av svenskhet som något bra och att vi då alla 

ingår i ett kollektiv, visades motsatsen. Då några framgångar knappt fanns att samlas kring 
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påvisade journalisterna istället svenskhet med att knappt använda orden svensk, svenska eller 

svensken. Genom att använda lexikalitet gick det att se dessa ord uteblev nästan helt 

nationalismen kunde konstateras i sin frånvaro, att inte vilja kännas vid de otillåtna 

handlingarna. 

 

Sist av teorierna användes diskursteorin som sågs som ett bra sätt för att sätta in artiklarna i en 

kontext. Detta för att kunna se dessa artiklar i någon slags helhet i förhållande till den rådande 

diskursen. Detta påvisades egentligen hela tiden under analysen av artiklarna. Beroende på 

när, i vilken kontext och om vem det skrev om var diskursen olika och precis som 

teoretikerna menat, de ändrades och var föränderliga. Visst, många av artiklarna var lika och 

använde samma citat men den rådande diskursen i artiklarna såg trots det annorlunda ut vilket 

kunde ses genom olika ordval, meningsuppbyggnader och sammansättningen av texterna. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt kan fortsatt forskning inom idrottarnas bakgrunds betydelse inom ämnet 

att göras. I denna uppsats har detta ej tagits åtanke men i vidare forskning kan det göras. Även 

ett större material av artiklar vore intressant. Trots att denna månad av artiklar visat på 

skillnader i dagar och likhet i materialet, skulle ett större antal artiklar eventuellt kunna påvisa 

andra olikheter och intressant mönster.  

 

En teoretisk fortsättning på Michael Billigs teori om den banala nationalismen vore även det 

intressant. Billigs forskning innehöll endast delar av nationalism när en eller fler idrottare når 

framgång. Den gav aldrig någon teoretisk utgångspunkt för journalisternas rapportering när 

framgången inte fanns. Denna uppsats har gett en början till hur det skulle kunna tolkas men 

en fortsatt forskning skulle vara intressant. Detta med kanske större material i form av ett 

länge start- och slutdatum men även större inkluderande av artiklar.  
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8. Källförteckning 

8.1 Artiklar 

1. Hotar slå tillbaka, 24 feb 2014 -  Aftonbladet 

2. Arne Ljungqvist: ”De kan ju få försöka stämma oss” 24 februari 2014 – Aftonbladet 

3. Tre Kronor rasar - går till hård attack på IOK: 'Så jävla inkompetent' 24 februari 2014 – Aftonbladet 

4. Tre Kronor sänktes av chockbeskedet, 24 februari 2014 – Dagens Nyheter 

5. NHL tycker det har varit respektlöst, 24 februari 2014 – Aftonbladet 

6. " Någon ljuger" - Testvärdet ett mysterium för experter - och lagets egen läkare: "Är konstigt om alla 

talar sanning...", 24 februari 2014 – Aftonbladet 

7. Läkaren: Skulle ha sagt nej, 25 februari 2014 – Expressen  

8. "Jag kommer att ångra detta resten av mitt liv" 25 februari 2014 – Dagens Nyheter 

9. Finske läkaren sågar Sverige: 'Förvånar mig', 25 februari 2014 - Aftonbladet 

10. Han skyller på läkaren - Bäckström kritisk till råden han fick inför OS-finalen: "Jag följde doktorns 

rekommendationer", 26 februari 2014 – Expressen 

11. Förbundets pudel - Ordföranden kritisk - Boustedt ber om ursäkt för sitt utspel, 26 februari 2014 – 

Expressen 

12. Pressad på svar - Bäckström lägger över skulden på Waldebäck: 'Följde rekommendation', 26 februari 

2014 - Aftonbladet 

13. Stöttas - av nära vännen - Mike Green försvarar Bäckström efter dopningsaffären: Är olyckligt, 24 

februari 2014 - Aftonbladet 

14. Efter kaoset – Bäckström spelar i natt - Washington gör allt för att stötta sin stjärna: "Ingen skillnad", 

27 februari 2014 – Expressen 

15. Tillbaka i NHL i natt - Här spelar Bäckström match igen - stöttas av coachen och laget, 28 februari 

2014 – Aftonbladet 

16. Utspelet mot Bäckström - Wikegård lyfter frågan om stjärnan varit helt ärlig i dopingskandalen, 3 mars 

2014 - Expressen 

17. Hotades – av NHL, 6 mars 2014 - Aftonbladet 

18. Bäckström får medalj, 6 mars 2014 - Expressen 

19. Bäckström får behålla OS-silvret, 6 mars 2014 – Aftonbladet 

20. ' Alltid förvånad att folk är så dumma att de tar dopning', 1 mars – Aftonbladet 

21. Förbundet tvingades mörka – i två veckor - "Svårt hålla glädjen uppe", 1 mars - Aftonbladet 

22. Svensk bestörtning: "Doping är alltid det största sveket”, 1 mars - Expressen 

23. Fler dopningsfall är att vänta från Etiopien, 1 mars – Dagens Nyheter 

24. Aregawi avstängd - för nytt preparat, 1 mars – Dagens Nyheter 

25. Hon håller sig undan i Etiopien - Aregawi undviker sitt team: "Vet inte vad hon gör", 1 mars - 

Expressen 
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26. Rivalen: "Har blivit rånad" - Jenny Simpson från USA var VM-tvåa bakom Aregawi 2013: "Är alltid en 

blandning av tillfredställelse och sorg", 1 mars - Expressen 

27. – Nu får det fan vara nog, 1 mars - Aftonbladet 

28. Hon kan straffas i åtta år - Abeba Aregawi får inte delta i OS efter dopingprovet - men hävdade sin 

oskuld vid hemligt möte i Holland, 1 mars - Expressen 

29. Sparkad - Klubben, tränaren och sponsorn Nike överger Abeba Aregawi – direkt, 2 mars - Expressen 

30. Sparkas av Hammarby - Nu tar klubben avstånd från affischnamnet Aregawi: "Vi har nolltolerans mot 

dopning", 2 mars - Aftonbladet 

31. Teorin: En ukrainsk doktor ligger bakom, 2 mars - Aftonbladet 

32. Hammarby sparkar Aregawi, 2 mars – Dagens Nyheter 

33. Aregawis plan före skandalen: Sluta tävla - Vill starta familj med pojkvännen - som fått grova 

anklagelser, 2 mars – Expressens  

34 " Aregawi borde inte bli straffad" - Dopingmedlets uppfinnare upprörd,  5 mars - Expressen 
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