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Abstract 
 

Title: Amongst hypocrisy and Hydroxyethyl starch 
 - a text analysis of Swedish reports on Finnish and Russian doping scandals 

 

The aim of this study has been to, through a quantitative content analysis and a qualitative 

text analysis, determine which meaning nationality is given in news reports in Swedish daily 

press, and how it creates the event as a scandal. Focusing on two major scandals in cross 

country skiing, articles from the Finnish scandal in Lahtis 2001 and the revealing of doped 

Russian skiers in 2016 has been analysed. The theoretical framework for the study has been 

Stuart Halls representation theory, the framing theory, and theories regarding media scandals 

and nationality. The results from the quantitative and qualitative analyses has been divided 

into four themes: Imagined communities, Us and them, Individual and corporate and Fallen 

star. The results show that nationality is given meaning through the creation of imagined 

communities. It creates a gap between us and them, a sense of the nations parting from each 

other in form of cultural and moral aspects. There is also a difference between the 

representation of the countries. In the Russian doping scandal, Russia is considered as a doped 

nation, with a systematic doping where little guilt is to be put on the skiers themselves. In 

Finland, the nation stands for the people and is not in any ways to be associated with the 

doping scandal. Instead, the skiers get all the blame and little notion is made about the doping 

as being organised. This has also made the scandals to be divided into individual or corporate 

doping. As for the framing of the event as a scandal, attributes as “cheating” and a portrayal 

of the skiers as fallen stars is represented. By revealing the names of the suspected dopers it 

increases the news worth. An unexpected outcome was that the Russian dopers was not 

mentioned by name as often as the Finnish, which could enhance the event as a scandal even 

more. Furthermore, doping scandals could be studied in many different ways and is an 

interesting subject to immerse oneself in. 
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1.	Inledning	
 
För 16 år sedan, under världsmästerskapen i Lahtis, Finland, drog en stor chockvåg genom 

skidvärlden. Sex av värdnationens längdskidåkare testades positivt för dopningsmedlet 

hemohes som används för att dölja bloddopning. Samtliga åkare, däribland Jari Isometsä och 

Mika Myllylä, blev avstängda i två år och herr- och damtränaren samt landslagsläkaren blev 

avstängda på livstid. Enligt herrtränaren Kari-Pekka Kyrö var den systematiska dopningen 

känt av hela den finska skidförbundets ledning, vilket bidrog till att fallet uppmärksammades 

mycket i medierna och skandalen var ett faktum. 

   I februari 2017 återvände världsmästerskapen till Lahtis, men det är inte längre den finska 

dopningen som är i fokus. I november 2015 publicerades nämligen en skrämmande rapport 

från World Anti-Doping Agency (WADA). Den innehöll uppgifter om en storskalig 

systematisk dopning hos ryska idrottare, inom både sommar- och vinteridrotter, som den 

ryska staten finansierat. Enligt internationella skidförbundet (FIS) var flera av de ryska 

längdskidåkarnas urinprover manipulerade under OS i Sotji, Ryssland, 2014. Den före detta 

chefen för dopningslaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtjenkov, gick även ut med uppgifter 

om att flera längdåkare druckit “dopningcocktails” under spelen. Denna dopningsskandal 

bidrog till att flera ryska åkare, bland annat Alexander Legkov och Maxim Vylegzjanin, 

numera är avstängda och fick inte delta under världsmästerskapen i Lahtis. 

   Längdskidåkning är en sport som har drabbats av många dopningsfall genom tiderna, men 

den finska och ryska dopningen är unika i sitt slag eftersom det aldrig tidigare talats om en så 

systematisk och organiserad dopning. Efter att dessa två dopningsfall uppdagats kom de att få 

stor plats i svensk press. I Sverige ses längdskidor sedan länge som en nationalsport, med 

“svenskgrenar” som exempelvis femmilen (Ehn 1993:224). När dopningsfall likt dessa 

avslöjas är det därför inte konstigt att de blir till stora medieskandaler. Medier har en makt att 

styra läsaren genom det sätt som de väljer att gestalta dopningen. Texternas innehåll påverkar 

hur läsarna tolkar och bildar sig en uppfattning om händelserna. Medier har även makten att 

konstruera händelsen som en skandal, eftersom dopningen inte blir uppmärksammad förrän 

medierna rapporterar om den. Det finns därför skäl att undersöka detta närmare och försöka få 

en bild av hur dopning representeras och gestaltas i sportjournalistiken. 
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1.1	Syfte	och	frågeställningar	
 
Syftet med studien är att undersöka hur förhållandet mellan dopning och nationalitet gestaltas 

i svensk dagspress, samt hur tidningarna representerar händelsen som en skandal. Med 

avstamp i detta har tre frågeställningar formulerats: 

  

• Vilken betydelse ges nationalitet i rapporteringen om dopning? 

• Hur skapas en föreställning om gemenskap? 

• Hur konstrueras händelsen som en skandal? 

  

1.2	Bakgrund	
 
Dopning innebär att man genom en förbjuden substans eller metod förhöjer sin 

prestationsförmåga. Utövandet kan spåras så långt som 5 000 år bakåt i tiden, då kinesiska 

läkare föreslog växtextrakt för att stärka hjärtat under utövning av idrott. Synen på dopning 

som fusk och otillåtet preparat kom däremot långt senare. År 1865 skrev tidningar om dopade 

kanalsimmare i Amsterdam och det diskuterades huruvida detta skulle ses som tillåtet eller ej 

(Andrén-Sandberg 2003:18f). Under 1900-talet blev dopning allt vanligare vilket ledde till att 

den första medicinska kommittén med ansvar för bekämpning av dopning bildades år 1967. 

Allt fler blev fällda för dopning efter detta tilltag, men den största chocken kom under OS i 

Seoul 1988 då det avslöjades att 100-meterslöparen Ben Johnson använt anabola steroider. 

Detta ansågs som en vändpunkt i dopningsdebatten eftersom det blev tydligt att även 

elitidrottare dopade sig och att preparaten hade en väldigt effektiv verkan (Ibid. 36ff). 

   Synen på dopning har sålunda förändrats genom åren. Idag är det ingen tvekan om att 

dopning ses som fusk eftersom det är förbjudet inom all slags idrott. Att idrottarens namn blir 

sammankopplat med dopning i medier är förödande och deras karriär och rykte kommer alltid 

att förknippas med dopningsanklagelserna. Detta redogörs närmare i Sara Hamqvists 

avhandling om ämnet i nästkommande avsnitt om tidigare forskning. 
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2.	Tidigare	forskning	
 
Inom forskning gällande sportjournalistik kan man finna vissa tydliga huvudteman. Bland 

annat forskas det ofta om genus, nationalitet, kropp och hälsa, där dopning ingår i det 

sistnämnda temat. Detta är något som framkommer i Jesper Enbom och Eric Carlssons (2015) 

forskningsöversikt gällande sportjournalistik. Vidare skriver de även att forskningen 

mestadels gäller avsaknaden av skildringar om dopning i sportjournalistiken (Enbom & 

Carlsson 2015:218). Således finns det en brist på tidigare forskning gällande just dopning i 

den journalistiska inriktningen, vilket denna studie har för avsikt att undersöka. 

  

2.1	Dopning	i	dagspress	
 
I sin avhandling Dagspress, sport och doping - medieskandaler i ett samtida Sverige (2009) 

undersöker Sara Hamqvist vad som utmärker sig i artiklar gällande sport och dopning, med 

fokus på texternas form, innehåll och betydelse. Forskningen behandlar artiklar gällande 

nitton olika dopningsfall mellan åren 1996 och 2004, däribland de finländska skidåkarna, där 

hon söker finna svar på hur svensk dagspress förhåller sig till de rådande normer som finns i 

samhället (Hamqvist 2009:9f). 

   Forskningen kom fram till flera intressanta resultat, särskilt gällande vilka föreställningar 

om dopning som finns. Hamqvist förklarar att dopningsfallen många gånger omnämns som 

fusk och något skamligt. Dessa egenskaper tillskrivs ofta de dopningsanklagade, men skam 

kan även tillskrivas andra aktörer såsom tränare eller förbund. Ofta beskrivs även hur 

dopningen är ett inslag som förstört idrottarens karriär och rykte, där hen gestaltas som 

dumdristig. I fallet med de finska skidåkarna befann sig de flesta i slutet av sina karriärer och 

att dopa sig i ett sådant skede var obegripligt för många journalister, vilket färgade av sig på 

deras gestaltningar i texterna (Ibid. 113ff). 

   Utöver dessa teman visar forskningen att dopning omnämns som skadligt för sporten som 

helhet. Detta framgår tydligt i bland annat artiklarna om det finska landslaget i 

längdskidåkning, där skandalen anses ha skadat hela skidsporten och att all trovärdighet är 

borta (Ibid. 120f). Här talar man om trovärdigheten till nationen som helhet, men resultaten 

visar även att trovärdigheten till de dopningsanklagade ifrågasätts. Genom att dopa sig 

beskrivs de ha svikit sina fans. Här gestaltas även publikens upplevelser och känslor av 

besvikelse och att ha blivit lurade (Ibid. 131). 

   Vidare framkommer olika företeelser gällande begreppet intertextualitet. I artiklarna 

positioneras den anklagade ofta i relation till andra idrottare som dömts för dopning. På så sätt 
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relaterar läsaren den anklagade till tidigare texter om andra dopningsfall. Denna 

intertextualitet relaterar även artiklarna till andra medietexter, såsom TV- och radioinslag, och 

till andra miljöer som politik och historia (Ibid. 179f). 

   Forskningen tar upp intressanta aspekter gällande hur svensk dagspress väljer att skriva om 

de olika dopningsfallen. Även om Hamqvist tidigare har undersökt det finska dopningsfallet i 

sin forskning, är det intressant att studera ifall de resultat hon kommit fram till även gäller i 

rapporteringen om den nyuppkomna ryska dopningsskandalen. Den är även relevant med 

tanke på dess fokus på textinnehåll och den svenska pressens inverkan på hur läsaren tolkar 

dessa. Det saknas dock ett teoretiskt ramverk för att undersöka hur nationalitet och skandaler 

konstrueras i texterna, varvid denna studie tar vid och ämnar söka efter intressanta företeelser.  

 

2.2	Nationalitet	i	sportjournalistik	
 
Andrea N. Eagleman har genomfört en omfattande forskning gällande nyhetsrapporteringen 

av amerikanska basebollspelare i två olika sportmagasin. Syftet med forskningen var att 

undersöka hur de olika spelarna framställs i texterna utifrån deras ras eller nationalitet. Vidare 

har hon haft för avsikt att undersöka vilka skillnader som kan utläsas i texterna utifrån dessa 

premisser. För att kunna genomföra detta har hon använt sig utav två teorier: agenda-setting 

och framing (Eagleman 2008:14). Agenda-setting användes i den kvantitativa studien för att 

söka finna vilken agenda dessa publicerade texter sätter i termer av vilken idrottare som anses 

vara viktigast för allmänheten (Ibid. 16). För det kvalitativa arbetet i forskningen använde sig 

Eagleman av framing. Denna teori tolkar de kommunikativa meddelanden som finns i texter 

som konsumeras av läsaren. Genom att studera vilka ramar som sätts i texterna kan man finna 

olika normer och värderingar som journalisten använder sig av, vilket påverkar 

mediekonsumentens tolkning av texten. Denna teori användes för att undersöka hur ras och 

nationalitet framställs i texterna, och på så sätt stärka den kvantitativa studiens resultat (Ibid. 

18f). 

   Genom att koda det undersökta materialet har Eagleman vidare analyserat de agendor och 

ramar som framkom och fann stora skillnader. Resultatet visar att spelarna porträtterades i 

stereotypa ras- och nationalitetsindelningar i de två sportmagasinen. Texterna om de vita 

spelarna fokuserade mest på hur de nått sin framgång genom hårt arbete, med ytterligare 

fokus på deras liv vid sidan om basebollen (familj, hobbys etc.). De svarta spelarna beskrevs 

som att de hade medfödda talanger, med centrala teman om deras ras, fysik och personlighet. 

Personlighet var även något som var centralt i framställningen av de latinamerikanska 
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basebollspelarna. En tydlig skillnad var att de porträtterades som kriminella, med sidofokus 

att de varit tvungna att komma över en personlig tragedi. Den sista gruppen, de asiatiska 

spelare, kategoriserades som “de andra”. Detta ofta på grund av vissa kulturella skillnader, 

men även att de är mindre än de andra spelarna av annan härkomst. Här var det även tydligt 

att nationalitet spelade roll, då exempelvis en spelare inte bara omnämndes som liten, utan 

även med sin japanska härkomst i åtanke (Eagleman 2008:142-154). 

   Det forskningen visar är att texternas innehåll har betydelse för hur läsaren sedan tolkar det. 

Ras och nationalitet visade sig vara en viktig del i journalistens arbete med texten och hur de 

valt att framställa spelarna. Även om dopning inte nämns i Eaglemans forskning är den ändå 

relevant för denna studie då den tar upp intressanta aspekter om hur nationalitet framställs på 

olika sätt i texterna, vilket även denna studie syftar till att undersöka. 

 

3.	Teori	
 
I följande avsnitt redogörs ett antal teorier kopplade till studien. Teorierna fungerar som 

ramverk inför textanalysen och resonemang om varför de är relevanta kommer att föras under 

respektive rubrik. Den första teorin som förklaras är representation tillsammans med 

gestaltningsteorin, och därefter följer teorier om medieskandaler och föreställd gemenskap. 

  

3.1	Representation	
 
Inom kulturstudier har Stuart Hall format sin teori gällande representation. Kortfattat innebär 

det att man genom språket kan säga något meningsfullt om världen till andra människor – att 

representera något för publiken (Hall 2013:1). Enkelt förklarat kan en målad bild av en hund 

få representera hunden i sig, detta eftersom vi tolkar olika tecken från det målade djuret som 

en hund. De tecken man talar om finns i all slags kommunikation. Det kan exempelvis vara 

hur något uttrycks i texter, men innefattar även handlingar, bilder, speciella stilar eller 

liknande. När dessa tecken sätts i system bildas olika koder som kan förstärka känslan hos 

vissa grupper samtidigt som de utesluter grupper som inte kan relatera till dem alls 

(Falkheimer 2001:40). Inom sportjournalistiken kan en journalist välja hur ett dopningsfall 

representeras i en nyhetstext; sättet som händelsen beskrivs har betydelse för hur läsaren 

därefter tolkar olika tecken i texten. 

   Människor som deltar i samma kultur har mycket gemensamt. De delar samma konceptuella 

karta, som till exempel värderingar och normer, men de delar även till stor del samma språk. 
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Det gäller såväl visuellt som skrivet språk, där det i det sistnämnda är svårare att förstå 

sambandet mellan tecken och koncept. Det visuella språket ger oss en tydlig bild av hur en 

hund ser ut, men ordet “hund” ser inte alls ut som djuret gör i verkligheten. Trots det så 

föreställer vi oss en hund när vi läser ordet. Det är alltså inte själva objektet eller ordet som 

ger det betydelse, det är hur vi människor fixerar ordet tills det framstår som naturligt för oss 

(Hall 2013:5ff). Sportjournalistikens rapportering är på så sätt inte passiva spegelbilder av 

dopning, utan representationer i Halls betydelse. Ett begrepp som används i samband med de 

system som tecken skapar är metonymi. Det innebär att en liten del i en text får stå för 

helheten. Journalisten kan välja något eller någon som står för något mycket större 

(Falkheimer 2001:144). Exempelvis kan en skidåkare i nyhetssammanhang få representera 

hela sporten i sig.  

   Vidare talar Hall om “The spectacle of the ‘Other’”, det vill säga hur människor som anses 

vara annorlunda från oss själva representeras. Vi människor föreställs tillhöra en slags 

gemenskap med andra människor som delar samma kultur, normer och värderingar, vilket 

skapar en bild av att allt som inte passar in i denna gemenskap ses som “den andre”. Vi 

fascineras av sådant som är olikt det vi är vana vid, vilket gör att vi skapar stereotypa bilder 

av detta. Det gäller inte bara varje enskild individ utan är även något som medier reproducerar 

(Hall 2013:215). Detta är framstående i sportjournalistiken, där Hall tar upp flera exempel på 

hur idrottare representeras inom olika sporter utifrån deras hudfärg eller kön. 

Representationerna i texterna är på ett sätt unika, men de bildar inte mening förrän de läses i 

samband med andra texter. Denna betydelse, att texterna reproduceras i kontext till tidigare 

skrifter, kallas för intertextualitet (Ibid. 222). Eftersom journalister spelar en väsentlig roll i 

hur mediehändelser tas emot av människor är det intressant att undersöka detta begrepp i 

denna studie. Det studerade materialet gäller två dopningsfall som differerar i tid, vilket kan 

medföra att det går att finna belägg för denna intertextualitet i texterna. 

   Att bidra till att stereotyper bildas eller reproduceras är nödvändigt eftersom det bildar 

mening genom binära oppositioner, men det kan samtidigt vara farligt. Det medför en känsla 

om maktbalans, där den ena anses vara bättre än den andra. Binära oppositioner gällande 

mänskliga karaktärsdrag, såsom vit/svart och man/kvinna, är tydliga exempel på detta, där vit 

och man står över svart och kvinna (Ibid. 224f). Sportjournalistiken bidrar även till dessa 

maktrelationer och stereotypa bilder, där rena respektive dopade idrottare är motsatser och 

den förstnämnda anses vara bättre än den andra. 

   Representationsteorin är relevant för denna studie eftersom sättet tidningarna väljer att 

skriva om dopningsfallen påverkar hur läsaren sedan tolkar det. Mediernas sätt att 
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representera de olika länderna är intressant att undersöka, samt huruvida de reproducerar 

stereotypiska bilder av nationalitet i sina texter. Att undersöka detta kommer ge en bra grund 

för den kvalitativa analysen i studien. 

  

3.2	Dagordnings-	och	gestaltningsteorin	
 
Vad gäller medieteorier inom journalistiken finns det två etablerade inriktningar vid namn 

agenda-setting och framing som knyter an till ovan nämnda begrepp. Jesper Strömbäck 

(2000) har översatt dessa till svenska som dagordningsteorin och gestaltningsteorin, vilket 

även kommer användas i denna studie. Den förstnämnda myntades av forskarna Maxwell E. 

McCombs och Donald L. Shaw efter den så kallade Chapel Hill-studien som de genomförde i 

samband med det amerikanska presidentvalet 1968 (1972:177f). Genom intervjuer undersökte 

de vilka frågor som osäkra väljare tyckte var viktigast inför valet. Detta jämfördes sedan med 

de politiska områden som olika medier tog upp under samma tid som intervjuerna 

genomfördes. Resultatet visade att det fanns ett starkt samband mellan de frågor väljarna 

tyckte var viktiga och det som medierna skrev om. Även om det inte kan ses som bevis på 

detta, är det ändå en tydlig indikation på att medier sätter dagordningen för det läsaren senare 

har åsikter om (McCombs & Shaw 1972:177-184). 

   Dagordningsteorin innebär att medier har makt att påverka vilka frågor som människor ska 

ha åsikter om. Det som medierna väljer att framställa i sin nyhetsrapportering är de frågor 

som kommer anses vara viktigast av allmänheten. När vi människor tycker till om exempelvis 

dopning eller droger så beror det inte på att det uppmärksammats i det verkliga livet, utan att 

medierna valt att uppmärksamma dessa frågor för oss (Strömbäck 2000:150ff). Dopning i sig 

är den dagordning som tidningarna väljer att lyfta fram och eftersom dopning är i fokus i 

denna studie kommer detta således inte att tillföra något av betydande värde. Däremot för 

gestaltningsteorin, som är en fortsättning inom dagordningsteorin, med sig många intressanta 

aspekter gällande hur journalister producerar sina texter. Denna avgrening används i denna 

studie för att se hur dopning som dagordning gestaltas och representeras i texternas innehåll. 

   Som en slags andra nivå i dagordningsteorin har gestaltningsteorin växt fram. I grunden 

inriktar den sig på två olika fenomen. Å ena sidan menar den att alla verklighetsskildringar 

bör vara begränsade, detta eftersom medierna tävlar om att attrahera läsarna. Å andra sidan 

ska varje gestaltning ses som en tolkning, vilket gör den öppen för subjektivitet och medveten 

styrning av skribenten (Strömbäck 2000:216f). Robert M. Entman skriver i sin vetenskapliga 

artikel Framing: towards clarification of a Fractured Paradigm (1993) att gestaltningar alltid 
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har som syfte att beskriva makten i en kommunicerande text. Han talar bland annat om fyra 

egenskaper som gestaltningar besitter. Den första är att de definierar problemen, den andra att 

den identifierar den bakomliggande orsaken till problemen. Den tredje egenskapen är att de 

gör moraliska omdömen och den fjärde att den föreslår möjliga lösningar. Han påpekar att en 

gestaltning i en text inte behöver besitta alla dessa fyra egenskaper. En enkel mening kan 

innefatta fler än en av dessa, men samtidigt i andra fall inte innefatta någon av dem (Entman 

1993:51f). 

   Vidare nämner han sambandet mellan avsändare, text, mottagare och kultur. Avsändaren 

formar, både medvetet och omedvetet, sina gestaltningar genom specifika ord, fraser eller 

stereotyper som innehåller någon slags fakta eller bedömning. Dessa avläses sedan av 

mottagaren, som antingen återspeglar eller inte återspeglar samma gestaltningar som de av 

texten eller avsändaren. Kultur innehåller gemensamma ramar, som uppfattas och tolkas på ett 

liknande sätt inom olika sociala grupperingar. Gemensamt har dessa fyra att de utser vad som 

bör belysas, och genom dessa belysta gestaltningar kan de definiera problemen och de 

bakomliggande orsakerna till dessa, samt skapa moraliska omdömen och hitta möjliga 

lösningar (Ibid. 52f). Journalistens roll som avsändare kan således påverka de tolkningar som 

läsaren gör, tillsammans med de kulturella gestaltningar som vi har i Sverige. 

   Gestaltningar har även möjligheten att göra vissa delar av texten mer framträdande. Det sker 

exempelvis genom placering eller repetition i texterna, eller genom att lyfta fram dem genom 

olika kulturella symboler som läsaren lätt känner igen. På så sätt kan skribenten genom 

gestaltningarna belysa viss information som hen anser vara mest meningsfull för läsaren (Ibid. 

53). Här finns en tydlig koppling till dagordningsteorin, då båda behandlar hur verkligheten 

presenteras i texterna. 

   I de texter som denna studie undersöker används gestaltningsteorin tillsammans med Halls 

representationsbegrepp som grund i den kvalitativa analysen. Genom att undersöka vilka 

attribut som förs fram, eller vilka som inte gör det, hoppas jag kunna kartlägga vilka 

gestaltningar som är typiska vid rapporteringen om dopning. Det kan även resultera i att 

skillnader gällande gestaltningar går att utläsa utifrån de två olika dopningsfallen. 

 
 
3.3	Medieskandaler	
 
Ett ytterligare centralt begrepp i studien är medieskandaler. I sin bok Political Scandal : 

power and visibility in the media age (2000) talar John B. Thompson om konceptet skandal 

och hur det kommit att bli en självklar del i dagens medierapportering. Skandaler är något 
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som alltid funnits, men då i en begränsad omfattning och som skvaller mellan individer. 

Redan under 1500-talet skapades satiriska tolkningar av dåtidens elit. Under slutet av 1700-

talet kom detta att utvecklas när tidskrifter fick sitt stora uppsving. I takt med att 

produktionskostnaden minskade och läskunnigheten ökade gick tidningar från att endast ha 

funnits i liten skala till att spridas till den stora massan (Thompson 2000:50f). Idag är 

skandalrapportering en del av journalisters vardag och vissa tidningar bygger enbart på att 

skriva om detta. 

   För att förstå hur skandaler kan få så stor del i dagens medier bör man först klargöra vad en 

skandal innebär. Ordet härstammar från grekiskans skandalon (“fälla” eller “att snubbla”) och 

det latinska ordet scandalum (“orsak till anstöt”) (Ibid. 12, Allern & Pollack 2012:10f). En 

skandal är något som ofta väcker anstöt hos människor, där den involverade individen ofta 

tagit ett snedsteg i livet. Förutom att väcka anstöt är karakteristiska drag för en skandal att den 

bestrider vissa normer och värderingar, att det gäller något som anses vara hemlighetsfullt, att 

utomstående uttalar sig negativt om händelsen och att den drabbades rykte kan försämras 

utifrån det som skett (Thompson 2000:13f). Många av dessa går att applicera på dopning. Det 

är något som har för avsikt att hemlighållas, det gör människor upprörda när det avslöjas, där 

många även uttalar sig om det, och den dopningsanklagades rykte befläckas. 

   En annan del som bidrar till att en skandal växer i publikintresse är att namnge den som är 

delaktig i händelsen. Politiska skandaler som innefattar en elitperson är ofta lätta att gestalta 

eftersom kändisfaktorn är hög. Att publicera bilder på dessa berömda människor lockar fler 

läsare och tidningarna kan skapa en följetong om skandalen som uppmuntrar till vidare 

läsning (Allern & Pollack 2012:20). Detta gäller inte enbart politiska skandaler utan går även 

att se inom sportjournalistiken. Att namnge dopningsmisstänkta idrottare gör att skandalen 

ökar i nyhetsvärde, och även i intresse hos publiken. 

   Thompson talar även om skandaler som en mediehändelse. Den nya typen av 

skandalrapportering sker numera via medier och har en obegränsad spridning till publiken 

(Thompson 2000:62). Det är inte längre något som sker i interaktionen mellan människor, 

utan formas av interaktionen i den medierade kommunikationen. Här nämns bland annat 

Goffmans teori om främre och bakre regioner. I den främre regionen sker själva 

framträdandet, där människan uppträder med alla de positiva egenskaper och kvaliteter man 

vill projicera till andra människor. Den bakre regionen är däremot dold för publiken. Här sker 

de saker som man inte vill att andra ska se, det som undanhålls för att försköna bilden av sig 

själv (Ibid. 63f; Goffman 1959/2014:97ff). Även om det är lätt att dölja dessa finns det en risk 

att de läcks ut från den bakre till den främre regionen. Detta kan ske på olika sätt, till exempel 
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genom att en idrottare, i stundens hetta, säger något kontroversiellt eller uppseendeväckande 

efter att ett lopp inte gått som hen tänkt sig. Men det vanligaste bland dagens medieskandaler 

är att händelser som skett bakom stängda dörrar kommer upp till ytan genom ett omvälvande 

avslöjande (Thompson, 2000:66). Kanske är det detta som gör medieskandalerna så populära 

hos publiken, eftersom de berömda personernas goda rykte kan grusas på bara några sekunder 

efter att det tryckts i pressen. Detta är värt att undersöka gällande studien, eftersom de 

idrottare som åker fast är elitpersoner vars liv omkullkastats över en dag på grund av 

avslöjandena om dopning. 

  

3.4	Den	föreställda	gemenskapen	
 
En viktig frågeställning i denna studie är vilken betydelse nationalitet har i rapporteringen 

gällande dopning. Det är följaktligen viktigt att belysa teorier som berör nationalitet. Benedict 

Anderson (1993) talar om den föreställda gemenskapen som bildats inom nationer. Vi 

människor tillhör alla en gemenskap, till exempel i grupper om vänner eller familj, men den 

finns även till människor som vi aldrig träffat. Den benämns som föreställd eftersom 

människorna inom nationens gränser endast talar med ett fåtal andra, men känner samhörighet 

till alla (Anderson 1993:21). Även om jag som privatperson inte träffat alla som bor i Sverige 

tillhör jag ändå gruppen svenskar och känner tillhörighet till dem. Anderson talar även om 

gemenskapen som begränsad och suverän. Den är begränsad eftersom det alltid finns en tydlig 

gräns kring nationens område, då ingen nation känner tillhörighet med hela mänskligheten. 

Den är även suverän eftersom den bildades under upplysningstiden, då folket fördes samman 

under revolutionen. Befolkningen ville vara fri från det hierarkiska styret, och tillsammans 

skapade man nationer som den suveräna staten (Ibid. 22). Nationalitet är på så sätt något som 

gör att människor känner gemenskap till varandra. 

   Till sin nation känner de flesta människor en hängivenhet. Den kan te sig på många sätt, 

men man talar ofta om en patriotism, en kärlek till fosterlandet. Idag förknippas en stark 

patriotism ofta med hat mot andra folkgrupper eller ett uteslutande från de som inte är 

likasinnade. Denna oro gentemot “den andre” tenderar att närma sig rasism i många skeden, 

men den kan även bidra till en stark kärlek till det land man föreställs känna en gemenskap till 

(Ibid. 137). I sportens värld kan man tydligt se denna gemenskap. Folket ställer sig bakom sitt 

land samtidigt som man distanserar sig från övriga länder, ofta genom att uttrycka ett 

ogillande gentemot dem. 
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   I Försvenskningen av Sverige (1993) talar Billy Ehn om denna föreställda gemenskap i 

Sverige som nation i sportsammanhang. Bland annat nämner han hur det i massmedia talades 

om “nationalsorg” när de svenska skidåkarna, som förväntades ta medaljer, som bäst hamnade 

på en tiondeplats. Detta vände senare när skidlandslaget tog guld i stafetten och medierna 

rapporterade nu om att den svenska flaggan återigen var i topp och att Gunde Svans hjärta 

bultade så hårt när den svenska nationalsången spelades att han började gråta (Ehn 

1993:209ff). Att tillsammans sjunga nationalsången bidrar även till en känsla av samhörighet 

och att man står enade i just denna stund (Anderson 1993:140). Att nationalitet är djupt rotat 

inom sportjournalistiken är således ingen nyhet, den genomsyrar i princip all rapportering om 

olika sporter. Genom idrottarna samlas vi som nation, vi blir ett med skidåkarna när de tar 

guld. 

   Den starka gemenskapen till nationen är något som stärks även i rapporteringen om andra 

nationer. Svenska idrottare framställs ofta som rena och ärliga, något som passar in i vår 

föreställda uppfattning om ett typiskt “svenskt” beteende. De framstår helt enkelt vara mer 

hederligare än idrottare från andra nationer (Ehn 1993:221). Detta är något som ofta 

framställs och upprepas i sportjournalistiken, vilket gör det intressant att undersöka denna 

aspekt när det gäller hur svensk press skriver om den finska och ryska dopningen. 

  

4.	Material	och	avgränsning	
 
Materialet som ligger till grund för denna studie är artiklar som berör dopningsfallet i Finland 

2001 och Ryssland 2016 i svensk dagspress. Dessa fall har valts ut eftersom de tillhör de 

största avslöjandena om systematisk dopning inom skidsporten och har således fått stort 

medieutrymme. Då studien ämnar undersöka hur det rapporteras om dopning kommer språket 

i texterna att vara i fokus. Efter en överblick av det bildliga materialet som finns att tillgå i 

vissa artiklar konstaterades att dessa inte kommer ingå eller undersökas i studien. Då texterna 

varierar i omfång, från notiser till reportage, skulle bilderna inte kunna ge ett generaliserbart 

eller rättvisande resultat, vilket de teman som valts ut för studien motiveras ifrån. 

   När en studie ska granska något på en mer övergripande nivå är det relevant att använda de 

medier som når ut till flest människor (Nilsson 2010:129). Idag väljer allt fler att läsa 

tidningar på internet och ofta via sociala medier (Reuters Institute, 2016). Eftersom det ena 

dopningsfallet som undersökts inträffade år 2001, när internet och sociala medier inte 

användes i lika stor utsträckning som idag, är det inte rättvisande att undersöka utifrån dessa 
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premisser. Således har studiens material koncentrerats till artiklar från tryckt press. Det 

insamlade materialet för studien har valts ut från de tre största tidningarna inom kvälls- och 

morgonpress i Sverige: Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen. Dessa har en stor 

nationell spridning och ger en bred variation av texter, men begränsar även sökningen genom 

att bortse från mindre, lokala tidningar. Denna begränsning har gjorts med tanke på att detta, 

på grund av dess omfattning, inte är en heltäckande studie. 

 

4.1	Tillvägagångssätt	
 
Sökningen genomfördes i databasen Retrievers mediearkiv. För att koncentrera sökningen till 

de två dopningsfallen valdes specifika sökord ut, samt en tioveckorsperiod för att begränsa 

materialet. Enligt Svenska Akademiens ordbok är både ‘doping’ och ‘dopning’ godkända 

stavningar (Svenska Akademien, 2015). Vid en första sökning konstaterades att båda orden 

används i stor utsträckning, vilket gör att en uteslutning av endera inte skulle vara 

representativt för studien. Vid den slutgiltiga sökningen har därför båda stavningarna använts.  

Sökningen visar även att rapporteringen om dopningsfallen minskar drastiskt några månader 

efter att det skett, vilket motiverade den begränsade tidsperioden.  

   För det finska dopningsfallet har den första sökningen innefattat att ordet ‘doping’ måste 

ingå i texterna, där något av orden ‘Finland’, ‘finska’ eller ‘finske’ ska finnas med. Vid första 

sökningen visade det sig att landet inte alltid står med i sin helhet utan istället endast med 

nationalitet och därför har orden ‘finska’ och ‘finske’ lagts till. Detsamma har genomförts i 

sökningen för det ryska dopningsfallet. Den andra sökningen innefattar att stavningen 

‘dopning’ måste ingå, där något av orden ‘Finland’, ‘finska’ eller ‘finske’ ska finnas med. 

Med vetskapen om att båda sökningarnas texter kan innehålla båda stavningarna av dopning 

har dubbletter tagits bort i uträkningen om antal artiklar som ska undersökas. 

   För det ryska dopningsfallet har en liknande sökning gjorts. En första sökning har 

genomförts där ‘doping’ måste ingå, och orden ‘Ryssland’, ‘ryska’ eller ‘ryske’ ska finnas 

med. Den andra sökningen innefattar ‘dopning’, där något av orden ‘Ryssland’, ‘ryska’ eller 

‘ryske’ ska finnas med. Eventuella dubbletter bland artiklarna har även här gallrats bort. 

   De två sökningarna resulterade i totalt 180 artiklar under de första 10 veckorna efter att 

dopningsfallen blivit kända. Vissa artiklar visade sig behandla ämnen som inte rör de två 

dopningsfallen och har därför valts bort i denna studie och den totala summan blev 164 

artiklar. Slutligen genererade avslöjandena om det finska skidlandslaget genererade i totalt 94 
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artiklar under perioden 14 februari - 26 april 2001. De ryska dopningsavslöjandena 

genererade i sammanlagt 70 artiklar under perioden 9 december 2016 - 21 februari 2017. 

 

5.	Metod	
 
Denna studie använder sig av två olika metoder för att analysera det insamlade materialet. 

Den första är en kvantitativ innehållsanalys, där fokus ligger i att finna mätbara 

generaliseringar i texterna. Därefter genomförs en kvalitativ textanalys, där vissa delar av 

artiklarna analyseras på ett mer djupgående sätt. Den kvalitativa analysen har, tillsammans 

med de generaliseringar som framkommit, format olika teman som ter sig vara återkommande 

i rapporteringen om dopning i de två fallen.  

  

5.1	Kvantitativ	innehållsanalys	
 
Vid analys av ett större material är kvantitativ innehållsanalys en lämplig metod. Till skillnad 

från en kvalitativ studie är syftet med metoden att gå ifrån det enskilda och istället finna olika 

generaliseringar. För att uppnå detta används olika variabler för att ta sig an materialet och 

kunna finna generella svar som senare kan användas för vidare analys (Nilsson 2010:119). I 

denna studie kommer detta ske genom en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen 

tittar även den på själva innehållet i texten, men har inte det generella och objektiva 

förhållningssätt att ta sig an texten som den kvantitativa har (Bergström & Boréus 2012:50). 

På denna grund genomförs därför den kvantitativa analysen för att kunna finna mätbara 

företeelser i materialet som den kvalitativa analysen inte kan tillhandahålla. 

   Bernard Berelson (1952:18, refererad i Nilsson 2010:121) förklarar att innehållsanalysen är 

“ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av 

manifest kommunikationsinnehåll”. Denna mening innehåller fyra begrepp som tydliggörs av 

Åsa Nilsson (2010) i Metoder i kommunikationsvetenskap. Begreppet objektivitet är väsentligt 

för att garantera metodens reliabilitet. Analysen ska således komma fram till samma resultat 

oavsett vem som utför den. Detta hör även ihop med systematiken. För att undersökningen ska 

kunna vara objektiv krävs ett definierat material och därför bör de olika urvalskriterierna vara 

tydligt motiverade före analysens början. En självklar del av metoden är att det ska finnas en 

kvantitet. Materialet måste kunna kategoriseras kvantitativt enligt olika variabler - det måste 

gå att utläsa något utifrån frekvens eller omfång. Slutligen måste det finnas ett manifest 

innehåll. Variablerna fungerar här som ett mätinstrument som arbetar för att kunna skapa en 
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så objektiv tolkning av materialet som möjligt. Det som analyseras ska gå att utläsa från 

texterna, detta för att minska risken för tolkning av outsagda eller dolda budskap (Nilsson 

2010:121f). 

För att underlätta undersökningsprocessen har ett kodschema formulerats inför 

innehållsanalysen. Den fungerar som en frågemall som kommer användas vid kodningen av 

samtliga texter. I en kvantitativ innehållsanalys bör ett kodschema utformas för att enkelt 

kunna mäta materialet utifrån variabler, som fungerar likt frågor i en intervjustudie, som är 

relevanta för studiens syfte (Ibid. 144f). I denna studie har kodschemat innehållit olika 

kodningsenheter. Enligt Krippendorff (2004) kan dessa vara olika företeelser som går att 

finna, såsom specifika ord eller hur något omtalas i texterna (Krippendorff 2004:98ff). Ett 

exempel på hur detta har använts i denna studie är att kodschemat innehållit kodningsenheten 

“Ansvar”, som undersökt vem som tillskrivs ansvaret för dopningen i texterna. Variablerna 

för denna var åkare, systematisk, annan aktör och inget om ansvar. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke de otydligheter eller tolkningar som kan uppkomma vid sådana kodningsenheter. För 

att förtydliga detta bör man formulera kodningsinstruktioner som beskriver hur materialet ska 

bedömas vid oklarheter (Bergström & Boréus 2012:55). På så sätt stärks även objektiviteten, 

då kodschemat enkelt ska kunna följas oavsett vilken forskare som använder det. Kodschemat 

för denna studie, inklusive kodningsinstruktioner, finns att tillgå i kapitel 9. Bilaga. 

  

5.2	Kvalitativ	textanalys	
 
För att bistå den kvantitativa analysen i denna studie har även en kvalitativ textanalys 

genomförts. Den syftar till att undersöka hur en text tolkas av läsaren och hur den samspelar 

med andra texter. I Metoder för kommunikationsvetenskap nämner Johanna Ledin och Ulla 

Moberg tre viktiga begrepp som textanalysen behandlar. Det första är det begrepp som Stuart 

Hall (2013) formulerat i sin representationsteori: intertextualitet. Som tidigare nämnts betyder 

det att texter inte är unika i sig, de är alltid formade efter mönster från tidigare texter. Det 

handlar även om hur texter och läsare samspelar med varandra (Hall 2013:222; Ledin & 

Moberg 2010:155f). Det andra är rekontextualisering, vilken är nära besläktad med 

intertextualitet. Den menar att det finns dialogiska relationer mellan texter, där ord 

återanvänds från tidigare sammanhang, samtidigt som de kan få en ny innebörd. Det tredje 

begreppet är genre som innefattar de normer och drag som texter delar med varandra. Detta 

hör även det ihop med intertextualiteten och att alla texter är en del av tidigare och framtida 

texter (Ledin & Moberg 2010:156). Just intertextualitet och rekontextualisering är intressanta 
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begrepp att ha i åtanke i den kvalitativa textanalysen, i synnerhet då texterna berör 

dopningsfall där tidsdifferensen är stor.  

   Där den kvantitativa innehållsanalysen möjliggör en objektiv kvantifiering av materialet, 

fallerar den i att förklara vad resultatet innebär på en detaljerad nivå. Den kvalitativa 

textanalysen väger upp för detta, då den tillåter forskaren att göra mer ingående tolkningar än 

de generaliseringar som den kvantitativa analysen frambringar (Bergström & Boréus 

2012:50). På denna grund har de två metoderna motiverats av varandra och förser studien 

med bästa möjliga verktyg för att finna svar till de frågeställningar som ställts och därmed 

uppnås studiens syfte. 

   Den kvalitativa analysen i denna studie syftar till att undersöka tre olika företeelser i 

texterna. Det första är hur nationalitet representeras i samband med dopning, det vill säga 

vilken betydelse nation tillskrivs i texternas olika gestaltningar. Det andra är att undersöka 

vilka föreställda gemenskaper som förekommer: hur grupperingar skapas i det textuella 

språket och vilka skillnader mellan olika sådana som framförs. Det sista är att undersöka hur 

texterna konstruerar händelsen som en skandal. Utifrån detta har tre frågor formulerats: 

  

1) Hur representeras dopning och vilka intertextuella kopplingar finns?  

2) Vilka föreställda gemenskaper förekommer och vilka vi och dom-relationer skapas? 

3) Hur konstrueras händelsen som en skandal och hur gestaltas de dopningsanklagade? 

  

Dessa frågor används som stöd i den kvalitativa analysen utifrån det resultat som framkommit 

i den kvantitativa, och ska bidra till att studiens syfte uppnås. De delar i texterna som belyser 

det som tycks vara återkommande i rapporteringen om dopning exemplifieras även 

genomgående under samtliga teman. Detta görs genom att lyfta fram citat ur ett antal artiklar 

som påvisar denna företeelse, för att förtydliga det resultat som framkommit i den kvantitativa 

analysen. 

  

5.3	Metoddiskussion	
 
De metoder som valts för denna studie för med sig många positiva verktyg inför analysen, 

men som med alla metoder finns det även vissa nackdelar. En del av den kritik som förs mot 

kvantitativ innehållsanalys är, enligt Kristina Boréus och Göran Bergström (2012), att det inte 

alltid lämpar sig bäst att räkna något i texterna. Sammanhanget som orden används i kan 

många gånger spela större roll än själva ordet som räknats. Likt detta förs kritik mot att det 
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manifesta innehållet får för stor plats, eftersom det utelämnar det outsagda och underförstådda 

(Bergström & Boréus 2012:80f). Grunden till själva innehållsanalysen är att mäta något och 

att behandla texten utan påverkan från sina egna tolkningar och värderingar. Undersökningen 

ska enkelt kunna genomföras av andra forskare, som också kommer fram till samma resultat. 

Kvantifieringen i denna studie har för avsikt att finna generaliseringar i texterna, men det 

outsagda har även det en viktig del i hur texter konstrueras och uppfattas. För att inte 

utelämna denna del har jag valt att komplettera med en kvalitativ textanalys. De teman som 

framkommit i den kvantitativa analysen har därefter analyserats närmare i den kvalitativa, och 

bidragit till att tillsammans kunna garantera ett så korrekt resultat och analys som möjligt. 

   En stor fördel med en kvantitativ metod är dess höga reliabilitet, det vill säga att inget 

lämnas till slumpen och att tillförlitligheten till den är stor. Den höga reliabiliteten för dock 

med sig viss kritik gällande dess validitet. Med det menas metodens trovärdighet, och hur den 

bör stärkas genom att data och analys ska vara relevanta för studiens syfte (Østbye 2003:40). 

Kritiken mot metoden hör samman med den som tidigare nämnts gällande utelämnandet av 

det outsagda och att texten inte analyseras utifrån sitt sammanhang (Bergström & Boréus 

2012:82). För att stärka validiteten i denna studie har data valts ut från trovärdiga medier och 

med sökord som tagit fram texter som rör de två dopningsfallen. De artiklar som inte nämnt 

eller handlat om dessa har således sållats bort för att garantera ett relevant material inför 

analysen. 

   Som forskare bör man alltid reflektera över vilka faktorer som kan påverka studiens 

slutgiltiga resultat. En viktig del i detta är att ifrågasätta sin egen roll i tolkningsarbetet. De 

tidigare erfarenheter och fördomar vi har påverkar hur vi tolkar nya intryck. Att helt och hållet 

frigöra sig själv från dessa är omöjligt och det är därför viktigt att påminna sig om dess 

närvaro. Men de spelar även en viktig roll, eftersom det är i förhållande till varandra som 

fördomarna och meningen med texten tillåter forskaren att tolka texten till fullo (Østbye 

2003:71/Gripsrud 2011:177f). Min egen bakgrund som svensk är en egenskap som kan 

påverka tolkningen av de två nationerna. Det är oundvikligt för mig att inte ha förutfattade 

meningar om dem. Historiskt sett har även Sverige en bra relation till Finland, som grannland 

och del av Skandinavien, men en sämre relation till Ryssland. Den geografiska och kulturella 

närheten är därför värd att nämna. Mina egna uppfattningar om de två dopningsfallen, som jag 

läst och hört om innan denna studie påbörjades, kan även påverka tolkningarna. Genom att ha 

detta i åtanke inför analysen hoppas jag kunna stärka studiens validitet. 
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6.	Resultat	och	analys	
 
Som tidigare nämnts har ett kodschema med variabler använts för att kunna finna olika 

generaliseringar i den kvantitativa innehållsanalysen. Av det resultat som framkommit har 

inte allt påvisats vara relevant för studien. Exempelvis har variabeln för hur 

dopningsskandalen gestaltas visat på en övervägande negativ vinkel, vilket tillfört lite av 

värde för att uppnå studiens syfte samt för de teman som valts ut. Den kvantitativa analysen 

har visat på vissa generaliseringar gällande nationalitet och skandal, och vid en närmare 

granskning av texterna framkom ett tydligare mönster i det textuella språket och utifrån detta 

har fyra teman utkristalliserats sig. Gällande nationalitet är dessa teman Föreställd gemenskap 

och Vi och dom och kopplat till skandal är dessa teman Individ och kollektiv och Fallen 

stjärna. Under respektive teman kommer den kvalitativa textanalysen att vara i fokus, med 

inslag av stapeldiagram från den kvantitativa innehållsanalysen för att stärka de teser som förs 

i analysen. 

 

6.1	Nationalitet	
 
Resultatet gällande begreppet nationalitet har utmynnat i två teman. Det första är Föreställd 

gemenskap som går in på hur nationer skapas i texterna. Det andra temat är Vi och dom, som 

visar på hur sportjournalistiken gör tydliga skillnader mellan olika nationer, i detta fall främst 

gällande vi (Sverige) och dom (de dopade nationerna). 

  

6.1.1	Föreställd	gemenskap	
 
Att sportjournalistiken ofta skriver om olika nationer är ingen nyhet, och heller inget som ter 

sig vara annorlunda i resultatet i denna studie. Utöver de dopade nationerna, vars namn ingick 

i materialsökningen, nämns ett flertal andra nationer. Gemensamt för de flesta nationer är att 

de beskrivs i egenskap av att klargöra människors identiteter. Många gånger nämns skidåkare, 

tränare eller andra aktörer med nationen kopplat till sin titel, till exempel “norske 

dopningsexperten”, vilket skapar en nationell identitet. Det skapar en föreställning om 

gemenskaper och bidrar till att läsare kopplar samman nationstillhörigheten med det land som 

den nämnda individen tillhör. Detta går att koppla till Andersons (1993:22) teori om att 

nationer har tydliga gränser. Även om han talar om dessa gränser som fysiska, går de även att 

se i det textuella språket. Dessa gränser konstrueras i texterna genom att tydliggöra 

personernas nationella identitet och de svenska läsarna kan särskilja sig från övriga nationer. 
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De nationer som nämns i störst utsträckning är Sverige och Norge. Sverige som nation nämns 

ofta i samband med jämförelser mellan oss och de dopade, vilket redogörs tydligare i temat vi 

och dom. Sverige nämns även i olika uttalanden, där även Norge får utrymme att uttrycka sina 

åsikter i de två dopningsfallen. En aspekt som är värd att nämna är den föreställda gemenskap 

som båda nationer ibland tillskrivs, nämligen den nordiska. I nedanstående citat nämns den i 

samband med att populariteten hotas minska inom längdskidåkningen på grund av, förutom 

den ryska dopningen, att färre länder tampas i toppen: 

 

Fortsätter utvecklingen blir sporten en liten pseudoföreteelse för oss i Norden. 

Plus Ryssland. Längdskidåkningen blir bandyns broder. 
Dagens Nyheter 17 december 2016 

 

De länder som ingår i Norden nämns inte här utan förutsätter att läsaren redan besitter 

kunskap om detta. Denna gestaltning av Norden som gemenskap syns även i rapporteringen 

om den finska dopningen, men med en helt annan innebörd. Finland är ett av de fem länder 

som tillhör Norden och att nämna Norden som gemenskap i samband med det finska 

dopningsfallet skulle kunna ge en bild av att övriga nordiska länder också är en del av 

dopningsskandalen. Därför tillskrivs den en annan betydelse i dessa texter, som exempelvis 

“Därför fördömer Norden Finland.”. Meningen säger indirekt att övriga länder förkastar 

Finland för deras handling och distanserar sig på så sätt från dopningsskandalen. 

   En företeelse som framkommer i texterna om Ryssland är att nationen gestaltas som aktivt 

dopade: 

  

Fast knappast något mer utstuderat och avsiktligt fusk slår det som Ryssland ägnat 

sig åt de senaste åren. 
Dagens Nyheter 25 januari 2017 

  

Man talar alltså inte om åkare som dopat sig eller ledning som varit involverad utan om 

nationen som helhet. I detta fall får nationen stå för den ryska dopningen, även om det endast 

är enskilda individer som varit delaktiga. Begreppet metonym (Falkheimer 2001:144) gör sig 

här påmind, där nationen är en metonym för hela dopningsskandalen. 

   En gestaltning som tydligt syns i texterna om den finska dopningen, men som lyser med sin 

frånvaro i texterna om den ryska, är hur nationen som helhet mår dåligt över det som hänt. 

Det talas om en nationell sorg eller tragedi: 
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När det visar sig att de beundrade är simpla bedragare med stora mänskliga 

svagheter känns det som förräderi och som en personlig förolämpning. Därför 

sörjer Finland. 
Expressen 2 mars 2001 

  

- Vi deltar i den sorg som drabbat Finland. Dopingaffären är en nationell tragedi, 

men förändrar inte bilden av Finland, förklarade Anna Lindh. 
Expressen 2 mars 2001 

  

Denna gestaltning om sorg och skam, som även framkommit i Hamqvist (2009:113) 

forskning, nämns i samband med nationen eller dess befolkning. Det kan tolkas som att 

tidningarna väljer att gestalta händelsen som något som inte alls går i linje med nationens 

värderingar och normer. Att åkarna dopat sig är således något de själva får stå för (alternativt 

även ledningen för skidlaget) och är inget som stämmer överens med den föreställda bilden av 

hur Finland som nation är eller beter sig. Detta går i linje med Billy Ehns (1993:209ff) 

förklaring att en hel nation drastiskt kan ändra omdöme om sina egna åkare. Denna 

gestaltning av Finland som nation är något som projiceras från såväl svenska som finska 

journalister, där de sistnämnda får utrymme att uttala sig i de svenska tidningarna. Den 

framställs även från andra aktörer såsom finska åkare och tillfrågade personer. Dock syns inte 

denna gestaltning i fallet med den ryska dopningen. Till att börja med är uttalanden från 

nationens egna åkare eller aktörer relativt få i jämförelsen med Finland. Att egna förklaringar 

till en “nationell skam” skulle presenteras från nationen själv är därför liten. Däremot har 

journalisterna, medvetet eller omedvetet, inte tillfrågat nationens egna aktörer i lika stor 

utsträckning som i det finska fallet, eller lämnat plats för kommentarer från ryska journalister. 

   De svenska krönikörerna uttalar sig vänligare om den finska dopningen i den mån att de 

talar om hur det finska folket skäms. Den ryska dopningen framställer de snarare som fusk, 

med inriktning på hur de bör straffas. Om detta är en medveten skillnad som görs mellan 

nationerna är svårt att fastställa, men tyder ändå på att nationerna gestaltas på olika sätt. Det 

kan tänkas ha koppling till de olika relationer som Sverige har gentemot nationerna. Finland 

är ett av våra grannländer och vi har en föreställd gemenskap till dem i Skandinavien och en 

historia där Finland en gång i tiden var svenskt. Ryssland har länge ansetts vara ett fientligt 

land, med en historia av krig, som i nutid inkräktat på svenskt territorium med stridsplan och 

fartyg. Dessa tidigare erfarenheter om länderna kan färga av sig hos journalisterna och lyfta 
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fram gestaltningar som passar in på Sveriges sätt att se på dem. De reproducerar en stereotyp 

bild av Finland som grannen och Ryssland som fienden. Detta går att koppla till Stuart Halls 

(2013:215) teori om hur medier reproducerar stereotyper. Genom att gestalta nationerna på 

olika sätt kommer även läsarna att forma egna tolkningar utifrån detta. Även om dessa 

stereotypa gestaltningar görs gällande nationerna i helhet, visar det likt Eagleman (2008:142-

154) funnit i sin forskning att stereotypa bilder ofta skapas gällande nationalitet i 

sportjournalistik. 

   Trots att det görs skillnad i denna gestaltning går det att finna ett tydligt mönster i olika ord 

som återkommer i rapporteringen om dopning. Att beskriva dopning som fusk är vanligt, där 

både dopning som helhet och själva handlingen att åkarna har dopat sig beskrivs som något 

oärligt och ord som “lögn” och “svek” återkommer i flera av artiklarna. Orden repeteras, 

vilket Entman (1993:53) menar är vanligt för att göra delar av texter mer framträdande, och 

läsaren tolkar dessa i kontext med andra texter.  

  

	6.1.2	Vi	och	dom	
 
Ett annat tema som påträffades gällande nationalitet är Vi och dom. Resultatet från den 

kvantitativa analysen gällande vilka som får komma till tals visar att Sverige ofta får ta plats i 

debatten. Detta är i sig inte så märkligt eftersom studien undersökt svensk press, där 

journalisten mycket troligt kontaktat svenska idrottare och tränare för en kommentar, men i 

relation till variabeln om hur åkarna gestaltas, och med exempel från den kvalitativa 

textanalysen, påvisar den ett intressant resultat. 
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Figur 1. Hur gestaltas åkarna? (Finland N=94, Ryssland N=70) 

 

Resultatet visar att de gånger som åkarna nämns är det ofta i en negativ vinkel gällande de 

finska åkarna och en neutral gällande de ryska. När man granskar detta i relation till vilka som 

uttalar sig om dem framkommer vissa olikheter. De svenska aktiva idrottarna uttalar sig ofta 

neutralt om de dopningsmisstänkta, de vill inte tillskriva dem ansvar förrän det bevisats att de 

verkligen dopat sig. I fallet med de finländska åkarna har de även uttalat en positiv vinkel 

gällande de dopade åkarna även efter att det konstaterats att de testats positivt. Denna vinkel 

är inte densamma gällande kommentarer från övriga kategorier i undersökningen, såsom 

journalister, andra nationers tränare eller andra aktörer. Här gestaltas åkarna ofta i en negativ 

vinkel, i synnerhet de finländska åkarna. Genom att gestalta dem som fuskare reproducerar 

journalisterna de dopade åkarna som “den andre”. Det är utifrån dessa negativa gestaltningar 

som de svenska läsarna sedan tolkar texten, och kan koppla det finländska beteendet, i detta 

fall att dopa sig, till något som inte passar våra värderingar. Likt Hall (2013:215) klargör i sin 

teori är denna upplevda känsla av disharmoni gentemot vår egen kultur något som skapar en 

stereotyp bild av “den andre”, vilket även medier är med och reproducerar. 

   Gällande det ryska dopningsfallet nämns inte åkarna i lika stor utsträckning och de gånger 

de nämns är det ofta med en neutral vinkel. Specifikt gällande Legkov är att han ibland 

gestaltas i en positiv vinkel, där det förklaras att han inte kan dömas för att andra har 

manipulerat hans inlämnade prover. Denna beskrivning sker främst i tidiga texter, där han 

själv sagt att han är oskyldig och det påpekas att ingen är dömd tills motsatsen bevisats. När 
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han senare blev avstängd i väntan på dom ändrades tonen hos vissa av journalisterna och man 

talade om hur han ljugit, eftersom han bedyrat sin oskuld från första början och nu åkt fast. 

Däremot är det hos journalisterna en tvådelad åsikt gällande hans skuld i detta. Vissa påpekar 

att avstängningen endast visar att hans prover blivit manipulerade, inte att han självmant 

dopat sig. 

   Utöver resultatet om hur åkarna gestaltas och vem som får uttala sig om händelsen finns en 

tydlig beskrivning av hur Sverige distanseras från de dopade länderna. Många gånger 

förkastas handlingen av en person som tycks besitta kunskap om situationen, som i detta 

uttalande från den svenske förbundskaptenen Magnar Dalen efter att svenska åkare anklagats 

för dopning: 

 

[Dalen] - Tror du att det är vanligt att skidåkare injicerar koksaltslösning eller 

andra preparat i blodet? Nej. Jag tror att det är ett stort finskt problem. 

[Journalist] - Var går gränsen för vad de svenska åkarna får göra, moraliskt sett? 

- Ingenting utöver husmanskost och vitaminer, möjligen järntillskott. Jag har lärt 

mig en viktig sak, de som lyckas bäst är de som gör saker enkelt och maximalt. 

Äta mat, dricka ordentligt och träna fruktansvärt hårt, inte leta efter små 

halmstrån, säger Dalen. 
Aftonbladet 2 mars 2001 

 

Även här stärks representationen om “den andre” genom att tala om dopning som ett finskt 

problem. Likt Hall (2013:215) förklarar att “den andre” tillskrivs sådant som inte passar våra 

normer och värderingar, separeras Finland i detta fall från Sverige som nation. Detta 

överensstämmer även med Ehns (1993:221) förklaring att Sverige oftast framstår som 

hederligare, renare och ärligare än andra nationer. I citatet ovan tydliggörs det särskilt i den 

sista meningen, som förklarar att de svenska åkarna endast äter rätt och tränar hårt. Ordet 

husmanskost får även här en speciell innebörd, då det för tankarna till en traditionell, ursvensk 

kosthållning. Detta går att koppla till gestaltningsteorin (Entman 1993:53), där husmanskosten 

i detta fall är den kulturella symbol som läsaren känner igen och enkelt kan koppla till 

gestaltningen av den rena och ärliga svensken. 

   Som för att förstärka denna bild om vi och dom nämns även hur de andra nationernas åkare 

i något skede i karriären åkt bättre än svenska åkare. Sålunda får man en bild av hur finnarna 

och ryssarna vunnit över svenskarna genom att vara dopade, vilket för en svensk läsare 

förstärker känslan av dopning som något brottsligt. Det inger även en positiv känsla då det 
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indikerar att detta var anledningen till att de svenska åkarna inte fick en bättre placering vid 

de tillfällena. Detta går bland annat att utläsa i en nyhetsartikel från Expressen efter att 

Ryssland slagit Sverige och kammat hem ett OS-silver: 

  

Enligt dokument som SPORT-Expressen granskat testades den ryske storstjärnan 

positivt för hjärtmedicinen trimetazidin, med fyra veckor kvar till OS i Sotji 2014. 

Sen körde han hem tre medaljer - framför näsan på Sverige. 
Expressen 20 december 2016 

  

Citatet är ett exempel som visar hur sportjournalistiken är med och reproducerar bilden av 

nationer som motsatser. Detta går att koppla till de binära oppositioner som Stuart Hall 

(2013:224f) nämner. Journalisterna försätter medvetet Sverige i en maktposition, där de rena 

idrottarna står över de andra nationernas dopade åkare. Inte för att de vunnit mot dem, men 

med en indikation att de förlorade ärligt mot de smutsiga fuskarna. Detta styrks delvis av 

resultatet från den kvantitativa analysen som visar att det i dessa texter ofta finns en negativ 

vinkel i porträtteringen av de utländska åkarna, där det skrivs på liknande sätt oavsett om det 

gäller Finland eller Ryssland som nation. Vid en första anblick finns ett relativt likvärdigt 

antal mellan en neutral och negativ vinkel i de båda fallen, men genom att närmare granska 

texterna framkommer det att de neutrala vinklarna främst får plats i korta nyhetstexter, såsom 

notiser. Den negativa gestaltningen finns i texter som får större plats i tidningen, exempelvis 

nyheter, krönikor och reportage. Detta går att koppla till det Entman (1993:53) lagt fram i 

gestaltningsteorin, nämligen att gestaltningen framhävs mer beroende på vilken placering den 

ges i texterna. Notiser är kortfattade och faktabundna, vilket lämnar lite plats för utsvävande 

gestaltningar.          

  

6.2	Skandal	
 
Utifrån begreppet skandal har två teman framkommit efter att ha analyserat materialet: 

Individ och kollektiv och Fallen stjärna. Vardera tema presenteras under respektive rubrik 

med exempel från texterna för att tydliggöra det som framkommit i analysen. 
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6.2.1	Individ	och	kollektiv	
 
Den kvantitativa analysen visade på en intressant aspekt gällande vem som anses bära skulden 

för själva dopningen. Variabeln för detta visade att kategorin “Annan aktör” handlar om olika 

auktoriteter i de olika dopningsfallen. I artiklarna om Ryssland hamnar staten i fokus i denna 

kategori, där man inte bara talar om en systematisk dopning utan att den även är statsstödd. I 

artiklarna om Finland handlar det istället om ledningen för det finska skidförbundet som ska 

ha sysslat med den systematiska dopningen. I en av texterna nämns dock staten även i 

samband med den finska dopningen, då skidförbundet får statligt stöd, men det handlar då om 

att anslaget föreslås minskas som en påföljd av dopningsskandalen. 

 

 
 

Figur 2. Vem anses bära skulden för dopningen? (Finland N=94, Ryssland N=70) 

 

Det är en stor skillnad på två av variablerna för de två länderna - systematisk och åkare. Att 

den dopning som skett i Ryssland anses som systematisk nämns i 20 artiklar (29 procent), 

jämfört med 8 artiklar (11 procent) i fallet där åkarna själva anses bära skulden. I artiklarna 

framstår alltså den ryska dopningen vara organiserad, och litet ansvar läggs på åkarna. Även 

om en systematisk dopning kan innefatta åkarna själva läggs inte fokus på dem i de texter där 

detta nämns. Istället talar man om den som statsstödd och i vissa fall att det kan ha skett utan 

åkarnas vetskap. Ordet systematisk kan således tolkas som att den styrs och är organiserad på 

en högre nivå. Tillsammans utgör systematisk dopning tillsammans med de gånger staten 

nämns närmare hälften av artiklarna. Den finska dopningen skiljer sig markant från den ryska. 
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Resultatet visar där att den systematiska dopningen anses bära skulden i 6 stycken av 

artiklarna (7 procent), medan åkarna själva bär skulden i 32 stycken av dem (34 procent). Vid 

en första tanke kan man ponera att detta beror på att ledningen inte nämns i artiklarna, men så 

är inte fallet. Vid närmare granskning av texterna blir det tydligt att ledningens roll i det hela 

är tydligt, men att åkarna ändå tillskrivs det tyngsta ansvaret i slutändan. Där talar man om 

eget ansvar, som exempelvis i denna text: 

  

Självfallet är huvudansvaret de aktivas. Jämförelserna med DDR, Bulgarien och 

Kina är naturliga, men i Finland är det självklart att ingen mot sin vilja tvingats 

dopa sig. 
Expressen 2 mars 2001 

  

Ansvaret för den finska dopningen blir således individuellt, till skillnad från den ryska som 

gestaltas som kollektiv. Det är dock värt att nämna att många av de finska åkarna erkänt att de 

självmant dopat sig. De ryska är enbart misstänkta för dopning och har ännu inte fått sin dom, 

vilket i detta fall kan ha betydelse för studiens utgång. De flesta ryska åkarna bedyrar sin 

oskuld och menar att de inte haft något med dopning att göra, men det finns i dessa fall bevis 

på att några av åkarna använt sig av dopningsklassade metoder. I en mejlkonversation i en av 

artiklarna nämns att en åkare använt för höga halter astmamedicin: 

 

Det framgår att A0467 testade positivt för den förbjudna substansen budesonid, 

som finns i flera astmamediciner … 

… ”Någon här har överdoserat inhalationer, en otrolig mängd. Kolla upp vem det 

är”, skriver Rotjenkov till en kollega. I mejlväxlingen kommer det fram att det 

handlar om Legkov. 
 Expressen 16 december 2016 

 

Det framgår alltså att Legkov självmant använt astmamedicinen i för stora mängder. Det 

framgår dock inte huruvida han lurats till att använda detta medel, vetat om dess förbjudna 

substans eller i vilken mängd den bör användas, men det finns ändå en antydan till skuld 

gentemot honom. Trots att detta framkommit så tillskrivs ansvaret ändå nationen eller staten i 

större utsträckning, även om hans namn skulle kunna hängas ut än mer i pressen. Att koppla 

skandalen till namn är, likt Allern & Pollack (2012:20) konstaterat, något som ökar 

nyhetsvärdet och intresset hos publiken. Även om de dopningsmisstänkta ryssarna namngivits 
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vid ett tidigt skede hade journalisterna kunnat återanvända deras namn mer i texterna. Det är 

tydligt att de två namnen som nämns flest gånger, Legkov och Vylegzjanin, är de som är mest 

framgångsrika av de sex dopningsmisstänkta åkarna, och är troligen de som svenska läsare 

känner igen mest. Detta kommer förtydligas mer i nästkommande tema Fallen stjärna. 

   Sprunget ur detta kan även namnen stå för något mycket större. Falkheimer (2001:144) 

förklarar metonymi genom att en liten del får stå för helheten. Detta kan särskilt kopplas till 

det ryska dopningsfallet, där två av namnen nämns oftare än andra. Legkov och Vylegzjanin 

återkommer i texter, där den sistnämnda främst nämns i exempel på dopningsmisstänkta från 

nationen. Legkov däremot nämns många gånger i samband med den ryska dopningen som 

helhet. Genom att göra denna sammankoppling mellan namn och nation får Legkov stå för 

hela nationens dopning, och blir på så sätt en metonym för dopningsskandalen. 

 

6.2.2	Fallen	stjärna	
 
Under det kvalitativa analysarbetet syntes en återkommande beskrivning av dopningsfallen, i 

synnerhet gällande åkarna. Många gånger tillskrivs de en auktoritär eller förhöjd position 

innan dopningsavslöjandena kom, som för att poängtera hur långt ner deras karriär har fallit. 

Denna gestaltning tycks vara ett tecken på intertextualitet, eftersom det gäller i både texterna 

om de finska och de ryska skidåkarna. Även om denna studie endast studerat två dopningsfall 

tycks detta mönster vara återkommande, och det är i denna kedja av att texter läses i samband 

med tidigare texter som Hall (2013:222) menar att representationerna skapar sin betydelse. I 

de texter som studerats gestaltas skidåkarna som “skidkungen”, “VM-drottningen” eller att 

åkarna är stjärnor eller nationella hjältar. Här rekontextualiseras, som Ledin och Moberg 

(2010:150f) förklarat är dialogiska relationer i texter där ord återanvänds, även 

representationerna eftersom det är liknande gestaltningar i de båda dopningsfallen. 

   I linje med det resultatet påvisat i den kvalitativa analysen beträffande att åkarna fallit från 

toppen till botten, gått från älskad till hatad, finns ytterligare en återkommande företeelse. I ett 

första stadie under dopningsskandalen, då de endast misstänks för att ha dopat sig, bedyrar de 

flesta sin oskuld för pressen. Legkov klargjorde: “Jag har vunnit mina medaljer på ett ärligt 

sätt. Mitt hjärta är rent”. Myllylä sa i ett tidigt skede att han “vill komma i toppform på 

naturlig väg och använder absolut inga otillåtna medel”. De försäkrar publiken om sin oskuld 

och förstärker bilden av sig själva som ärliga och rena. När sanningen sedan kommer fram, att 

åkarnas urinprover varit positiva, förstörs den image de försökt bygga upp. Det är inte bara 

deras stjärnstatus som fallerar, utan även publikens förtroende till dem. Ett sådant beteende 
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kan förklaras med Goffmans (1959/2014:ff) teori om den bakre och främre regionen, där 

händelser som en individ försökt mörka i den bakre regionen lätt kan avslöjas och förstöra 

den bild som de valt att framställa i den främre regionen. Detta stämmer även in på det som 

Thompson (2000:66) förklarat är vanligast bland medieskandaler, nämligen att händelser som 

skett bakom lyckta dörrar blottas genom ett omvälvande avslöjande. Detta blir extra tydligt i 

fallet med Legkov, eftersom det avslöjats via en mejlkonversation mellan Rodtjenkov och en 

av hans kollegor. Något så privat som en brevväxling mellan två kollegor har blivit 

offentliggjort, vilket förhöjer att händelsen konstrueras till en stor medieskandal. 

   Något som verkar vara återkommande i dopningsfallens tidiga skeden är en uttalad vilja att 

få reda på de dopningsmisstänktas namn. Denna vilja finns bland såväl aktiva och utländska 

åkare som bland ledning och journalister. Organisationer som FIS och WADA väljer att inte 

kommentera enskilda fall eller på något sätt namnge någon. Utländska tränare och åkare 

påpekar ofta att de vill ha namn på de dopningsmisstänkta för att inte oskyldiga ska bli 

dömda. Uttalanden från åkare från samma nation som de misstänkta visar på att detta ofta är 

fallet: 

  

I Finland spekuleras det i dag intensivt inför den slutliga domen från Wada. Alla 

utgår från att flera dopingfall kommer att avslöjas. 

En åkare som pekats ut är stafettmannen Sami Repo, 29. 

- Jag är oskyldig. Jag har inte fått något sådant besked från Wada. 
Expressen 28 februari 2001 

  

Men misstankarna om doping svävar hela tiden över honom, trots att både åkare 

och ledare från andra länder försvarar honom. Ustjugov är också märkbart störd 

av det. 

När han stannar till hos SVT efter segern i Toblach räcker det med att 

programledaren Yvette Hermundstad säger att han "ser oslagbar ut" för att han ska 

hugga tillbaka: 

- Jag är ryss, jag är ren. Jag tävlar utan doping. 
Expressen 19 december 2016 

  

I de två citaten har Repo och Ustjugov, två åkare som inte dömts för dopning, blivit 

misstänkta även om inga direkta bevis finns. I många fall, som med Ustjugov, läggs liten vikt 

i att de blir försvarade av den egna ledningen eller andra aktörer, misstankarna finns 
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fortfarande kvar. Dessa misstankar produceras oftast av journalisterna, då vi som läsare inte 

skulle veta om dess existens ifall medierna inte rapporterat om dem. 

   I de två dopningsfallen lyckades namnen komma fram ändå, genom uteslutningsmetod i det 

finska fallet och läckta dokument i det ryska. När detta sker används ord som “avslöjade” 

eller intresseväckande rubriker som “De dopade sig”. Det lockar människor till att läsa om det 

eftersom denna vilja att veta vilka “skurkarna” är även finns hos folket. 

 

 
 

Figur 3. Vem nämns i samband med dopningen? (Finland N= 94) 

 

Variabeln “Vilka nämns i samband med dopningen?” resulterade i många olika namn, runt 60 

olika per dopningsfall. I stapeldiagrammen har därför de åtta mest nämnda valts ut, där antal 

omnämningar syns i förhållande till det totala antalet artiklar. Ovan syns resultatet från 

artiklarna om det finska dopningsfallet. Samtliga är namn på involverade finska åkare och 

individer från skidförbundets ledning i dopningsskandalen, förutom den svenske skidåkaren 

Per Elofsson. Han nämns ofta i jämförelser med de finska åkarna, eftersom de tävlat mot 

varandra i närkamp, men han blir även tillfrågad om sina synpunkter gällande de 

dopningsmisstänkta. Av de finska namnen nämns Isometsä, Myllylä och Immonen i stor 

utsträckning. Den förstnämnde är den åkare som blev avslöjad först, vilket säkerligen bidragit 

till att hans namn nämns något fler gånger än de övriga två. 
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Figur 4. Vem nämns i samband med dopningen? (Ryssland N=70) 

 

Översiktligt kan man se att namn sällan nämns i samband med ryska dopningen. Av de åtta 

namn som visas ovan är endast hälften involverade i dopningsskandalen. De övriga fyra är 

svenska och norska skidåkare som nämns i samband med dopningen. De två norska namnen, 

Therese Johaug och Martin Johnsrud Sundby, är norska skidåkare som själva dömts för 

dopning. I dessa fall tenderar artiklarna ofta handla om de norska dopningsdömda, men med 

den ryska dopningen i jämförelse med dem. De två svenska skidåkarna Charlotte Kalla och 

Calle Halfvarsson nämns, likt Elofsson i de finska artiklarna, i samband med att de tampats 

eller ska tävla mot de ryska åkarna, samt för att få uttrycka sig om den ryska dopningen. 

   Två namn som nämns två till tre gånger fler än övriga sex dopningsmisstänkta är Legkov 

och Vylegzjanin, två av de nu avstängda åkarna. En tolkning om varför just dessa nämns 

oftare än de fyra övriga avstängda åkarna är att de vunnit fler internationella tävlingar och 

tävlat i närkamp med svenska åkare. Detta stämmer överens med det Allern & Pollack 

(2012:20) påpekat, nämligen att nyhetsvärdet stiger när tidningar väljer att skriva ut berömda 

personers namn. Det är även större chans att de svenska läsarna känner igen de namnen vilket 

bidrar till att händelsen kan växa som skandal. Ett tydligt exempel på detta går att läsa i en 

nyhetsartikel i samband med att dopningsmisstänktas namn läckt ut på internet: 

  

Det är inte vilka namn som helst. Det handlar bland annat om femmilsvinnaren 

Alexander Legkov, som tidigare pekats ut som dopad men nekat. De andra åkarna 
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som pekas ut är Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petuchov, Jevgenij Belov, Julija 

Ivanova och Jevgenia Sjapovalova. 
Aftonbladet 24 december 2016 

  

Här stärks skandalrapporteringen med stora namn som för att klargöra att det inte handlar om 

några okända personer. Vidare jämför journalisten de ryska åkarna med svenska: 

  

Ska vi sätta det i perspektiv (absolut inga jämförelser i övrigt!) är det här 

Rysslands, Marcus Hellner, Johan Olsson, Jens Burman, Teodor Peterson, Hanna 

Falk och Magdalena Pajala. 
Aftonbladet 24 december 2016 

 

Denna jämförelse ger läsarna en tydlig bild av vilken stjärnstatus de ryska åkarna har i sitt 

hemland. Journalisterna målar upp en bild av hur dopningsskandalen skulle kunna se ut ifall 

den skett i Sverige. Samtidigt klargörs det i sista citatet att detta inte är något som ska 

appliceras på de svenska åkarna, utan är enkom något som gäller de ryska åkarna. Detta hör 

ihop med de resonemang som förts i tidigare teman, såsom ett skapande av vi och dom och en 

konstruktion av föreställda gemenskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

7.	Slutdiskussion	
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förhållandet mellan dopning och 

nationalitet gestaltas i svensk dagspress, samt hur händelsen konstrueras till en skandal. 

Utifrån detta formades tre frågeställningar: 

• Vilken betydelse ges nationalitet i rapporteringen om dopning? 

• Hur skapas en föreställning om gemenskap? 

• Hur konstrueras händelsen som en skandal? 

 

Resultaten visar att förhållandet mellan dopning och nationalitet gestaltas på ett liknande sätt 

gällande den finska och den ryska dopningen. Den reproducerar en tydlig vi och dom-känsla, 

där Sverige distanseras från både den finska och den ryska nationen. För att skapa ett avstånd 

till dopningsskandalen nämns även Sverige som ett hederligt land som inte sysslar med 

otillåtna metoder eller preparat. En gestaltning av en ärlig, hårt arbetande svensk syns 

genomgående i rapporteringen och detta ofta i samband med att den dopningsanklagade 

nationens åkare omnämns som smutsig eller som fuskare. 

   Nationalitet ges även betydelse i den mån att den ryska dopningen beskriver Ryssland som 

en dopad nation. De som aktivt varit en del av dopningsskandalen är, i relation till nationens 

storlek, endast en bråkdel av Ryssland. Trots detta tillskrivs nationen denna betydelse och blir 

en metonym för dopningen som helhet. 

   Till skillnad från detta ges nationalitet en helt annan betydelse gällande Finland. Nationen 

symboliserar istället folket och beskrivs som skild från dopningsskandalen. Man talar om en 

nationell skam och att de sörjer för det som åkarna och ledningen gjort. Ansvaret tillskrivs 

således enskilda personer och omnämns i mindre grad att det ska ha skett via systematisk 

dopning. 

   Ansvaret för dopningen beskrivs olika i de två fallen, där den ryska dopningen anses vara 

statsstödd och kollektiv, medan den finska dopningen är något individuellt som åkarna själva 

får stå för. Genom detta konstruerar medierna händelserna som skandaler och höjer ofta 

nyhetsvärdet genom att namnge de dopningsmisstänkta. En oväntad aspekt är att de ryska 

skidåkarna inte nämns i så stor utsträckning. Medierna skulle kunna använda namnen för att 

skapa en följetong och öka nyhetsvärdet ytterligare, men har utifrån de analyserade artiklarna 

inte använt sig av detta i sin rapportering. 

   Likt Hamqvist (2009:116) fastställt i sin forskning beskrivs dopning ofta skada den 

dopningsmisstänktes karriär. Denna föreställning framkommer även i denna studie, där de 
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finska och ryska skidåkarna beskrivs som fallna stjärnor. De tillskrivs titlar som “skidkungen” 

eller “VM-drottningen” och det påpekas att dopningsskandalen inte gäller vilka namn som 

helst. Utöver detta blir även andra åkare misstänkta för dopning, trots att det inte finns några 

belägg för något sådant. 

   I sportsammanhang samlas vi människor i föreställda gemenskaper och känner samhörighet 

inom nationer. Att som utövande idrottare få föra sitt land till vinst är bland det mest ärofyllda 

hen kan åstadkomma. Trots att dopning är så starkt förknippat med skam och kan grusa hela 

karriärer tycks det fortsätta. Det är en hårfin gräns mellan att bli hyllad eller hatad för evigt 

och kanske anses det vara värt risken för ett ögonblicks eufori. När fusket även sker 

systematiskt och på en högre nivå är det svårt att se ett slut på det. Huruvida så är fallet är 

ovisst att spekulera i, men så länge det sker kommer det att landa på tidningarnas dagordning. 

Den stora utmaningen för sportjournalistiken blir att förhålla sig sakligt i frågan, gestalta 

händelsen objektivt och endast döma den som dömas bör. 

 

7.1.	Förslag	till	vidare	forskning	
 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka skillnaden i hur svensk dagspress rapporterar 

om svenska dopningsfall gentemot utländska. På så sätt kan man få en bredare bild av vilken 

betydelse nation ges i samband med dopningsfallen, och vilka attribut som tillskrivs den egna 

nationen i förhållande till andra länder. Ett annat förslag är att undersöka hur dopningsfall likt 

dessa rapporteras i andra medier, såsom TV, radio eller, i och med dagens digitala värld, olika 

sociala medier. Utifrån att studien konstaterat hur press rapporterar om dopning hade en 

ytterligare ingång varit att intervjua dopningsmisstänkta idrottare för att undersöka hur de 

själva upplever att de framställs i medier. 
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9.	Bilaga	
  

Kodschema  

 

1. ID-nummer 

Kodningsinstruktion: ID-nummer formas utifrån tidningsförkortningar (Aftonbladet: AB, 

Dagens Nyheter: DN, Expressen: EX) följt av publiceringsdatum (sex siffror). Ifall flera 

artiklar publicerats i samma tidning under samma datum läggs bokstäver till efter detta (till 

exempel AB010101a, AB010101b osv) 

2. Tidning 

2.1 Aftonbladet 

2.2 Dagens Nyheter 

2.3 Expressen 

3. Datum (ÅÅMMDD) 

4. Typ av artikel 

4.1 Nyhet 

4.2 Krönika 

4.3 Ledare 

4.4 Övrigt 

Kodningsinstruktion: De texter som inte stämmer in i kategori 4.1 - 4.3, exempelvis notiser, 

och de gånger artikeltyp inte framkommer skall kodas som kategori 4.4 Övrigt. 

5. Dopningsfall 

5.1 Finland 

5.2 Ryssland 

6. Vem anses bära skulden för dopningen? 

6.1 Åkare 

6.2 Annan aktör 

6.3 Systematisk 

6.4 Inget om skuld 

Kodningsinstruktion: Systematisk står för de gånger dopningen anses vara organiserad. Om 

flera av variablerna nämns ska den som anses bära mest skuld kodas.  

7. Vem uttalar sig om dopningen? 

7.1 De dopade 

7.2 Egna åkare 
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7.3 Egna tränare 

7.4 Egna aktörer 

7.5 Utomstående åkare 

7.6 Utomstående tränare 

7.7 Organisationer 

7.8 Experter 

7.9 Journalister 

Kodningsinstruktion: Egna åkare/tränare/aktörer gäller individer från de dopade nationerna. 

Utomstående åkare/tränare gäller individer från andra länder än de dopade nationerna. 

Organisationer kan vara FIS, WADA med mera. 

8. Vilka nationer nämns i samband med dopningen? 

Kodningsinstruktion: Alla nationer som nämns i samband med dopningen skall registreras. De 

nationer som nämns i texterna, men utanför själva dopningsskandalen (exempelvis i resultat 

från tävlingar) ska således inte kodas. 

9. Vilka nämns i samband med dopningen? 

Kodningsinstruktion: Alla namn som nämns i samband med dopningen skall registreras. De 

namn som nämns i texterna, men utanför själva dopningsskandalen (exempelvis i resultat från 

tävlingar) ska inte kodas. 

10. Hur gestaltas dopningsskandalen? 

10.1 Positivt 

10.2 Neutralt 

10.3 Negativt 

10.4 Inget nämns 

11. Hur gestaltas de dopade åkarna? 

11.1 Positivt 

11.2 Neutralt 

11.3 Negativt 

11.4 Inget nämns 

Kodningsinstruktion: En positiv vinkel kan vara att åkaren inte misstänks ha dopat sig. 

Neutralt gäller texter där inga värdeord tillskrivs den dopade. En negativ vinkel kan vara att 

den dopade ges skuld för det som hänt. 

 


