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Abstract	  
I denna uppsats undersöks hur de sex professionella idrottsutövarna, Nicklas Bäckström, 

Alexandr Legkov, Abeba Aregawi, Marija Sjarapova, Nicklas Axelsson och Justin Gatlin 

framställs i två av Sveriges största morgon- respektive kvällstidningar: Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. Detta efter att de alla sex idrottsutövarna, blivit avslöjade som fuskare och gett 

ett positivt resultat under en eller flera dopingkontroller. Observerade skillnader och likheter i 

rapporteringen av de idrottsutövande har analyseras utifrån två relevanta teorier om 

objektivitet och nationalism: Westerståhls objektivitetsmodell och Billigs teori gällande 

nationalism. De i studien utvalda texterna har granskats huruvida de utmålar värderingar om 

”Vi” och ”dom andra”. Texterna har analyserat med komparativ kvalitativ textanalys med 

utgångspunkt i de tre frågeställningarna, Hur stor plats i medierna får de individuella fallen? 

Är det någon skillnad i hur utövarna och deras dopingfall framställs i två av Sveriges största 

tidningsmedier och om så är fallet, vilka är de? Dessutom undersöks huruvida nationaliteten 

på utövarna påverkar hur de återges i svenska medier.  

 

I analysen ingår 65 artiklar där resultaten visar klart och tydligt att vissa idrottsutövare fick en 

mer harmlös behandling där de nästintill sågs som offer medan andra fick utstå hård kritik där 

också högre grad av negativt värdeladdade ord tenderade att förekomma. Utrymmet de 

individuella idrottsutövarna fick i de två utvalda tidningarna, Dagens Nyheter och Aftonbladet 

tenderade att skifta rejält. Nationalitet och etnicitet spelade stor roll när journalisterna 

rapporterade om dopingfallen. Tydligt var att journalisterna strävade, eller omedvetet stod för 

ett skapande av ”Vi” och ”dom andra”, där ett återkommande tema var att Ryssland 

utmålades som fienden medan vi svenskar minsann aldrig fuskar. Analysen visar att Dagens 

Nyheter och Aftonbladet tenderar att växla i sin attityd när de rapporterar om händelserna 

kring de sex dopingfallen. I den svenska ishockeyspelaren Nicklas Bäckströms fall var det 

tydligt att de två tidningarna snarare ventilerade starka åsikter istället för att rapportera om 

händelseförloppet vilket journalisterna gjorde tydligare i de övriga fem dopingfallen.  

 

Nyckelord: Doping, Nicklas Bäckström, Alexander Legkov, Abeba Aregawi, Marija 

Sjarapova, Nicklas Axelsson, Justin Gatlin, Komparativ textanalys, Urvalsgrupper 
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Inledning 

”I would prefer even to fail with honor than win by cheating”.1 Så lyder ett citat från den 

grekiske dramatikern och tragediförfattaren Sofokles. Detta är ett synsätt som för många 

idrottsutövare idag anser är självklart och tycks leva efter. Den ständiga drivkraften att vilja 

bli bäst har motiverat idrottsutövare från alla världens hörn under hundratals år. Drivkraften 

att vilja bli bäst är också den som skiljer den vanlige hobbyutövaren mot den professionella 

elitidrottsmannen. Men det är också samma drivkraft som får en del att ta till olovliga vägar 

för att nå hela vägen fram till toppen. När förväntningarna hos en hel nation vilar på ens axlar 

är det heller inte lika lätt att ta de rätta besluten i tveksamma situationer. Doping har visat sig 

vara en allt mer naturlig väg att gå och moralen att vinna utan fusk är tillsynes inte längre lika 

självklart för alla idrottare. 

Hadenius och Weibull skriver i sin bok, Massmedier: en bok om press, radio & TV att vad 

som tidigare ansågs vara tidningarnas viktigaste uppgift var att opinionsbilda folket. Men allt 

eftersom att tidningarna började få allt lägre upplagor förefaller denna uppgift allt mer fått en 

sekundär ställning på dagstidningarnas agendor. Istället går det att likna tidningarna med en 

industribransch.2 I sportsammanhang råder det heller ingen tvekan om att tidningarna gått 

samma väg tillmötes där de inte sällan bedriver en journalistik som istället för att 

opinionsbilda folket snarare spelar på folks känslor. I rapporten mediernas vi och dom menar 

Göran Eriksson att dagstidningarnas rapportering vid stora mästerskap inte är något undantag 

där journalisterna ofta använder sig av värdeladdade ord där nationalism och patriotiska 

känslor anses vara mer ”okej” än i andra journalistiska sammanhang.3  

Vi som är åskådare på läktaren eller konsumerar idrottshändelserna via nyhetskanaler har nog 

alla jublat fram dem från vår egen nation. Men lika mycket som vi tenderar att hylla 

idrottsutövarna vid bra prestationer, lika mycket kritiserar vi dem när skandaler och 

felaktigheter kommer upp till ytan. Framförallt när en idrottsutövare tycks ha fuskat eller 

dopat sig med otillåtna substanser.   

                                                

1 Sofokles. http:// www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/sophocles 155151.html, hämtad 2017-11-22 

2 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart. 2005. Massmedier: en bok om press, radio & TV. Falun: Albert Bonniers förlag. S.83.  
3 Camauér & Nohrstedt, Stig Arne. 2006. Mediernas vi och dom. Stockholm. S.226. 
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Fusk är däremot inte enbart ett problem som tenderar att gäcka idrotten och dess intresserade. 

Skolan, arbetslivet och till och med i politiken nås världen om att oärligheter sker. Det är dock 

få saker som får ett lika stort medialt intresse och kan beröra en hel värld som när en idrottare 

gjort bort sig. För när det exempelvis uppdagades att den ryske femkamparen Boris 

Onistjenko monterat in en knapp på handtaget av hans värja vilket automatiskt gav honom 

poäng utan att ha nuddat sin medtävlande kollega under delgrenen fäktning i de olympiska 

spelen i München 1972, blev det en ”snackis” runt om i världen.4 Dagsaktuellt är de senaste 

månadernas kartläggning av den systematiska doping som försiggått i Ryssland sanktionerad 

av staten. Detta i ett sätt att använda idrotten likt ett propagandaverktyg för att visa upp 

Ryssland som en överlägsen nation.  

Rivalitet mellan nationer är utan tvekan något som säljer i nyhetssammanhang. De svenska 

nyhetsmedierna sparar inte på superlativen när Sverige lyckas slå sina antagonister, oavsett i 

vilken sport det gäller. När grannarna i väst ertappas ha fuskat, som när den flerfaldiga 

världsmästarinnan skidåkaren Therese Johaug avstängdes för dopning efter att ha testat 

positivt för den anabola steroiden clostebol5, tvekar inte de svenska sportjournalisterna att slå 

på den stora trumman och spekulationerna om det skett systematisk doping på nationell nivå 

är i rullning.6 Men vad gäller när de svenska idrottsstjärnorna gör bort sig? Gapar den svenska 

journalistkåren lika mycket när skandalerna kommer från det egna landets gränser? Hur ser 

gemene man på idrottsutövare som använder otillåtna medel för att höja sin prestation?  

En av Sveriges mest meriterade höjdhoppare, Stefan Holm har ofta gjort sig hörd i media 

gällande sin avsky mot fuskare och dopingskandaler. Med citat likt ”Jag är alltid förvånad att 

folk är så dumma att de tar doping oavsett vad de tar” 7 propagerar han för att det måste få ett 

slut med dopingskandaler i svenskt idrottssammanhang. Att ställa sig frågan hur den svenska 

mediekåren tar sig an, samt vinklar dopingskandalerna blir därför både intressant och högst 

relevant att undersöka. 

Att idrottsutövare tar till otillåtna medel för att höja sin prestation har för mig alltid varit 

fascinerande, oavsett vad bakgrunden till dopinganklagelserna än kan tänkas vara. Vad 

                                                
4 Fem klassiska sportfusk vi minns, 11 feb 2009 - Aftonbladet 
5 Therese Johaug fast för dopning, 30 okt 2017 - Aftonbladet 
6 Domen: Ni är dopade, Norge, 26 okt 2016 - Aftonbladet 
7 Holm: ”förvånad att folk är så dumma”, 29 feb 2016 – Aftonbladet 
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föregår egentligen i Justin Gatlins huvud när han bestämmer sig för att använda ett icke 

tillåtet medel? Detta när han tidigare åkt fast i en dopingkontroll några år dessförinnan. Frågor 

som dessa ser jag som mycket viktiga och min stora kärlek till sport har bidragit till 

ämnesvalet för denna uppsats. 

Undersökningen fokuserar på sex likartade fall där idrottsutövare i samtliga fall har testat 

positivt i dopingkontroller. De sex dopingfallen har delats in i tre underkategorier där två fall 

ställs mot varandra. Kategori ett består av två fall där det finns två regelverk i vardera 

utövarens sport. Kategori två berör två idrottare med två nationaliteter. Kategori tre berör två 

idrottsutövare som båda åkt fast för doping två gånger under sin aktiva karriär. De utvalda 

idrottsutövarna har alla representerat sitt land på den absolut högsta nivån och blir således 

intressanta att granska och samtidigt ställa mot varandra. Tre av idrottsutövarna är 

internationella storstjärnor och togs med för att få ett större helhetsbegrepp med internationellt 

perspektiv. Undersökningens fokus är alltså att studera hur rapporteringen gällande sex 

idrottsstjärnor, som blivit anklagade för doping, tre idrottsutövare från Sverige och tre från 

övriga världen, kan skilja sig svensk sportjournalistik.  

Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att utifrån perspektiven nationalitet och objektivitet tillsammans 

med en kritisk textanalys, undersöka rapporteringen i Dagens Nyheter och Aftonbladet om 

hur sex professionella idrottsutövare framställs efter att de blivit anklagade för doping. De 

utvalda idrottsutövarna är, Nicklas Bäckström, Alexandr Legkov, Abeba Aregawi, Marija 

Sjarapova, Nicklas Axelsson och Justin Gatlin.  

I syftet ingår att undersöka likheter och skillnader i rapporteringen av de tre svenska 

idrottsutövarnas fall mot de tre utländska. Ett delsyfte är att med fokusgrupper undersöka 

uppfattningar och tankegångar hos svenska och amerikanska nyhetskonsumenter gällande 

deras syn på doping och undersökningens utvalda fall. De fokusgrupper som är med i 

uppsatsen är ett komplement till den kvantitativa textanalysen för att stärka tesen att det kan 

finnas ett underliggande förakt i de publicerade texterna. I denna undersökning granskas hur 

den eventuella tesen ”vi” och ”dom” uppfattas bland sportintresserade konsumenter 

(fokusgrupperna).  
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Frågeställningar 

-‐ Är det någon skillnad i hur utövarna och deras dopingfall framställs i svensk 

media och om så är fallet, vilka är de? 

-‐ Hur påverkar nationaliteten på utövarna gällande hur de framställs i de utvalda 

medierna? 

-‐ Vilka faktorer påverkar hur stor plats de individuella fallen får i de utvalda 

medierna?  

 

Avgränsningar 

En avgränsning är att endast granska fall som kommit att utspela sig efter den 13 augusti 

2004. Detta då de nya reglerna genom WADA, World Anti-doping Agency för första gången 

tillämpades i de olympiska spelen.8 Varje tävlande nation var nu tvungen till att skriva under 

ett kontrakt för att få delta. Något liknande bindande kontrakt mellan deltagande länder hade 

tidigare aldrig funnits.  

En annan avgränsning är att enbart undersöka texter från Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Detta då de anses som Sveriges största morgon- respektive kvällstidning. Anledning till att 

inte fler tidningar har ingått i analysen har att göra med antalet dopingfall undersöks. Då 

uppsatsen granskar sex individuella dopingfall bedömdes inte utrymme att finnas till för att på 

ett rättvist och korrekt sätt kunna analysera fler tidningar i denna uppsats.  

Undersökningens datainsamling har avgränsats till en tvåveckorsperiod från det att varje 

dopingfall först publicerats i medierna. Alltså, Nicklas Bäckström blev ett känt dopingfall 

2014-02-23 i medierna. Detta betyder att i Nicklas Bäckström fall har bevakning och 

granskning av innehållet skett fram till och med 2014-03-06.  

Det går att diskutera de olika fallens status emellan. Nicklas Axelsson och Justin Gatlin skiljer 

sig tillexempel både i medial bemärkning samt prestationsmässigt i de olika sporterna. 

Däremot har de båda anklagats för att använt sig av dopingpreparat minst två gånger vilket 

                                                
8 Wada. https://www.wada-ama.org/, hämtad 2017-12-01 
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gör det intressant att granska huruvida två av Sveriges största dags respektive kvällstidning 

väljer att porträttera idrottsutövarna efter att de hamnat i blåsväder för andra gången.  

Bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter 

I det här kapitlet tas bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter upp. Under 

bakgrund kommer dopning och dess historik att följas upp medan tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter berör grundfundamentet till denna uppsats. 

Dopning och dess historik 

Dopningsmedel är inget nytt fenomen. Redan för 5000 år sedan användes blad från 

Ephedraväxter för att framställa stimulerande te-drycker som kinesiska idrottsutövare 

använde. Även från Latinamerika går det att finna spår från dopningspreparat då män från 

inkafolket sägs ha sprungit långa sträckor under flera dygn tuggandes på blad från kokabuske 

vilket ska ha gett en uppiggande effekt.9   

Enligt World Anti-Doping Agency definieras dopning som bedrägligt eller vilseledande 

användande av en metod eller substans som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa eller 

ligger i grund för att förbättra idrottarens prestationer.10 WADA har själva en lista över de 

förbjudna preparaten som ständigt uppdateras och förnyas. Ofta brukar en nyfunnen substans 

hamna på Wadas bevakningslista under ett år för att sedan hamna på den svarta listan.11  

Fram till 2004 fanns det inget gemensamt regelsystem för hur dopingfrågor skulle hanteras. 

Olika idrotter, till och med olika länder hade varierande regelverk vilket gjorde att liknande 

dopingfall kunde hanteras annorlunda beroende på vilken sport, eller i vilket land idrottaren 

befann sig i. År 2004 infördes ett nytt globalt regelverk, The World Anti-Doping Code och all 

världens idrott har sedan dess följt samma gemensamma regelverk.12 

                                                
9 Historia doping. http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Historik/, hämtad 2017-12-02 
10 Wada-koden. World Anit-doping Code. 2009. Wada. sid.20, hämtad 2017-12-02 
11 Wadas lista. https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-09/wada-publishes-2018-list-of-prohibited-substances-and-
methods, hämtad 2017-12-02 
12 Antidoping historia. http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Historik/, hämtad 2017-12-02 
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Centrala begrepp i undersökningen 

Denna uppsats har varken syftet att granska ämnet doping eller dess olika preparat. Inte heller 

är syftet att behandla de olika idrottsorganen. Däremot är det av vikt att läsaren får en 

förståelse av vad dopning innebär samt vad de olika idrottsorganen representerar.  

Enligt Svenska Akademins ordlista är båda orden, dopning och doping godkända att användas 

och i folkmun förekommer ofta användandet av de båda orden.13 I denna uppsats kommer 

dock endast ordet doping att förekomma.  

Det bör tilläggas att två av de sex idrottsutövarna som granskas i denna undersökning går 

under två namn. Marija Sjarapova och Alexandr Legkov är den korrekta ryska stavelsen av de 

två men i Sverige namnger man dem som Maria Sjarapova och Alexander Legkov. I denna 

uppsats har jag dock valt att namnge dem efter deras ryska namn. 

Härefter nedan följer beskrivningar, begrepp, preparat och organisationer som återkommande 

förekommer i uppsatstexten. 

Pseudoefedrin  

Pseudoefedrin är inte förbjudet inom rimliga gränser och gränsvärdet som IOK har satt till 

150 mikrogram per millimeter vilket anses som en hög gräns. I Nicklas Bäckströms fall 

testades han positivt med 190 mikrogram per millimeter.14 

Meldonium 

Hjärtmedicinen meldonium utvecklades i Lettland och inkluderades på Internationella 

antidopningsbyrån Wadas svarta lista den 1 januari 2016. Substansen har dock funnits med på 

Wadas svarta lista sedan 1 januari 2015. Enligt Wadas kod skall den som ertappas för doping 

med ämnet meldonium straffas med fyra års avstängning. Kan idrottaren dock påvisa 

förmildrande omständigheter kan straffet bli mildare.15 

                                                
13 Doping eller dopning. http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Dopingellerdopning, hämtad 2017-12-02 
14 Pseudofedrin. https://www.sporthalsa.se/artiklar/pseudoefedrin-%E2%80%93-sa-paverkar-det-kroppen, hämtad 2017-12-
02 
15 Meldonium. https://www.svt.se/sport/friidrott/det-har-ar-meldonium/, hämtad 2017-12-02 
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Erytropetin 

Erytropetin, även kallat för EPO-doping anses som en av de vanligaste formerna av 

bloddoping. EPO hjälper kroppen till att producera fler röda kroppar men kan också leda till 

ökad produktion av testosteron.16 

IOK 

IOK står för internationella olympiska kommittén. Kommittén organiserar de olympiska 

spelen och grundades 23 juni 1894. IOK består av 115 ledamöter som alla är valda av IOK 

själva. Under IOK sitter 205 nationella olympiska kommittéer där bland annat Sveriges 

olympiska kommitté.17 

SOK 

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK bildades den 27 april 1913 och är den nationella 

olympiska kommittén i Sverige. Deras främsta uppgift är ansvaret över det svenska 

deltagandet i de olympiska spelen.18 

USADA 

United States Anti-Doping Agency, USADA är en icke-statlig organisation i USA som 

arbetar med att få bort doping inom sport. 19 

WADA 

World Anti-Doping Agency har det övergripande ansvaret att inom idrottens värld utarbeta en 

dopinglista över förbjudna substanser och preparat. WADA har som främsta uppgift att aktivt 

föra anti-doping inom idrotten framåt och var också en stark bidragande faktor till att den 

ryska dopinghärvan år 2016 nystades upp20. 

 

 

                                                
16 Erytropoetin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erytropoetin, hämtad 2017-11-28 
17 IOK. http://sok.se/sok-och-den-olympiska-rorelsen/den-olympiska-rorelsen/internationella-olympiska-kommitten.html, 
hämtad 2017-11-28 
18 SOK. http://sok.se/sok-och-den-olympiska-rorelsen/sveriges-olympiska-kommitte.html, hämtad 2017-11-28 
19 USADA. https://www.usada.org/, hämtad 2017-11-28 
20 WADA. https://www.wada-ama.org/en/what-we-do, hämtad 2017-11-28 
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McLaren – Rapporten 

McLaren-rapporten offentliggjorde information om att den ryska staten, systematiskt fuskat 

under de olympiska spelen i London, Sotji, och långt före. Rapporten är uppdelad i två delar 

där den första delen släpptes juli 2016 och den andra i december 2016. I rapporten kartlagdes 

över 1000-ryska idrottsutövare vara delaktiga i programmet.21   

Några tidigare studier med relevans för den här undersökningen 

I det här kapitlet redogörs för ett urval av den tidigare forskning som har direkt relevans för 

undersökningen. Det finns rikligt med forskning om doping och några av de dopingfall som 

tas upp i denna uppsats har behandlats i tidigare forskning.  

Eventuella objektivitetsideal i sportjournalistiken 

Forskningen om huruvida sportjournalister hanterar och följer objektivitetsidealet i sin 

rapportering är knapphändig. Därför finner jag det intressant att utforska de få undersökningar 

som gjorts gällande objektivitetsidealet inom sportjournalistik.  

I en studie: Alla kan ju inte vara Janne Josefsson undersöker Sara Gunnarsson om publiken 

har förväntningar och i sådana fall, vilka förväntningar som finns på att objektivitetsideal följs 

inom sportjournalistiken. Resultatet av undersökningen visar att publiken gör skillnad på vilka 

krav de ställer efter vilken; medial kanal, sportjournalist och slags tidning de konsumerar. 

Även om denna uppsats inte kommer att beröra huruvida konsumenterna ställer krav på 

journalisternas förmåga att upprätthålla objektivitetsidealet är min bedömning att det är 

relevant att ha Gunnarssons uppsats i åtanke. Jag har istället valt att beröra objektivitetsidealet 

utifrån Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell vilket jag går igenom nedan. 

Sportjournalistik skapar skandaler 

I boken Sport, Culture and the Media: The Unruly Trinity skriven av författaren David Rowe 

diskuteras sportjournalistikens funktion, intressen och problematik. Det kanske mest 

intressanta är Rowes åsikter gällande sportjournalistikens makt att skapa och utrycka 

skandaler och sensationer. Här använder sig Rowe av fotbollsspelaren David Beckham som 

                                                
21 Mclaren-rapport. https://www.dn.se/sport/statsstyrda-fusket-chockade-idrottsvarlden/, hämtad 2017-11-10 
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exempel gällande en världsstjärna som både blivit hyllad och uthängd under sin karriär. Efter 

Beckhams röda kort under sextondelsfinalen i VM 1998 i Frankrike mot Argentina blev 

Beckham närmast lynchad i engelsk press. Fyra år senare fick han dock sin revansch när han 

efter en straffspark tog sitt landslag vidare mot just Argentina under VM i Japan och 

Sydkorea.22 Rowes åsikter om att sportjournalistiken har makt att skapa och utrycka skandaler 

och sensationer är en intressant tes att ha med sig inför granskandet av de idrottsutövare jag 

har valt att beskriva.    

Nationalism inom sportjournalistik 

I Nationalism inom sportjournalistik har David Hagman och Jonas Jacobson studerat hur 

sportjournalistiken använder olika instrument för att bevara den nationella och svenska 

identiteten. Undersökningen granskar journalistikens språk i rubriker, ingresser, brödtexter 

såväl som bilder under skidstafetter i VM 2011. För att granska hur Dagens Nyheter och 

Aftonbladet bevarar den svenska identiteten i sina texter jämför forskarna med rapporteringen 

av Norges resultat. De använder sig av normen ”Vi” och ”dom andra” vilket är samma tes 

som jag använder i min undersökning.  

Viktor Adolfsson undersöker i uppsatsen Den gula armén och dess svenska hjältar hur 

bevakningen av det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2002 och 2006 hanterades i 

kvällstidningarnas sportbilagor. I uppsatsen granskar författaren hur man genom krönikor i 

tidningar skapar en svensk identitet. Adolfsson konstaterar hur det går att skönja spår av 

nationalism när afrikanska och karibiska lag förminskas för att den egna svenska identiteten 

ska stärkas.  

Dopingfall i svenska medier 

En annan viktig studie för denna uppsats är fallstudien Offret, slarvern och fuskaren som 

publicerades år 2005 i idrottshistoriska föreningens årsskrift av Björn Sandahl och Lars 

Bredelius. Fallstudien studerade hur tre specifika dopingfall mellan 1968 och 1984 

avhandlades i Expressen och Aftonbladet. Författarna kom fram till att varje enskilt fall skiljer 

                                                
22 Rowe, David, Sport, Culture and the Media. The Unruly Trinity, Open University Press, 2003, S.110. 
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sig i hur rapporteringen skötts.23 I fallstudien menar Sandahl och Bredelius på att 

kvällspressen kom att bli allt mer dramatiserad från 1968 till 1984.  

Teoretisk utgångspunkt 

Nedan följer här en beskrivning av de valda teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

resultatredovisningen av denna uppsats. Först tas objektivitetsidealet upp, därefter berörs 

nationalism inom sportjournalistik och slutligen tesen ”vi” och ”dom andra”. 

Objektivitet 

Utgångspunkten för granskningen av hur objektivitetsidealet följs i det empiriska materialet är 

Denis McQuails teoretiska utgångspunkter som redovisas i och hans bok Media 

performance.24 Tillsammans med Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell beskriver McQuail 

ett specifikt analysverktyg som kan användas för att analysera mediernas demokratiska 

uppdrag och objektivitet. Analysverktyget är en normativ modell för att studera insamling, 

behandling samt spridning av information.  Enligt McQuail bygger mediernas oberoende helt 

på opartiskhet och sanningsenlighet.  

Westerståhls objektivitetsmodell förklaras även tydligt av Bengt Johansson i boken Handbok 

för journalistikforskning.25 Westerståhls objektivitetsmodell går att dela i två delar: saklighet 

och opartiskhet. Med saklighet menas att nyheten alltid ska vara sann samt relevant. 

Sanningskravet blir det centrala. Även om de andra delkraven kan uppfyllas tenderar de att bli 

irrelevanta om uppgiften inte är sann. Sanningskravet tenderar att vara svårt att praktiskt 

studera, men än svårare är relevanskravet. Detta då det inte finns något självklart mått för att 

mäta vilka händelser som anses relevanta. Johansson menar att det i många fall är läsaren eller 

lyssnarens subjektiva bedömning som avgör vilken händelse som har relevans. Därmed blir 

således nyhetsvärderingsprinciper garant för relevansen.26  

I anslutning till detta bör dock tillägas att objektivitet som journalistiskt ideal har mött sina 

kritiker. En av kritikerna tillika författaren, Todd Gitlin menar att normen om den objektiva 

                                                
23 Bredelius, Lars och Sandahl, Björn. 2005. Offret, slarvern och fuskaren: en fallstudie av reaktionerna i svensk kvällspress 
på tre dopingfall 1968-1984. Svensk idrottshistoriska föreningens årsskrift 2005. S.82 
24 McQuail, Denis. 1992. Media performance. London: SAGE.  
25 Karlsson, Michael och Strömbäck, Jesper. 2015. Handbok i journalistikforskning. Lund: studentlitteratur. s.192. 
26 Ibidem s.192 
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journalistiken är en myt och där varje berättelse har ett perspektiv. Den värderingsfria 

journalistiken bekräftar enbart det oförändrade tillståndet i samhället där samhällsstrukturer 

redan finns.27 

Nationalism inom sportjournalistik 

I studien, Nationalism inom sportjournalistik tar författarna David Hagman och Jonas 

Jacobson upp författaren, Göran Erikssons resonemang gällande att det finns få, om ens några 

sammanhang där svenskar kan visa patriotiska och nationalistiska känslor på samma sätt som 

inom sportvärlden. Vid svenska bragder och framgångar samlas stora skaror på gator och torg 

för att fira. I sportsammanhang där Sverige ställs mot andra nationer skapas det därför en 

känsla: vi mot dem. På samma sätt som det svenska folket samlas och stöttar sin nation, på 

samma sätt tillåts den svenska sportjournalistiken visa känslor och vara öppet nationalistisk. 

De svenska idrottarna framställs i vissa fall som oövervinnliga och inte sällan framställs 

övriga nationer som mindre och obetydliga. I rapporten tas även forskaren Billy Ehns 

resonemang upp gällande att det i sportens värld är tillåtet att sjunga den svenska 

nationalsången och måla sig i blågula färger vilket man i andra sammanhang inte alls kan 

göra. Både Eriksson och Ehn visar alltså på att det finns tydlig nationalism i 

sportjournalistiken men på olika sätt och därför är detta en intressant aspekt att analysera och 

granska vidare.  

I granskandet av att finna nationalism i tidningarnas rapportering kommer jag även att 

använda mig av Michael Billigs bok Banal nationalism. Billig menar att vi ska värna om vår 

nationalitet och därför bör hylla, hedra och försvara de våra28. 

”Vi” och ”dom andra” 

Tidigare forskning visar att sportjournalistiken ofta profilerar sina texter med ett ”vi” och ett 

”dom andra”29. Anledning till att sportjournalister vill skapa känslor likt dessa är att man vill 

                                                

27 Gitlin, T. (1980). The Whole World is Watching: Mass Media in the making and Unmaking of the new Left. Berkeley, CA: 

University of California Press.  

28 Billig, Michael. 1995, Banal nationalism, London: Sage. S.143 
29 Lublin, David, & Sandberg, Niklas. (2012). Nationalism inom sportjournalistiken – En analys av rapporteringen kring 

fyra uppmärksammade idrottshändelser. Södertörns högskola 
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förstärka den egna identiteten eller som ofta i sportsammanhang, den egna nationen. Vi och 

dom andra skapas ofta när man vill skapa rivalitet mellan nationer eller idrottsutövare. Ett 

tydligt exempel på detta är David Lublin och Niklas Sandbergs undersökning som visar 

exempel på att Italien tenderar att beskrivas som en fuskande nation medan vi skandinaver 

aldrig skulle komma på tanken att fuska30.  

I boken Cultural Representation and Signifying Practices utgiven av, kulturteoretikern Stuart 

Hall, bedriver även han tesen om att det går att skönja ett ”vi” och ”dom” aura i olika former 

av producerat material. Hall anser att medierna tenderar att lägga stort fokus vid rapportering 

av det som inte representerar normen, då uppmärksamhet och fokus dras till de mer 

annorlunda som inte tillhör majoriteten. Hall menar att alla människor har en benägenhet till 

att kategorisera människor, oavsett vilken kultur man tillhör, utifrån den egna 

begreppsvärlden31. Även om Hall påpekar att det som beskrivs som något annorlunda inte 

behöver innebära något negativt, utgör det alltid en risk att det annorlunda ändå gestaltas och 

betraktas utifrån ett avståndstagande32. Vidare hänvisar Hall till Richard Dyers uppsats 

gällande stereotypering vilket anses vara en bidragande faktor till hur rasism sprids oemotsagt 

i medier. Hall tar även upp skillnaderna mellan begreppen typ och stereotyp där det 

sistnämnda är något som inte representerar normen och således bidrar till skapandet av ”vi” 

och ”dom”. Han menar också på att de som besitter kunskap och makt bildar ett ”vi” medan 

de annorlunda och avvikande från normen bildar ett ”dom”.33 Ett ”vi” och ”dom” förekommer 

ofta i sammanhang där den ena parten vill stärka det egna, vilket ofta handlar om just 

nationalitet.  

Forskaren Lena Grip har även hon undersökt huruvida svensk media gör sig skyldig till 

skapandet av bilden Vi och De andra. I Mediernas syn på De Andra analyserar Grip hur fyra 

olika svenska tidningar rapporterar gällande mordet på Fadime Sahindal.34 Även denna studie 

visar på att tidningarna i mångt och mycket bidrar till framställningen av Dom Andra och 

detta genom stereotypisering. Studien visar också på en kulturell rasism där Vi och Dom 

Andra skiljs åt genom att synliggöra kontrasterna mellan parterna. Studien visar också på att 

                                                
30 ibidem 
31 Hall, Stuart (1997). Representation. Cultural Representation and Signifying  Practices. London: Saeg, s.235 
32 ibidem s. 238 
33 ibidem s. 257 
34 Grip, Lena. Mediernas syn på de andra: En medieanalytisk studie i samband med mordet på fadime, 2002 
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ju större kulturella skillnader det är, desto tydligare framträder distansen mellan Vi och Dom 

Andra där sistnämnde ständigt kopplas ihop med mer negativa sidor.  

Sammanfattning av den teoretiska utgångspunkten 

Sammanfattningsvis används i denna undersökning, objektivitetsidealet utifrån Jörgen 

Westerståhls objektivitetsmodell, Nationalism inom sportjournalistik samt fenomenet ”vi” 

och ”dom andra” som teoretisk utgångspunkt. 

Beskrivning av de dopingfall som fokuseras i denna studie 

I detta avsnitt beskrivs de individuella fallens huvudpersoner. Utifrån den ordning 

idrottsutövarna beskrivs kommer samma turordning att följa under resultatdelen. Den valda 

dispositionen utgår från de tre olika kategorier som beskrivits tidigare i uppsatsen.  

Nicklas Bäckström OS-finalen i Sotji 2014 

Nicklas Bäckström är en svensk ishockeyspelare som sedan flera säsonger tillbaka spelar för 

Washington Capitals i NHL, den nordamerikanska professionella ligan som ofta anses vara 

den främsta ishockeyligan i världen.35 Bäckström föddes i Valbo, Gävle 1987. Redan i tidig 

ålder stod det klart att Bäckström hade talang för ishockey och som ung representerade han 

Brynäs IF där han också kom att göra A-lags debut den 21 oktober 2004. Något senare, efter 

att ha representerat Juniorkronorna i världsmästerskapen fick han också chansen att göra 

debut för Tre Kronor där han har lyckats vinna två VM-guld och ett OS-silver. Den 

sistnämnda medaljen kom att bli väldigt omtalad36. Strax innan Sverige skulle möta Kanada i 

OS-finalen i Sotji gick medierna ut och bekräftade att Nicklas Bäckström testats positivt för 

doping och att han skulle missa finalen på grund av avstängning. Sverige förlorade sedan mot 

ett överlägset Kanada men rubrikerna både inför och efter finalmatchen kom att handla om 

Bäckström och landslagets läkare, Björn Waldebäck. Anledningen till att Bäckström testats 

positivt för doping var för högt värde av ämnet pseudoefedrin.37 Pseudoefedrin förekommer i 

allergimedicin, något som både Bäckström och Björn Waldebäck hävdade var anledningen till 

att det positiva resultatet. Trots att IOK, Internationella olympiska kommittén beslutat att 

                                                
35 10 bästa ishockeyligorna. https://thehockeywriters.com/top-10-best-ice-hockey-leagues/, hämtad 2017-11-29 

36 Nicklas Bäckström. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nicklas-bäckström (hämtad 2017-11-27)  

37 Tre kronor sänktes av chockbeskedet, 24 feb 2014 - Dagens nyheter 
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stänga av Bäckström från allt spel var han redan två dagar senare på plats i USA för att 

representera Washington Capitals i NHL. 

Alexandr Legkov stängs av från OS på livstid 

Alexandr Legkov är en rysk längdskidåkare född 1983. Legkov var ett av Rysslands 

framtidshopp. Med tre världscupssegrar, silver och bronsmedalj i stafett, en Tour de ski-seger 

samt ett OS guld i Sotji sågs han som en av de mest rutinerade ryska längdskidåkarna i 

modern tid38. I december 2016 bestämde sig FIS, Internationella skidförbundet, för att stänga 

av sex ryska längdskidåkare som alla gick att förknippa med dopinganklagelserna under 

vinter OS i Sotji 2014. Detta inkluderade Alexandr Legkov. Den 2 november 2017 kom 

domen från IOK, Alexandr Legkov stängs av från OS på livstid och hans tidigare resultat 

stryks. Detta efter att den omtalade McLaren rapporten publicerats som visade att Alexandr 

Legkov var en av 95 ryska idrottare som dragit nytta av manipulerade dopningsprover under 

Sotji-OS. Trots att Alexandr Legkov stängs av i OS-sammanhang får denne fortsätta tävla i 

FIS-tävlingar. 

Abeba Aregawi och substansen meldonium 

Abeba Aregawi är en mycket omdiskuterad medeldistanslöpare som tävlat för både Sverige 

och Etiopien. Aregawi som föddes i Etiopien 1990 började tävla i tidig ålder. Efter att ha 

flyttat till Etiopiens huvudstad Addis Abeba träffar hon sin dåvarande make och bestämmer 

sig för att flytta till Sverige39. Det var först 2012, efter att hon fått svenskt medborgarskap 

som hon kom att bli känd för allmänheten i svenskt sportsammanhang. 2013 kom hon att 

vinna 1500 meter guld både på inomhus-EM i Göteborg och på VM i Moskva. Hennes 

framgångar kom att bli hyllade över hela Sverige och fram till 2016 var hon en av Sveriges 

största medaljhopp. Den 29 februari meddelades det att Aregawi testats positivt för 

substansen meldonium under ett dopningsprov utfört av IAAF, Internationella organisationen 

för friidrottsförbundet40. Meldonium anses förbättra energiomsättningen i hjärtmuskelceller. 

Till följd av detta avslutade hennes dåvarande klubb, Hammarby IF sitt samarbete med 

                                                
38Alexandr Legkov. https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-
biography.html?sector=CC&competitorid=72948&type=biog&Search=Select, hämtad 2017-11-20 
39Abeba Aregawi. http://abebaaregawi.se/, hämtad 2017-11-20 
40 Aregawi fast i dopingkontroll - riskerar rekordlång avstängning, 1 mar 2016 - Aftonbladet 
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Aregawi. Trots att dopningsanklagelserna kom att återkallas sågs Aregawi inte som en ”ren” 

idrottare. 

Marija Sjarapova och substansen meldonium 

Marija Sjarapova är en rysk-amerikansk tennisspelare född 1987 i Njagan. När hon var sju år 

gammal flyttade hon tillsammans med sin far till Florida, USA. Sjarapova har under sin 

tenniskarriär bland annat vunnit fem grand slam-segrar i singel och rankats som världsetta två 

gånger. Hon har länge setts som en av de största kvinnliga idrottarna i modern tid, efter 

systrarna Williams41. Den första januari 2016 lämnade Sjarapova ett positivt dopningsprov 

som visade spår av den dopingklassade substansen meldonium. En substans som tidigare 

samma år blivit förbjudet. Sjarapova förklarade sig ovetande gällande förbudet kring 

meldonium och sade sig ha använt substansen under större delar av hennes karriär.42 Den 8 

oktober 2016 bestämde sig ITF, Internationella tennis förbundet, för att stänga av Sjarapova i 

två år. En dom som rev upp två läger där ena lägret trodde på Sjarapovas oskuld gällande 

substansen och ett annat läger som anklagade henne för att mycket väl vara medveten om vad 

hon fått i sig. Avstängningen på två år kom dock att reduceras till 15 månader då ITF ansåg 

att hon agerat under hennes läkares rekommendationer.  

Nicklas Axelsson, positivt testad för EPO-dopning 

Nicklas Axelsson är en före detta professionell tävlingscyklist född 1972 i Mora. Axelsson 

tillhörde Sveriges toppskick som professionell tävlingscyklist med meriter som en sjätteplats i 

Giro dÍtalia 1999 och en tredjeplats i världscuploppet Lombardiet runt år 2000. Trots att han 

tävlat på den absolut högsta nivån kom Nicklas Axelsson mest att bli känd som en fuskare. 

Detta då han 2001 åkte fast i en dopingkontroll i samband med världsmästerskapen. En dom 

som resulterade i fyra års avstängning. Avstängningen varade endast i två år och åtta månader 

på grund av att reglerna ändrades. Därefter var han tillbaka på sadeln. Det skulle dock inte 

sluta där. Den 6 januari stod det klart att Axelsson lämnat ett positivt prov för    

                                                
41 Marija Sjarapova. http://www.mariasharapova.com hämtad 2017-11-24 
42 "Ber om ursäkt" - Sjarapova fast i dopingtest, 8 mar 2016 - Aftonbladet 
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EPO-dopning.43 Samma år beslutade även cykelförbundet att stänga av Axelsson på livstid. 

Efter att han åkt fast för andra gången fick Axelsson utstå hård kritik från kollegor såväl som 

den svenska befolkningen som inte ville se honom på cykel igen.44 

Justin Gatlin, avstängd två gånger för doping 

Justin Gatlin är friidrottare född i New York, USA. Tidigt på gymnasiet ”High School” såg 

tränarna att Gatlin hade talang för friidrott och i synnerhet för 100 och 200 meter sprint. Med 

kortdistans som sin specialisering har han skördat stor framgång med ett flertal medaljer 

såsom, ett OS-guld, två OS-silver, och tre VM-guld45. Det är inte enbart hans framgångar som 

har gjort honom till en av friidrottens absolut största rent medialt. Gatlin har stängts av två 

gånger för dopinganvändande. Första gången Gatlin stod för dopinganklagelser var 2001 då 

han kom att bli avstängd i två år på grund av att ha testats positivt för amfetamin. Han 

hävdade att han var oskyldig då substansen ingick i hans medicinering mot add. Detta kom att 

fria honom helt från anklagelserna. År 2006 efter en tids frånvaro från tävlande kom så 

nyheten att Gatlin hade testats positivt ännu en gång. Han kom att bli avstängd från all idrott i 

fyra år. Detta efter att återigen ha testats positivt med amfetamin i kroppen46. Den sistnämnda 

avstängningen har gett eko i idrottens värld eftersom många yppat sin åsikt om att stänga av 

Gatlin på livstid. Under VM 2017 var Gatlin tillbaka och till en hel arenas burop slog han 

Usain Bolt och tog hem VM-guldet.  

Metod och urval 

I detta kapitel redogör jag för studiens metodval, urvalsprocess samt genomförande av 

fokusgrupperna. Undersökningen består av en textanalys, två fokusgrupper och även en 

undergrupp med artiklar som berör idrottsutövarna sekundärt.  

                                                
43 Nicklas Axelsson i ny dopningsskandal, 7 jan 2010 – Dagens nyheter 
44 Nicklas Axelsson http://oijer.blogspot.se/2010/01/manniskan-nicklas-axelsson.html, hämtad 2017-11-03 
45Justin Gatlin. https://www.iaaf.org/athletes/united-states/justin-gatlin-176453, hämtad 2017-11-14 
46 Världens snabbaste i ny dopinghärva, 30 jul 2006 - Dagens nyheter 
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Urval 

Att det skulle ta tid med insamlandet av artiklar, samt läsa och granska dem noggrant stod 

klart redan tidigt vid arbetets uppstart. Jag bestämdes att alla artiklar inte fick vara äldre än år 

2004 då det var under detta årtal som den första giltiga versionen av WADA undertecknades 

av varje deltagande nation under de olympiska spelen i Aten. Således blev konklusionen att 

alla dopingfall av intresse blev tvungna till att ha förekommit efter OS i Aten 2004. 

Fastställandet av att alla dopingfall måste skett efter 2004 gjorde processen att samla in 

artiklar enklare att fullborda. Insamlandet av allt material har till största del gjorts via 

databasen Retriever som ger tillgång till tusentals källor. För att minimera risken av viktiga 

artiklars bortfall besöktes även Kungliga biblioteket och deras mikrofilmarkiv. Efter att ha 

granskat ett hundratals artiklar krävdes ytterligare urval. Artiklar som endast hade ett 

teckenantal på under 100 tecken valdes bort. Några artiklar där de utvaldas namn endast 

figurerade som exempel på tidigare fall togs med för att användas som externt journalistiskt 

material. Innan varje enskilt dopingfall valdes sattes ett ramverk upp. Ett ramverk som bestod 

i tre underkategorier där två dopingfall i vardera kategorin skulle finnas. Kategori ett skulle 

beröra dopingfall där två olika regelverk i utövarens sport gick att finna. Kategori två skulle 

beröra två idrottare där båda hade två nationaliteter vardera. Kategori tre berör två idrottare 

som blivit anklagade för att använt dopingpreparat minst två gånger under sin karriär. Tillslut, 

när alla gallringar gjorts blev det sammanlagt 65 artiklar som legat i grund för 

undersökningen. Således ställs Nicklas Bäckström och Alexandr Legkov mot varandra i 

kategori ett. Abeba Aregawi och Marija Sjarapova i kategori två och slutligen Nicklas 

Axelsson mot Justin Gatlin. Viktigt att tillägga är att domen gällande Alexandr Legkov 

dopinganklagelse var så pass ny när denna studie gjordes att inhämtningen av materialet blev 

något svårare då inhämtningstiden var mellan 1-15 november. 

Urval fokusgrupp 

Urvalet till uppsatsens två fokusgrupper bestod av amerikanska och svenska studenter och 

yrkesarbetare. Två av tre svenskar i åldrarna 26- 55 använder internet varje dag för att få tag 

på nyheter. Detta visar panelstudien ”Svenskarna och internet”. För att bli utvald till 

uppsatsens två fokusgrupper krävdes därför att man var mellan 26-55 år gammal. Kön spelade 

ingen roll men däremot var det krav på att varje deltagare själva idrottade eller konsumerade 

sportnyheter 3-5 gånger i veckan.  
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För att sträva efter att upprätthålla en hög reliabilitetsgrad har användandet av samma frågor i 

samtliga intervjutillfällen, dock har olika avgränsningar till nationalitet legat i grund för 

fokusgruppernas intervjufrågor.  

För att hitta deltagarna vände jag mig till två bekanta som studerar på Santa Monica College. 

Genom dessa två personer fann jag ytterligare sju respondenter. Urval likt detta kallas för 

bekvämlighetsurval och således för snöbollsmetoden.47 Snöbollsmetoden går ut på att 

forskaren först hittar en kontaktperson som därefter hittar fler deltagare till fokusgruppen efter 

forskarens urvalspunkter.  

Det finns nackdelar med att ha en alltför stor grupp där sju personer kan tyckas bli för mycket. 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud kan för få deltagare dock bidra till ett 

samtal där väldigt lite sägs48. Därav bestämdes att varje urvalsgrupp skulle ha sju deltagande. 

Genom de 14 deltagarna i de två fokusgrupperna har ett rikt material kunnat analyseras.  

I fokusgrupp två använde jag mig av sju svenska medborgare. Urvalsmetoden samt kriterierna 

var detsamma som vid utförandet av urvalet för fokusgrupp ett. 

Samtliga fokusgrupper godkände att diskussionen spelades in via mobil. Något som Brinkman 

och Kvale rekommenderar att varje forskare gör. Detta för att på ett enklare sätt kunna 

fokusera på diskussionen och hur dynamiken i samtalet fortlöper49. Samtliga intervjufrågor 

och svar går att se i bilaga. 

Undersökningens genomförande 

Undersökningens mål är att granska texternas information men också att se hur texterna styr 

läsarnas bild av den idrottare som framställs i texterna. Studien kommer att göras med 

metoden komparativ analys. Med kvalitativ textanalys menas att forskaren tvingas läsa ett 

material översiktligt och koncentrerat flera gånger50. Forskaren ställer därefter frågor till 

texterna för att sedan svara på dem själv. Därför kommer en komparativ analys göras på 

                                                
47 Ekström, M & Larsson, L. 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s.82 
48 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012), sid 318-319  
49 Kvale, Steiner och Brinkmann, Svend. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 142-143 
50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, sid 237.  
 



 19 

samtliga texter och detta med inspiration av Lennart Hellspongs komparativa analys. 

Hellspong menar att syftet med den komparativa analysmetoden är att jämföra olika texter 

eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem.51 Den 

komparativa analysen kommer att utgå från två punkter utifrån Hellspongs egna teori. Dessa 

listas nedanför. 

-‐ Hur liknar och skiljer sig texternas rapportering innehållsmässigt? 

-‐ Vilka attityder och värderingar visar journalisterna i texterna? 

Den analysmetod som används i denna uppsats utgår från de granskade artiklarnas olika 

vinklar, texternas potentiella värderingar och budskap samt användandet av värdeladdade ord. 

Tillsammans med de två frågorna inspirerade från Hellspongs kapitel retorisk analys ligger 

även boken Metodpraktikan i grund för den textanalys som kommer att göras. Boken 

fokuserar på det manifesta eller latenta budskap som en text kan utge. Skillnaden mellan en 

texts manifesta och latenta budskap är att det förstnämnda går att läsas ut direkt i en text.52 

Det latenta budskapet ligger dock under ytan och blir således något svårare för läsaren att 

förstå. 

För att komplettera de två ställda frågorna från Hellspong har jag valt att ta med två 

egenkomponerade frågor som därmed också kommer ställas mot de granskade artiklarna. 

-‐ Hur förhåller sig journalisterna till objektivitetsbegreppet? 

-‐ På vilket sätt påverkar journalisterna läsarens ställningstagande?  

Textanalysen kommer att göras i etapper där först och främst textens handling berörs. 

Därefter görs en mer granskande analys där vinkling av budskapet och resonemang står i 

fokus. Samtidigt granskas även textens tilltal, ordval och perspektiv. Även om textanalysens 

fokus ligger i att svara på de tre frågeställningar som tidigare nämnts är ovanstående etapper 

viktiga att ta i beaktning vid granskning av varje enskild artikel.  

                                                
51 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.79  
52 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s.221 
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Fokusgrupper 

För att komplettera textanalysen och ge forskningen en stadigare grund att stå på har 

fokusgrupper getts fokus i analysdelen. Brinkman och Kvale menar att fokusgrupper är ett bra 

tillvägagångsätt när man vill få flera olika åsikter samt uppfattningar gällande det ämne som 

fokusgruppen behandlar53.  

I sammanställandet av de två fokusgrupper som används i denna uppsats har även en 

diskussionsanalys med anknytning till Hellspongs teorier gjorts. 

Diskussionsanalysens syfte är att undersöka hur olika parter överlägger kring hur de ska 

handla eller tänka i en fråga av gemensamt intresse.54 Därför blir detta ett relevant sätt att 

knyta an de två fokusgrupperna till den textanalys som kommer att göras i denna 

undersökning. 

Målet med fokusgrupper är att skapa ett samtal där diskussioner utan att nödvändigtvis rätt 

svar på frågan går att finna. Att det är diskussion och inte rätt svar som uppsatsen är ute efter 

är något som tas upp inför varje fokusgrupp till de deltagande. 

Samtliga respondenter har också blivit informerade om att deltagandet är helt frivillig och att 

fokusgruppen får avbrytas när som helst under samtalets gång. Samtliga uppgifter såsom, 

namn och kontaktuppgifter var också strikt konfidentiella.   

Nedan följer två specifika frågor som Hellspong tar upp som relevanta frågor och som jag 

kommer att använda mig av i den utförda diskussionsanalysen. 

-‐ Hur reagerar parterna på varandras inlägg? 

-‐ Vilken ton har deltagarna i sina uppfattningar? 

Nedan följer även två frågor som är egenkomponerade och som använts i analysarbetet. Dessa 

frågor är mer övergripande och anknyter till de dopingfall som textanalysen berör. 

-‐ Upplever du någon skillnad i medias framställning när det är en landsman som 

dopar sig kontra en utomstående? 

                                                
53 Brinkman, S & Kvale S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s.191 
54 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.79  
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-‐ Bör media rapportera alla dopingskandaler lika? 

Kritisk diskursanalys 

Det bör poängteras att tidpunkt såväl som intresse samt kunskap om ämnet doping kan ha viss 

inverkan i hur rapporteringen av de olika fallen har framställts. Urvalsprocessen med att 

endast granska fall efter Wadas introduktion i de olympiska spelen, 2004 i Aten är dock ett 

led i att motverka eventuella större skillnader som tid och intresse kan tänkas påverka 

rapporteringen av de olika fallen. 

Viktigt att också tillägga är att resultatet kan ha sett annorlunda om denna uppsats blivit gjord 

av två forskare. Detta då det är ens egna erfarenheter och bakgrund som ligger i grund för den 

tolkning som görs. Alltså, två personer med olika erfarenheter skulle teoretiskt sätt kunna 

tolka det framställda materialet olika55.  

Något som också kan kritiseras är valet av de artiklar som kommer att ligga i grund för denna 

uppsats. Detta då en optimal analys hade varit att granska allt material som någonsin skrivits 

gällande de utvalda dopingfallen. Oavsett hur välgjord urvalsprocessen har gjorts finns det 

alltid risk för att artiklar och texter med relevans till studien har valts bort56. Med det 

förlorade materialet går det därför inte att säga att studiens resultat skulle vara svaret på de 

ställda frågorna. Resultatet blir endast en fingervisning angående de artiklar som granskas i 

denna uppsats.   

Det kanske svåraste med att använda sig av fokusgrupper är att transkribera samtalet. 

Framförallt när ett samtal har skett fritt och inte i turordning där varje deltagare får svara för 

sig. Detta då folk ofta talar i mun på varandra. Därför är det möjligt att vissa ord eller 

meningar har transkriberats mindre korrekt. 

Viktigt att tillägga är att varje deltagare i fokusgrupperna är unika. Detta medför att exakt 

samma resultat vid en annan forskning troligtvis skulle kunna ge ett annat resultat. Även om 

samma metod och dilemma skulle ligga i grund för forskningen. 

                                                
55 Esaiasson, 20012: 222  
56 Esaiasson, 2012: 220  
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Nackdelen med användandet av fokusgrupper är att det kan uppstå situationer där deltagare ur 

fokusgruppen inte vågar göra sig hörd på grund av dålig samhörighet till gruppen. Istället 

kanske personen i fråga enbart håller med vad de andra respondenterna har att säga57. För att 

undvika just situationer likt detta valde jag två grupper på vardera sju personer som alla hade 

på ett eller annat sätt kände varandra. Samtliga respondenter i fokusgrupperna idrottade själva 

eller hade stort intresse samt följde sport och nyhetssändningar dagligen. 

Externt journalistiskt material 

Med externt journalistiskt material menas sådana artiklar som inte berör idrottsutövaren ur en 

primär vinkel. I många av undersökningens utvalda fall representerar idrottsutövaren en hel 

nation. Ta tillexempel Alexandr Legkov. Efter att det stod klart att han stängs av på livstid 

från de olympiska spelen kom media främst att rapportera om den fortsatta jakten på ryska 

idrottsstjärnor som deltagit vid vinter-OS i Sotji. Det externa journalistiska materialet kommer 

därför bli ett underlag till tesen att det finns ett ”vi” mot ”dom” tema i de olika 

rapporteringarna kring idrottsutövarna.  

Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat: 

1. Dopingfall där dömande instanser har olika åsikter kommer beröra Nicklas Bäckström 

och Alexandr Legkov.  

2. Dopingfall som belyser idrottsutövare som innehar två medborgarskap – Abeba 

Aregawi och Marija Sjarapova.  

3. Idrottare som blivit anklagade för två dopingdomar vid två olika tillfällen - Nicklas 

Axelsson och Justin Gatlin. 

                                                
57 Wibeck, Victoria. 2010. Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
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Kvalitativ textanalys 

Nicklas Bäckström – Alexander Legkov 

Nedan följer här en genomgång av hur de båda idrottarna Nicklas Bäckström och Alexandr 

Legkov framställdes efter att de båda blivit avstängda då de testades positivt i en 

dopningskontroll. 

Nicklas Bäckström - Dagens Nyheter 

Dagens Nyheters skribent, Johan Esk öppnar med att beskriva dopingskandalen som Sveriges 

största genom tiderna. Esk säger att det positiva resultat i dopningskontrollen ”varken är svart 

eller vitt”. Det handlar inte enbart om fuskare eller helgon. Esk ser inte Bäckström som en 

fuskare utan mer som en person som varit klantig och otursdrabbad.58 

Den 24 februari sitter en gråtmild Nicklas Bäckström på presskonferens. Bäckström talar från 

sitt hjärta och säger att han inte har något att dölja. I artikeln skrivs det flertal gånger att det är 

en astmamedicin som Bäckström har använt i flera år. Förklaringar likt att Bäckström endast 

har tagit en tablett och av någon anledning är värdet högre just för honom alterneras med att 

dopingarbetet från IOKs sida inte skall gå till på det sätt som det i detta fall har gjorts.59 

Artikeln är således mycket förlåtande där Bäckström undkommer kritik för sitt agerande.  

Det väcks frågor gällande Nicklas Bäckströms avstängning. Detta då det visar sig att 

Bäckström inte är den förste ishockeyspelare som haft för hög dos av pseudoefedrin i OS-

sammanhang. I Vancouver 2010 åkte den slovakiske NHL-spelaren Lubomir Visnovsky fast i 

ett dopingtest men istället för att bli avstängd fick denne spela och göra om testet vid ett 

senare tillfälle där resultatet blev negativt. Varför fick inte Bäckström chansen att lämna nya 

prover och varför fick han inte spela finalen mot Kanada är frågor som artikeln tar upp.60  

Nicklas Bäckström - Aftonbladet 

Aftonbladets reporter Robert Laul säger att det stora misstaget ligger på Bäckström och 

Sveriges läkarteam. Samtidigt ställer sig Laul kritisk till alla bortförklaringar som ges av det 

svenska folkets mediekår och framförallt av Bäckström och landslaget. Laul ställer sig också 

                                                
58 Johan Esk: Fallet Bäckström visar att doping inte alltid är svart eller vitt, 24 feb 2014 - Dagens nyheter. 
59 Tre kronor sänktes a chockbeskedet, 24 feb 2014 - Dagens nyheter. 
60 Slovak fick mildare dom, 25 feb 2014 - Dagens nyheter 
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frågan hur det låtit om det istället hade varit en kanadensisk ishockeyspelare eller en norsk 

skidåkare som hade testats positivt. Laul menar på att när det är en svensk idrottsutövare som 

blivit anklagad så finns det plötsligt tusen bortförklaringar till vad som legat bakom misstaget. 

Samtidigt menar Laul att Tre Kronor själva borde sluta angripa IOK och gå till botten med 

vad som är det verkliga problemet.61 

Aftonbladets skribent tillika Ishockeyexpert Per Bjurman kom att samma dag som det blev 

känt att Bäckström skulle missa OS-finalen i Sotji skriva att han tyckte oerhört synd om 

Bäckström. Bjurman som konstaterar att Bäckström och Tre Kronor stått för ett oförlåtligt 

”klantskalleri” känner ändå stort medlidande för Bäckström och påpekar gång på gång att 

detta skulle ha blivit den största matchen i svensk ishockeyhistoria men även också för 

Bäckström själv.62  

Mats Wennerholm, krönikör på Aftonbladet säger på att det svenska ishockeylagets 

landslagsledning orsakat en av de största skandalerna i svensk idrottshistoria. Likt Robert 

Laul är Wennerholm trött på alla de ursäkter som landslagsledningen hittills har kommit med. 

Samtidigt finner han det helt obegripligt att en nation som Sverige klantar sig så fullständigt. 

Wennerholm tar upp det faktum att det inte var några låga doser som Bäckström hade i 

kroppen och slår fast att Bäckström inte fick spela finalen av helt legitima skäl. Han står även 

fast vid att landslagets anklagelser mot IOK inte är rimliga då det är svenska landslaget själva 

som stått för skandalen.63 

Den 24 februari publicerar Aftonbladet en artikel där NHL:s ”Mäktiga” spelarfack rasar mot 

avstängningen av Nicklas Bäckström. Spelarfacket som i artikeln representeras av Mathieu 

Schneider anser att Bäckström fått beskedet alldeles försent och att han borde fått en varning 

vilket skulle resulterat i att Bäckström skulle fått spela finalmatchen. Samtidigt anser han att 

detta inte handlar om ett dopingfall.64  

I en annan artikel i Aftonbladet, också från den 24 februari citeras förbundskaptenen Pär 

Mårts ”Så jävla inkompetent”. Tre Kronor anser att IOK med flit förstörde ett av de största 

                                                
61 Robert Laul: Alla fattade grejen - utom Viasat, 24 feb 2014 - Aftonbladet 
62 Per Bjurman: Oförlåtligt klantskalleri -men det är väldigt synd om Bäckis, 24 feb 2014 - Aftonbladet 
63 Mats Wennerholm: Landslagsledningen har orsakat en av de största skandalerna i svensk idrottshistoria, 24 feb 2014 - 
Aftonbladet 
64 NHL tycker det varit respektlöst, 24 feb 2014 - Aftonbladet 
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ögonblicken i svensk ishockeys historia. Mårts jämför avstängningen med ett justitiemord. 

Enligt Tommy Boustedt, landslagschef för Tre Kronor kommer Bäckström förmodligen med 

sina advokater att ta ärendet vidare. Även Svenska ishockeyförbundet funderar på om man 

ska stämma ishockeyförbundet.65 

Sammanfattning av rapporteringen kring Nicklas Bäckström 

När det kom fram att Nicklas Bäckström blivit avstängd efter att ha testats positivt under en 

dopingkontroll var det genomgående intrycket att det var synd om Bäckström. Det nämns 

flera gånger att Bäckström missade sitt livs match och att IOK borde ha skött avstängningen 

på ett snyggare och bättre sätt än vad de i detta fall gjort. Den största skulden läggs på det 

svenska ishockeyförbundet och dess landslagsläkare, Björn Waldebäck. För att ytterligare 

bevisa Bäckströms oskuld tog man med uttalande från USA och NHL där alla är på 

Bäckström och Tre Kronors sida. Det svenska ishockeyförbundet har stått för en av svensk 

idrottshistorias största skandaler där bortförklaringar från förbundet anses som löjliga. 

Bäckströms eget agerande nämns hastigast och inte värre än att han framställs som klumpig.   

Alexandr Legkov – Dagens Nyheter 

Alexandr Legkov beskrivs som en del av den systematiska dopingskandal som Ryssland sägs 

ha legat bakom under vinter OS i Sotji.66  

Jens Littorin skriver i Dagens Nyheter att läsarna bör räkna med fler avstängningar och fler 

överklaganden. Legkov beskrivs som en av medaljfavoriterna inför OS i Sydkorea. Littorin 

nämner McLarenrapporten som avslöjade systematisk och statsstyrd rysk doping där Legkov 

framställs vara en bland de misstänkta.67  

Den andre november 2017 säger Arne Ljungqvist, högste Wada-chef i Sotji sig vara nöjd med 

arbetet som gjorts kring avstängningen av Alexandr Legkov. Samtidigt tycker han att 

Ryssland betett sig illa när de manipulerat prover.68   

                                                
65 Tre kronor rasar - går till hård attack på IOK: "Ett JUSTITIEMORD", 24 feb 2014 - Aftonbladet 
66 Legkov stängs av på livstid från OS, 1 nov 2017 - Aftonbladet 
67 Jens Littorin: Räkna med fler avstängningar, 1 nov 2017 - Dagens nyheter 
68 Guldmedaljören portas från OS, 2 nov, 2017 - Dagens nyheter 
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Alexandr Legkov - Aftonbladet 

Den första november 2017 skriver Aftonbladet att den ryska skidstjärnan, Alexandr Legkov 

stängs av på livstid från de olympiska spelen samtidigt som han blir av med OS-guldet från 

2014. Legkovs advokatbyrå Wieschemann sägs vara rasande och menar på att IOK dömer 

idrottare utan bevis. Artikeln slutar med en intervju som Aftonbladet gjort med den ryske 

tränaren Marcus Kramer som även han tror på Alexanders oskuld.69  

Skidåkaren Anders Södergren som blev sjua i det lopp som Legkov vann tycker att rättvisa till 

slut har skipats. Samtidigt säger Södergren sig vara övertygad om att Legkov inte är ensam i 

det hela och ”skämtar” om att han snart är uppe på pallplats i och med att det var idel ryskt på 

pallen. I samma intervju får även Rikard Grip, landslagets förbundskapten komma till tals där 

han säger att det är svårt att inte misstänkliggöra andra ryska åkare då ”det finns en historia i 

Ryssland som gör att det lätt blir spekulationer”. På frågan gällande att Legkov fortfarande får 

tävla i vanliga världscupen svarar Grip med att ”antingen har man brutit mot reglerna och då 

ska man inte få tävla alls, eller så har man inte brutit mot reglerna och då ska man vara fri att 

tävla överallt”.70 

Alexandr Legkov själv är chockad efter att ha hört beslutet om sin avstängning. I ett öppet 

brev på ryska skidförbundets hemsida talar han ut och säger att han inte vill be om ursäkt eller 

försvara sig, han vill istället förklara sig. Han radar upp antal tillfällen som han testats 

negativt och menar på att han borde ha testats positivt vid något av de tillfällena för att det 

skulle ligga sanning i anklagelserna. Samtidigt säger Legkov att medaljen i Sotji-OS 2014 var 

ren och att han kommer att slåss för den.71 

Sammanfattning av rapporteringen kring Alexandr Legkov 

Alexandr Legkov framställs som en av Rysslands medaljhopp inför kommande mästerskap. 

Trots detta agerar Legkov sällan som primär person i texterna. Ofta blir det istället fokus på 

nationen Ryssland och dess stora dopingskandal under vinter OS i Sotji. Detta fast att Legkov 

blivit avstängd på livstid från OS. Trots att han själv går ut och berättar sin sida av 

                                                
69 Legkov stängs av på livstid från OS, 1 nov 2017 - Aftonbladet 
70 Södergren: "Helt rätt att de stängs av", 1 nov 2017 - Aftonblade 
71 Legkov talar ut efter os-avstängningen, 6 nov 2017 - Aftonbladet 
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dopinganklagelserna får han inget gehör av den svenska pressen. På frågan huruvida Legkov 

borde få fortsätta tävla i andra sammanhang är det ett entydigt nej. 

Abeba Aregawi - Marija Sjarapova 

Abeba Aregawi – Dagens Nyheter 

Abeba Aregawi framställs som den skandalomsusade. Hon har tidigare varit i blåsväder och 

än en gång står hon i rampljuset för skandaler. SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo uttalar 

sig och säger att hennes framtida OS-uttagning självklart är förverkad. 

Johan Esk tycker att historien om Aregawi måste få ett slut. Han anser att hela historien med 

svensk friidrott och Aregawi varit en sorglig skandalsörja från början. Esk anser att Aregawi 

stått för alldeles för många lögner och att det Svenska friidrottsförbundet borde klippt banden 

med henne. Esk menar också på att trots att Aregawi vann guld vid inne-EM i Göteborg så 

vann hon aldrig det svenska folkets kärlek. Inte ens när hon sprang hem ett VM-guld i 

Moskva. Skulle Esk göra en lista över Aregawis tid i svensk friidrott skulle ”språkförbistring” 

och ”kulturkrock” vara två punkter på den. ”Skandalsörja” är ordet som skulle placera sig 

högst upp.72 

I Dagens Nyheter den 5 februari lyder rubriken ”Sveriges största stjärna fast för doping” Dock 

inleder texten med att poängtera att Aregawi är född och uppvuxen i Etiopien men att hon 

sedan 2012 fått svenskt medborgarskap. Aregawi är förtvivlad och säger att hon är oskyldig 

gällande dopinganklagelserna.73 

Abeba Aregawi blir avstängd efter att ha testats positivt för nytt dopingpreparat. I ingressen 

meddelar Dagens Nyheter att Sveriges Olympiska kommitté drar in både OS-platsen och det 

ekonomiska stödet för 1500-metersstjärnan. Aregawi omnämns som den skandalomsusade 

som det redan varit många negativa turer kring.74 

Abeba Aregawi – Aftonbladet 

Abeba Aregawis positiva dopingprovs skakar Friidrotts-Sverige och Sveriges före detta 

höjdhoppningsstjärna, Stefan Holm är uppgiven och förvånad. Indirekt anklagar Holm 

                                                
72 Johan Esk: Nu måste den här historien få ett slut, 1 mar 2016 - Dagens nyheter 
73 Sveriges största stjärna fast för doping, 5 mar 2016 - Dagens nyheter 
74 Abeba Aregawi avstängd – för nytt preparat, 29 feb 2016 – Dagens Nyheter 
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Aregawi för att vara dum. Däremot tror Holm att Aregawi varit ren när hon vunnit sina 

mästerskapsmedaljer. 800-meterslöparen Andreas Almgren, är nedstämd över nyheten men 

påpekar att Aregawi varit jättetrevlig under VM.75  

Mats Wennerholm går ut hårt och säger att det kvittar vilket preparat som Aregawi haft i 

blodet när hon åkt fast. Wennerholm vill se att svensk friidrott stänger av henne på livstid. 

Han tycker också att alla rekord ska strykas. Wennerholm kritiserar alla godtrogna svenskar 

som stöttat Aregawi vid framgångar. Samtidigt jämför Wennerholm Aregawi med Ludmila 

Enqvist där den sistnämnde ses som den bättre av de båda. Aregawi beskrivs som arrogant 

och icke-svensk då hon inte betalat skatt i Sverige samt flyttat hem direkt när hon mottaget 

det svenska passet. Inte bara kritiseras Aregawi själv utan det svenska friidrottsförbundet, 

SOK och hennes svenska klubb Hammarby har enligt Wennerholm gjort bort sig.76  

Per Synnerman, tidigare chefstränare i Hammarby friidrott menar på att alla skyller på 

Aregawi men ingen vill ta ansvar. Synnerman ironiserar att Sverige inte sysslar med doping 

och refererar till att Aregawis dopingfall är det fjärde på kort tid. Även fast ett tungt ansvar 

vilar på Aregawi själv menar Synnerman att även Hammarby friidrott, Svenska 

friidrottsförbundet, och den Svenska olympiska kommittén måste ta sitt ansvar. Han menar att 

samtliga inblandade visste att det inte stod rätt till redan innan och efter OS i London. Här tas 

bland annat ett eventuellt skenäktenskap och Aregawis exceptionella resultatutveckling under 

2011-2012 upp som exempel.77  

Sammanfattning av rapporteringen kring Abeba Aregawi 

Abeba Aregawi beskrivs som en skamfläck för Sverige. Skulden läggs helt och hållet på 

Aregawi som svärtat ner friidrotts-Sveriges rykte. Från att ha tagit medaljer och varit en av 

Sveriges guldfavoriter är hon numera inte längre välkommen. Hennes privatliv med 

skenäktenskap och skatteplanering resulterar i att debatten om Aregawi inte enbart handlar 

om doping. Det är väldigt få, om ens någon som tycker synd om henne. Få personer i hennes 

egen närhet får komma till tals. 

                                                
75 Holm: ”förvånad att folk är så dumma”, 29 feb 2016 – Aftonbladet 
76 Mats Wennerholm: Fast för doping, 1 mar 2016 - Aftonbladet 
77 Per Synnerman: Alla skyller på Abeba men ingen tar ansvar, 4 mar 2016 - Aftonbladet 
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Marija Sjarapova – Dagens Nyheter 

Anders Lindblad journalist på Dagens Nyheter skriver att världens bäst betalda idrottskvinna 

testats positivt för doping. Lindblad ironiserar över det faktum att Sjarapova ska ha använt 

meldonium i tio år på grund av att hon haft problem med hälsan och trots detta vunnit fyra 

grandslam-titlar och ett silver i OS. Lindblad anser också att det är varje idrottsmans 

skyldighet att hålla koll på vilka preparat som är förbjudna. Även om Sjarapova tagit 

meldonium för sin hälsa så är det att likställa med fusk och hon bör därför straffas.78  

Marija Sjarapovas avstängning delar tennisvärlden. Några ger henne stöd medan andra 

kritiserar henne. Som många andra är Nick Bollettiere, Sjarapovas tidigare tränare, chockad 

över att stjärnan dopat sig då hon alltid varit ”ärlig”. Tennisvärldsstjärnan, Serena Williams är 

både förvånad och chockad men tycker att Sjarapova hanterar situationen bra. Förre 

världsettan i damtennis, Jennifer Capriati är däremot mer kritisk och ställer sig frågan varför 

man tar hjärtmedicin om man inte har problem med hjärtat.79  

Mats Wilander, tidigare professionell tennisspelare menar att Sjarapovas doping-dom inte 

bara skadar henne själv utan professionell damidrott. Sjarapova som är den som tjänat mest av 

alla idrottskvinnor har massor av fans som blir besvikna. Detta är också första artikeln där 

könsrollen till idrottsutövaren gör sig hörd i texten. På frågan vilket straff Sjarapova bör få 

svarar den forne tennislegendaren, John McEnroe ”Fria henne helt, så länge hon slutar stöna 

när hon spelar”, Samtidigt ställer McEnroe sig frågan hur folket i Sjarapovas närvaro inte 

talade om för henne angående Wadas ändring att dopingklassa hjärtmedicinen meldonium.80  

Åtta dagar efter att Marija Sjarapova erkänt att hon tagit substansen meldonium publicerar 

Dagens Nyheter artikeln ”FN bryter med Sjarapova”. Samtidigt tar artikeln upp att flera större 

sponsorer har brutit med världsstjärnan.81 

Marija Sjarapova – Aftonbladet 

Tennisstjärnan berättar att hon testats positivt för användandet av meldonium, något som hon 

själv säger ska ha tagit under tio års tid. Sjarapova säger sig ha fått ett mejl den 22 december 

                                                
78 Anders Lindblad: Tog det i tio år för ”problem med hälsan” – ojdå, 7 mar 2016 – Dagens Nyheter  
79 Sjarapova får både stöd och kritik, 8 mar 2016 – Dagens Nyheter 
80 McEnroe glad att slippa Järryd: Kunde springa maraton mellan matcherna, 15 mar 2016 – Dagens Nyheter 
81 FN bryter med Sjarapova, 15 mar 2016 – Dagens Nyheter 
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från Wada som förklarar att meldonium nyligen blivit doping klassificerat. Ett mejl som 

världsettan inte öppnade. Sjarapova själv är väldigt ledsen och ber om ursäkt över att hon 

svikit sina fans och sin sport som hon älskar så djupt. Den tidigare svenska elittennisspelaren 

Sofia Arvidsson anser att man som idrottsutövare är ansvarig för de preparat man tar82.  

Andreas Käck kokar av ilska och anser att Sjarapova är klantig. Sjarapova framställs i artikeln 

som en av världens bäst betalda idrottskvinna och Käck anser därför att Sjarapova borde haft 

ett team som skulle känt till att preparatet hon tagit i tio års tid blivit förbjudet vid årsskiftet 

2015/16. Det är en brutal käftsmäll för damtennisen där ett av de största affischnamnen åkt 

fast för doping. Sjarapova har inte bara förstört för sig själv utan hon har också förstört för 

hela damtennisen. Att hon svarar rakryggad under en presskonferens är däremot hedervärt.83  

Marija Sjarapova anser sig själv blivit falsk anklagad av tidningen The Times. Tidningen har 

gått ut med att hon fått information gällande de nya dopingreglerna vid fem olika tillfällen, 

och inte vid ett tillfälle som Sjarapova själv ska ha sagt vid en presskonferens. Sjarapova 

menar att media rapporterat saker på ett felaktigt sätt och bestämmer sig därför att slå tillbaka. 

Enligt henne ska dopingsinformationen ha kommunicerats via nyhetsbrev och krångliga 

webbsidor och inte via direkt kontakt. Det sistnämnda borde vara förmildrande vid en 

eventuell avstängning tillägger hon.84 

”Svensk bara om man vinner”. - I alla fall om man läser Yasmin Hussein artikel som skrevs 

den 10 mars. Artikeln börjar med att Marija Sjarapova erkänt att hon tagit den förbjudna 

substansen meldonium. I en intervju säger tidigare tennisproffset, Sofia Arvidsson att det går 

att ”känna” med henne. Hussein menar att det lät annorlunda en vecka tidigare då Abeba 

Aregawi hamnade i en dopingskandal gällande samma preparat. Bevakningen i Aregawis fall 

handlade då om att fördöma samt ifrågasätta hennes svenskhet. Hussein menar också att när 

Aregawi vann VM-guld 2013 fanns det inga åsikter om hennes nationalitet.85 

                                                
82 "Ber om ursäkt" - Sjarapova fast i dopingtest, 8 mar 2016 - Aftonbladet 
83 Andreas Käck: Brutal käftsmäll för damtennisen, 8 mar 2016 - Aftonbladet 
84 Sjarapovas attack – efter anklagelserna, 12 mar 2016 - Aftonbladet 
85 Svensk - bara om man vinner, 10 mar 2016 - Aftonbladet 
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Sammanfattning av rapporteringen kring Marija Sjarapova 

När Dagens Nyheter och Aftonbladet beskriver Marija Sjarapova är det som en luxuös 

världsstjärna. Hon är en av damidrotternas absolut största stjärna och beskrivs som den rika 

idrottskvinnan. Småbarn ser upp till henne och med sponsorer som bilmärket Porsche, NIKE 

och klockmärket Tag Heuer är hon också en av dam idrottarna som tjänar mest i hela världen. 

Somliga kritiserar henne och tror inte på ursäkten gällande att hon inte skulle vetat om att 

substansen meldonium nyligen blivit uppsatt på Wadas svarta lista. Sjarapova själv är väldigt 

ledsen och ber om ursäkt till alla sina fans. Damtennisen tar stryk av Sjarapovas omtalade 

dopingskandal men att hon själv kommer ut och berättar om skandalen får hon beröm för. 

Man kan konstatera att Sjarapovas dubbla medborgarskap inte diskuteras i rapporteringen. 

Nicklas Axelsson – Justin Gatlin 

Nicklas Axelsson – Dagens Nyheter 

Nicklas Axelsson är återigen misstänkt för doping då han testats positivt för EPO. Svenska 

cykelstjärnor är kritiska efter beskedet och Gustav Larsson som tog OS-silver i Peking vill att 

Axelsson ska straffas med livstids avstängning. Även silvermedaljören Emma Johansson 

känner sig förbannad och kan inte förstå hur Axelsson tänker. Axelsson beskrivs också 

förstöra för alla andra. Dagens nyheter tar även upp Axelssons tidigare doping-dom från VM 

2001 där han också då testades positivt för EPO doping.86 

Nicklas Axelsson – Aftonbladet 

I Aftonbladet möts Axelsson av en hårdare jargong. I ingressen från en artikel publicerad den 

6 januari 2010 står det att han misstänks för doping – igen. I samma ingress uttalar sig Anders 

Karlsson, generalsekreterare på svenska cykelförbundet att det är en tragedi. Det nämns kort 

att Axelsson haft flera tunga år bakom sig med tidigare dopingdom och testikelcancer. 

Omgivningen är förvånad över att Axelsson återigen åkt dit i en dopingkontroll och menar på 

att han borde lärt sig något sen tidigare. Gustav Larsson, Silvermedaljör i OS i Peking kräver 

att Axelsson stängs av på livstid.87  

Cykelkollegorna är hårda i sin dom mot Nicklas Axelsson. I en artikel från Aftonbladet 

publicerad den 6 januari 2010 lyder rubriken, Silver- Emma: ”Jag blir rent ut sagt förbannad”. 

                                                
86 Nicklas Axelsson i ny dopningsskandal, 7 jan 2010 – Dagens nyheter 
87 Stäng av honom – på livstid – Åtta år efter skandalen åkte Nicklas Axelsson fast igen: en tragedi, 6 jan 2010 – Aftonbladet 
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Axelsson beskrivs som en fuskare men ingen hade förväntat sig att Axelsson skulle åka dit en 

andra gång för doping. Gustav Larsson ger samtidigt en känga till Axelsson ”Han har ju inte 

kört så fort och har harvat runt ett par år”.88 

Nicklas Axelsson beskrivs som skandalsvensken som inte går att få tag på. Axelsson skakar 

inte bara om svensk media utan nu även internationell press där ”stora nyhetsbyråer” skriver 

om svenskens felsteg. Det påstås att Axelsson har fel människor runt omkring sig och att det 

är anledningen till att Axelsson nu är i blåsväder igen.89  

Efter en tids frånvaro i nyhetssammanhang får Axelsson åter igen blickarna på sig den 19 

januari 2010. Nu är det dock inte för dopinganklagelsen utan för att han nyligen blivit Pappa. 

I artikeln är det Axelssons far som kommer till tals men någon vetskap om var Axelsson 

håller hus har han inte.90   

Sammanfattning av rapporteringen kring Nicklas Axelsson 

Det genomgående intrycket är att Nicklas Axelsson beskrivs som en ”kriminell” som inte lärt 

sig. Media belyser honom som skandalsvensken som sprider skam över Sveriges alla 

sportutövare. Inte nog med att han får motta kritik från framför allt Aftonbladet, han bemöts 

väldigt hårt av sina cykelkollegor som alla tycker att han förtjänar en avstängning på livstid. 

Till skillnad från de andra dopingfallen är det heller inte någon som tycker synd om Axelsson. 

Både Dagens Nyheter och Aftonbladet tar upp att Axelsson haft några jobbiga år i baksätet 

men ingen använder det som en ursäkt för Axelssons beteende och agerande. 

Anmärkningsvärt är att Dagens Nyheter endast publicerar en artikel om Axelssons 

dopinganklagelse medan Aftonbladet publicerar flera.   

Justin Gatlin – Dagens Nyheter 

Justin Gatlin beskrivs i ingressen som världsrekordhållaren som testats positivt för doping. I 

artikeln får Gatlin själv komma till tals där han påstår att han såvitt han själv vet aldrig tagit 

någon förbjuden substans. USADA bestämmer sig för att inte stänga av Gatlin direkt. Kristina 

                                                
88 Silver-Emma: Jag blir rent ut sagt förbannad, 6 jan 2010 – Aftonbladet 
89 Får inte tag på skandalsvensken, 7 jan 2010 - Aftonbladet 
90 Nicklas har blivit pappa – Försvunnen sen avslöjandet – igår ringde han mamma, 19 jan 2010 - Aftonbladet 
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Olinder, ordförande i Riksidrottsförbundets dopingkommission misstror inte USADA när det 

gäller handläggningen av fallet trots att de inte stänger av Gatlin under utredningen.91  

Den 30 juli skriver Dagens Nyheter att Justin Gatlin kan komma att stängas av på livstid. 

Friidrottsstjärnan beskrivs som amerikansk friidrotts största affischnamn. I samma artikel får 

Gatlins tränare, Trevor Graham komma till tals där han påstår att det är någon som saboterat 

för Gatlin och att de vet vem det är.92 

Jens Littorin, skribent för Dagens Nyheter är inte överraskad att Gatlin fastnat i en 

dopingkontroll med tanke på den tränare han har. Littorin tar upp att Gatlin tidigare åkt fast 

för doping men blivit frikänd men att han denna gång kommer få det svårare att ta sig ur 

knipan. Trots att det är Gatlin som anklagas för doping är det Gatlins tränare som får motta 

den kritiken av Littorin. Detta då Trevor Graham, varit inblandad i andra amerikanska 

dopinganklagelser. Littorin anser dock att det är rakryggat och positivt att USA inte sopar 

dopingprov under mattan, inte ens när det gäller de största namnen.93 

Justin Gatlin – Aftonbladet 

Mats Wennerholm är inte ett dugg förvånad över att Justin Gatlin åkt fast för doping. 

Wennerholm tycks veta anledningen till att Gatlin hållit sig undan från tävlingar och medier. 

Wennerholms tes är att Gatlin själv vetat om att han testats positivt vid en dopingkontroll 

några månader innan allmänheten fick reda på det. Dopingbekämparnas största problem är att 

du endast kan fälla en fuskare för det som hänt efter att de åkt fast hävdar Wennerholm.  

Wennerholm menar också att svenskar aldrig dopar sig och tar upp namn som Carolina Klüft, 

Kajsa Bergqvist och Christian Olsson.94  

Trots att Justin Gatlin befinner sig i USA förstör han den kommande EM-festen. Alla pratar 

om doping men ingen pratar om EM. Detta menar Mats Wennerholm samtidigt som han 

avfärdar Gatlins tränare, Trevor Grahams utspel om att Gatlins mat ska ha preparerats. 

Wennerholm vill också att alla tidigare rekord ska strykas då han anser att de flesta av dem 

begåtts med hjälp av icke tillåtna preparat.95   

                                                
91 Världens snabbaste i ny dopinghärva, 30 jul 2006 - Dagens Nyheter 
92 Riskerar Livstid – Tränaren skyller på sabotage, 30 jul 2006 – Dagens Nyheter 
93 Nu förklarades Gatlins alla dimridåer, 30 jul 2006 - Dagens Nyheter 
94 Mats Wennerholm: Stryk rekorden och ta tillbaka alla medaljerna, 30 jul 2006 - Aftonbladet 
95 Han förstör EM-festen, 31 jul 2006 - Aftonbladet 
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Den 30 juli 2006 publicerar Aftonbladet en artikel med rubriken ”Holm: Det förstör för oss 

alla”. Artikeln tar upp det faktum att Stefan Holm och Justin Gatlin har tävlat på samma nivå i 

sin individuella idrottsgren och att de ofta träffats på tävlingar runt om i världen. I artikeln 

målas det upp en bild av att Gatlin inte är den stereotypiske amerikanska sprintern. Istället 

framställs han som lugn, schysst och rätt tillbakadragen. Att Gatlin nu åkt fast i en 

dopingkontroll förvånar bland annat Stefan Holm.96 

Justin Gatlin beskrivs i början som världens snabbast man och de svenska idrottarna blev 

chockade när de fick höra att han testats positivt i en dopingkontroll. Svenske stavhopparen 

Alhaji Jeng beskriver Gatlin som en trevlig kille trots den superstjärna han ändå var. Sprintern 

Johan Wissman är övertygad om att ingen i det svenska landslaget dopar sig.97 

Sammanfattning av rapporteringen kring Justin Gatlin 

Justin Gatlin beskrivs som den snälle och tillbakadragna killen, helt olik de andra 

superstjärnorna som huserar i friidrottsvärlden. Trots att Wennerholm inte alls är förvånad 

över dopinganklagelsen mot Gatlin finns det dem som är chockade över skandalen. Gatlin 

berör hela världen där kommande EM-mästerskap nu står i skuggan på grund av 

dopinganklagelsen. Det är ingen som visar något större medlidande mot Gatlin men det är inte 

heller någon som uttrycker avsky eller skam för idrottsutövaren. Snarare är folk ledsna för att 

EM kommer i skymundan.   

 

Sammanfattande jämförelse av alla fall 

Nationalitet syns tydligast i fallen med Abeba Aregawi och Alexandr Legkov. Även om 

Aregawi benämns som ”svenska stjärnan” och att hon testats positivt i ett dopingprov så 

kommer artiklarna tillbaks till att hon är född i Etiopen och inte i Sverige. Trots sitt dubbla 

medborgarskap så tas den aspekten inte upp beträffande Marija Sjarapova. Alexandr Legkov 

hanteras som en del av något större vilket i detta fall är den påstådda systematiska doping som 

skedde under vinter OS i Sotji. I övrigt benämns Legkov som en av Rysslands främste 

längdskidåkare.  
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97 Svenska sprinterstjärnorna: ”Det är bedrövligt”, 31 jul 2006 - Aftonbladet 
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Nationaliteten i fallen Nicklas Bäckström och Nicklas Axelsson märks däremot inte lika 

tydligt. Förvisso snuddar de båda fallen diskussionen gällande att svenskar inte fuskar men 

utöver detta är det relativt tyst. Hos Justin Gatlin, som beskrivs som en av de snabbaste i 

världen är nationalitet och etnicitet inte lika viktigt. Vi vet att denne kommer från USA och 

mer kräver vi inte att veta. 

Det blir intressantare när jag granskar dopingfallen ur ett stereotypiskt perspektiv. Marija 

Sjarapova som är en kvinnlig idrottsutövare bemöter pressen rakryggad och erkänner att hon 

tagit substansen meldonium. Hon är naturligtvis ledsen men hennes tennis-kollegor såväl som 

den svenska pressen finner det strongt av henne att hon talar ut. Ur ett stereotypiskt perspektiv 

är detta ovanligt då kvinnan ofta beskrivs som den som gråter, och kommer med undanflykter. 

Nicklas Bäckström som är man och på så sätt borde vara stark och rakryggad snyftar under 

presskonferensen och erkänner egentligen ingenting. Här skulle man även kunna lägga till 

Stefan Holms och Alhaji Jeng beskrivning av Justin Gatlin som lugn, schysst och 

tillbakadragen, något som rent stereotypiskt kanske inte förknippas med sprinterstjärnor från 

USA.  

Fokusgrupper 

Avsikt med fokusgruppen var att granska intervjupersonernas uppfattningar samt 

ställningstagande gällande idrottsutövare som använder dopingklassade preparat. Syftet var 

att förstå samt beskriva intervjupersonernas reaktioner och hur de förhåller sig till temat. I 

undersökningen var dopingpreparat det centrala temat där frågor sökte beskriva och spegla 

fokusgruppens ställningstagande gällande användandet av dopingklassade preparat.  

Totalt ställdes nio frågor till de två grupperna varav två sammanställs här nedan. De 

forskningsfrågor som användes till de båda forskningsgrupperna var: 

-‐ Hur upplever ni att amerikansk/svensk medier sköter rapporteringen av 

inhemska/utländska dopingfall, är det någon skillnad och i så fall varför? 

-‐ Är det viktigt att medier rapporterar dopingfall? 

Gemensamt för alla respondenter i de båda två fokusgrupperna är att media tenderar att vinkla 

utländska fall något hårdare än om det skulle röra sig om en inhemsk idrottsutövare. 

Spekulationerna om varför det förhåller sig på det sättet gick isär. Tre av de sju amerikanska 
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respondenterna menade att det hade med patriotism att göra och gick att förknippas med tesen 

”Vi” och ”dom andra” som David Lublin och Niklas Sandberg beskriver i uppsatsen 

”Nationalism inom sportjournalistiken”. En respondent var helt övertygad om att amerikansk 

media framställer olika fall diverse hårt. Respondenten ansåg att det skulle vara ”Naivt att tro 

att sportjournalistik skiljer sig mot annan journalistisk rapportering”. De övriga tre 

amerikanska respondenter ansåg att skildrandet mellan inhemska och utländska dopingfall 

endast hade att göra med vad konsumenterna själva hungrade efter att få läsa. De menade att 

skandaler utomlands lockar mer än att läsa om när de egna medborgarna gör bort sig. Tre 

respondenter tog här upp Ryssland som ett exempel man ansåg att media pikar extra mycket 

för att skapa en ”dom” känsla och patriotism. Samtliga respondenter från den amerikanska 

fokusgruppen höll dock med om att amerikansk media sällan spar på kritik oavsett om det är 

en inhemsk eller utländsk idrottsutövare som testats positivt för doping. 

På frågan om de amerikanska respondenterna tyckte att det var viktigt att media rapporterade 

dopingfall gick svaren även här isär. Fyra av sju respondenter ansåg med övertygelse att 

media borde rapportera om dopingfall ”då det är ett sätt att ge ett erkännande till rena 

idrottare”. Två av sju respondenter ansåg att idrottens storlek är den avgörande faktorn till om 

ett dopingfall ska rapporteras. En av sju respondenter ansåg att rapportering av dopingfall 

endast var av intresse om det rörde som om en idrottsutövare som använt sig av otillåtna 

preparat i en tävlingsform där amerikanska idrottare var drabbade.  

Den svenska fokusgruppen var även den överens om att den svenska rapporteringen av 

dopingfall tenderade att skifta vid inhemska och utländska fall. Skillnaden här var dock att 

fyra av sju svenska respondenter ansåg att svensk media gav en mer förlåtande bild till 

svenska idrottsutövare som begått dopingskandaler. Varför även de svenska nyhetsmedierna 

hade problem med att följa objektivitetsmodellen trodde sig två av sju respondenter vara att 

dopingskandaler sällan sker i Sverige. Detta gör ”att svensk media kanske inte vet hur de ska 

bemöta fall med svensk identitet”. Två av de sju respondenterna kände till Nicklas 

Bäckströms fall där journalisterna till en början tenderade att ta Bäckströms parti och enbart 

tyckte synd om honom. Gällande om svensk media bör rapportera om dopingfall var det sju 

eniga respondenter i den svenska fokusgruppen. Samtliga tyckte att rapportering av dopingfall 

var ett måste där två av sju respondenter trodde att rapportering av fallen kunde vara ett sätt 

att motverka idrottsutövares vilja att använda sig av otillåtna substanser. 
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Summering fokusgrupper  

De två fokusgruppernas respondenter hade delad trovärdighet till deras respektive lands 

rapportering av dopingfall. En bidragande orsak till varför trovärdigheten inte låg i topp var 

att medierna tenderade att värna om landets egna idrottare, att medierna allt oftare tog en 

defensivare roll i rapporteringen vid sina egna idrottares dopingfall och skandaler. De 

amerikanska respondenterna höll med om att deras nyhetsmedier tenderade att kritisera 

utomstående idrottsutövare mer än de inhemska, men att även de egna idrottarna fick motstå 

hård kritik vid motgång och skandaler.  

Intressant var den svenska fokusgruppens samlade intryck att svensk media istället tenderar 

till att utmåla den svenske idrottsutövaren till ett offer och därmed ge en mer förlåtande 

ställning till den dopinganklagade personen. De stora kontrasterna, fokusgrupperna emellan, 

var svaren på frågan huruvida det var viktigt att media rapporterade dopingfall. Den svenska 

fokusgruppen ansåg att det var av yttersta vikt att rapportera om dopingfall medan den 

amerikanska respondentgruppen kom att vara något tudelad. Här tycktes idrottens storlek 

spela roll medan en annan respondent endast brydde sig om dopingfallet involverade 

amerikaner.  

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två av Sveriges största morgon - och 

kvällstidningar skildrar svenska såväl som utländska dopingskandaler. Redan tidigt i 

undersökningens analys gick det att observera en tydlig skillnad i hur tidningarna valde att 

framställa de olika dopingfallen. Resultatet av undersökningen visar att de sex idrottsutövarna 

speglas olika i de två utvalda tidningarna, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Idrottsutövarnas 

nation, kön som såväl egen skuld vinklades olika med varierande betoning och vikt vid 

rapportering av de individuella fallen. Däremot gick det att se att de båda tidningarna följde 

liknande struktur och argument i rapporteringen av varje individuellt fall där tidningarna ofta 

väntade minst en dag innan de mer kritiska artiklarna började publiceras. Artiklarna tenderade 

även att innehålla känsloladdade ord som, skandal, förbannad, bullshit och klantskalleri.  

Den slutdiskussion som nedan följer grundar sig på egna reflektioner med resultat och 

analyser från den gjorda undersökningen. Utifrån de valda teorier, metoder och 
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frågeställningar kommer jag här nedan försöka ge en sammanfattande bild över 

undersökningens analys. 

Frågeställningarna var följande: 

-‐ Är det någon skillnad i hur utövarna och deras dopingfall framställs i svenska 

medier och om så är fallet, vilka är de? 

-‐ Hur påverkar nationaliteten på utövarna gällande hur de framställs i de utvalda 

medierna? 

-‐ Vilka faktorer påverkar hur stor plats de individuella fallen får i de utvalda 

medierna?  

Om objektivitet 

Efter granskandet av alla artiklar är det tydligt att objektivitetsidealet knappast är något som 

journalisterna följer och utgår ifrån. Det går tydligt att se ett samband där journalisterna tidigt 

efter att alla dopingfall blivit kända för allmänheten, inte bedriver en granskande eller opartisk 

journalistik. I samtliga fall tilläts till en början oftast endast en part att göra sig hörd och det 

blev tydligt att fall som Abeba Aregawi, Nicklas Axelsson och Alexandr Legkov 

representerades av en mer kritisk part. Marija Sjarapova och Justin Gatlin mottog också kritik 

men inte i samma grad som de tre förstnämnda. Nicklas Bäckström representerades också till 

en början enbart av en part. Denna var mycket förlåtande mot Bäckström. Det var först senare 

i rapporteringen som journalisterna började bli mer kritiska och följa Westerståhls 

objektivitetsmodell tillsammans med Johanssons resonemang98. I Bäckströms fall fick nu IOK 

en mer framträdande roll och journalisterna började allt mer ifrågasätta normen att svenskar 

minsann inte fuskar. Marija Sjarapova får själv göra sin röst hörd samtidigt som hon blir 

kritiserad och uppbackad av utomstående journalister och tennis-kollegor. Anmärkningsvärt 

är dock att Aregawi nästan enbart företräds av parter som inte håller denne om ryggen. 

Anledning till varför Aregawi möts av en större grupp kritiker kan ha att göra med att hon inte 

anses tillräckligt svensk och att hon utövar en individuell idrott. Nicklas Axelsson är ett 

liknande exempel där endast den kritiska sidan får göra sig hörd. Här är det dock något 

                                                

98 Karlsson, Michael och Strömbäck, Jesper. 2015. Handbok i journalistikforskning. Lund: studentlitteratur. s.192. 
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försvarbart hos journalisterna då de sökt Axelsson för kommentar men denne verkar tillsynes 

helt ointresserad att bemöta media. Justin Gatlin representeras även han till mestadels av 

kritiker. Men det är endast aftonbladets krönikör Mats Wennerholm som kritiserar Gatlin på 

ett personligt plan.  

Om ”Vi” och ”dom andra” och nationalism inom sportjournalistik 

Enligt Viktor Adolfssons undersökning Den gula armén och dess svenska hjältar går det att 

se ett tydligt ”Vi” och ”dom andra” tema i artiklarna där det svenska egot förstärks av att 

beskriva ”dom andra”. Detta resultat kom att återspegla sig även i denna uppsats.  

En anmärkningsvärd detalj i undersökningens analys var att det så tydligt gick att se en ”Vi” 

och ”dom andra” mentalitet i det granskade innehållet. Det mest uppenbara sammanhang där 

denna norm utspelar sig är fallet Alexandr Legkov. Legkov representerar Ryssland, ett land 

som anklagas för systematisk doping och där många fler idrottsutövare förväntas att bli fällda. 

Samtidigt går det att utläsa att vi svenskar besitter annan moral än övriga världen där de 

svenska idrottsutövarna aldrig skulle anamma fusk och doping för att nå ett bättre resultat. 

Ryssland som land, går således att likna med en stereotyp enligt Stuart Hulls resonemang.99 

Det kanske mest ironiserande under granskandet av alla artiklar är det citat som Johan 

Wissman står för i samband med att Justin Gatlin testats positivt för testosteron där han menar 

att svenskar har en annan moral och där denne är övertygad om att ingen i det svenska 

landslaget tar till doping100. Liknande resultat går även att finna i Viktor Adolfssons uppsats 

som visar hur den svenska identiteten byggs upp och förstärks av att beskriva en annan nation 

negativt.101 

En annan intressant faktor är avsaknaden av nationalism i Abeba Aregawis fall. Enligt Billigs 

teori skulle man stötta, hylla och hedra102 sina landsmän vilket man inte alls gör i Aregawis 

fall. Aregawi utmålas som en del av något annat när det ständigt skrivs att hon är född och 

uppvuxen i Etiopien och inte Sverige. Det finns heller ingen antydan till att det svenska folket 

står bakom Aregawi och stöttar henne under den tid som pressen bemöter henne som hårdast. 

                                                
99 Hall, Stuart (1997). Representation. Cultural Representation and Signifying Practices. London: Saeg, s.238 
100 Svenska sprinterstjärnorna: ”Det är bedrövligt”, 31 jul 2006 - Aftonbladet 
101 Adolfsson 2010: 32 
102 Billig, Michael. 1995, Banal nationalism, London: Sage. s.143 
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Artiklarna visar heller ingen stolthet i vad Aregawi presterat innan hon blivit anklagad för 

doping. Avsaknaden av den svenska nationaliteten och personligt stöd i artiklarna gällande 

Aregawi kan ses som ett avståndstagande från att visa nationalism.  

I Nicklas Bäckströms fall är det annorlunda då han ofta både beskrivs som en meriterad 

svensk och får medlidande av journalisterna.  

Av de granskade artiklarna kan jag konstatera att det fanns ett olika stort intresse beroende på 

vilken idrottsutövare det gällde. Nicklas Bäckström och Abeba Aregawi fick stor plats både i 

Dagens nyheter såväl som Aftonbladet. Det finns inget tydligt mönster till vad detta kan bero 

på men i Nicklas Bäckströms fall kan det ha att göra med att denne är framgångsrik i en sport 

som har ett stort allmänintresse. I Aregawis fall kan besvikelsen ha tagit över hand vilket 

medfört att de artiklar som skrivits fokuserat på hennes privatliv och etnicitet. Att även 

friidrott är en populär idrott i Sverige spelar säkerligen stor roll till allmänintresset 

rapporteringen av Aregawi103. Förvisso är rapporteringen av den svenske cyklisten Nicklas 

Axelsson ringa där Dagens Nyheter endast har en artikel publicerad om dennes dopingfall. 

Här skulle dock det faktum att Axelsson inte alls spelar på samma nivå som varken 

Bäckström eller Aregawi ha påverkan på den ringa rapporteringen.  

Justin Gatlin och Marija Sjarapova får båda en bredare rapportering hos Dagens Nyheter såväl 

som i Aftonbladet. Att de båda är världsstjärnor inom deras grenar samt att idrotterna är stora 

i Sverige kan även här ha påverkan i den bredare rapportering som skett. Man får inte heller 

glömma att de båda två representerar två världsnationer i USA och Ryssland vilket kan 

tendera i att intresset för de båda väcks än mer.  

Alexandr Legkov får även han utrymme i både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Som 

tidigare skrivet i denna uppsats tillbringas dock allt större utrymme åt att knyta an Legkov till 

den större systematiskt statliga dopingskandal som Ryssland sägs ha bedrivit.  

I och med ovanstående resultat, kan följande slutsatser dras gällande uppsatsens tre 

forskningsfrågor: 1, Det är skillnad på hur utövarna och deras dopingfall framställs i svenska 

medier. 2, Utrymmet de individuella idrottsutövarna fick i de två utvalda tidningarna, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet tenderade att skifta rejält.  

                                                
103 Populära idrotter. http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_rf_2016.pdf, 
hämtad 2017-12-13 
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3, Under granskningens gång konstaterades att nationalitet och etnicitet hos idrottsutövarna 

spelade stor roll när journalisterna rapporterade om dopingfallen. Att journalisterna strävade, 

eller omedvetet stod för ett skapande av ”Vi” och ”dom andra”, där ett återkommande tema 

var att Ryssland utmålades som fienden medan vi svenskar aldrig fuskar.  

De faktorer som tydligt kom att spela roll gällande hur stor plats de individuella fallen fått i de 

utvalda medierna var statusen på idrottsutövaren, dess nationalitet samt hur idrottsutövarna 

förhöll sig till anklagelserna att testats positivt vid dopingkontroll. 

Det fanns inga tydliga faktorer till vad som kom att spela störst roll i beskrivningen av de sex 

dopingfallen. Det blev dock synligt att nationaliteten på idrottsutövaren spelade stor roll där 

bland annat Abeba Aregawi och Alexandr Legkov i mångt och mycket, inte representerade 

normen och blev därmed karaktäriserade som ”dom andra”. 104 

  

Förslag till framtida forskning 

Mycket av den tidigare forskning som idag har gjorts fokuserar enbart på hur dopningsfall har 

speglats ur ett svenskt perspektiv. Här skulle det vara intressant att istället bredda sitt 

perspektiv med att titta på hur amerikansk media speglar olika dopningsfall. Finner de 

amerikanska medierna något nyhetsvärde av att publicera svenska såväl som andra länders 

problematik inom fusk och i synnerhet dopinganklagelser? Detta skulle bidra till en större 

förståelse mellan skillnaderna gällande svensk och utländska prioriteringar vid publicering. 

Även i denna forskning skulle en kvantitativ textanalys kunna kompletteras med 

fokusgrupper. En forskning likt detta behöver självklart inte enbart beröra sport utan kan 

mycket väl appliceras till forskning om politik, ekonomi, kultur och dylikt. Något som jag 

saknar är intervjuer med journalister som själva får komma till tals gällande hur dem 

resonerar kring rapporteringen av dopingfallen. Följer de en specifik mall vid avslöjande av 

dopingfall?  

 

 

                                                
104 Hall, Stuart (1997). Representation. Cultural Representation and Signifying  Practices. London: Saeg, s.238 
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