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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om ett nationalistiskt budskap förekommer i 

tre svenska morgontidningars rapportering om fyra uppmärksammade extraordinära händelser 

inom svensk idrott. Undersökningen har genomförts i två delstudier, dels en kvalitativ texta-

nalys och dels en intervjuundersökning. Undersökningen tar sin utgångspunkt i teorier som 

grundar sig i journalistiska arbetsmetoder så som gatekeeping-teorin och tidigare forskning 

om nationalism och sport som teorin om National Sporting Hereos. I den kvalitativa textana-

lysen var syftet att undersöka hur sportjournalister vid Dagens Nyheter, Göteborgsposten och 

Sydsvenskan rapporterade om de fyra uppmärksammade svenska idrottshändelserna: Ten-

nisspelaren Mats Wilanders kokainskandal, häcklöperskan och bobåkaren Ludmila Engquists 

dopningskandal, Sverige och Danmarks 2-2-match i fotbolls-EM 2004 och brottaren Ara Ab-

rahamians pallprotest i Peking-OS 2008.  

 

Den centrala forskningsfrågan var om det funnits ett nationalistiskt budskap i rapporteringen 

och hur det i så fall kom till uttryck. För att få en tydligare bild av hur journalister som skrev 

artiklar om de fyra utvalda idrottshändelserna reflekterar över hur de rapporterade genom-

förde vi en andra delstudie med kvalitativa samtalsintervjuer med journalister som undersök-

ningsdeltagare. Ett viktigt syfte med denna delstudie var att fånga in de verksamma journa-

listernas reflektioner över hur nyhetsvärderingen går till på de undersökta tidningarnas sport-

redaktioner vid skandaler och bragder. Utöver dessa två delstudier, som alltså är undersök-

ningens empiriska del, har vi även gjort några nedslag i utländsk press för att få en bild av hur 

utländska medier rapporterade om de fyra undersökta idrottshändelserna. Undersökningens 

resultat visar att de undersökta tidningarna, förmedlade ett tydligt nationalistiskt budskap i sin 

rapportering om de fyra idrottshändelserna med uttalade starka åsikter i såväl krönikor som i 

artiklar. Vidare är ett resultat att de journalister som deltog som intervjupersoner inte har en 

samstämmig bild av hur de uppfattar och förhåller sig till nationalism som begrepp och före-

teelse. Undersökningens resultat visar också att intresset för de fyra aktuella idrottshändelser-

na förefaller ha varit lågt i utlandet jämfört med hur dessa händelser uppmärksammades i 

svenska medier. 

Nyckelord: nationalism, sportjournalistik, skandal, bragd, morgonpress och nyhetsvärdering 
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1 Inledning och bakgrund 

Ända sedan vår start på Södertörns högskolas journalistikprogram och A-kursen i journalistik 

har vi fått lära oss hur viktigt det är med opartisk journalistik. Inga egna värderingar eller egna 

åsikter bör förekomma. Inte heller eget tyckande, anspelningar eller dolda budskap som är 

vinklade åt ett håll som gynnar skribenten eller någon annan. Detta tillhör den mest grundläg-

gande kunskapen inom journalistik som journaliststudenter får lära sig. Undantaget är opin-

ionsjournalistiken. Men hur kommer det opartiska till uttryck och hur ser det egentligen ut 

inom sportjournalistiken? Bör inte sportjournalistik även vara opartiskt och fritt från egna 

värderingar? Men inom sport existerar samtidigt nationalism i flera olika former. Människor 

som vardagligt inte är patriotiska eller nationalistiska, målar ansiktet i den svenska flaggans 

färger och ställer sig med den gulblåa fanan på läktaren vid Sveriges landskamper. Vid vinster 

och bragder upplever de stolthet över att vara svensk och vid förluster och skandaler upp-

kommer känslan av besvikelse.  

En svensk sportjournalist är, precis som alla andra medborgare i vårt avlånga land, just en 

svensk vars tankar är fulla av nationalism och svensk gemenskap. Hur förefaller då kravet om 

opartiskhet inom journalistiken när sportjournalistens egen nationalism vid en bragd eller en 

skandal inom den svenska sporten avspeglar sig i dennes text/rapportering?  

Denna uppsats fokuserar på tre skandaler och en bragd inom svensk idrott som skapat stora 

rubriker i medierna. I studien undersöks rapporteringen kring tennisspelaren Mats Wilanders 

kokainanklagelser i januari och februari 1996, häcklöperskan och bobåkaren Ludmila Eng-

quists dopingskandal i november 2001, Sveriges match mot Danmark som slutade 2-2 i fot-

bolls-EM 2004, samt brottaren Ara Abrahamians omtalade tvist med domarna och internat-

ionella brottarförbundet under OS i Peking i augusti 2008. I undersökningen har urvalet be-

gränsats till morgonpressen från storstadsregionerna, alltså Stockholm, Göteborg och Malmö, 

och valet föll därför på Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Vi har även un-

dersökt hur dessa tidningar skött rapporteringen kring ovannämnda händelser och om de är 

tydligt nationalistiska. 

Utgångspunkten har varit att undersöka hur nyhetsvärderingarna skett vid skandaler och brag-

der. Är detta en skandal eller bragd för sporten i sig eller tycker medierna endast detta för att 

svenskar är inblandade, och vilken uppmärksamhet de undersökta fallen fått i utländska me-
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dier? Dessutom har intervjuer med sportjournalister från olika tidningar genomförts för att 

besvara frågan om nyhetsvärdering vid skandaler och bragder. 

Som bakgrund återfinns beskrivning och återblick om de fyra händelser inom svensk sport 

som ingår i undersökningen. Främst för att vissa av händelserna är flera år gamla, vilket gör 

att läsaren kan behöva påminnas om det inträffade. Även tidningarnas huvudbudskap om 

skandalerna återges i korthet. Detta för att lättare förstå undersökningen som djupgående för-

medlar och analyserar tidningarnas budskap.  

Uppsatsens innehåll och struktur är uppbyggt kring tre kapitel. I det inledande kapitlet åter-

finns bakgrund och beskrivning av de fyra fallen, syfte, avgränsningar, frågeställningar, tidi-

gare forskning och teorier och metodval. Kapitel två består av undersökningen av de fyra fal-

len där vi besvarar frågeställningarna och presenterar undersökningens resultat. Denna del är 

uppsatsens mest omfattande. I kapitel tre diskuteras undersökningens resultat och slutsatser 

dras. Uppsatsen avslutas med källförteckning och två bilagor, där även definitioner och be-

greppsförklaringar ingår. 

1.1 Mats Wilanders kokainanklagelse 

Den 28 januari 1996 publicerade den brittiska tidningen ”News of The World” en artikel där 

tennispelarna Mats Wilander och tjeckiska Karel Novacek pekades ut som dopade efter att ha 

använt kokain.1 Kokain som ofta anses vara en partydrog för ”innefolket” har stimulerade och 

prestationshöjande effekter, och liknande fall av kokainmissbruk har funnits inom tennisen 

tidigare.2 Wilander och Novacek blev dopingtestade av ITF, Internationella Tennisförbundet, 

under en turnering i Paris ett halvår tidigare, 1995, och testresultatet visade sig vara positivt.3 

Trots att sex månader gått från dopingtestet till att ”News of The World” publicerade artikeln 

hade varken de dopinganklagade spelarna eller ITF trätt fram och berättat.  

En dag senare, 29 januari 1996, när nyheten nått svenska medier, publicerades artiklar i Da-

gens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Detta blev startskottet på ett mediedrev 

med uppföljningsartiklar som stäckte sig till maj 1997. De första artiklarna i tidningarna var 

                                                                    
1 Stellan Kvärre, ”Wilander i kokainskandal”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
2 Ulf Nilsson, ”I rapporten finns inga dopingfall”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, s. 33. 
3 Stellan Kvärre, ”Wilander i kokainskandal”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
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informativa och behandlade framförallt vad som hänt. Men budskapet i artiklarna och kröni-

kor riktade kritik mot både ITF, som hållit inne med informationen i ett halvår4 och till Wi-

lander som hållit tyst, inte bara under de sex första månaderna utan även efter att nyheten 

läckt ut.5 Det fortsatta mediedrevet, som pågick i över ett år, handlade framför allt om rätte-

gången Wilander/Novacek mot ITF. Wilander nekade under processen till att han medvetet 

dopat sig med kokain och hävdade att hans mat eller dryck blivit spetsad utan hans vetskap.6 

Alla tre tidningar var relativt eniga om att Wilander troligtvis var skyldig. Anledningen var att 

Wilander och ITF höll tyst om dopingresultatet ända fram tills ”News of The World” publice-

rade sina artiklar.7 Detta för att undvika en skandal menade tidningarna.8 Dagens Nyheter, 

Göteborgsposten och Sydsvenskan var alla eniga om att artikeln ur ”News of The World” 

hade hög trovärdighet9 eftersom de tre journalisterna arbetat med den i åtta månader.10 

1.2 Ludmila Engquists dopningskandal 

Den fjärde november 2001 gick Ludmila Engquist ut offentligt i medierna med att hon dopat 

sig inför bob-satsningen till vinter-OS i Salt Lake City. Engquist hade dopat sig med anabola 

steroider eftersom hon behövde öka sin kroppsvikt efter friidrotts-karriären.11 Hon befann sig 

på träningsläger i norska Lillehammer när dopningskontrollanterna gjorde ett oannonserat 

besök. Eftersom hon visste att provet skulle vara positivt, valde hon att träda fram i medierna 

och erkänna innan provsvaret var klart.12 Dagen efter erkännandet publicerades flera artiklar 

och krönikor i såväl Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Detta blev starten 

på ett mediedrev inom den svenska sportjournalistiken. Händelsen kallades i tidningarna för 

                                                                    
4 Göran Löwgren, ”Träd fram och berätta, Mats!”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
5 Jan Hansson, ”Fram med sanningen, Mats”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, s. 33. 
6 Pea Nilsson, ”Kokain i drycken eller maten”, Dagens Nyheter, 16 maj 1997, sekt C, s. 7. 
7 Jan Hansson, ”Fram med sanningen, Mats”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, s.33. 
8 Göran Löwgren, ”Träd fram och berätta, Mats!”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
9 Jan Hansson, ”Fram med sanningen, Mats”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, s. 33. 
10 Stellan Kvärre, ”Wilander i kokainskandal”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
11 Rebecca Hedin, ”Hon visste att det var över”, Göteborgsposten, 5 november 2001, s. 30.  
12 Torbjörn Petersson, ”En skam för svensk idrott”, Dagens Nyheter, 5 november 2011, sekt C, s. 13. 
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den största dopningskandalen13 i svensk idrottshistoria.14 Engquist målades upp som både 

offer och svikare. Det sistnämnda var dock bilden som dominerade tidningarnas budskap.15 

Ludmila Engquist kom till Sverige från Ryssland 1993 och blev svensk medborgare 1996.16 

Godkännandet av medborgarskapet skedde hastigt, eftersom OS i Atlanta stod för dörren och 

kravet för att representera en nation i OS är att man är medborgare av den nationen. I Atlanta 

tog hon guld på 100 meter häck och sprang därmed rakt in i svenska folkets hjärtan.17 Efter att 

hon 1999 drabbades av bröstcancer, som hon senare besegrade, började hon hårdträna igen. 

Hon höjdes då ännu mer i folkets ögon och blev en förebild för kvinnor.18  

I de artiklar och krönikor som ansåg henne vara en svikare, menade skribenterna att hon svikit 

det svenska folket, sina sponsorer och sig själv. Många av artiklarna som var kritiska mot 

henne förmedlade budskapet att sveket berodde på hennes rötter i förre detta Sovjetunionen. I 

vår undersökning har vi på flera håll kunnat se att svensk idrott betraktas som rent och och 

relativt fritt från dopning, medan stereotypbilden hos många svenska sportjournalister är att 

dopning är ett mer vanligt förekommande fenomen i öststaterna.19 När Engquist erkände dop-

ningen enades många journalister och förmedlade en bild som kunde tolkas som att hon 

egentligen aldrig varit svensk på riktigt, utan rysk.20 

De artiklar och krönikor som försvarade Engquist förklarade att hon hade varit under väldigt 

hård press.21 Under sin hårda träning krävdes bland annat en viktökning för att hon skulle 

kunna ta plats som bromsare i tvåmannabob.22 Vissa krönikörer riktade även kritik mot hen-

nes man Johan Engquist som de menade var en cynisk pådrivare istället för en stöttepelare.23 

                                                                    
13 Åke Stolt, ”Personlig tragedi med många berörda”, Sydsvenskan, 7 november 2001, sekt C, s. 1. 
14 Torbjörn Petersson, ”En skam för svensk idrott”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s. 14. 
15 Åke Stolt, ”En hyllad stjärnas ofattbara svek”, Sydsvenskan, 5 november 2001, sekt C, s. 11. 
16 Sven Gustavsson, ”Jag fick panik inför OS-starten”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s. 13. 
17 Anders Steinvall, ”Mörka skuggor över hela karriären”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s.13. 
18 Sven Gustavsson, ” Jag fick panik inför OS-starten”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s.13. 
19 Åke Stolt, ”En hyllad stjärnas ofattbara svek”, Sydsvenskan, 5 november 2001, sekt C, s. 11. 
20 Anders Steinvall, ”Mörka skuggor över hela karriären”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s.13. 
21 Torbjörn Petersson, ”Ludmila har främst svikit sig själv”, Dagens Nyheter, 7 november 2001, sekt C, s. 14.  
22Rebecca Hedin, ”Hon visste att det var över”, Göteborgsposten, 5 november 2001, s. 30.   
23 Åke Stolt, ”Personlig tragedi med många berörda”, Sydsvenskan, 7 november 2001, sekt C, s. 1. 
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1.3 Fotbolls-EM 2004 

Vi har valt att fokusera på en specifik match som utspelade sig mellan de nordiska rivalerna 

Sverige och Danmark under gruppspelsfasen. Både Sverige och Danmark hade tidigare under 

mästerskapet vunnit mot Bulgarien och spelat oavgjort mot Italien. Detta gav förutsättningar-

na att vinnande lag skulle gå vidare till slutspel tillsammans med Italien (som i sin sista match 

skulle slå Bulgarien) men vid ett oavgjort resultat skulle gruppavancemanget avgöras på mål-

skillnad. Sverige kunde i det läget ta sig vidare oavsett oavgjort resultat, men vid 2-2 skulle 

både Sverige och Danmark avancera. Detta skapade konspirationsteorier, inte minst hos itali-

enarna, där tankar väcktes att Sverige och Danmark skulle göra upp resultatet på förhand. 

Matchen mellan Sverige och Danmark följdes av 3,8 miljoner svenska TV-tittare24 och blev 

en gastkramning. Danmark tog ledningen både en och två gånger. 2-1 stod sig till slutskedet 

av matchen då Sveriges Mattias Jonsson lyckades göra 2-2 efter en målvaktstavla av Dan-

marks Thomas Sörensen. Då återstod endast tre minuter av matchen, och eftersom båda lagen 

i det läget var vidare från gruppen gjordes inga fler anfallsförsök.25 Domaren blåste av mat-

chen och därmed var både Sverige och Danmark vidare i turneringen på bekostnad av Italien. 

Både svenska och danska tidningar gottade sig åt att Italien åkt ur mästerskapet, men ton-

gångarna var inte lika muntra från italienskt håll. I tidningen Corriere della Sera fick den före 

detta italienske landslagsspelaren Luigi Riva komma till tals där han deklarerar att ”Sverige 

och Danmark genomförde en fin 2-2 match för dem som tror på sagor, jultomten och det nor-

diska folkets sinne för fair play”.26 Både Sveriges och Danmarks fortsatta deltagande i turne-

ringen blev kortvarigt. De slogs ut i kvartsfinal av Holland respektive Tjeckien. 

1.4 Ara Abrahamians pallprotest 

Abrahamian hade funderingar på att sluta brottas efter Aten-OS 2004, men suget efter guld-

medaljen gjorde att han fortsatte sin satsning. Väl framme i Peking 2008 gick de första om-

gångarna smärtfritt, och Abrahamian lyckades avancera till semifinal. Där skulle han ställas 

                                                                    
24 Lars Grimlund, ”Lirarna kom som filmstjärnor… showade, stred och föll tungt”, Dagens Nyheter, 28 juni 

2004, sekt C, s. 6-7. 
25 Jan Lewenhagen, ”Vi är röde, hvide gula och blå”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, sekt C, s. 2-3. 
26 James Eve, “Symphaty in short supply for Azzurri on domestic front”, The London Times, 24 juni 2004, s. 49. 
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mot italienaren Andrea Minguzzi i kampen om en finalplats. Den första ronden vanns av itali-

enaren med 1-0, och den andra ronden av Abrahamian med samma siffror (trodde alla). Men 

det var då det omdiskuterade inträffade eftersom mattdomaren uppmärksammat något som få 

andra sett. Istället för att brottarna fick göra upp i en tredje och avgörande rond tog matchen 

slut och domarna utropade Minguzzi till segrare. Domarna hävdade att Abrahamian blockerat 

italienaren på ett felaktigt sätt under den andra ronden och därför gett Minguzzi en extrapo-

äng.27  

Denna händelse blev för mycket för Abrahamian som blev irriterad på domarna då han dessu-

tom nekades en videogranskning. Han stormade ut ur hallen utan att tacka för matchen samti-

digt som den svenska landslagsledningen gjorde allt i sin makt för att få domarna att ändra sitt 

beslut. Protesterna var dock lönlösa och italienaren avancerade till final medan Abrahamian 

skulle få gå en match om bronsmedaljen.28 Abrahamian lyckades vinna denna match mot 

fransmannen Melonin Noumonvi men hade svårt att glädjas åt bronset. Strax efteråt vann ita-

lienaren Minguzzi finalen och när det blev dags för prisutdelning samlades medaljörerna vid 

prispallen. Abrahamian tog emot medaljen, skakade hand med en annan bronsmedaljör och 

steg av prispallen innan silver- och guldmedalj var utdelade. Abrahamian gick ut på brottar-

mattan, la i protest sin bronsmedalj i mittcirkeln och lämnade sedan ceremonin innan den ita-

lienska nationalsången börjat spelas.29 

Efterspelet kom att handla om huruvida Abrahamian skulle få behålla sin bronsmedalj. Abra-

hamian anklagade Internationella Brottningsförbundet (Fila) för korruption: ”Vid varje mäs-

terskap är det någon som de vill ska vinna. De är köpta hela gänget. Förut gjorde de det under 

bordet, nu visade de hela världen”. Protesten fick stöd av svenska sportjournalister, men det 

var även röster som höjdes om att Abrahamians beteende var osportsligt. Den italienske 

guldmedaljören Minguzzi sa efteråt att: ”Abrahamian är en stor brottare som jag alltid sett 

upp till. Med sin handling förstörde han prisceremonin och även lite av mitt guld. Det är 

många känslor inblandade men jag anser ändå att man måste visa sportmannaskap”.30 

                                                                    
27 Cege Berglund, ”Snurrigt kring OS-brottningen”, Göteborgsposten, 15 augusti 2008, s. 52. 
28 Jens Littorin, ”Domarna var på italienarens sida”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, sekt C, s. 2. 
29 Cege Berglund, ”Aras pallprotest”, Göteborgsposten, 15 augusti 2008, s. 50. 
30 Jens Littorin,”De är köpta hela gänget och har förstört idrotten”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, sektC, s. 5. 
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Ara Abrahamian blev senare diskvalificerad från OS och fråntagen sin bronsmedalj. Men 

historien tog inte slut där. Abrahamian överklagade ärendet till den Internationella Skiljedom-

stolen (CAS) eftersom han ansåg att det var fel av Internationella Brottningsförbundet att inte 

ta emot den protest han ville lämna in efter semifinalen. Domstolen gav därefter svensken rätt, 

vilket tvingade Internationella Brottningsförbundet att ändra flera av sina regler i samband 

med brottningsmatcher för att få in mer så kallat ”fair play” i sporten, alltså mer av ett rättvist 

spel och bedömande.31 

1.5 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sportjournalister skriver vid sportskandaler och 

sportbragder i den svenska morgonpressen från storstadregionerna där vi undersökt rapporte-

ringen kring fyra fall, och om nationalistiska budskap förmedlas. Dessa fyra fall är Mats Wi-

landers kokainanklagelser 1996, Ludmila Engquists dopningskandal 2001, matchen mellan 

Sverige och Danmark i fotbolls-EM 2004 som slutade 2-2 vilket gjorde att Italien åkte ut, 

samt Ara Abrahamians pallprotest från OS i Peking 2008. Valet av dessa fall, har grundat sig i 

att antalet uppmärksammade skandaler och bragder, som tillhör lite av ovanligheten, som i 

fallet med fotbollsmatchen i EM, har varit begränsade inom den svenska sporthistorien. De 

fyra fallen har samtliga uppmärksammats stort i medierna när de inträffade och det var därför 

vi valde dessa. De undersökta fallen har samtliga betraktats av allmänheten som skandaler och 

bragder (för definitioner av just skandaler och bragder se bilaga 1).  Syftet har även varit att 

undersöka hur stor uppmärksamhet de fyra fallen i de tre tidningarna har fått, där vi även i 

kortare drag har tittat på hur stort utrymme dessa svenska sportfall får i utländsk dagspress. 

Det sista vi undersökt är hur nyhetsvärdering sker på dagens sportredaktioner vid bragder och 

skandaler. Här har vi strävat efter att prata med sportjournalister från olika redaktioner idag 

för att kunna besvara detta.    

Vår undersökning bygger på fyra huvudsakliga frågeställningar om nationalismen inom sport-

journalistiken. Vad vi vill undersöka är följande: 

1. Vad skriver journalisterna från de tre tidningarna om de fyra fallen?	  
2. Vilken form av uppmärksamhet fick dessa fall i de undersökta tidningarna?	  

                                                                    
31 Lasse Mannheimer & Anders Wallin, ”Ara fick rätt- nu skrivs reglerna om”, Dagens Nyheter, 24 augusti 2008, 

sekt C, s. 6. 
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3. Hur sker nyhetsvärderingen vid skandaler och bragder på de undersökta tidningarnas 
sportredaktioner?	  

4. Hur reflekterar dagens sportjournalister om de olika fallen, och hur nationalistisk får 
man vara inom sportjournalistiken? 	  

	  
I urvalet har vi valt att fokusera på morgonpressen från storstäderna. Med detta menar vi de 

största tidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vårt val har därför fallit på Dagens 

Nyheter för Stockholm, Göteborgsposten för Göteborg och Sydsvenskan för Malmö och 

Skåneregionen. Vårt val av morgonpress istället för kvällspress, som har en tendens att vara 

mer nationalistiska, beror just på att en undersökning av kvällspressen troligtvis varit för lätt 

och uppenbar. Valet av morgonpressen beror även på att de har ett högre anseende än kvälls-

press och vi vill därför undersöka om morgonpressen tenderar att bli lite av kvällspressen när 

det kommer till deras förmedling av nationalism inom sportjournalistiken, vilket brukar vara 

högre inom kvällspressen. Valet av morgontidningar från de tre storstäderna beror även på att 

vi vill se om där finns några geografiska skillnader i rapporteringen. Om något som är speci-

fikt för Stockholm belyses mer i Dagens Nyheter, något specifikt för Göteborg i Göteborgs-

posten samt specifikt för Malmö/Skåne i Sydsvenskan. Genom att undersöka kvällstidningar 

hade vi inte kunnat studera detta då dessa täcker hela Sverige. Vi har även i mindre skala un-

dersökt danska Politiken, för ett nordiskt perspektiv och brittiska The London Times och ame-

rikanska The New York Times, för ett internationellt perspektiv. Här har vi läst övergripande 

om det står något om våra fall. Detta för att se hur stort utrymme våra fall får i utländska tid-

ningar. Vi har även valt att prata med sportjournalister från de valda svenska tidningarna om 

vad de tycker om de olika skandalerna, hur de värderar bragder och skandaler på deras redakt-

ion samt hur nationalistisk en sportjournalist får vara.   

1.6 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

Det har skrivits många studentuppsatser om nationalism vilket vi funnit i vårt sökande efter 

andra uppsatser, men tyvärr inte allt för många om nationalism inom sportjournalistiken, och 

vi har därför inte kunnat använda oss av flera av dessa uppsatser. De senaste åren har det be-

drivits viss forskning om nationalism inom idrott. Ämnet sportjournalistik är dock relativt nytt 

som forskningsområde och vi hoppas därför att vår uppsats ska kunna bidra till att fältet vid-

gas och kunskaperna ökar. 
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Vi fann en intressant uppsats om sportjournalistik och nationalism som vi hämtade inspiration 

från till vår egen uppsats. Denna uppsats är Nationalism inom sportjournalistik - en kritisk 

diskursanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av skid-VM i Oslo 2011 från 

2011 av studenterna David Hagman och Jonas Jacobsson. Studiens syfte är att undersöka hur 

tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter förstärker den svenska identiteten genom att 

upprätthålla det svenska och smutskasta det norska under skid-VM 2011. Hagman och 

Jacobsson vill genom sin studie även visa hur stor del av antagonistskapandet grannländerna 

emellan som sportjournalistiken bidragit till, hur hjälten och syndabocken målas upp och i 

vilken utsträckning inkludering av nationen ingår i artiklarna.32  

Vår uppsats har flera likheter, men även många olikheter med Jacobssons och Hagmans stu-

die. Till att börja med är vårt urval av artiklar mer omfattande än deras. Detta för att vi inte 

fastnat vid en enskild händelse utan istället vill jämföra i vilken utsträckning svenska tidning-

ar framstår som nationalistiska i sina artiklar under fyra olika fall. Vi vill på så sätt belysa 

eventuella skillnader mellan tidningars och artikelförfattares syn på de inträffade händelserna. 

Således går vi därför inte in på mikronivå när vi analyserat de artiklar som varit relevanta för 

studien. Vidare vill vi göra vår studie mer konkret och översiktlig än vad Hagman och Jacobs-

son gjort. I sin studie har de använt sig av en mängd olika kategorier och teorier vilket skapar 

förvirring hos läsaren, både i innehållsförteckningen och i själva avhandlingen. Några av teo-

rierna är dock relevanta och även vi använder oss av dem i vår studie.  

Peter Dahlén som är docent vid institutet för information och medievetenskap vid universite-

tet i Bergen, har i sin bok Sport och medier från 2008 flera kapitel som varit användbara i vår 

studie. I kapitel 12 (Sport, medier och nationalism) beskriver Dahlén, idrottsprofessorn vid 

universitetet i Brunel Peter Radfords teori om ”National Sporting Heroes”. Dahlén har även 

ett avsnitt som handlar om stereotyper av olika länders idrottare som sportjournalisterna i flera 

fall ger uttryck för i sina texter.33 Stereotypbilden kan hos sportjournalister ofta förmodas 

kopplas samman med nationalistiska tankar (vi mot dem) något som framgår i vår studie.  

Ulf Wallin, som är universitetslektor vid institutionen för journalistik, medier och kommu-

niktaion (JMG) vid Göteborgs universitet, skriver i sin bok Sporten i spalterna om nyhetsur-

                                                                    
32 David Hagman & Jonas Jacobsson, Nationalism inom sportjournalistiken, Örebro Universitet 2011, sid 4 
33 Peter Dahlén, Sport och medier, Kristiansand, IJ-förlaget 2008, sid 446-447. 
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val och gatekeeping.34 Denna teori har vi använt i vår studie där vi undersöker skillnader och 

likheter mellan sportjournalisterna och deras respektive tidningar, för att komma fram till om 

de har samma vinklingar och åsikter i de fyra fall vi presenterar. Wallins exempel handlar om 

journalistik i allmänhet, medan vi undersöker hur teorin ter sig inom sportjournalistiken. 

1.6.1 National Sporting Heroes 

Teorin National Sporting Heroes (NSH) grundar sig på ett fenomen med rötter som härstam-

mar från 1700-talets England då den brittiska pressen rapporterade från stora boxningstäv-

lingar. Oftast handlade det då om en engelsman som ställdes mot en utländsk boxare, där eng-

elsmannen målades upp med fina värden och karaktärsdrag som mod, ärlighet och fair play. 

Den utländske motståndaren fick istället ofta finna sig i att vara feg eller fuskande. Fenomenet 

var ett led i att skapa en engelsk nationsgemenskap under Napoleonkrigen, något Peter Rad-

ford visar i sin studie från 2005. Radford menar att media är de som via sina texter och berät-

telser skapar hjältefigurer med olika egenskaper och betydelser, och hjälper med andra ord till 

att föda nationella hjältar och identiteter.35Peter Radford sammanfattar sin teori i följande 

punkter: 

• För att en NSH ska kunna skapas krävs omfattande publicitet. 
• En stor del av befolkningen, och inte bara den sportintresserade, känner igen en NSH. 
• En NSH måste vara modig och hängiven i sin sport och ta sig an svåra motståndare 
• En NSH känns igen av befolkningen även efter den aktiva karriärens slut. 
• En NSH måste ha gjort minst ett bra resultat i tävlingssammanhang som betyder något 

för allmänheten. Han/hon behöver dock inte vara bäst i sin gren. 
• En NSH kan ha svagheter som allmänheten känner till, men som accepteras. 
• En NSH ska ha ett generellt intresse från allmänheten och skapa känslor som beund-

ran, stolthet och tacksamhet. 
• En NSH behöver ursprungligen inte komma från det land eller etniska grupp som gjort 

honom/henne till hjälte. 
• En NSH bör stå för och inneha vissa för nationen typiska karaktärsdrag. 
• De prestationer som NSH utför skapar god stämning hos nationen och inger hopp. 
• En NSH kommer ofta fram i tider av nationell osäkerhet. 

 
Teorin om National Sporting Heroes är viktig för vår studie av flera anledningar. I de fyra fall 

vi valt kan en eller flera av de punkter Radford nämner appliceras på de idrottsmän/kvinnor 

                                                                    
34 Ulf Wallin, Sporten i spalterna, Kungälv, Livréna grafiska 1998, sid 36-37. 
35 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 430-432 
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som är föremål för vår studie. Därför är teorin en intressant utgångspunkt där medierna först 

varit med och bidragit till skapandet av dessa NSH:s för att sedan antingen ifrågasätta dem 

eller försvara dem när kontroversiella händelser ägt rum. Vi har i vår studie undersökt vilka 

av Radfords punkter som stämmer in på olika idrottsmän, för att sedan dra slutsatser och peka 

på eventuella skillnader på hur medierna framställer dem. 

1.6.2 Nationella stereotyper 

Tidigare studier i ämnet sporjournalistik hämtas från 1975 (Edward Buscombe), vilken inne-

höll analyser från fotbolls-VM 1974. Det som analyserades var repriser av höjdpunkter och 

val av kameravinklar och vilka stereotypbilder som tv-journalisterna på plats förmedlade till 

tittarna. Hugh O`Donnell, verksam vid universitetet Glasgow Caledonian, gjorde sedan en 

studie i form av Mapping the Mythical: A Geopolitics of National Sporting Stereotypes. 

O`Donnell delar in nationsstereotyperna i geografiska zoner som ska återspegla en maktbalans 

mellan stater, regioner och världsdelar. 2002 gjorde Liz Crolley och David Hand, som är 

verksamma vid språkdepartementet vid universitetet Manchester Metropolitan, en liknande 

studie, men införde begreppen ”heterotypification” och ”autotypification” som var olika sätt 

att framställa andra nationer respektive den egna nationen på.36 

Av dessa studier framgår att sportjournalistiken har en ideologisk funktion genom att den be-

varar och skapar traditionella och stereotypa bilder av världens olika länder. Geografiska 

gränser är inte det enda som skiljer länderna åt utan även tydliga psykologiska karaktärsdrag 

kan urskiljas ur sportjournalistiken. Britterna är riktiga kämpar med lejonhjärta, tyskarna är 

hårt disciplinerade och latinamerikanerna är kreativa för att nämna några vanliga stereotyper.  

I studien har teorin om stereotypbilder varit viktig i några av de fall vi presenterar. Ludmila 

Engquist har i vissa tidningar målats upp som den fuskande ryskan som med alla medel för-

sökt hålla sig kvar i rampljuset. Flera tidningar tar upp hennes ryska bakgrund och att hon 

tidigare friades från dopningsanklagelser i Ryssland under oklara omständigheter. En annan 

stereotyp som behandlas i vår studie är den om det italienska fotbollslandslaget. I flera av de 

svenska tidningarna målas italienarna upp som temperamentsfulla och konspiratoriska, vilket 

enligt Peter Dahlén, stämmer in på den typiska stereotypbilden om sydeuropéer. I studien 

                                                                    
36 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008, sidan 442-443. 
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framgår hur de svenska medierna använder sig av ”heterotypification” och ”autotypification” 

för att måla upp en bild för läsarna om det typiskt utländska, kontra det typiskt svenska.37 

1.6.3 Gatekeeping och nyhetsurval 

I The Handbook of Journalism Studies av Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch 

nämns gatekeeping-teorin som en av de viktigaste när det kommer till att välja ut och föra 

vidare nyheter. Journalisternas uppgift är att selektera bland all den information som kommer 

in till redaktionerna för att sedan bestämma vad som blir nyheter och vad som inte är intres-

sant för allmänheten.38 Därmed har journalisterna ett stort ansvar för vad som når ut till be-

folkningen. Detta är även något som Ulf Wallin går in på i sin studie Sporten i spalterna från 

1998, där han utvecklar sitt resonemang med att det som hamnar på nyheterna till stor del 

beror på den enskilde journalistens värderingar, kunskaper och intressen. Wallin tror även att 

journalistiken och redaktionerna går i samma riktning vad gäller urval och rapportering, och 

därför kommer flera av nyheterna att vinklas på liknande sätt. I slutändan blir det läsaren som 

drabbas eftersom endast en begränsad bild av nyhetsflödet rapporteras och förmedlas.39 

I vår studie kommer teorin om gatekeeping, nyhetsurval samt gemensam vinkling och nyhets-

drev tydligt synas när vi jämför vad olika tidningar och artikelförfattare rapporterat om i de 

fall vår undersökning berör. Teorin kommer i vår studie ligga i bakgrunden och beröra den 

sportjournalistik som uppsatsen handlar om för att i slutsatsdiskussionen knytas an till studi-

ens resultat. 

1.6.4 Positiv och negativ nationalism 

I vår undersökning förekommer begreppet nationalism i stor utsträckning. I Nationalencyklo-

pediens definition av begreppet nationalism finner man att nationalism är ett tankesystem som 

utgår från att det finns en grupp, alltså nationen, som värdesätter alla värden och intressen 

som är förknippade med nationen, högre och viktigare än andra intressen. Förverkligandet av 

dessa intressen förutsätter politiskt oberoende, vilket i sin tur förutsätter kontroll av ett territo-

                                                                    
37 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget  2008, sidan 442-446. 
38 Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch. The Handbook of Journalism Studies. New York, 2009, sidan 

73-78. 
39 Ulf Wallin. Sporten i spalterna. Kungälv, Livréna grafiska 1998, sidan 36-37. 
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rium, alltså en stat (se bilaga 1).40 Nationalism som begrepp förknippas ofta med patriotism, 

alltså att älska landet och dess identitet som man tillhör.41 Vi är medvetna om att begreppet är 

värdeladdat och omfattande i den meningen att det sträcker sig från såväl idrottssammanhang 

till politik. Nationalism har inom politiken ofta fått en negativ klang och anses vara både 

främlingsfientlig och rasistisk. Vad som finns färskt i våra minnen är främst Sverigedemokra-

ternas inträde i riksdagen och deras politik, samt Anders Behring Breiviks terroristdåd i 

Norge. Inom sporten syns nationalismen till stor del genom supportrar, idrottarna själva och 

mediernas bevakning. Det finns dock olika former av nationalism där man i vissa fall försva-

rar det egna landet och dess idrottsmän, medan man i andra fall fördömer dem och distanserar 

sig från deras handlingar. I vår uppsats har vi valt att definiera nationalism utifrån två egen-

konstruerade begrepp som vi valt att kalla positiv och negativ nationalism. Positiv nationalism 

är den form vi oftast återfinner inom sporten där det egna landet och dess idrottsmän försvaras 

och hyllas. Den negativa nationalismen återfinns till största del inom politiken, men som inom 

idrotten återfinns i de fall man fördömer och distanserar sig från sina egna sportprofilers 

handlande som på något sätt skadat det egna landets ideal eller anseende. 

1.7 Metodval 

Vår huvudsakliga metod i undersökningen har bestått av kvalitativa textanalyser av tidnings-

artiklar och krönikor från Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Dessa hittade 

vi i mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket, och därefter togs kopior på de artiklar vi ville 

ha. I vår undersökning har vi även valt att undersöka krönikor. Även om krönikor berör opin-

ionsjournalistik, där det är tillåtet att ha egna åsikter och värderingar, valde vi att analysera 

dessa med. Detta för att hitta skillnader mellan krönikörers budskap och på journalisters bud-

skap i nyhetstexter. Vi ville även se vilka krönikörer som var mer respektive mindre national-

istiska för att senare jämföra vilken av de tre tidningarnas krönikörer, och därmed tidningens 

slutgiltiga budskap om händelsen, som framgick som mest respektive minst nationalistisk. 

Samanlagt fann vi 133 artiklar och krönikor från de tre tidningarna om de fyra fallen. 

Till vår hjälp i våra textanalyser och som metodlitteratur har vi använt oss av Kristina Lund-

grens, Birgitta Neys och Torsten Thuréns bok Nyheter – att läsa tidningstext, där stegen för 

                                                                    
40 http://www.ne.se/lang/nationalism, ”Nationalism”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
41 http://www.ne.se/sve/patriotism?i_h_word=patriotism, ”Patriotism”, ne.se, hämtad 7 juni 2012. 
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en kvalitativ textanalys användes.42  På så sätt distanserade vi oss bland annat från den kvali-

tativa textanalys som återfinns i boken Metodpraktikan.43 I vår utbildning har vi även med 

hjälp av en större övning fått lära oss hur man utför en korrekt kvalitativ textanalys. Övningen 

gick ut på att analysera en tidningsartikel där språk, bilder, intilliggande artiklar, krönikor och 

notiser, bildtexter, redigering, källor, val av citat och upp-slaget som helhet undersöktes för att 

få fram artikelns budskap och vinkling. Övningen grundade sig i de fyra retoriska begreppen 

actio, inventio, dispositio och elocutio, som används vid texttolkning.44 Vid begreppet actio 

undersöks hur artikeln ser ut, hur rubriken, layouten, grafiken och hur uppslaget som helhet 

ser ut. Vid inventio undersöks vad artikeln handlar om. Här undersöker man ämnet, faktaurva-

let, valet av källor och citat och om dessa är öppna eller dolda. Vid dispositio undersöks arti-

kelns budskap och vinkling, hur materialet är disponerat, vem som får komma till tals och om 

artikeln är tendentiöst vinklad. Det sista latinska begreppet är elocutio som handlar om den 

språkliga gestaltningen. Av de 133 artiklarna analyserade vi 52 artiklar och krönikor med 

hjälp av Lundgrens, Neys och Thuréns bok och den beskrivna övningens metod i kvalitativ 

textanalys för att få fram texternas budskap. De artiklar som inte analyserades av de 133 artik-

larna berörde annat än det vi var ute efter och hade endast en rubrik som behandlade ämnet. 

Vi har framför allt riktat in oss på nationalistiska inslag i texterna. För detta har vi undersökt 

vilket språk författaren valt och hur författaren har valt att disponera texten. 

Utifrån våra analyser skrev vi ihop ett dokument som kortfattat beskriver budskapet i varje 

analyserad artikel, intressanta observationer av journalistens språk eller disposition och om 

den är tydligt nationalistisk eller inte. Detta för att få en överblick över materialet och vår 

undersökning, samt för att lättare kunna presentera våra resultat.  Vi har därefter valt att pre-

sentera materialet från vår studie i undersökningskapitlet i denna uppsats genom att referera 

de delar i journalisternas och krönikörernas texter som vi fann var av intresse och föll in under 

det vi ville undersöka. Här har vi återgett deras nationalistiska åsikter och budskap utifrån den 

kvalitativa textanalys vi genomfört. 

                                                                    
42 Kristina Lundgren, Birgitta Ney, Torsten Thurén, Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm, Ordfront förlag, 

1999, s. 54 – 57. 
43 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Vällingby, Norstedts Juridik AB, 2012, s. 210 – 226.  
44 Kristina Lundgren, föreläsning, kvalitativ metod, Södertörns högskola, 27 februari 2012. 
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Förutom de svenska tidningarna undersökte vi även danska Politiken, brittiska The Times och 

amerikanska The New York Times för att se om fallen uppmärksammades. Till en början un-

dersökte vi endast Politiken och The London Times, men bestämde mot slutet av undersök-

ningen att även studera The New York Times för att utöka det internationella perspektivet. 

Tanken var även att undersöka en norsk dagstidning för att utöka det nordiska perspektivet, 

men den enda norska tidning som fanns tillgänglig på Kungliga biblioteket var Aftenposten, 

som är mer av en kvällstidning och inte faller in under den dagspress vi ville undersöka. De 

utländska tidningarna har studerats i mindre skala och inte genom kvalitativ analys. Orsaken 

är att vi endast ville undersöka utländska tidningar för att få en blick om hur stor uppmärk-

samhet de svenska idrottsfallen fick i utländsk press, och inte för att få fram ett budskap.   

Vår andra metod i undersökningen har varit kvalitativa samtalsintervjuer med sportjourna-

lister från de tre tidningarna vi undersökt. Personerna som blivit utfrågade är DN:s Johan Esk, 

GP:s Mattias Balkander och Sydsvenskans Jan Jönsson. Intervjuerna har utförts via telefon 

eftersom sportjournalisterna inte har haft tid att träffas. Intervjuerna har sedan transkriberats 

och finns sparade hos oss. Utifrån dessa två metoder har vi arbetat fram tillräckligt med 

material för att besvara våra frågeställningar genom att gå igenom vart och ett av fallen i kro-

nologisk ordning. Som metodkritik kan nämnas att när vi från början använde oss av begrep-

pet nationalism insåg vi inte hur omfattande detta var vilket fick oss att dela upp begreppet i 

positiv och negativ nationalism, för att lättare förstå oss tidningarnas nationalistiska budskap.  

1.8 Etiska överväganden 

I vår studie har vi undersökt fyra nämnda fall utifrån de tre undersökta tidningarnas rapporte-

ring. Detta för att se vad som skrevs om de uppmärksammade fallen och även om nationalist-

iska åsikter framkom. Undersökningen omfattar fyra fall och tre tidningar och vi menar inte 

att de berörda tidningarnas budskap och inställning gäller för samtliga uppmärksammade id-

rottshändelser som förekommit i svensk idrottshistoria. Likaså vid de kvalitativa samtalsinter-

vjuerna där vi har frågat sportkrönikörer från de valda tidningarna hur nyhetsvärderingen går 

till på deras redaktioner. Deras svar är med andra ord inte synonymt för vad andra tidnings-

redaktioner ute i landet anser. De intervjuade journalisterna hade inte några invändningar mot 

att deras namn publicerades i studien och var snarare tacksamma över att få medverka, då de 

bland annat tyckte ämnesvalet var intressant.  
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2 Undersökning 

I denna del av uppsatsen presenteras resultaten av undersökningen från de olika tidningarna 

kring de fyra olika fallen som vi har valt att undersöka. Denna del av uppsatsen är den mest 

omfattande och är strukturerad på det vis att vid de två första frågeställningarna besvaras varje 

frågeställning genom att gå igenom varje idrottshändelse utifrån de olika tidningarnas rappor-

tering kring händelsen. I de två första frågorna presenterar vi vad journalisterna har skrivit 

genom att referera till, utifrån vår textanalys utvalda delar, deras texter som vi funnit haft 

starka positiva eller negativa nationalistiska åsikter, samt deras budskap. De två avslutande 

frågeställningarna bygger på de intervjuade journalisternas åsikter, där varje journalist och 

deras svar presenteras efter varandra. 

2.1 Mats Wilanders kokainanklagelse, frågeställning 1 

De flesta artiklarna från Dagens Nyheters rapportering kring Wilanders kokainanklagelser 

anser gemensamt att historien är sann och förmedlar budskapet att Wilander troligtvis är skyl-

dig. De har ett starkt negativt nationalistiskt budskap att detta är en skandal för svensk sport. 

Dagens Nyheters sportkrönikör, Göran Löwgren, ansåg att Wilander måste bryta tystnaden, 

träda fram och berätta om själva händelsen för att inte framstå som skyldig. Löwgren kritise-

rar även Wilander, kallar honom omdömeslös och menar att han smutsar ner sin lysande ten-

niskarriär.45 

Löwgren delar även åsikt med DN:s Stellan Kvärre då båda kritiserar Internationella Tennis-

förbundet, ITF.46 De skriver att ITF hållit inne med information om Wilanders kokainskandal, 

tills artikeln i den brittiska tidningen publicerades, vilket ökar trovärdigheten för att det skulle 

vara sant. Detta för att ITF ville undvika en skandal. 47 Överlag förmedlar DN ett negativt 

nationalistiskt budskap till läsarna där Wilander pekas ut som skyldig. Undantaget finns i en 

artikel av Pea Nilsson där Wilander, cirka ett år efter att nyheten bröt ut, väljer att tala ut i 

                                                                    
45 Göran Löwgren, ”Träd fram och berätta, Mats!”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
46Stellan Kvärre, ”Wilander i kokainskandal”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1.  
47 Göran Löwgren, ”Träd fram och berätta, Mats!”, Dagens Nyheter, 29 januari 1996, sekt C, s. 1. 
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DN. Här målas han istället upp som ett offer och poängen är att läsaren ska tycka synd om 

honom, vilket skapar en positiv nationalistisk känsla.48 

Göteborgsposten är den tidning i vår undersökning som lagt minst vikt vid denna händelse, 

när det rör sig om själva avslöjandet. Däremot hade de flera uppföljningsartiklar om rätte-

gången som följde. Antalet publicerade artiklar och krönikor har varit få, men av de vi funnit 

har budskapet varit tydligt och nästintill identiskt med DN:s. Göteborgspostens sportkrönikör, 

Jan Hansson, är av åsikten att Wilander troligtvis är skyldig eftersom han väljer att hålla tyst. 

Hansson är besviken på att Wilander inte talat ut och menar i sin krönika att ju längre tid han 

håller inne med sanningen desto mer skyldig framstår han. Hansson ger artikeln i den brittiska 

tidningen hög trovärdighet eftersom journalisterna arbetat med den under en längre tid.49 

Hansson jämför även Wilanders kokainanglagelser med O.J. Simpsons mordrättegång. Så här 

skriver Hansson när han gör jämförelsen: ”Den förre amerikanske fotbollsstjärnan Simpson 

var åtalad för ett bestialiskt dubbelmord på sin hustru Nicole Brown-Simpson och hennes vän 

Ronald Goldman. O.J. Simpson anlitade ett helt koppel av nationens främsta och dyraste 

advokater. Mot oddsen lyckades detta juridikens eget "Dream Team" få honom 

frikänd. Folkdomstolen var hårdare. I medel-jänkens ögon är Simpson alltjämt en simpel 

mördare som köpte en friande dom genom att tiga sig igenom en parodisk rättegång… Prin-

cipiellt kan Mats Wilander hamna i en liknande situation. Naturligtvis inte så att han är miss-

tänkt för mord eller ens något mindre allvarligt brott… Nu vill tennisspelarnas gemensamma 

advokater påskina att provtagningen varit bristfällig.”  Vidare i artikeln finner man att bud-

skapet är att Wilanders provsvar knappast kan vara fel eller saboterat, samt att Wilander bör 

föra sin egen talan till allmänheten och inte via sina advokater.50 GP har även en artikel, som 

är mer positivt än negativt nationalistisk, av Ulf Nilsson där han redogör för vissa kryphål och 

missar från ITF som kan fria Wilander. Budskapet blir därför lite mer försvarande.51 Men 

bortsett från denna artikel förmedlar GP ett tydligt budskap att Wilander skulle vara skyldig. 

Det faktum att han jämförs med den påstådde mördaren O.J. Simpson talar för att Wilander 

pekas ut som skyldig av GP, vilket gör budskapet i artiklarna negativt nationalistiska. GP och 

DN förmedlar ett nära identiskt budskap. 

                                                                    
48 Pea Nilsson, ”Kokain i drycken eller maten”, Dagens Nyheter, 16 maj 1997, sekt C, s. 7. 
49 Jan Hansson, ”Fram med sanningen, Mats”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, s. 33. 
50 Jan Hansson, ”OJ- det här kan bli en ny Simpsonaffär”, Göteborgsposten, 1 februari 1996, s.43.  
51 Ulf Nilsson, ”Missarna som friar Wilander”, Göteborgsposten, 31 januari 1996, s. 34.  
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Sydsvenskan väljer att försvara Mats Wilander, till skillnad från GP och DN. Rapporteringen 

är positivt nationalistisk. GP och DN förmedlade ett negativt nationalistiskt budskap om att 

Wilander var skyldig och att incidenten skadade svensk sports rykte. Sydsvenskan väljer istäl-

let att förmedla ett budskap där Wilander beskrivs som en jordnära kille som fick framgång-

arna för tidigt och därför inte kunde hantera pengar och kändiskap. Sydsvenskans sportkröni-

kör Åke Stolt menar att Wilander blev trött på miljonärslivet samt att hans storhetstid var 

förbi. Stolt är även av åsikten att Wilander inte tagit kokain i prestationshöjande syfte, och 

skyller på dåliga dopningskontroller som underlättade Wilanders snedsteg.52 

Sydsvenskans journalister och Åke Stolt delar dock åsikt med GP och DN när de kritiserar 

ITF, som de menar på inte har följt internationella dopningslagar och istället försökt mörk-

lägga incidenten. Sydsvenskan menar dock, till skillnad från GP och DN, att incidenten inte är 

en stor skandal för vare sig svensk tennis eller Wilander själv utan mest för ITF.53 Sydsvens-

kan väljer därmed en helt annan väg i sin rapportering om incidenten än GP och DN gör. De 

fördömer inte Wilanders handling utan tycker istället synd om honom,54 och tar därmed bort 

fokus från Wilander och riktar kritik mot ITF. 

2.2 Ludmila Engquists dopningskandal, frågeställning 1 

Vad som är intressant med DN:s rapportering kring händelsen är att tidningens journalister 

och krönikörer gick åt motsatt håll. Torbjörn Petersson, DN:s ledande sportkrönikör, tog Eng-

quist i försvar och påpekade att hon var under hård press. Han berömde henne för att hon fri-

villigt valde att erkänna innan resultatet offentliggjorts.55 Petersson riktade kritik mot de som 

kritiserade henne eftersom vi borde varit glada för de bragder hon gett Sverige och för att det 

inte var någon som klagade när det gick bra.56 

Anders Steinvall på DN gick åt ett helt annat håll när han i en nyhetsartikel och en krönika 

valde att hänga ut både Engquist och hennes man Johan Engquist som svikare.57 Dessutom 

                                                                    
52 Åke Stolt, ”Vemodige Wilander på avskedsturné”, Sydsvenskan, 29 januari 1996, sekt C, s.5. 
53 Åke Stolt, ”Moraliskt fälld men skandalen kan fria Wilander”, Sydsvenskan, 30 januari 1996, sekt C, s. 9. 
54 Okänd skribent, ”Wilander lögntestad om knark”, Sydsvenskan, 29 januari 1996, sekt C, s. 5. 
55 Torbjörn Petersson, ”En skam för svensk idrott”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s. 14.  
56 Torbjörn Petersson, ”Ludmila har främst svikit sig själv”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s. 14. 
57 Anders Steinvall, ”PR-geni och make”, Dagens Nyheter, 6 november 2001, sekt C, s. 16. 
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skylldes hennes fall och svek på ryska rötter och den tidigare dopningskandalen 1993. Bland 

annat så skriver Steinvall så här i en av sina artiklar: ”… det fåtal röster som höjdes i protest 

mot att en tidigare dopningsavstängd rysk friidrottare skulle representera Sverige i OS 

drunknade i folkets jubel över den nya hjältinnan… Ludmila charmade alla och få brydde sig 

om att hon bara ett drygt halvår före Atlanta-OS fick klartecken från Internationella friid-

rottsförbundet att tävla igen efter en dopningsavstängning. Det var i februari 1993 som Lud-

mila Narozjilenko, som hon då hette, avstängdes i fyra år sedan ett test visat att hon haft 

anabola steroider i kroppen… Idrottssagan Ludmila Engquist har pendlat mellan lycka och 

tragedi. Nu slutar en karriär som överträffat det mesta till sist i tragedi och det fåtal tvivlare 

som mitt i allt jubel varit misstänksamma mot Ludmila lär utbrista ’vad var det vi sa’.” 58  I en 

ledare, med okänd skribent, från DN kan man även läsa hur hennes dopning gjorde att 

svenskheten försvann ur henne och kvar fanns bara en gammal sovjetisk idrottare.59 Budskap-

et i DN är både positivt och negativt nationalistiskt. Krönikorna försvarar hennes handling 

medan nyhetsartiklarna går till angrepp. Gemensamt anser de dock att detta är en stor skandal 

för Sportsverige. 

GP är av åsikten att Engquist svek det svenska folket vilket syntes i både nyhetsartiklar och 

krönikor. Exempel på detta är en artikel av Rebecca Hedin som försvarar Engquists handling 

med att hon var pressad. Dock väljer Hedin att använda ordet ”ryska” flera gånger när hon 

nämner Engquist, samt lät människor i Engquists närhet komma till tals om hur svikna de 

kände sig. Detta gör att ett tydligt budskap om svek förmedlas.60 Mats Härd var GP:s ledande 

sportkrönikör och visade tydligt i sina krönikor sina negativa nationalistiska åsikter att han 

tillsammans med svenska folket kände sig grundlurad och att hela Engquists karriär var en 

bluff. Härd anser att svensk idrott bör ta avstånd från Engquist och får henne att framstå som 

ryska och inte svenska. Han spekulerar även i att hennes bragder och bröstcancer var resulta-

tet av tidigare dopning.61  Härd skriver att ”Alla skadorna blir till tunga indicier i det här fal-

let. Även så den tragiska bröstcancern. Att använda sig av hormoner och andra dekokter har 

ett pris. Det är ett experimenterande med den egna kroppen som kan få ödesdigra konsekven-

ser.” 

                                                                    
58 Anders Steinvall, ”Mörka skuggor över hela karriären”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C s. 13.  
59 Okänd ledare, ”Svenskhet till låns”, Dagens Nyheter, 6 november 2001, sekt A, s. 1. 
60 Rebecca Hedin, ”Hon visste att det var över”, Göteborgsposten, 5 november 2001, s. 30.   
61 Mats Härd, ”Ludmila har förlorat sin heder och vår kärlek”, Göteborgsposten, 5 november 2001, s. 31. 
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GP:s Cege Berglund huvudsakliga budskap är att hon togs emot av det svenska folket, som 

älskade henne enormt mycket, för att senare svika dem. Han tydliggör hur hon tidigare åkt 

fast för dopning och hur upphävningen av avstängningen skedde på märkliga grunder i Ryss-

land. Berglund beskyller Ryssland för att vara korrupta och menar samtidigt att en likande 

utredning om hennes avstängning varit möjlig i Sverige.62 Överlag är GP:s budskap kring 

händelsen tydligt negativt nationalistiskt. Engquist har svikit det svenska folket och bör 

skämmas. De skyller sveket på hennes ryska ursprung och menade att hon upphörde att vara 

svensk och återgick till att vara rysk. 

I Sydsvenskan fann vi minst intressanta artiklar att analysera kring denna händelse. Men i de 

artiklar vi analyserade kunde vi finna att Sydsvenskan även de är negativt nationalistiska. 

Budskapet som förmedlas i tidningen handlar om ett svek mot det svenska folket av Ludmila 

Engquist. Åke Stolt kallar händelsen ”en hyllad stjärnas ofattbara svek” där bilden av Eng-

quist som svikare och lögnare målas upp. Stolt svärtar ner Engquists sovjetiska bakgrund samt 

Ryssland och övriga öststater genom att indirekt kalla dem fuskare, något vi svenskar inte 

är.63 Stolt skriver att ”Ludmila Engquist är ett barn av det gamla sovjetiska systemet där me-

dicinska manipulationer hörde till vardagen och att hon nu gjort det igen, efter allt vad hon 

gått igenom, är så ofattbart korkat att det känns svårt att kommentera” 

Tidningen ifrågasätter även hennes tidigare bragder och menar att hon kan ha varit dopad 

även under dessa.64 Skuld läggs även på Ludmilas man, Johan Engquist, då han pekas ut som 

en cynisk pådrivare som pressat henne istället för att vara en god rådgivare som kunnat för-

hindra skandalen. På så sätt söker tidningen och dess journalister och krönikörer en synda-

bock i form av Johan Engquist istället för att acceptera situationen.65 Sydsvenskan är tillsam-

mans med GP mest negativt nationalistiska i sina budskap och rapporteringar kring denna 

händelse. 

                                                                    
62 Cege Berglund, ”Folkets hjälte blev en svikare”, Göteborgsposten, 5 november 2001, s. 31. 
63 Åke Stolt, ”En hyllad stjärnas ofattbara svek”, Sydsvenskan, 5 november 2001, sekt C, s. 11. 
64 Åke Stolt, ”En hyllad stjärnas ofattbara svek”, Sydsvenskan, 5 november 2001, sekt C, s. 11. 
65 Åke Stolt, ”Personlig tragedi med många berörda”, Sydsvenskan, 7 november 2001, sekt C, s. 1. 



21 

 

2.3 Fotbolls-EM 2004, frågeställning 1 

I vårt urval av artiklar fick DN med två bidrag. En krönika skriven av Johan Esk66 och en ny-

hetsartikel av Lars Grimlund67. Dessa två artiklar har ett genomgående budskap att Sverige 

och Danmark gjorde sitt bästa för att vinna matchen. Samtidigt gör båda skribenterna klart för 

läsaren att Italien är ett konspiratoriskt land där fotbollsmatcher ibland görs upp på förhand. 

Esk tar detta resonemang ett steg längre än Grimlund och skriver att konspirationer inte exi-

sterar i ärliga Norden, utan att detta är en italiensk företeelse. Båda artiklarna präglas av en 

klart positiv nationalistisk prägel där svenskar och danskar framställs som kämpar medan ita-

lienarna får iklä sig rollen som fuskare och konspirationsteoretiker.  

Göteborgspostens bidrag består av krönikor från Mats Härd68 och Mattias Balkander69. Dessa 

två artiklar skiljer sig anmärkningsvärt mycket, trots att de är publicerade i samma tidning och 

under samma dag. Härds krönika fokuserar mest på Italien och att de är konspiratoriskt lagda. 

Han exemplifierar med att flera seriematcher i Italien är under utredning för att de misstänks 

vara uppgjorda. Härd tycker att italienarna kan anklaga svenskarna hur mycket de vill ef-

tersom det inte finns några bevis för att matchen skulle vara ”fixad” och försvarar även 2-2-

resultatet med att det inte fanns någon anledning för varken Sverige eller Danmark att riskera 

avancemanget i slutet på matchen. Härd passar även på att reta italienarna genom att nämna 

den svenska VM-sången från 1990 (ciao-ciao Italia) som i den här kontexten får en helt annan 

betydelse. En kort del av krönikan består av hyllningar till Sverige, men inte för kämparglöd 

eller fint spel, utan för att de spelade 2-2 och därigenom skapade eufori i landet. Härd skriver 

”Tack för det, Mattias Jonson. Nu blir det svensk midsommar på Algarvekusten. Tack Thomas 

Sörensen för att du tappade "Chippens" inlägg. Och ciao, ciao, Italia. Nu har ni något att 

skylla på. Igen.” 

Mattias Balkander nämner i sin krönika knappt någonting om Italien. Istället fokuserar han på 

den svenska insatsen och målar upp matchen som ett drama där Sverige var nära att bli utsla-

get. Balkander drar paralleller till andra svenska fotbollstragedier som matchen mot Costa 

                                                                    
66 Johan Esk, ”En kväll som hade allt”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, s.2 i sportdelen. 
67 Lars Grimlund, ”Klart vi krigade”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, s.4 i sportdelen. 
68 Mats Härd, ”Ett resultat som skulle svärta ner skandinavisk fotboll”, Göteborgsposten, 23 juni 2004, s.32. 
69 Mattias Balkander, ”Rysare när Sverige gick vidare”, Göteborgsposten, 23 juni 2004, s.32-33. 
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Rica 1990 och mot Senegal 2002, och menar att det var nära att bli samma sak den här 

gången. Dock vände allt i slutminuterna och Sveriges olycka blev istället till fullständig lycka.  

Sydsvenskan fick i vår undersökning med tre bidrag. Nyhetsartiklar av Jan Gustavsson70 och 

Jan Jönsson71, och dessutom en krönika av Åke Stolt72. Budskapet hos samtliga skribenter är 

att Sverige gjorde en bra insats och att de är stolta över deras prestation. Inte minst eftersom 

Sverige i sammanhanget är en liten fotbollsnation och Danmark anses vara ett stort lag i fot-

bollsvärlden. Åke Stolt drar även paralleller till fotbolls-VM 1994 där den svenska bragden 

räckte hela vägen till en bronsmedalj. Alla tre skribenter går in på Italiens konspirationsteorier 

och avfärdar dem med att det är skam om man tror att matchen var uppgjord. Alla tre artiklar 

har positiv nationalistisk prägel där Sveriges insats hyllas på känslomässiga sätt. 

2.4 Ara Abrahamians pallprotest, frågeställning 1 

Dagens Nyheter bidrog med mängder av artiklar till detta ämne. I vår studie har vi valt att ta 

med sex av dessa, som vi anser bidrar med viktig information. Dessa är en krönika av Johan 

Esk, fyra nyhetsartiklar av Jens Littorin och en nyhetsartikel av Lasse Mannheimer och An-

ders Wallin. Jämförs dessa artiklar kan man se hur den nationalistiska prägeln formar en 

trappstege där Johan Esk är negativt nationalistisk, där Wallin och Mannheimer är delvis posi-

tivt nationalistisk och där samtliga Littorins artiklar genomsyras av positiv nationalism. 

Johan Esk skriver i sin krönika att Abrahamian får skylla sig själv och att hans handling var 

osportslig. Esk nämner förvisso att domarnas bedömning var fel, men att dåliga domare finns 

överallt. Därför jämför han Abrahamians beteende vid en dålig förlorares. Det finns inga spår 

av positiv nationalism i Esks krönika, tvärtom är han istället väldigt fördömmande mot Abra-

hamian och dennes protest.73  Esk skriver att”Problemet med Ara Abrahamians protest är att 

det fanns ett annat alternativ. Han kunde ha brottat bort Andrea Minguzzi tidigare i matchen. 

Då hade vi sluppit allt jidder efteråt. Vi hade sluppit höra Aras osnygga snack om italiensk 

maffia.” 

                                                                    
70 Jan Gustavsson, ”Här avgör Mattias Jonsson sekunddramat”, Sydsvenskan, 23 juni 2004, s.C17. 
71 Jan Jönsson, ”Kaptenerna rasar mot påhopp”, Sydsvenskan,  23 juni 2004, s.C18. 
72 Åke Stolt, ”Nordens och slumpens kväll”, Sydsvenskan, 23 juni 2004, s.C19. 
73 Johan Esk, ”Kasta ut brottarna från OS”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, s.4 i sportdelen. 
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Mannheimers och Wallins artikel handlar mer om efterspelet och att de orättvisa reglerna 

inom brottningen ändrats efter Abrahamians protest till den Internationella skiljedomstolen. 

Skribenterna ser detta som en seger för brottningen och för Abrahamian. Den positiva nation-

alismen kan spåras i texten då Abrahamian framställs som en handlingens man som genom 

sin protest lyckats skapa förändring i den orättvisa brottningsvärlden.74 

Jens Littorin figurerar med flest artiklar i vår undersökning. Dagen efter Abrahamians pallpro-

test hade han tre nyhetsartiklar i DN, där samtliga på ett eller annat sätt behandlade Abraha-

mians fall ur ett nationalistiskt perspektiv. I den första artikeln får läsaren Abrahamians syn på 

saken, och den bittra kritik han riktar mot Internationella Brottningsförbundet (FILA) som 

han anser vara korrupt och har skadat sporten. Abrahamian framställs som ett offer men sam-

tidigt en kämpe som står upp mot ett mäktigt brottarförbund.75 I efterföljande artikel fokuserar 

Littorin på att Abrahamian kan bli diskvalificerad på grund av sin protest, och därmed förlora 

bronsmedaljen. Artikeln innehåller citat från Svenska Olympiska Kommitténs ordförande 

Glenn Östh som inte stödjer Abrahamians pallprotest, men däremot stödjer Abrahamians åsikt 

att han blev orättvist behandlad. Artikeln framstår som positivt nationalistisk eftersom domar-

na och förbund anses agerat regelvidrigt mot en svensk brottare.76 

I Littorins tredje artikel får den svenske förbundskaptenen i brottning Leo Mylläri och 

Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) ordförande Glenn Östh komma till tals. Artikeln be-

handlar och går igenom de incidenter under Abrahamians semifinal som anses orättvisa. 

Bland annat hur Abrahamians protest inte togs emot och att en videogranskning motvilligt 

genomfördes alldeles för sent tillsammans med den ilskne presidenten, Raphael Martinetti, 

från FILA. Budskapet är att Abrahamian, SOK och brottarlandslaget blivit överkörda och 

orättvist behandlade. Artikeln framstår som positivt nationalistisk.77 Littorins avslutande arti-

kel om Abrahamian publicerades tre dagar efter händelsen och framstår som en avskedstext 

till den svenske brottaren. Littorin beskriver hur Abrahamian gjort sitt sista framträdande och 

nu tvingas lämna OS efter att ha blivit diskvalificerad. I artikeln framgår att Abrahamian fått 

stöd från flera håll för sin protest och att brottaren nu hoppas att reglerna skrivs om. Abraha-

                                                                    
74 Mannheimer & Wallin, ”Ara fick rätt-nu skrivs reglerna om”, Dagens Nyheter, 24 augusti 2008, sportdelen s.6 
75 Jens Littorin,”De är köpta hela gänget och har förstört idrotten”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, sportdelen 

s.5. 
76 Jens Littorin, ”Protesten kan kosta Ara medaljen”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, sportdelen s.2. 
77 Jens Littorin, ”Domarna var på italienarens sida”, Dagens Nyheter, 15 augusti 2008, sportdelen s.2. 
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mians bitterhet, att inte fått chansen att brottas om guldmedaljen, lyser igenom i flera citat och 

han framställs på flera ställen i texten som ett offer. Artikeln väcker känslor och sympatier 

hos läsaren och kontexten skapar på sätt och vis en positiv nationalism.78  

I vår undersökning bidrar Göteborgsposten med en krönika av Mats Härd och två nyhetsartik-

lar av Cege Berglund. Samtliga artiklar bär spår av nationalism, men ofta är den inte lika tyd-

lig som hos Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Istället fokuserar Göteborgsposten på brott-

ningens märkliga regler, vilket enligt GP gör det svårt för publiken att följa och njuta av idrot-

ten. 

Mats Härd skriver i sin krönika att han har förståelse för Abrahamians reaktion och hans 

missnöje, däremot tycker han inte att pallprotesten var befogad eftersom den drabbar itali-

enske guldmedaljören Andrea Minguzzi. Härd uttrycker även missnöje mot brottningen som 

han anser blivit obegriplig, och därför borde kastas ut från de olympiska spelen. Härd skriver 

att ”Nu låser brottarna varandra tiden ut och sedan avgör några regler - ogenomträngliga 

för oss betraktare att förstå - vem av de båda som skall gå vidare och vem som kan åka hem.” 

Härds reaktion är delvis positivt nationalistisk eftersom hans åsikt knappast hade uppmärk-

sammats om det inte varit för att en svensk brottare blivit drabbad, i det här fallet Abrahamian 

som blev bortdömd.79 

Cege Berglund skriver i sin första artikel om de snurriga brottningsreglerna, och nämner väl-

digt lite om Abrahamian. Artikelns placering bredvid en faktaruta om incidenten, en stor bild 

på en arg Abrahamian och en ovanliggande artikel med en stark rubrik relaterat till händelsen, 

gör ändå att artikeln känns positivt nationalistisk. I det här fallet rör det sig inte om innehållet, 

men placeringen av artikeln gör att läsaren automatiskt tänker på Abrahamian och orättvisa 

inom brottningen.80 

I Cege Berglunds andra artikel beskrivs hela Abrahamian-incidenten, hur han upplevde att 

han blivit bortdömd, att han vann bronsmatchen och att makthavarna var korrupta. Abraha-

mian får komma till tals genom flera starka citat där han uttrycker sitt missnöje mot de som 

styr brottningsvärlden. Den positivt nationalistiska känslan förstärks ytterligare av två uppför-

storade citat på vardera sidan om artikeln där Abrahamian säger att domarna förstört alla tre 
                                                                    
78 Jens Littorin, ”Ara tvingas lämna OS”, Dagens Nyheter, 17 augusti 2008, sportdelen s.11. 
79 Mats Härd, ”Tack, hoppas vi slipper brottningen”, Göteborgsposten, 15 augusti 2008, s.50. 
80 Cege Berglund, ”Snurrigt kring OS-brottningen”, Göteborgsposten, 15 augusti 2008, s.52. 
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OS han varit med i och att hans handling var en demonstration mot FILA. Artikeln är ensidig 

där nästan bara är Abrahamian får komma till tals. Därför får läsaren endast en version som 

innehåller många negativa värdeord.81 

I vår undersökning om Ara Abrahamian kunde vi i Sydsvenskan hitta tre nyhetsartiklar och en 

krönika som var av intresse. Krönikan är skriven av Anja Gatu, två av nyhetsartiklarna av 

Lars Markusson, utifrån bearbetade TT-artiklar, och en nyhetsartikel av Peter Wikström, 

också denna en bearbetad TT-artikel. Sydsvenskans artiklar är genomgående positivt national-

istiska, men en anmärkningsvärd detalj är att så stor del av materialet är hämtat från TT.  

Anja Gatu skriver i sin krönika att Abrahamian förtjänar ett värdigare slut och att regelverket 

inom brottningen måste göras om. Detta eftersom de aktiva inte hade någon chans att prote-

stera genom videogranskning om de kände sig felaktigt bortdömda. Gatu tycker även att Ab-

rahamian inte har något att skämmas för, utan att det istället är domarna som ska göra det. 

Budskapet är att situationen är skandalös och därmed negativ för oss svenskar.82 Gatu skriver 

att”Det är ett märkligt system och oavsett om Fila är korrumperat eller inte måste förbundet 

se över regelverket. Om inte annat såsom ren överlevnadsstrategi. I en tid när den grekisk-

romerska brottningen ifrågasätts på det olympiska programmet var inte det här den bästa 

reklam sporten kunde få.” 

Lars Markusson skriver i sin första artikel om hur lilla landet Sverige har svårt att hävda sig 

bland makthavarna som styr i brottningsvärlden. Abrahamian får komma till tals genom flera 

citat och går till hårt angrepp mot domarna och FILA som han anser korrupta, omoraliska och 

använder ”maffiametoder”. Även Pelle Svensson, tidigare medlem i FILA, får komma till tals 

och hävdar att Abrahamian blivit av med två medaljer och åtta års satsning på grund av att 

domarna mutats. Artikeln är positivt nationalistisk där Abrahamian och Sverige målas upp 

som offer.83 I Markussons andra artikel får läsaren en sammanfattning av händelsen och var-

för Abrahamian agerade som han gjorde i samband med prisutdelningen. Markusson går även 

in på att Abrahamian och Sverige kan bli av med medaljen av Internationella Olympiska 

                                                                    
81 Cege Berglund, ”Aras pallprotest”, Göteborgsposten, 15 augusti 2008, s.50. 
82 Anja Gatu, ”Ara förtjänade ett värdigare slut”, Sydsvenskan, 15 augusti 2008, s.C16-C17. 
83 Lars Markusson, ”Pelle Svensson: domaren har fått en sedelbunt”, Sydsvenskan, 15 augusti 2008, s.C16. 
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Kommittén (IOK). Artikeln kan tyckas vara ensidig eftersom händelsen beskrivs och berättas 

ur Abrahamians perspektiv.84 

Peter Wikström skriver i sin artikel om beslutet att frånta Abrahamian bronsmedaljen. Abra-

hamian ångrar inte vad han gjort utan hoppas att protesten ska leda till förändringar inom 

brottningen. Abrahamian får även försvara sin protest med att den inte var riktad mot hans 

motståndare utan mot FILA. Budskapet i texten är att Abrahamian är offret som vågade stå 

upp mot makthavarna efter att ha blivit orättvist behandlad.85  

2.5 Mats Wilanders kokainanklagelse, frågeställning 2 

Som vi kunde se i föregående frågeställning kritiserade DN:s Göran Löwgren inledningsvis 

Wilander för att han inte trätt fram och berättat. Intressant är att knappt två månader senare 

skriver Löwgren86 en ny krönika där han förvånas över att omvärlden, framför allt USA, inte 

tagit större notis om Wilander-affären. Han jämför med Börje Salmings kokainavslöjande tio 

år tidigare som uppmärksammades på ett helt annat sätt i USA. Löwgren tror att drogen ko-

kain blivit accepterad av den amerikanska idrottsvärlden på ett annat sätt än tidigare, och det 

är därför inte längre en lika stor skandal om en idrottsstjärna ertappas. I dessa tre artiklar är 

budskapet att Wilander troligtvis är skyldig och att ITF och omvärldens reaktion utanför Sve-

rige är både svag och märklig.  

Drygt ett år senare kommer en artikel av Pea Nilsson87 som är av annan karaktär. Här målas 

Wilander upp som offer för omständigheterna. Han kommer till tals genom flera citat och 

hävdar att han fått i sig drogen via dryck eller mat, samtidigt som han beklagar att hans eko-

nomi blivit drabbad och att händelsen väckt starka känslor i Sverige. På samma sida i tidning-

en finns en artikel med rubriken ”Tennisen tror inte man tar skada”, vilket bidrar till en baga-

telliserad syn på det inträffade. Till vår undersökning har Dagens Nyheter bidragit med fyra 

artiklar, men förutom dessa så har det förekommit många uppföljningsartiklar och rapporte-

ringar om nya detaljer och framsteg i den juridiska processen. Flest artiklar publicerades i 

slutet av januari och början av februari 1996. Händelsen målades av DN upp som en stor sak i 

                                                                    
84 Lars Markusson, ”Svensken kan förlora bronset”, Sydsvenskan, 15 augusti 2008, s.C17. 
85 Peter Wikström, “Medaljerna som försvann”, Sydsvenskan, 17 augusti 2008, sekt C, S.18. 
86 Göran Löwgren, ”Mycket talar för förlikning”, Dagens Nyheter, 20 mars 1996, sportdelen, s8. 
87 Pea Nilsson, ”Kokain i drycken eller maten”, Dagens Nyheter, 16 maj 1997, sportdelen s.7. 
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Sverige och detta syntes då Wilander-affären behandlades på flera helsidor under ett långt 

tidsintervall. Johan Esk, som idag arbetar som DN:s ledande sportkrönikör minns händelsens 

storlek som relativt stor i Sverige. 

– Jag kan inte minnas att detta var en stor händelse för världen. Det blev stort för Sve-

rige, men det hade kunnat bli ännu större om inte Eva Dahlgren och Efva Attling gått 

och gift sig i samma veva vilket fick en hel del av mediernas uppmärksamhet.88  

Göteborgsposten hade som vi skrivit tidigare minst bevakning av Wilander-affären av de tid-

ningar som är med i studien. De två artiklar som varit till mest nytta för oss är Jan Hanssons89 

två krönikor, där han är inne på samma spår som DN:s skribenter inledningsvis är. Budskapet 

är att han är besviken på Wilanders handlande och att han ska föra sin egen talan inför 

svenska folket istället för att gömma sig bakom sina advokater. GP:s nuvarande sportkröni-

kör, Mattias Balkander påminner sig om händelsen: 

– Jag kan faktiskt inte minnas vad jag kände. Jag var rätt ung då, men jag minns i alla 

fall att det fick ett stort genomslag inte bara i Sverige utan även utanför. Wilander var 

ju en stor världsstjärna.90 

Precis som i DN kommer Sydsvenskans flesta artiklar i Wilander-affären från slutet av januari 

och början av februari 1996, strax efter kokainavslöjandet. Det intressanta är att artiklarnas 

budskap kommer i omvänd ordning om man jämför tidningarna. Sydsvenskan går rakt emot 

Dagens Nyheter och artiklarna/krönikorna handlar istället om Wilander som en jordnära kille 

som inte tagit kokain i prestationshöjande syfte, utan bara råkat få i sig det under en social 

tillställning på sin avskedsturné till tennis-touren. Åke Stolt91 skriver dessutom i sina inle-

dande krönikor att det är sorgligt att Wilander ligger illa till och att detta inte är någon skandal 

i Sverige. Istället läggs skulden till stor del på ITF som får kritik för sin mörkläggning och 

sällan förekommande dopningstester, vilket ger de aktiva utrymme att begå snedsteg.  

                                                                    
88 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
89 Jan Hansson, ”OJ- det här kan bli en ny Simpson-affär”, Göteborgsposten, 1 februari 1996, spordelen, s43. 

Och ”Fram med sanningen Mats”, Göteborgsposten, 29 januari 1996, sportdelen, s34. 
90 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012. 
91 Åke Stolt, ”Vemodige Wilander på avskedsturné”, Sydsvenskan, 29 januari 1996, sekt C, s.5. Och ”Moraliskt 

fälld men skandalen kan fria Wilander”, Sydsvenskan, 30 januari 1996, sekt C, s.9. 
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Knappt två månader senare skriver Åke Stolt92 återigen en krönika om Wilander-affären. Den 

här gången ändrar han åsikt radikalt, från att försvara Wilanders snedsteg till att kritisera ho-

nom och hans advokater för att försöka köpa rättvisa och pengar trots att det är uppenbart att 

Wilander är skyldig. Stolt är fortsatt fördömmande mot ITF som ännu inte hunnit slå fast 

dopningsdomen och gett spelarna deras avstängningar. Även i Sydsvenskan målades Wilan-

der-affären upp som en stor angelägenhet för det svenska folket. Trots att man tidigt i proces-

sen skrev att fallet inte var någon skandal för Sverige fick ärendet flera helsidor med artiklar 

utspritt på flera månader. Jan Jönsson, ledande sportkrönikör på Sydsvenskan tror att om för-

utsättningarna varit annorlunda så hade Wilanderaffären blivit en världsnyhet: 

– Hade detta hänt idag hade det fått en större spridning på grund av Internet, och det 

hade nog varit en större händelse för världen. Men i och med att det hände för snart 16 

år sedan så blev det bara en stor nyhet för Sverige.93 

2.5.1 Internationellt perspektiv på Mats Wilanderaffären 

På förhand kunde man misstänka att utländska tidningar skulle rapportera om Mats Wilanders 

kokainskandal. Wilander har varit en publikfavorit och även skördat stora framgångar i form 

av turneringssegrar. Efter att ha undersökt den danska tidningen Politiken, för ett nordiskt 

perspektiv, och den brittiska The London Times, samt den amerikanska The New York Ti-

mes, för ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att vi hittade tre artiklar som berörde 

fallet. 

Danska Politikens bidrag består av en nyhetsartikel som informerar att Wilander och Novacek 

lämnat positiva dopingprov, men att båda spelarna förnekar dopning. Artikeln innehåller även 

citat från Internationella Tennisförbundets president Brian Tobin och den forne storspelaren 

Boris Becker. Ingen av källorna lämnar några starka kommentarer vilket gör att artikeln känns 

vag och analyserande. Nyheten fick en tredjedels sida i tidningen.94 

I The London Times får nyheten figurera i högerspalten och upptar knappt en tredjedel av 

sidan 23. Precis som i danska Politiken är artikeln vag. Spelarna anklagas för att ha tagit ko-

                                                                    
92 Åke Stolt, ”Wilanders besvärliga underläge”, Sydsvenskan, 20 mars 1996, sekt C, s.11. 
93 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
94 E. Trier Hansen, ”Stjerner til modangreb”, Politiken, 29 januari 1996, sportdelen, s.1. 
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kain, och The London Times skriver att det så småningom ska bli förhör. Man nämner att 

sporten tidigare haft problem med droger och exemplifierar med spelaren Jennifer Capriati.95 

The New York Times artikel om Wilander-affären är betydligt kortare än de två tidigare av-

handlade. Budskapet är kort och innehåller fakta om att Wilander och Novacek står dopnings-

anklagade men att de förnekar och nu anställt advokater för att rentvå sina namn. Artikeln är 

mer av en längre notis och tar bara upp en bråkdel av utrymmet på sidan B15.96 

I vår undersökning kan vi konstatera att nyheten om Wilanders kokainskandal har uppmärk-

sammats av världspressen. Dock inte i närheten av den mängden artiklar vi funnit i svenska 

tidningar. Wilander var en stor idrottsstjärna i såväl England som USA, men ändå uppmärk-

sammades inte händelsen med mer än en enstaka artikel i ländernas respektive Time-

tidningar. Här ser vi tecken på att svenska sportjournalister har föreställningar om att en 

svensk skandal av den här kalibern ska väcka större gehör utomlands än vad den egentligen 

gör. 

2.6 Ludmilla Engquists dopningsskandal, frågeställning 2 

Överlag blåser DN upp denna händelse som den största dopningskandalen i svensk idrottshi-

storia och en skam för svensk idrott.97 DN skrev även andra artiklar som handlade om saker 

som hade blivit berörda eller inträffat till följd av skandalen. Bland annat en artikel om hur 

polisen hade gjort husrannsakan hos paret Engquist.98 DN väljer även att publicera en de-

battartikel från förre världsstjärnan i häcklöpning Sven Nylander, för att visa var tidningen 

står och hur allvarligt tidningen tar på fallet. I artikeln argumenterar Nylander om att man bör 

visa avsky för Engquists handling och menar att ”häxjakten” som följer avslöjandet är ett 

rättmätigt straff. Nylander hävdar att detta kastar en skugga över idrottssverige och menar 

samtidigt att dopning inte är vanligt i Sverige, eftersom svenskar sedan barnsben får lära sig 

att dopning är fel. Engquists framgångar är inte resultatet av Sveriges idrottskultur, menar 

                                                                    
95 John Goodbody och Stuart Jones, ”Wilanders lawyers take drug claim to High Court”, The London Times, 29 

januari 1996, s.23. 
96 Reuters, ”Legal action planned”, The New York Times, 30 januari 1996, sekt B, s.15. 
97 Torbjörn Petersson, ”En skam för svensk idrott”, Dagens Nyheter, 5 november 2001, sekt C, s. 14. 
98 Malin Fransson,”Polisen gjorde husrannsakan hos Ludmila”, Dagens Nyheter, 6 november 2001, sekt C, s. 16 
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Nylander, och pekar på att svensk idrottskultur är bättre och renare än andra länders.99 Intres-

sant med tanke på att Nylander senare själv åkte fast för att ha brukat kokain. Poängen är dock 

att DN slår på stort angående denna händelse och låter krönikor, nyhetsartiklar och debattar-

tiklar få mycket plats för att påvisa hur stort det här är för svensk sport. Johan Esk från Da-

gens Nyheter kommenterade händelsen:  

– Jag skulle nog säga att denna händelse blev stor i Sverige och i övriga Norden. En stor 

sporthändelse i Sverige blir även stort hos de övriga nordiska länderna, men inte tvär-

tom. Sverige är lite av en storebror.100	  

Bortsett från de artiklar vi analyserat kunde vi även finna många artiklar i GP om annat som 

blivit berört på grund av hennes svek. Bland annat skrevs det artiklar om att Engquist blivit 

dopningstestad tidigare och klarat sig101 och vad Karin Olsson, pilot i bob-laget, och Kenth 

Olsson, förbundskapten i bob-laget, tyckte om det hela.102 Uppföljningsartiklar skrevs i flera 

veckor och GP menade att detta var en stor skandal för svensk sport både i val av artiklar, 

källor och citat. Mattias Balkander vill även minnas nyheten som stor utanför Sverige. 

– Jag vill nog minnas det som att det blev en rätt stor nyhet i världen eftersom hon var 

en sådan stor världsstjärna inom friidrotten.103 

Sydsvenskan var den tidning som hade minst antal artiklar som berörde incidenten. Dock 

blåstes händelsen upp i deras val av artiklar och krönikor, samt deras val av källor och citat. 

Krönikören Åke Stolt kallade händelsen för den största dopningskandalen i svensk idrottshi-

storia.104 Bland annat skriver Sydsvenskan i en artikel från den 6 november 2001 att fusket 

kan sluta med att Engquist hamnar i fängelse105 samt även i en TT-artikel från 5 november 

2001 hur bob-piloten Karin Olsson blev chockad över beskedet om att Engquist skulle ha va-

                                                                    
99 Sven Nylander, ”Häxjakten rättmätigt straff”, Dagens Nyheter, 9 november 2001, sekt A, s.4.  
100 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
101 Jonas Löfvendahl, ”Ludmila klarade testet – 18 gånger”, Göteborgsposten, 9 november 2001, s. 32. 
102 Cege Berglund, ”Ludmilas förklaring orimlig”, Göteborgsposten, 7 november 2001, s. 35. 
103 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012. 
104 Åke Stolt, ”Personlig tragedi med många berörda”, Sydsvenskan, 7 november 2001, sekt C, s. 1. 
105 Lars Markusson/TT, ”Fusket kan sluta med fängelse”, Sydsvenskan, 6 november 2001, sekt C, s. 10. 
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rit dopad.106Jan Jönsson på Sydsvenskan minns även han, liksom Mattias Balkander och Johan 

Esk, händelsen som en stor nyhet rent internationellt. 

– Jag tror faktiskt att detta var en relativt stor sporthändelse för sportvärlden och inte 

bara för Sportsverige eftersom hon gjorde en satsning från en sommarsport till en vin-

tersport, samt att hon faktiskt var en relativt stor kändis ute i sportvärlden.107 

2.6.1 Internationellt perspektiv på Ludmilla Engquists dopningsskandal 

Samtliga tre svenska tidningar blåste upp händelsen som en skandal som skulle svärta ner 

svensk idrotts rykte ute i Europa. Tidningarnas nuvarande sportkrönikörer minns händelsen 

som en enorm nyhet både i Sverige och internationellt. Att nyheten blev stor för Sverige är vi 

medvetna om men att nyheten skulle fått stor internationell uppmärksamhet stämmer inte alls.  

Efter att ha undersökt danska Politiken, brittiska The London Times, samt amerikanska The 

New York Times, kan vi konstatera att denna nyhet var av minimalt intresse i utlandet. Politi-

ken hade en liten notis från den 5 november 2001 som kort beskriver att Engquist erkänt dop-

ning i samband med ett träningsläger i Lillehammer och att hon erkände före resultatet var 

klart.108 I den brittiska tidningen The Times fanns två små notiser, där den ena precis som no-

tisen i Politiken, handlade om vad som hade hänt och att Engquist erkände innan resultatet 

blev offentligt.109 I den andra notisen nämns hur polisen och tullen genomfört en husrannsakan 

i paret Engquists hem.110 I den amerikanska The New York Times nämndes ingenting om 

händelsen. Alltså fick händelsen totalt tre notiser i två utländska tidningar, och syntes inte alls 

i en tredje, vilket tyder på att händelsen inte var så stor internationellt som svenska tidningar 

målade upp och som dagens sportkrönikörer trodde. 

2.7 Fotbolls-EM 2004, frågeställning 2 

DN:s rapportering från denna händelse var varken mindre eller större än hos övriga tidningar. 

DN:s sportskribenter skrev om det otroliga 2-2 resultatet i två dagar efter den spelade mat-
                                                                    
106 TT, ”Bobkollegan chockad över beskedet”, Sydsvenskan, 5 november 2001, sekt C, s. 11.  
107 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
108 Okänd skribent, ”Engquist erkänner doping”, Politiken, 5 november 2001, s.8 
109 Okänd skribent, ”Engquist admits drug offences”, The London Times, 5 november 2001, sekt S, s. 10. 
110 Okänd skribent, ”Engquist home is searched”, The London Times, 6 november 2001, sekt S, s.6.  
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chen. Även en vecka senare när Sverige åkte ut mot Holland i kvartsfinalen skrevs det om 

Danmarksmatchen i en artikel av Lars Grimlund, där Sveriges prestationer under EM summe-

rades.111 Ossi Carp skrev bland annat om den svenskdanska gemenskapen i artikeln ”Delad 

glädje är dubbel glädje”.112 Krönikören Johan Esk fördömer konspirationsteorierna och menar 

att Sverige och Danmark är ärliga länder som inte konspirerar.113 Överlag dominerade denna 

händelse DN:s sportdel i två dagar med artiklar om händelser som handlade om matchen eller 

till följd av matchen. Allt från en osignerad artikel om att den danske spelaren Jon Dahl To-

masson tyckte Sverige spelade trist fotboll i matchen,114 till en TT-artikel om att någon kastat 

ägg på Danmarks ambassad i Milano.115Johan Esk på DN minns nyhetens storlek vagt: 

– Detta blev ju enormt i Sverige, vilket fotbollsbragder alltid blir, men jag minns fak-

tiskt inte riktigt hur stort detta var utanför Sverige. Självfallet blev det stort i Danmark 

och Italien, men jag kan gissa på att det inte blev så stort ute i Europa utanför dessa 

länder. Sverige och Danmark är, trots sina stora och duktiga spelare, små fotbollsnat-

ioner ute i Europa och världen.116 

 
GP:s krönikör Mats Härd hyllar Sverige för att de skapade eufori och försvarar både Sverige 

och Danmark med att det inte finns några bevis för att matchen skulle vara uppgjord, samt att 

det inte var värt att riskera ett avancemang i slutet av matchen. Mattias Balkander väljer ett 

annat spår och tydliggör för läsarna att även om detta var en stor händelse för Sverige och en 

vinst för båda nationerna så var det ändå nära att Sverige åkte ut.117 Budskapet i tidningens 

sportdel är att vi som svenskar bör känna oss stolta. GP använder denna inriktning ofta och 

låter samtliga artiklar i sportdelen denna dag handla om matchen eller om något som har med 

matchen att göra. GP har även en artikel skriven av Mattias Balkander, där den danske spela-

ren Jon Dahl Tomasson anser att Sverige spelade trist och att Italien istället borde gått vi-

                                                                    
111 Lars Grimlund, ”Lirarna kom som filmstjärnor… showade, stred och föll tungt”, Dagens Nyheter, 28 juni 

2004, sekt C, s. 6-7. 
112 Ossi Carp, ”Delad glädje är dubbel glädje”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, sekt C, s.7.  
113 Johan Esk, ”En kväll som hade allt”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, sekt C, s. 2. 
114 Okänd skribent, ”Sverige spelade trist tycker dansk måltjuv”, Dagens Nyheter, 23 juni 2004, sekt C, s.6. 
115 TT-artikel, ”Ägg mot dansk ambassad”, Dagens Nyheter, 24 juni 2004, sekt C, s.6. 
116 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
117 Mattias Balkander, ”Rysare när Sverige gick vidare”, Göteborgsposten, 23 juni 2004, s. 32-33. 
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dare.118 Den svenske förbundskaptenen Lars Lagerbäck får även komma till tals i en artikel av 

Balkander, där han kritiserar Italien och deras konspirationsteorier och menar på att de får 

skylla sig själva.119 Mattias Balkander på GP är till skillnad från Johan Esk av åsikten att det 

här var en väldigt stor nyhet rent internationellt, även utanför Italien och Danmark. 

– Självfallet blev detta en stor nyhet även utanför Sverige, Danmark och Italien. Bara 

det faktum att Italien åkte ut, som är en av fotbollsvärldens större fotbollsnationer, 

blev en stor nyhet i övriga europeiska medier.120    

Liksom DN och GP blev detta en enorm nyhet i Sydsvenskans. Krönikören Åke Stolt uppma-

nar läsarna att känna sig stolta oavsett om de är svenskar eller danskar och påståenden om att 

matchen skulle ha varit uppgjord är inget annat än en skam. Budskapet om stolthet och kon-

spirationer från italienarnas sida om en uppgjord match är det som dominerar tidningens artik-

lar. Hela sportdelen i Sydsvenskan den 23 juni 2004 domineras av artiklar om matchen och 

betydelsen av resultatet. Den svenske fotbollsspelaren Henrik Larssons prestationer hyllas i en 

artikel av Jan Jönsson121 och i ett matchreferat av Italiens match mot Bulgarien av Peter Wik-

ström, efter en omarbetad TT-artikel, beskrivs att den italienska glädjen blev till tårar.122 Även 

Sydsvenskan väljer att belysa vad Jon Dahl Tomasson tycker om det svenska spelet i en liten 

osignerad artikel.123 På Sydsvenskan minns Jan Jönsson händelsen som en stor nyhet ute i 

världen men att det fanns skillnader i rapporteringen. 

– Detta var en stor nyhet för sportvärlden men skillnaden låg i att Sverige och i Dan-

mark presenterades nyheten som en bragd, i Italien som en skandal och i resten av 

världen bara som en lustig sak att det faktiskt blev det resultat som alla pratat om.124 

2.7.1 Internationellt perspektiv på fotbolls-EM 2004 

Av våra fyra fall vi undersökt är matchen i Fotbolls-EM 2004 utan tvekan den händelse som 

fått mest uppmärksamhet utanför Sverige. I den danska tidningen Politiken dominerars 
                                                                    
118 Mattias Balkander, ”Tomasson hyllar Italien”, Göteborgsposten, 23 juni 2004, s. 37. 
119 Mattias Balkander, ”Italien får skylla sig självt”, Göteborgsposten, 23 juni 2004, s. 37. 
120 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012. 
121 Jan Jönsson, ”Henke var säkerheten själv när läget kom, Sydsvenskan, 23 juni 2004, sekt C, s. 21. 
122 Peter Wikström/TT, “Italiens måljubel blev till tårar”, Sydsvenskan, 23 juni 2004, sekt C, s. 22. 
123 Okänd skribent, ”Jon Dahl Tomasson dömer ut det svenska spelet”, Sydsvenskan, 23 juni 2004, sekt C, s.21 
124 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
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sportavdelning av en mängd artiklar som berör matchen. Rapporteringen i Politiken var väl-

digt lik rapporteringen i de svenska tidningarna. De danska spelarna hyllas i ett matchreferat 

av Sören Olsen125 och i en krönika av Rasmus Bech hyllas den danske matchhjälten Jon Dahl 

Tomasson samt den svenska och danska gemenskapen.126 Lisbeth Davidsen skriver om de 

italienska konspirationsteorierna och därmed får de synas även i dansk press.127 I en artikel av 

Andreas Kraul förklarar spelarna ur det danska laget och den danska förbundskaptenen Mor-

ten Olsen, att de trots sin glädje ändå är lite bittra. Skälet är att de anser sig ha spelat bättre 

fotboll än svenskarna och hellre hade velat vinna gruppen istället för att komma tvåa.128  

Att denna nyhet skulle få stor uppmärksamhet i en dansk tidning är knappast märkvärdigt, 

men nyheten får även stort utrymme i den brittiska tidningen The London Times. Vad The 

London Times framför allt lägger vikt på är Italiens konspirationsteorier. I en artikel av Oliver 

Kay belyser han hur italienarna känner och tycker genom att låta vissa av spelarna komma till 

tals som menar på att Sverige och Danmark bör skämmas. Men i artikeln diskuteras även att 

konspirationsteorierna om en uppgjord match bara skulle vara ett skämt och att italienarna har 

sig själva att skylla.129 I en annan artikel av Oliver Kay hyllas Sveriges kämparglöd130 och i en 

artikel av James Eve avhandlas konspirationsteorierna.131 Även i The New York Times nämns 

nyheten i en mindre artikel från Reuters, där matchen refereras och än en gång kan man läsa 

om italienarnas konspirationsteorier.132 I detta fall stämde svensk medias bevakning överens 

med den internationella bevakningen och både Jan Jönsson och Mattias Balkander hade rätt i 

sina antaganden att detta blev en stor nyhet även utanför Danmark och Italien. 

2.8 Ara Abrahamians pallprotest, frågeställning 2 

DN är den tidning i vår studie som har flest artiklar om Ara Abrahamian. Den första dagen 

efter händelsen (15/8-2008) innehöll tidningen helsidor med artiklar om Abrahamians syn på 

                                                                    
125 Sören Olsen, ”2-2 – og så var alle glade”, Politiken, 23 juni 2004, s.9. 
126 Rasmus Bechs, ”Fantastiske Jon Dahl redder festen”, Politiken, 23 juni 2004, s. 9. 
127 Lisbeth Davidsen, ”Italiens sorte dag”, Politiken, 24 juni 2004, s. 10. 
128 Andreas Kraul, “Glaeden smagte halvbittert”, Politiken, 23 juni 2004, s. 10. 
129 Oliver Kay, ” Italy blame failure on Scandinavian conspiracy, The London Times, 24 juni 2004, s.49. 
130 Oliver Kay, “Neighbours ease into last eight in perfect harmony”, The London Times, 23 juni 2004, s.37.  
131 James Eve, “Sympathy in short supply for Azzurri on domestic front”, The London Times, 24 juni 2004, s.49. 
132 Reuters, ”Italy´s elimination sparks conspiracy theories”, The New York Times, 23 juni 2004, sekt D, s. 7. 
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saken, krönikor, rapporter om vad som händer med bronsmedaljen och spekulationer om 

huruvida Abrahamian skulle bli diskvalificerad. Därefter följde DN upp fallet med enstaka 

artiklar dagligen där det rapporterades om genombrott i utredningen och avskedstext till Ab-

rahamian. Den sista artikeln vi hittade till vår undersökning publicerades så sent som 24/8-

2008 där DN rapporterar om att ärendet tagits upp i den internationella skiljedomstolen. Da-

gens Nyheters Johan Esk minns mycket väl händelsen eftersom han var på plats i brottnings-

hallen under OS:  

– Det här blev en ganska stor nyhet. I och med att det rör sig om OS blir det mer sensat-

ionellt och därmed en större nyhet.133 

Göteborgspostens är något mildare i sin framtoning av nationalismen jämfört med Sydsvens-

kan och DN. Precis som övriga tidningar i undersökningen är bilden av incidenten ensidig, 

eftersom Abrahamian i citaten beskriver den i hårda ordalag och som något orättvist. Även 

Göteborgsposten har en helsida som handlar om Abrahamian, där förutom tre artiklar, även 

uppförstorade citat, faktaruta och en talande bild på en arg Abrahamian är placerade. Helhets-

intrycket för läsaren blir därmed positivt nationalistiskt eftersom utformningen och innehållet 

på tidningsuppslaget binds samman i en stark kontext. Göteborgspostens krönikör Mattias 

Balkander sammanfattar Abrahamian-fallet i vår intervjustudie:  

– Jag kan anse att Ara betedde sig som en dålig förlorare men samtidigt förstår jag hans 

frustration, och domarna var skumma. Detta blev en enorm nyhet internationellt.134 

Sydsvenskans artiklar om Ara Abrahamian är mer enkelspåriga än Dagens Nyheters. Syd-

svenskans bevakning av Abrahamian-incidenten når, precis som i övriga tidningar, sin kul-

men dagen efter händelsen. Ett helt uppslag ägnas då åt Abrahamian, och dagarna efter följs 

detta precis som i DN upp av kortare artiklar som rapporterar och spekulerar om huruvida 

Abrahamian ska bli fråntagen sin medalj eller inte. Sydsvenskans sportkrönikör Jan Jönsson 

nämner i vår intervjustudie hur stor han tyckte att händelsen var: 

– Händelsen var stor på plats, men jag kan inte se att det skulle varit en stor nyhet utan-

för Sverige. 

                                                                    
133 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
134 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012  
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2.8.1 Internationellt perspektiv på Ara Abrahamians pallprotest 

Resultatet av sökandet efter ett internationellt perspektiv på denna händelse blev näst intill 

obefintligt då vi endast hittade en kort notis i Politiken. I danska Politiken finns förutom noti-

sen även en bild på Abrahamian när han skäller på en av domarna. Rubriken ”arg svensk (Ar-

rig svensker)” förtydligar även budskapet i notisen där Abrahamian framställs som bitter på 

den schweiziske domaren för att ha blivit bortdömd och för att italienaren Minguzzi vann 

guldmedaljen. Abrahamians pallprotest vann med andra ord inget gehör i en av de större 

danska tidningarna utan fick endast några få tecken uppe i högra hörnet på sidan två i sportde-

len.135 Nyheten omnämndes inte alls i The London Times eller The New York Times. 

Flera svenska tidningar och sportjournalister trodde i vår undersökning att ”Abrahamians 

pallprotest” hade uppmärksammats utomlands i hög grad. Något vi i vår undersökning nu kan 

se beror på den nationalism som råder inom den svenska sportjournalistkåren där man gärna 

vill att en svensk händelse ska ge eko i omvärlden.      

2.9 Nyhetsvärdering, frågeställning 3 

Hur sker egentligen nyhetsvärderingen vid skandaler och bragder på de tre undersökta tid-

ningarna och varför blir skandaler och bragder så stora nyheter? För att besvara dessa frågor 

har vi tagit hjälp av sportkrönikörerna Johan Esk från DN, Mattias Balkander från GP och Jan 

Jönsson från Sydsvenskan.  

Johan Esk berättar att DN:s sportredaktion sköter nyhetsvärderingen vad gäller idrottsskanda-

ler och bragder utifrån hur stor sporten eller sportprofilen är. Ju större eller ju mer kända la-

gen/profilerna är desto större nyhet blir det. DN fokuserar även till stor del på lokala lag och 

profiler, som exempelvis AIK i fotbollsallsvenskan, men vill även lyfta fram att de är en tid-

ning för hela landet och därför ofta använder sig av ett nationellt perspektiv när de rapporterar 

om en känd idrottsprofil. Skriver de artiklar om exempelvis fotbollsspelaren Alexander 

Gerndt gör de det utifrån hans egenskap av landslagsspelare och inte som en framstående spe-

lare i Helsingborgs idrottsförening.136 

                                                                    
135 Ritzau, ”Arrig svensker”, Politiken, 15 augusti 2008, sportdelen, s.3. 
136 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
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Esk tror även att sportjournalistiken i slutändan förmedlar medborgarnas nationalism, oavsett 

om den är positiv eller negativ, och därför blir nyheter om skandaler och bragder stora för det 

egna landet. Medierna skriver och rapporterar på det sätt som de gör just eftersom det rör sig 

om det egna landets prestationer och misslyckanden och känner därför att det hela måste bely-

sas eftersom det är vad medborgarna bryr sig om och läser. Hos DN är det, enligt Esk, textför-

fattarna som har all makt över budskapen och graden av nationalism i sina verk. Men det kan 

hända att budskapet blir för mycket eller för lite och då går redaktören in och instruerar.137 

Enligt Mattias Balkander ligger nyhetsvärderingen på GP vid skandaler och bragder framför 

allt i hur det går för svenskar. Han förklarar att de tidigare exempelvis gjort flera uppslag vid 

OS när den första svenska medaljen har tagits, och att de kommer att köra på samma inrikt-

ning till kommande OS i London 2012. Skandaler får även stort utrymme i GP där Balkander 

förklarar att de även har ett lokalt perspektiv vid skandaler och bragder. Exempelvis blev ny-

heten om Patrik Sjöbergs kokainavslöjande störst i Göteborg eftersom det är Sjöbergs 

hemstad. Men läsarnas perspektiv och vad de vill läsa bestämmer även tidningens perspek-

tiv.138 

Balkander tror att skandaler och bragder blir stora i nyheterna eftersom varje land står sig 

själv och sin idrott närmast. Man har större koll på sina egna atleter och följer därför dessa. I 

England är det exempelvis inte många som vet vem Ara Abrahamian är precis som svenskar-

na inte känner till deras brottare, enligt Balkander. Av den anledningen målas det upp stort. 

Även på GP väljer skribenterna själva budskapet och hur deras texter ska se ut, men det kan 

hända att redaktören ibland bestämmer inriktning och budskap.139 

Jan Jönsson belyser att de på Sydsvenskan alltid har ett lokalt- och ett nationellt perspektiv 

när det kommer till nyhetsvärdering vid skandaler och bragder. Jönsson förklarar det på föl-

jande sätt. Om exempelvis en italiensk tävlingscyklist skulle vara dopad blir det inte mer än 

en notis i Sydsvenskan. Är det däremot en dopad svensk cyklist blir det en större nyhet med 

ett par artiklar. Är cyklisten dessutom från Malmö så blir nyheten störst i Sydsvenskan med 

ett helt uppslag. Men bortsett från det lokala perspektivet så satsar tidningen nationellt och 

                                                                    
137 Johan Esk, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 7 maj 2012. 
138 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012. 
139 Mattias Balkander, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 8 maj 2012. 
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följer därför även nyhetsflödet och vad som blir stort i andra tidningar. En stor sportbragd 

eller sportskandal i övrig svensk press blir även stort i Sydsvenskan.140 

Jönsson tror att anledningen till att medierna gör stora nyheter av bragder och skandaler i 

slutändan beror på pengar. Nyheten görs, enligt Jönsson, till något större än vad den egentlig-

en är för att kunna sälja tidningar och få tittare och lyssnare och därmed tjäna pengar. På Syd-

svenskan har även skribenterna egen makt över sina verk och sina budskap. Men även på 

Sydsvenskan kan redaktören stiga in om budskapet är för litet eller för stort. Men riktlinjen är 

att journalisterna och krönikörerna ska ha så tydliga budskap som möjligt.141 

2.10 Sportjournalisternas syn, frågeställning 4 

Johan Esk är sportkrönikör på Dagens Nyheter och är en av de sportjournalister som blivit 

intervjuad i vår undersökning. Han minns mycket väl alla fyra fall och nedan följer en presen-

tation av de svar han gett: 

Mats Wilanders kokainskandal beskriver Esk som att en ikon föll. Dock blev han inte förvå-

nad och tror inte heller att andra sportjournalister i Sverige blev det. Esk menar att de flesta 

sportjournalister, som hade koll på Mats Wilander, visste att han gillade att festa. Därför var 

avslöjandet inte speciellt förvånande för dem men möjligtvis för allmänheten. Esk tyckte att 

händelsen var tragisk eftersom Wilander var en idol för honom. Det värsta med kokainskan-

dalen var, enligt Esk, att Wilander höll tyst om det så länge och att han inte kunde vara ärlig. 

Johan Esk tyckte att Ludmila Engquists dopningsskandal var en fantastisk händelse eftersom 

verkligheten överträffade storyn. Medierna överdrev inte hennes historia eftersom karriären 

varit kantad av upp- och nedgångar. Detta gjorde Engquists resa och tragiska avslut till en 

fantastisk händelse. Johan Esk misstänker att dopningen berodde på den press som Engquist 

levde under och för att slippa känna stress inför satsningen. 

Angående fotbollsmatchen mellan Sverige och Danmark i EM 2004 så tänkte Johan Esk inte 

speciellt mycket på 2-2-resultatet eftersom det skedde så mycket vid sidan om. Esk kände sig 

inte jättestolt över resultatet men kunde heller inte tro på de konspirationsteorier som fanns 

                                                                    
140 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
141 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
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om en uppgjord match. Möjligtvis om förutsättningarna varit annorlunda och matchen slutat 

0-0, men som det utvecklade sig fanns det inga skäl att tro att matchen var uppgjord vid 2-2.  

Ara Abrahamians pallprotest i OS 2008 minns Johan Esk mycket väl eftersom han var på 

plats i hallen och såg Abrahamians reaktion. Esk tror dock inte på Abrahamians konspirat-

ionsteorier om att domare och förbund skulle vara ute efter honom personligen. Dåliga do-

mare finns det överallt i alla sporter. Esks egna känslor till det inträffade är kluvna. Det var 

bra att Abrahamian visade vad han kände och inte dolde sin frustration men det var dåligt 

eftersom han samtidigt svärtade ner sitt eget och svenskarnas rykte. 

Esk upplever begreppet nationalism som en synonym till patriotism som gått för långt. Därför 

har ordet en negativ klang för honom. Vidare tycker han inte att sportjournalistiken är mer 

nationalistisk än övrig journalistik. Han nämner exempel som att en svensk film vinner en 

Oscars-statyett eller om Loreen skulle vinna Eurovision Song Contest. Det finns ingen egent-

lig skillnad eftersom man även i den vanliga journalistiken kan se rubriker som ”de har svikit 

sitt land” när det gått dåligt i något som Sverige varit med i.142 

Mattias Balkander är Göteborgspostens sportkrönikör. Nedan följer de svar han bidrog med 

till vår undersökning. 

Balkander minns Mats Wilander-skandalen som att den fick mycket plats i nyheterna. Han 

tror även att det blev en så stor sak eftersom det rådde masshysteri om skrämselpropaganda 

för droger under mitten på 90-talet. Balkander minns det även som att det var ett av de första 

drogavslöjandena om en idrottsstjärna och att det var därför det blev en stor nyhet. 

Göteborgsposten hade en reporter på plats som kom Ludmila Engquist nära under bob-

träningslägret i Lillehammer. Därför blev det chockade reaktioner på redaktionen när dop-

ningsavslöjandet kom. Han menar även att många i Sverige skyllde Engquists dopning på 

hennes invandrarbakgrund och på hennes tidigare dopningskandal. Balkander tycker även det 

är intressant att många som skyllde på Engquists tidigare dopningskandal glömde av detta 

efter att hon tog OS-guldet 1996 och därmed blev Engquist med hela svenska folket. Alla 

älskade henne och hur hon målade naglarna i svenska flaggans färger. Men när hon erkände 

sig dopad påminde sig svenska folket än en gång om hennes bakgrund och tidigare skandal 

vilket gjorde henne ”rysk” igen. 
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Under fotbolls-EM i Portugal var Balkander på plats och minns att det var en oerhört hätsk 

stämning hos de italienska journalisterna som pratade om konspirationer. Personligen tyckte 

Balkander att det är bisarrt att ens tro på konspirationsteorierna eftersom han minns att dans-

karna blev besvikna på resultatet. De hade hellre sett att Italien gick vidare istället för Sverige.  

Mattias Balkander var även på plats i Peking under OS. Han var inte i brottningshallen men 

minns reaktionen från Göteborgspostens medietält och att detta blev en stor händelse som 

ledde till att reportrarna jagade människor som var inblandade för att få en kommentar. Bal-

kander anser att Abrahamian betedde sig som en dålig förlorare, men förstår samtidigt hans 

frustration eftersom domarna verkade skumma. 

Nationalism enligt Balkander är när det syns stort inom sporten, exempelvis när 50 000 

svenskar vallfärdar till Berlin för att se det svenska landslaget spela en landskamp i VM. Det 

är nationalism i sin positivaste form. Det är även tydligt att sportjournalistiken blir mer nat-

ionalistisk än övrig journalistik. Balkander menar att folk vill läsa om det som händer om det 

egna landet i sportsammanhang, och finner detta underhållande oavsett om det rör sig om 

skandaler eller bragder. Därför kommer rapporteringen från sommarens London-OS bli väl-

digt mycket mer nationalistisk än den övriga journalistiken. Balkander tycker samtidigt att 

sportjournalistiken måste vara opartisk, precis som övrig journalistik, eftersom även den kan 

bli granskad. Man måste därför vara kritisk inom sportjournalistiken och inte ta ställning för 

någon eller något.143 

Jan Jönsson är tillfällig sportkrönikör på Sydsvenskan, då Anja Gatu är på tjänstledighet till 

och med november. Nedan följer svaren på de frågor vi fått i intervjun till vår undersökning: 

Jönsson minns Wilander-affären som ganska ”easy going”, och att det inte var en skandal 

jämfört med de andra fallen i undersökningen. Jönsson tycker inte att detta var en stor sak 

varken för honom personligen eller för Sverige, och kan inte heller påstå att han blev chockad. 

Anledningen till att händelsen blåstes upp var att Wilander sågs som en ”helyllekille” som 

ingen trodde skulle göra något sådant. Han tror dock att händelsen hade fått större genomslag 

idag än under mitten av 90-talet då internet precis kommit. 

Ludmila Engquists dopningsskandal är något som Jönsson tycker är väldigt intressant med 

tanke på hennes invandrarbakgrund. Jönsson tror att detta gav folk något att skylla på. Hän-
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delsen fick ett enormt genomslag eftersom Engquist var omtyckt och hade byggt upp ett för-

troende hos det svenska folket. Ett förtroende som senare raserades och istället förvandlades 

till ett svek. Personligen blev dock Jönsson inte besviken, utan såg det mest som en kul grej 

att Engquist dopade sig för bob. Detta för att man får leta efter en mer onödig sport att dopa 

sig i.  

Jan Jönsson var 2004 på plats i Portugal och rapporterade från matchen mellan Sverige och 

Danmark. Han minns matchen som väldigt otrolig och det bisarra att den slutade 2-2. Dessu-

tom minns han hur italiensk media hade piskat upp konspirationsteorierna flera dagar innan 

matchen, och att de körde vidare på samma spår efter matchens slut. Det sa, enligt Jönsson, en 

hel del om italienarna eftersom det inte fanns någon anledning till att matchen skulle vara 

uppgjord. Kvitteringsmålet av Jonsson kom i slutminuterna och det fanns därför ingen anled-

ning att göra fler mål för något av lagen. Det skulle ha varit lite väl komplicerat att lagen gjort 

upp i förväg och planerat om hur och när målen skulle ske. 

Jan Jönsson var även på plats i Peking under OS 2008. Dock så var han inte på plats i brott-

ningshallen under Abrahamians protest men han följde händelsen och minns det som ett ”jät-

tehallå”, samt hur stor uppståndelsen över händelsen var. Jönsson menar att han står på Abra-

hamians sida och att det var bra att brottaren markerade hur han tyckte och kände. Han hade 

all rätt att bli förbannad. 

Nationalism är ett begrepp som bara har negativ klang för Jan Jönsson. När han hör det tänker 

han på människor som ser ner på andra och som har omotiverat höga tankar om sig själva. 

Jönsson relaterar sin negativa syn på nationalism till Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 

och norske Anders Behring Breiviks terrorattentat, även om han tror att den nationalism som 

förekommer inom sporten oftast är positiv. Jönsson påpekar även att all journalistik ska vara 

objektiv men att valen av citat och fakta bestämmer budskapet: ”Man får inte vara partisk, 

men det förekommer ändå oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Allt ligger i hur 

journalisten disponerar sina källor och citat”.144 

                                                                    
144 Jan Jönsson, intervju av Niklas Sandberg via telefon, 2 maj 2012. 
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3 Slutsatser och diskussion 

I denna uppsats har vi undersökt om nationalistiska budskap förekommer i tre svenska 

morgontidningars rapportering om fyra uppmärksammade extraordinära händelser inom 

svensk idrott Vi har avgränsat oss till morgonpress från storstadsregioner och valet har fallit 

på de största morgontidningarna från Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet blev därför 

Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Utifrån dessa tidningar har vi sedan un-

dersökt artiklar, sökt information om fyra fall och genomfört en kvalitativ textanalys på de 

artiklar vi ansett vara relevanta för undersökningen. De fyra fallen är Ludmila Engquists dop-

ningskandal, Mats Wilanders kokainanklagelse, Ara Abrahamians pallprotest 2008 och 2-2-

matchen mellan Sverige och Danmark i fotbolls-EM 2004. Utifrån den kvalitativa textana-

lysen har vi valt att referera de delar i texterna som vi utifrån vår analys ansåg vara national-

istiska. Vi har valt att definiera begreppet nationalism utifrån vår egenkomponerade teori där 

vi har delat upp nationalism i vad vi har valt att kalla positiv och negativ nationalism. Den 

positiva nationalismen är mer försvarande av de svenska idrottsprofilerna och bragderna, me-

dan den negativa fördömer sportprofilers handlande och återfinns mer i de fallen som varit 

skandaler. De teoretiska perspektiv vi använt är National Sporting Heroes (NSH), Nationella 

stereotyper och teorin om gatekeeping. I detta avsnitt kopplas teorierna samman med resulta-

tet från våra textanalyser och på så sätt stärks den nationalistiska tesen och de föreställningar 

vi har om svensk sportjournalistik. 

Gällande Peter Radfords teori om National Sporting Heroes har vi under uppsatsens teoriav-

snitt gått igenom vilka 11 punkter som ska uppfyllas för att en idrottare ska kunna anses vara 

en NSH. Mats Wilander har i vår undersökning visat sig uppfylla 10 av 11 punkter, där den 

enda punkt han inte uppfyller är ”en NSH kommer ofta fram i tider av nationell osäkerhet”.145 

I vår undersökning kan man av mängden artiklar utläsa att Wilander fått omfattande publici-

tet, men även att han har svagheter som allmänheten känner till och i slutändan accepterat. I 

Wilanders fall definieras kokainavslöjandet som hans svaghet, vilket möts av både fördöm-

mande och förundrade reaktioner men som i slutändan accepterades och förläts. 

Ludmila Engquists dopningsavslöjande har vissa likheter med Wilanders kokainbruk men 

idrottarnas olika förutsättningar gör att de inte hamnar på samma nivå i NSH-teorin. Engquist 
                                                                    
145  Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 430-432. 
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uppfyller punkten ”en NSH behöver ursprungligen inte komma från det land eller etniska 

grupp som gjort henne till hjälte”. Hon är ursprungligen från Sovjet och kom till Sverige 1993 

då steget mot att bli en NSH inleddes. Hon fick omfattande publicitet, kändes igen av en stor 

del av befolkningen och tog till sig flera svenska karaktärsdrag.146 När hon vann OS-guld och 

besegrade sin bröstcancer sågs hon både som modig och hängiven sin sport och hyllades stort 

för sina idrottsliga framgångar. Hon hade efter sin friidrottskarriär utan tvekan nått upp till 

statusen NSH, men hon ville ha mer. Därför inledde hon en bob-satsning där hon även bör-

jade använda anabola steroider för att hantera den stress hon levde under. Hade det inte varit 

för att hon ursprungligen var ryska och dopat sig tidigare, så hade förutsättningarna varit des-

amma som för Mats Wilander. Folket och medierna valde i det här fallet att fördömma Eng-

quist och hennes nyvunna svenska nationalitet förbyttes på många håll till den fuskande rys-

kan. 

Även Ara Abrahamian (ursprungligen från Armenien) uppfyller punkten att en NSH ur-

sprungligen inte behöver komma från landet som gjort honom till hjälte. Brottningen är dock 

en betydligt mindre sport i Sverige än vad tennis, fotboll och friidrott är. Därför krävdes mer 

än de två VM-guld som Abrahamian tagit för att han skulle få publicitet och kännas igen av 

majoriteten av Sveriges befolkning. Den händelse som inledde Abrahamians NSH-tid var 

pallprotesten som genomfördes i samband med brottningens medalj-ceremoni i Peking-OS 

2008. Tidningarna hemma i Sverige fyllde sina sidor med artiklar som var både fördömmande 

och stöttande, och där folket/skribenterna var uppdelade i två grupper med vissa som ansåg 

Abrahamian vara osportslig och andra som upplevde honom som principfast. Oavsett vilken 

av grupperna som hade rätt skapade Abrahamian ett generellt intresse hos allmänheten och 

hans öde lyckades väcka känslor hos en stor del av befolkningen.147 En av känslorna var stolt-

het över att en svensk brottare genom sitt handlande åstadkom förändring inom brottnings-

världen vars regler ansågs förvirrande. Därmed hade Abrahamian uppfyllt flera av de kriterier 

som krävs för att nå upp till NSH-status. 

Svenska fotbollslandslaget är inte lika självklart att placera in under NSH-teorin. Dels för att 

vi anser att teorin bättre lämpar sig på individnivå och inte i det kollektiv ett lag innebär. Dels 

för att svenska fotbollslandslaget ständigt består av nya spelare vilket skapar olika förutsätt-

ningar och tycke hos befolkningen över tid. Emellertid kan Sveriges match mot Danmark i 
                                                                    
146 Ibid. 
147 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 430-432. 
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fotbolls-EM 2004 knytas an till vissa av punkterna inom NSH-teorin. 2-2-matchen fick omfat-

tande publicitet, skapade starka positiva nationalistiska känslor hos den svenska befolkningen 

och ingav hopp samt god stämning i hela landet.148 

Hugh O’Donnells teori, utifrån Edward Buscombes tankesätt om nationella stereotyper kan 

även ses tydligt i flera av tidningarnas artiklar om Danmarks-matchen. Främst gällde stereo-

typerna då italienarna som flera dagar i förväg hade inlett konspirationsteorier om att Sverige 

och Danmark skulle spela en uppgjord match. Tidningarnas heterotypification bestod i att 

kalla italienarna vid typiskt sydeuropeiska egenskaper som temperamentsfulla och konspirato-

riska. Den svenska insatsen mot Danmark försvarades genom autotypification, vilket bestod 

av att Sverige var ett ärligt land där inga tankar om fusk eller uppgjorda matcher existerade. 

Detta utifrån teorin av Liz Crolley och David Hand som är verksamma vid språkdepartemen-

tet vid universitetet Manchester Metropolitan.149 Teorin om ”nationella stereotyper” kan även 

appliceras på Ludmila Engquists fall. I flera av de tidningsartiklar som ingått i vår textanalys 

kan vi urskilja hur skribenterna använder sig av heterotypification och autotypification, eller 

bilder av det typiskt utländska jämfört med det typiskt svenska.150 Sverige målas av skriben-

terna upp som det vackra, rena och sportsliga. Värderingar som Engquist ansågs ta till sig när 

hon kom till Sverige 1993, och på så sätt kom hon nära det svenska autotypification. När 

Engquist blivit dopningsavslöjad var det däremot flera av tidningsskribenterna som nämnde 

hennes ryska ursprung och den tidigare dopningsdomen. Ryssland målades upp som ett 

skumt, fuskande och fult land, och Engquist fick finna sig i att symbolisera den mindre smick-

rande bilden av heterotypification som artiklarna framställde.  

Vår analys av matchen mellan Sverige och Danmark i EM 2004 har vi jämfört med studenter-

na David Hagman och Jonas Jacobssons uppsats Nationalism inom sportjournalistik – en kri-

tisk diskursanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av skid-VM i Oslo 2011. 

Det antagonistskapandet mellan Sverige och Norge i skid-VM 2011, som Hagman och 

Jacobsson beskriver i sin uppsats, borde kunna jämföras med den rivalitet som råder mellan 

Sverige och Danmark i EM 2004. Men i vår studie har de undersökta tidningarna istället valt 

att lägga vikt vid gemenskapen som uppstod både före men framförallt efter matchen. På så 

sätt väljer tidningarna att förstärka den nordiska identiteten istället för enbart den svenska som 
                                                                    
148 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 430-432. 
149 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 442-446. 
150 Peter Dahlén. Sport och medier. Kristiansand, IJ-förlaget 2008. Sidan 442-446. 
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förekommer i Hagmans och Jacobssons studie. Slutsatsen här är att det råder en rivalitet mel-

lan de nordiska länderna men att det i vissa extremfall byts ut mot gemenskap.151  

I vår undersökning har vi, kring de olika fallen, kommit underfund med att tidningarnas nat-

ionalistiska budskap har varierat. Både mellan tidningarna och mellan tidningarnas egna skri-

benter. När det kommer till händelsen om Mats Wilanders kokainanklagelser föreföll att DN 

och GP var mer negativt nationalistiska i sin rapportering, där Wilander kritiseras för att han 

håller tyst och därmed framstår som skyldig, medan Sydsvenskan istället valde en positivare 

nationalistisk inriktning och försvarade Wilander. När det kommer till Ludmila Engquists 

dopningskandal kunde man istället finna att Engquists handlande fördömdes av Sydsvenskan 

tillsammans med GP. Vad vi dock fann intressant med DN är att tidningen valde att gå åt två 

olika håll, där vissa av journalisterna skrev att de fördömde hennes fusk och skyllde på hennes 

ryska ursprung men där andra, och då framför allt krönikören Torbjörn Petersson försvarade 

henne med argumentet att hon varit pressad. Samma mönster kunde man finna hos DN några 

år senare där Ara Abrahamians pallprotest fördöms av krönikören Johan Esk men där Jens 

Littorin, fördömer domarna och väljer att försvara Abrahamian. Även Sydsvenskans krönikö-

rer och skribenter är av åsikten att Abrahamian agerade rätt och han målas upp som en hjälte. 

Intressant är att GP:s rapportering skiljde sig då de inte var så nationalistiska utan fokuserade 

på reglerna kring brottning. När det kommer till matchen i fotbolls-EM 2004 var alla tidning-

ar likartat nationalistiska åt det positiva hållet och gjorde en stor nyhet av denna bragd. 

När vi använt oss av teorin om gatekeeping, som bland annat Ulf Wallin nämner i sin bok 

Sporten i spalterna152  har vi undersökt hur stort utrymme dessa skandaler och bragder har fått 

på de undersökta tidningarna och de utländska tidningarna Politiken, The London Times och 

The New York Times, genom att undersöka den storlek som artiklarna tagit upp i respektive 

tidning. Syftet med uppsatsen och användandet av gatekeeping-teorin har även varit att höra 

med dagens sportjournalister hur nyhetsvärdering sker vid skandaler och bragder.  

Samtliga tre tidningar har lagt stor vikt vid dessa fyra fall. Tidningarna har velat måla upp 

händelserna, inte bara som skandaler och bragder för de individer som varit inblandade utan 

även för Sverige ute i världen. Med undantag för Sveriges fotbollsmatch mot Danmark, blev 

övriga fall inte särskilt märkbara i utländsk press. En intressant observation i vår undersök-

                                                                    
151 David Hagman & Jonas Jacobsson, Nationalism inom sportjournalistiken, Örebro Universitet 2011, sid 4 
152 Ulf Wallin, Sporten i spalterna, Kungälv, Livréna grafiska 1998, sid 36-37. 
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ning är hur DN:s dåvarande sportkrönikör Göran Löwgren skriver hur han förvånas över att 

Wilanders kokainanklagelse inte har blivit stora rubriker i övriga länder och framför allt USA. 

Löwgren skyller på att man troligtvis har en annan inställning till droger i övriga länder än 

vad Sverige har, istället för att spekulera kring att detta kanske inte är särskilt stora nyheter.  

Fallet med Ara Abrahamian är även intressant eftersom det på nytt blivit aktuellt, dock i 

mindre skala. Ara Abrahamian hade en tid före skrivandet av denna uppsats tillkännagivit att 

han återigen skulle göra en satsning i brottning inför OS i London 2012. Under arbetet med 

denna uppsats förlorade Abrahamian den kvalmatch som skulle ha tagit honom till OS153 och 

Abrahamian tillsammans med de svenska ledarna var snabba med att återigen anklaga domar-

na för att ha begått bedömningsfel.154 Parallellerna till OS i Peking 2008 var lätta att dra, vil-

ket även medierna gjorde.155 Dock blev det inte en lika stor nyhet som under OS 2008. Här 

kan man fråga sig varför det denna gång inte blev lika stort. Kanske det berodde på att det 

denna gång inte rörde sig om en OS-semifinal.  

Våra slutsatser av denna undersökning är att samtliga av de tre undersöka tidningarna förefal-

ler vara likartat nationalistiska i sina rapporteringar kring de fyra fallen. Dock skiljer sig vissa 

av tidningarna åt beroende på vilket fall som diskuteras. Någon av tidningarna är kritisk till en 

händelse, och blir därför negativt nationalistisk, men försvarande till en annan, och ställer sig 

därmed mer positivt nationalistisk. Nationalismen får sitt utryck i tidningarna genom att för-

medla en bild av en stor skandal vid de olika fallen med undantag för Sveriges match i fot-

bolls-EM där en bild av stolthet och heroism istället förmedlades. De tre tidningarna gjorde 

stora nyheter av händelserna och ville få läsarna att tro att detta var stort för Sverige ute i 

världen. Sanningen som vi kunde finna var dock att dessa händelser inte uppmärksammades 

allt för mycket i utländsk press. Undantaget är även här Sveriges match i fotbolls-EM, som 

blev stora rubriker även i utländsk press.  

De tre intervjuade journalisterna är alla eniga om att bragder och skandaler blir stora på deras 

redaktioner när det rör sig om svenskar som är inblandade. DN, GP och Sydsvenskan har 

                                                                    
153 http://www.gp.se/sport/1.935183--det-har-ar-ruttet-, TT, ”Det här är ruttet”, GP.se, hämtad 17 maj 2012. 
154 http://www.sydsvenskan.se/sport/inget-os-for-abrahamian, TT, ”Inget OS för Abrahamian”, Sydsvenskan.se, 

hämtad 17 maj 2012.  
155 http://www.dn.se/sport/abrahamian-i-repris--missar-os, Carl Göransson/TT, ”Abrahamian i repris – missar 

OS”, DN.se, hämtad 17 maj 2012. 
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även lokala perspektiv där en nyhet om en sportprofil eller en sporthändelse från den egna 

staden värderas högre än vad de gör i övriga medier. De tre intervjuade journalisterna tror 

även att anledningen till att skandaler och bragder blir stora i medierna beror på att nyhets-

redaktionerna värderar vad läsarna vill läsa, se och höra, och förmedlar därför det folket vill 

ha. Detta stämmer även överens med gatekeeping-teorin som går ut på att nyhetsredaktionerna 

selekterar bort de mindre intressanta nyheterna för att fokusera på de nyheter som de förutspår 

att medborgarna vill ha. De tre journalisterna är alla eniga om att det, på deras redaktion, är 

journalisten som har huvudansvaret kring budskapet och vinklingen de väljer, men att redak-

tören kan instruera om budskapet skulle vara för svagt eller för starkt. Samtliga intervjuade 

journalister anser att en sportjournalist inte får vara partisk. Egna värderingar får inte före-

komma. En sportjournalist ska, precis som övriga journalister, arbeta granskande och ställa 

sig kritisk och därmed inte ta ställning eller parti för någon eller något. 

De tre intervjuade journalisterna lämnar även sina svar på vad nationalism betyder enligt dem. 

Intressant här är att de har olika uppfattningar om vad nationalism är för dem, som faller in 

under vår egenkonstruerade teori om positiv och negativ nationalism. För DN:s Johan Esk 

förknippas nationalism endast med negativa tankar och associationer och han menar på att 

nationalism är patriotism som har gått för långt. Likaså Sydsvenskans Jan Jönsson förknippar 

nationalism med negativa tankar och han tänker mycket på Sverigedemokraternas politik och 

Anders Behring Breiviks terrordåd när han hör ordet nationalism.  Detta överensstämmer med 

vår egen definition av det vi har valt att kalla negativ nationalism. GP:s Mattias Balkanders 

syn på nationalism hör istället till vår definition av det vi har valt att kalla positiv nationalism. 

Balkander associerar ordet med stora bragder och framgångar inom idrotten och tänker fram-

för allt på hur 50 000 svenskar valfärdar till Berlin för att se Sverige spela fotboll i VM 2006.  
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Bilaga 1 

Definitioner och begreppsförklaringar 
Nationalism 

Nationalism, som härstammar från det franska ordet nationalism, är ett tankesystem som utgår 
från att det finns en grupp, alltså nationen, som värdesätter alla värden och intressen som är 
förknippade med nationen, högre och viktigare än andra intressen. Förverkligandet av dessa 
intressen förutsätter politiskt oberoende, vilket i sin tur förutsätter kontroll av ett territorium, 
alltså en stat.156     

Patriotism 

Kärlek till det egna landet som yttrar sig i en beredskap att osjälviskt och opersonligt arbeta och kämpa 
för dess välgång 157 

Skandal 

En allmän moralisk upprördhet över något anstötligt eller en händelse av uppseendeväckande 
natur.158 

Bragd 

En utomordentlig prestation eller gärning i sportsammanhang eller i andra sammanhang som 
involverar någon form av en tävling. Prestationen är gärna präglad av tapperhet och/eller upp-
offring.159 

Budskap 

Ett innehåll i ett meddelande, text eller en berättelse av mer omfattande eller betydelsefulla 
slag.160 

Konspiration 

Ett hemligt samarbete, oftast mellan människor med makt som oftast har ett illasinnat eller 
mörkt syfte som förs utan allmänhetens vetskap.161 

Partiskhet 

Någon eller något som stödjer eller gynnar en part på en konkurrerande parts bekostnad.162  

                                                                    
156 http://www.ne.se/lang/nationalism, ”Nationalism”, ne.se, hämtad 18 maj 2012 . 
157 http://www.ne.se/sve/patriotism?i_h_word=patriotism, ”Patriotism”, ne.se, hämtad 7 juni 2012. 
158 http://www.ne.se/kort/skandal, ”Skandal”, ne.se hämtad 18 maj 2012. 
159 http://www.ne.se/sve/bragd?i_h_word=bragd, ”Bragd”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
160 http://www.ne.se/sve/budskap?i_h_word=budskap, ”Budskap”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
161 http://www.ne.se/kort/konspiration, ”Konspiration”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
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SOK 

Svenska olympiska kommittén. Organiserar det svenska deltagandet i OS och väljer vilka som 
får vara med och tävla och representera Sverige.163 

ITF 

Internationella tennisförbundet. Annordnar landskampsturneringarna David Cup för män, Fed 
Cup för kvinnor och Hopman Cup för blandade lag. ITF annordnar även Grand Slam-
turneringarna Australian Open, French Open, Wimbledon och US Open. Överser reglerna för 
tennisen.164  

FILA 

Fédération Internationale des Luttes Associées mer känt som Internationella brottningsför-
bundet. Anordnar mästerskap i brottning och bestämmer över reglerna inom sporten.165 

IOK 

Internationella olympiska kommittén. Olympiska spelens och den olympiska rörelsens högsta 
instans. IOK har som uppgift att utse olympiska värdstäder, fastställa OS-programmen och 
övervaka spelens genomförande.166  

CAS 
 
Court of Arbitration of Sport (Internationella skiljedomstolen) i Lausanne. 167  

                                                                                                                                                   
162 http://www.ne.se/kort/partisk, ”Partisk”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
163 http://www.ne.se/lang/sok/311171, ”SOK”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
164 http://www.ne.se/itf/214383, ”ITF”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
165 http://www.ne.se/lang/fila, ”Fila”, ne.se, hämtad 18 maj 2012. 
166 http://www.ne.se/lang/iok, ”IOK”, ne.se, hämtad 18 maj 2012.  
167 http://www.ne.se/sok?q=CAS, ”CAS”, ne.se, hämtad 25 maj 2012. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor	  till	  sportjournalister	  

• Vad	  minns	  du	  från	  händelsen	  ”Mats	  Wilander	  i	  kokainskandal”?	  Vad	  är	  din	  inställning	  till	  det	  
inträffade?	  Blev	  du	  besviken/kränkt	  i	  egenskap	  av	  svensk	  eller	  anser	  du	  det	  inte	  vara	  en	  stor	  
grej?	  Var	  detta	  en	  stor	  nyhet	  för	  sportvärlden	  eller	  bara	  för	  sportsverige?	  

• Vad	  minns	  du	  från	  händelsen	  ”Ludmila	  Engquist	  i	  dopningsskandal”?	  Vad	  är	  din	  inställning	  till	  
det	  inträffade?	  ?	  Blev	  du	  besviken/kränkt	  i	  egenskap	  av	  svensk	  eller	  anser	  du	  det	  inte	  vara	  en	  
stor	  grej?	  Var	  detta	  en	  stor	  nyhet	  för	  sportvärlden	  eller	  bara	  för	  sportsverige?	  

• Vad	  minns	  du	  från	  händelsen	  ”Sverige-‐Danmark	  2-‐2,	  EM	  2004”?	  Vad	  är	  din	  inställning	  till	  det	  
inträffade?	  Kände	  du	  en	  stor	  stolthet	  över	  sättet	  Sverige	  gick	  vidare	  på	  och	  Italien	  åkte	  ut	  på?	  
Hur	  ställer	  du	  dig	  till	  konspirationsteorierna?	  Var	  detta	  en	  stor	  nyhet	  för	  sportvärlden	  eller	  
bara	  för	  sportsverige?	  

• Vad	  minns	  du	  från	  händelsen	  ”Ara	  Abrahamians	  pallprotest	  i	  OS	  2008”?	  Vad	  är	  din	  inställning	  
till	  det	  inträffade?	  ?	  Blev	  du	  besviken/kränkt	  i	  egenskap	  av	  svensk	  eller	  anser	  du	  det	  inte	  vara	  
en	  stor	  grej?	  Var	  detta	  en	  stor	  nyhet	  för	  sportvärlden	  eller	  bara	  för	  sportsverige?	  

• Hur	  sker	  nyhetsvärderingen	  på	  er	  redaktion	  när	  det	  gäller	  idrottsskandaler/bragder?	  
• Vad	  är	  nationalism	  för	  dig?	  
• Hur	  nationalistiskt	  färgad	  tycker	  du	  att	  svensk	  sportjournalistik	  är?	  Jämfört	  med	  övrig	  journa-‐

listik?	  
• Varför	  tror	  du	  att	  sportskandaler/bragder	  blir	  så	  stora	  nyheter	  för	  det	  egna	  landet,	  när	  det	  

inte	  är	  en	  stor	  nyhet	  utomlands?	  
• 	  Varför	  tror	  du	  att	  nyhetschefer/krönikörer	  anser	  att	  den	  svenska	  äran	  är	  hotad	  när	  händel-‐

sen	  knappt	  nämns	  utomlands?	  
• Vem	  bestämmer	  graden	  av	  nationalism	  i	  artiklar	  och	  krönikor?	  Har	  krönikören	  all	  makt	  eller	  

är	  det	  redaktören	  som	  instruerat?	  
• Hur	  partisk	  får	  en	  sporjournalist	  vara	  enligt	  dig?	  

	  

 


